
                                                                       

 University of Guilan 

 
        
 

Urban Planning Knowledge 

ISSN: 2645-5412 

 
A new Formulation of the Concept of the Spatial Justice 
Discourse: A framwork for the Analysis of Tehran City  

 

Mojtaba rafieian1 – Iraj GHasemi2-Kamal Nouzari3 

1- Department of Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran  
2- Assistant Professor, Department of Regional and Urban planning, Institute of Human and Social Science Research, Tehran, Iran 
3- Ph.D Student, Geography and Urban Planning, Institute of Human and Social Science Research, Tehran, Iran 
* Corresponding another, rafiei_m@modares.ac.ir   
 

 

A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T 

UPK, 2019 
VOL.3, Issue.3, PP, 21-44 
Received:4 Sep 2019 
Accepted: 19 Nov 2019 
Dep. of Urban Planning 
University of Guilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Space, 
Dialectic, Spatial Justice 
discourse, Urban Policy-
making, Tehrān City 

Background: The issue of justice and its link with the space in the form of the spatial justice 
discourse has become one of the main issues in the urban topics in the last two decades. The 
spatial sensitivity to the justice and knowing the processes and regulations leading to it is 
considered a very important issue, due to the extensive spatial changes in Tehrān, especially in 
the recent years. 
Objectives: The purpose of this study was to present a different analysis of the spatial justice 
discourse based on the dialectical formulation of this concept and its assessment in Tehrān. 
Method: It was a mixed methods study with a sequential exploratory design. Here, there is an 
initial phase of the qualitative data collection and analysis, followed by a phase of the 
quantitative data collection and analysis (with more emphasis on the first qualitative phase). So, 
after the final selection of the criteria of the spatial justice discourse and its components based 
on the theoretical frameworks, with regard to the dimensions considered for the research; at 
first, the urban management policy paper was evaluated based on these criteria and using the 
method of the theme analysis. 
Result: In the next step, the results of the urban management policy-making in the urban space 
have been examined through the quantitative method, the secondary analysis and the analysis 
of the statistical results. 
Conclusion: The results have been explained in the form of the two concepts of 
"justice/injustice of spatiality" and "spatiality of justice/injustice". Based on the first concept 
that implies the capacity of the existing structures to generate the injustice through space; some 
areas and dimensions of the spatial justice have been addressed relatively in the urban 
management policy paper. Based on the second concept, through which the injustice in the 
space could be understood by analyzing the distributive patterns, the spatiality of injustice has a 
concrete manifestation in the context of Tehrān, and the desired goals of the urban management 
policy making have not been met in many areas. 

Highlights: 
The issue of spatial/urban justice has undergone many conceptual changes in an attempt to 
rethink the relationship between power, space, policy-making and planning. 
In this paper, based on new approaches emphasizing the dialectical formulation of the concept of 
spatial justice from the point of view of Soja and Dikec, a different analysis of spatial justice 
discourse was presented based on the analysis of the relationship of justice / injustice and space 
in Tehran city. 
Although the document of urban management policy-making of Tehran, at least in its aims and 
intentions, focused on establishing spatial justice in Tehran city, but there was little consistency 
between policy goals and institutional-executive decisions, and as a result, the actual effects of 
these decisions were different from those goals. 
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 دیالکتیک،، فضا ها:کلید واژه

، گفتمان عدالت فضایی

  تهران، شهر گذاری شهریسیاست

الب گفتمان عدالت فضایی در دو دهه اخیر به یکی از مباحث اصلی موضوع عدالت و پیوند آن با فضا در ق: بیان مسأله

های اخیر، در موضوعات شهری تبدیل شده است. در شهر تهران به دلیل دگرگونی و تغییرات گسترده به ویژه در سال
. رودیممار ی بسیار مهم به شامسئلهی منجر به آن هاحساسیت فضایی به مقوله عدالت و شناخت فرایندها و قانونمندی

در این راستا هدف پژوهش، ارائه تحلیل متفاوتی از گفتمان عدالت فضایی بر پایه صورت بندی دیالکتیکی از این  هدف:

 مفهوم و سنجش آن در شهر تهران بوده است.

 طوری که رهیافت کمی به دنبال رهیافت شناسی پژوهش از نوع ترکیبی با تأکید بر روش کیفی بوده بهروش روش:

های کیفی و به عنوان مکمل اجرا شده است. در این زمینه پس از انتخاب نهایی معیارهای گفتمان عدالت فضایی و مؤلفه
نظر گرفته شده برای پژوهش؛ در ابتدا سند سیاست گذاری مدیریت  های نظری، با توجه به ابعاد درآن بر اساس چارچوب

مورد ارزیابی قرار گرفته و در گام بعدی نتایج  کیفی و تحلیل تم شهری بر اساس این معیارها با استفاده از روش
مورد  و تحلیل نتایج آمارهای موجود ثانویه تحلیل روش کمی و طریق از گذاری مدیریت شهری در فضای شهریسیاست

 بررسی قرار گرفته است. 

« عدالتی/ عدالتحالت فضایی نا»و « عدالتی حالت فضاییعدالت/ نا»پژوهش در قالب دو مفهوم  هاییافته: هایافته

  تبیین شده است. 
 عدالتی از طریق فضا داللت دارد؛ در سنددر چارچوب مفهوم نخست که بر ظرفیت ساختارهای موجود در تولید ناتیجه: ن

در و ابعاد عدالت فضایی به صورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است.  هانهیزمگذاری مدیریت شهری، برخی سیاست
عدالتی در فضا پی برد؛ نتیجه به دست آمده های توزیعی به تشخیص ناتوان با تحلیل الگوچارچوب مفهوم دوم که می

گذاری یی ناعدالتی نمود عینی دارد و اهداف مورد نظر سیاستدهد که در بستر اجرا در شهر تهران حالت فضانشان می
 است. ها محقق نشدهمدیریت شهری در بسیاری از زمینه

 نکات برجسته:
ریزی دچار گذاری و برنامهموضوع عدالت شهری/ فضایی با هدف تالش برای تجدید نظر درباره روابط بین قدرت، فضا، سیاست

 ست.تغییرات مفهومی زیادی شده ا
یکردهای جدید با تأکید بر صورت بندی دیالکتیکی مفهوم عدالت فضایی از نظر سوجا و در این پژوهش تالش گردیده که بر پایه رو

 دیکسی، تحلیل متفاوتی از گفتمان عدالت فضایی بر مبنای واکاوی رابطه عدالت/ ناعدالتی و فضا در شهر تهران ارائه گردد.
ود به برقراری عدالت فضایی در شهر تهران توجه یریت شهری شهر تهران حداقل در اهداف و نیت خگذاری مدهر چند سند سیاست

ها، متفاوت اجرایی سازگاری اندکی وجود داشته و در نتیجه آثار واقعی این تصمیم -های نهادیاما بین اهداف سیاستی و تصمیم داشته،
 از این اهداف بوده است.

 
  رجاع به این مقاله:ا

است که به « گذاری مدیریت شهری در چارچوب گفتمان عدالت فضایی؛ مورد شهر تهرانتبیین سیاست»له برگرفته از بخشی از رساله دکتری آقای کمال نوذری با عنوان . این مقا2
  تبی رفیعیان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی انجام شده است. راهنمایی دکتر مج

 44-12(، 3)3 ،دانش شهرسازی .(. صورت بندی جدید از مفهوم گفتمان عدالت فضایی چارچوبی برای تحلیل شهر تهران2331مجتبی، قاسمی، ایرج و نوذری، کمال. )رفیعیان، 
Doi: 10.22124/upk.2019.14284.1281 
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 مقدمه

های جدیدی در زمینه عدالت ستم؛ در قرن بیست و یکم دیدگاهیابی به آرمان شهرهای سوسیالیست در قرن بیدستبا شکست 
داری، نظریه و اخیر تالش دارند تا به جای انتقاد صرف از سرمایه هایپردازینظریهدر این زمینه بیشتر  .در شهر ارائه شده است

را ارائه دهند. موضوع عدالت توسط از آینده شهری  یترر سوق دهند و دورنمای مطلوبت عدالت در شهریزی را به سمعمل برنامه
ریزی شهری از دهۀ آخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم به یکی از موضوعات اصلی تبدیل این اندیشمندان در مباحث برنامه

 اخیر اهمیت هایسالت. از همین روست که موضوع عدالت فضایی در شده و به ویژه با مقوله فضا پیوندی عمیق برقرار کرده اس
 چالش در مباحث شهری تبدیل شده است. رای پیدا کرده و به یکی از موضوعات پویژه

با این وجود در زمینه عدالت فضایی در پیشینه نظری جهانی مطالعات اندکی وجود دارند که به طور واضح مفهوم عدالت فضایی 
، مصطفی 2، ادوارد سوجا1فاینشتاین نسوزا مانند باشند. هر چند که افرادیهای آن را مورد بررسی قرار داده نبهو ج در شهر
اند؛ اما با توجه به رویکردها و خطوط فکری متفاوت و را ارائه کرده معیارها و مصادیقی ،و دیگران در این زمینه نظرات 3دیکسی
. به طوری که تقلیل مفهوم عدالت فضایی دارای پیچیدگی، ابهام و حتی استفاده نابجا استن گفتماای که وجود دارد؛ هنوز چندگانه

طور که در ادامه در مباحث همان عدالت فضایی صرفاً به توزیع خدمات در ارتباط با نیازهای شهروندان و استانداردهای خدمات،
موضوع عدالت شهری/ فضایی با  .ز معنای عدالت فضایی استشود؛ برداشتی سطحی ااندیشمندان این حوزه نیز به آن اشاره می

ریزی دچار تغییرات مفهومی زیادی شده است. گذاری و برنامهش برای تجدید نظر درباره روابط بین قدرت، فضا، سیاستهدف تال
ه قدرت چگونه در معانی فضا شود و این کگیرد و چگونه در فضا به کار گرفته میفهم این که نظام قدرت چگونه فضا را به کار می

 شود دارای اهمیت است.آشکار می
روابط کند عدالت فضایی تنها به معنی عدالت در تخصیص منابع نیست. بلکه عدالت فضایی بازنگری در عنوان میوارد سوجا اد

تولید فضا از جنبه عادالنه  تبیین و شناخت فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر به بنابراین .(Soja, 2009)تولید است 
 تری در رویکردها و نظرات جدید عدالت فضایی دارد. بیش اهمیتیا ناعادالنه بودن آن، 

توجهی در جغرافیا و های قابلزبان، تالشهای انگلیسیدر دهه اخیر، حداقل در دانشگاهکند که عنوان می 2002دیکسی در سال 
تواند خبر می درک کنند. از نظر وی اینفضایی به صورت سیاسی و سیاست را ورت به صمطالعات شهری شده است تا فضا را 

و مطالبه حقوق و برای مبارزه  تفسیرای برای های سیاسی بالقوهمکان عنوان بهه شهر و فضای شهری را ک ن؛ برای ایخوبی باشد
  (.Dikeç, 2009) گیردمی در نظر شود،فضایی تولید و آشکار می صورت بهعدالتی که ناعلیه اشکال مختلفی از 

بر عدالت فضایی به عنوان یک چهارچوب راهنما و عمل در موارد زیادی مبهم  مبتنیآل شهر  ایدههر چند که هنوز مفهوم گونه 
ها و اندرکاران شهری به سمت برقراری معیارگذاران و دستتواند مانع حرکت سیاستباقی مانده است ولی این مسأله نمی

ی برای اجرای عدالت و از جمله عدالت فضایی به شمار گذاری عرصه مهمدر این میان سیاست های عدالت در شهر باشد.صهمشخ
مدیریت شهری چرا که های شهری مشاهده کرد. گذاری توان در موارد زیادی در سیاستو مصادیق ایجاد ناعدالتی را می رودیم

از نظر . ای داردحظهاختیارات قابل مالها، زمینه نتایج این تصمیمگیری و چه در یمگذاری چه در فرایند تصمدر عرصه سیاست
 (.00: 1322سیاسی هستند )هاروی، های از نهادهای مکانی قدرت متأثرهاروی نیز حقوق شهری و عدالت، 

فاصله و شکاف شمال و  بزرگ مقیاس و پرهزینه با ادعای کاهش عمدتاًی گذشته اقدامات زیادی هاسالدر شهر تهران در 
های مجتمع این اقدامات سیما و فضای شهری را به شکل متفاوتی تغییر داده که در .شده استتوسط مدیریت شهری انجام جنوب 

 های بلند مرتبه و برخی مراکز خدماتی بزرگ مقیاس نمایان است. ها، ساختمانتجاری، بزرگراه
چه کسی است؟ ری در خصوص مکان، زمان، میزان و هدف توزیع چگونه و بر عهده یگکه فرایند تصمیم در این رابطه کشف این

و کاری و تحت چه شرایطی  های کنونی )در فضاهای شهری( چگونه و توسط چه کسانی و بر اساس چه سازها و تفاوتو نابرابری
در  یاهمیت زیاد آن اقدام کرد یا خیر؟ود بهب توان در جهتاند و این که آیا این وضعیت قابل تغییر است و میبه وجود آمده

نه تنها الگوهای توزیعی در فضا،  بایستمیفهم چگونگی عدالت فضایی  دارد. برای پاسخ به این سؤاالت وگفتمان عدالت فضایی 
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 و همکارانن ، رفیعیا...صورت بندی جدید از مقهوم گفتمان عدالت فضایی

 
ه اصلی این پژوهش، ین مسئلبنابرا .دکنند را نیز مورد بررسی قرار داتولید می بلکه فرایندها و ارتباطاتی که این الگوها را تولید و باز

تی فضایی به صورت الگوهای توزیعی در شهر تهران نمود عینی دارد )که البته این با عدالتنها این نیست که عدالت یا نا
 و فرایندهای هاهای دیگری نیز به اثبات رسیده است(؛ بلکه موضوع اساسی این است که دینامیسم، اصول، ابزارها، شیوهپژوهش
در این راستا این پژوهش با  کنند؟ضایی کدامند و چگونه کار میعدالتی ف تولید نا ها( تولید و بازدها و سیاست گذاریها، نها)ساختار

با  و هدف ارائه تحلیل متفاوتی از گفتمان عدالت فضایی بر پایه صورت بندی دیالکتیکی از این مفهوم و سنجش آن در شهر تهران
ها و های حاکم )مؤلفهانونمندیقهای زیر است: در جهت پاسخ گویی به پرسشزم برای درک مسئله فراهم کردن مبنای نظری ال

از دیدگاه عدالت فضایی چگونه است؟ و به عنوان مکمل،  در شهر تهران گذاری مدیریت شهریابعاد عدالت فضایی( بر سیاست
تولید عدالت یا ناعدالتی فضایی  تا چه اندازه به تولید و بازدر چارچوب گفتمان عدالت فضایی  گذاری مدیریت شهرینتایج سیاست

 منجر شده است؟

 پژوهشو پیشینه  نظری مبانی
های مرتبط با در این بخش ابتدا پیشینه و تغییرات مفهوم عدالت فضایی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بررسی اجمالی نظریه

در  ای جدیدنهایت با بررسی مفاهیم و رویکردها عدالت فضایی ارائه گردیده و در عدالت در برنامه ریزی شهری، معیارهای مرتبط ب
 زمینه گفتمان عدالت فضایی، الگوی تحلیلی پژوهش بر مبنای آن طراحی شده است.

 عدالت فضایی: پیشینه، مفهوم و معیارها
یی، به پولیس یونانی و ایده ارسطویی بر که شروع نگرش تاریخی ـ جغرافیایی در مورد مفهوم عدالت فضا کندمیسوجا عنوان 

نی بودن، اساس سیاسی بودن است؛ این مفهوم، ما را به زمان پدیدار شدن لیبرال دموکراسی و دوره کند مدکه بیان می گرددمی
در ترین شکل آن ترین و نمادیکه شاخص کندمیهدایت  1290های شهری دهه انقالب )فرانسه( و سرانجام توجه به بحران

ایجاد یک ادراک  فور و میشل فوکو، مولدترین مکان برایانری لهزمان با هو به ویژه هم 1290اتفاق افتاد. پاریس در دهه  1نانتر
ترین شکل ممکن که این اتفاق به واضح و به ویژه مفهوم شهری و فضایی از عدالت شد و حالت فضاییجدید و رادیکالی از فضا 

 .(Soja, 2009)شود به شهر و حق به تفاوت خالصه می گرفتن کنترل حق سپفور برای در فریاد له
. دو دلیل اصلی برای تأثیر فراوانی داشتند 2به دستور کار سیاسی« مسئله شهر»در وارد کردن  1290و  1290تحرکات دهه 

د عملکردی به شهر وجود ای به رویکرتوان تشخیص داد. نخست، واکنش فزایندهگسترش حساسیت شهری در این دوره را می
 ن. دوم، همارو شده بودهای زیادی روبهبا واکنش 3ای شهر به ضرر ارزش استفاده آنروبه رشد بر ارزش مبادلهتأکید داشته و نیز 
های اجتماعی جایگزین جنبش کارگری و نیز )جست و جو( برای وجو برای جنبشدارد، جست( بیان می1222) 4طور که برتو

ت فضایی و شهری بیشتری داشته باشد، وجود ج سیاسی که نسبت به نیروهای بسیج سنتی که بر مبنای کار بودند ماهینیروی بسی
 (.121 :1322داشت )دیکسی، 

که در سال  «عدالت اجتماعی و شهر»وسیله کتاب دیوید هاروی با عنوان  از نظر سوجا سیر تکامل دیدگاه فضایی انتقادی، به
های خود، هرگز از اصطالح وشتهروی در این کتاب نیز، همانند سایر ندچار گسترش و تغییر جهت شد. هابه چاپ رسید،  1293

ریز ولزی، وام ، برنامه5سرزمینی که آن را از بلدین دیویس و ترجیح داد تا از اصطالح عدالت تخصصی عدالت فضایی استفاده نکرد
، ادراک «قواعد لیبرال»عدالت را توصیف کند. هاروی در کتاب خود با عنوان  یکند تا تفسیر خود از حالت فضایگرفته بود استفاده 

های انجام گرفته به زبان انگلیسی از آن موقع تاکنون را شکل داده است. فضایی از عدالت را بهبود بخشید و بینش او، همه بحث

                                                           
1. Nanterre   فرانس( –دو  -واقع در ناحیه ایل) 

2. Political Agenda 

3. City Exchange Value to The Detriment of Its Use Value 

4. Bertho 

5. Bleddyn Davies 
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د فضا تشخیص داد، با وجود این، فلسفه فور به عنوان یک فیلسوف مارکسیست را در موربه رغم این که هاروی، سهم له

 .(Soja, 2009)رد و تمرکز بر خود عدالت دور ک 1لیت فضاییمارکسیستی هاروی، او را از ع
در مورد این که چرا اصطالح تخصصی عدالت فضایی به یکباره در پنج سال  2002سوجا در مقاله شهر و عدالت فضایی در سال 

های ز این که احتماالً در سالورد استفاده از آن در ادبیات پیشینه وجود داشته باشد باب شده و نیای در ماخیر بدون این که سابقه
 :( Soja, 2009) شماردبرمیخواهد داشت تا از این اصطالح استفاده شود؛ موارد زیر را  این ترجیح وجودآینده 

  ها را تا حد زیادی بهبود بخشید.وانید آنتعالیق شما هر چه که باشد، شما با پذیرش دیدگاه فضایی انتقادی می -
تواند شود، بلکه میتر شدن درک ما از اصول نظری میرد عدالت، نه تنها باعث غنیداشتن تفکر فضایی در مو -

یابی به های جدید و مهمی را ایجاد کند که دانش عملیاتی ما را توسعه بخشیده و منجر به عملکردهای مؤثرتر برای دستبینش
ه شکلی واضح و متقاعد کننده بیان نشود، این ت و دموکراسی بیشتر شود. از سوی دیگر، در صورتی که اصطالح فضایی بعدال

 ها تا این حد آشکار نخواهند بود.فرصت
پس از یک قرن و نیم قرار گرفتن در زیر سلطه مکتب تاریخ اجتماعی، داشتن طرز تفکر فضایی در دهه گذشته تقریباً در  -

مذهبی، انتقاد ادبی، مطالعات حقوقی و حسابداری  شناسی و شعر سرایی گرفته تا مطالعات دینی وهای علمی، از باستانههمه حیط
ای که شناخت و کاربرد دیدگاه فضایی انتقادی هرگز در گذشته از چنین رواجی برخوردار نبوده گسترش یافته است، به گونه)مالی(، 

 است.
ده است تا مفهوم شود، دلیل اصلی که باعث شوندی مشاهده میفور از حقوق شهرتفکر له همانند آن چه در مورد طرز -

های اصلی ما در مورد دموکراسی و حقوق انسانی مورد توجه قرار عدالت فضایی و برخورداری از یک طرز تفکر فضایی در ایده
آسانی قابل درک  مفهوم حتی تا پنج سال پیش بهشود. اگرچه این نامیده می« 2چرخش فضایی»گیرد، چیزی است که به عنوان 

ای به ریز شهری و منطقههای فضایی سنتی مانند جغرافیا، معماری و برنامهدر غیر از رشته دگانی زیادی رانونبود، امروزه توجه شن
 خود جلب کرده است.

سطح فضا به عنوان جایی یا مکانی کشی مهای نقشههای اخیر، طرز تفکر در مورد فضا تا حد زیادی، از نظریهدر سال -
گیرد یا صرفاً ابعاد فیزیکی یک شکل ثابت، به یک نیروی پویا که زندگی انسان را شکل یهای انسانی در آن شکل مکه فعالیت

د باشدهد، تغییر کرده است. تأکید جدیدی که به ویژه بر علیت فضایی شهری صورت گرفته است، به منظور بررسی تأثیراتی میمی
ایی از قبیل نوآوری فناوری، خالقیت هنری، توسعه اقتصادی، که تراکم شهری نه تنها بر روی رفتارهای روزانه، بلکه بر فرآینده

المللی و های بینتغییرات اجتماعی و نیز تنزل محیطی، دو قطبی شدن جامعه، بیشتر شدن فاصله درآمدها و فاصله طبقاتی، سیاست
 گذارد.عدالتی میعدالت و نا تر بر ایجادبه طور خاص

 سه محور قرار دارد: امروزه دیدگاه فضایی انتقادی بر حول -
ها عالوه بر اینکه موجوداتی اجتماعی و زمانی هستیم، موجوداتی ها )ما انسانما انسان 3الف( حالت فضایی هستی شناسی

 باشیم(.فضایی نیز می
 کند(.ر اجتماعی نیز تغییر تواند به طوشود و بنابراین میماعی تولید میب( تولید اجتماعی حالت فضایی )فضا به طور اجت

 باشد(.گیری فضا میگیری جامعه، بیش از تأثیر جامعه بر شکلپ( دیالکتیک اجتماعی ـ فضایی )تأثیر فضا بر شکل
افیایی که در آن اهمیت دادن به بررسی دیالکتیک اجتماعی ـ فضایی به این معنا است که ما تشخیص دهیم که جغر -

دهیم برخوردار باشد. فوکو با نشان بت بر هر آن چه ما به طور عملی انجام میتواند از تأثیرات منفی و نیز مثکنیم میزندگی می
تواند هم از تأثیرات مثبت و هم از تأثیرات منفی برخوردار باشد، این موضوع دادن اینکه چگونه تعامل بین فضا، دانش و قدرت می

 دریافت کرد.را 
های عدالتی ایجاد شده در حالت فضایی محدودهیز عدالت و ناعدالتی و نها، حقیقت علیت فضایی عدالت و نااین ایده -

کنیم، از فضای بدن و خانه گرفته تا فضای شهرها، مناطق، کشورها و مقیاس جغرافیایی چند مقیاسی که ما در آن زندگی می
 دهد.را نشان می جهانی

                                                           
1. Spatial Causality 
2. Spatial Turn 
3. The Ontological Spatiality 
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 و همکارانن ، رفیعیا...صورت بندی جدید از مقهوم گفتمان عدالت فضایی

 

رورت دارد که تا حد ممکن حالت فضایی ها به طور گسترده مورد درک و پذیرش قرار گیرند، ضه این ایدهانی کتا زم -
 عدالت را روشن و واضح و مبنی بر علت بسازیم.

عدالت هر چند که سابقه بیش از چندین دهه در پیشینه توسعۀ شهری دارد. اما سابقه کاربرد اصول موضوع بر این اساس 
 دارد. ریزی شهری/ شهرسازی و پیوند آن با فضا قدمت چندان طوالنی نبرنامهعدالت در 

 ریزی عدالتریزی وکالتی، برنامهی مختلفی از جمله برنامههاهینظردر زمینه عدالت در برنامه ریزی شهری به طور مشخص 
سوزان  2ی و رویکرد شهر عدالت محورباطارت ریزی، برنامه(1)انتقالی بستانی -ریزی بدهخواه، نظرات دیوید هاروی، برنامه

توان دو جریان فکری به طور مشخص میدر ابن رابطه  .انددادهشهر و فضای شهری مورد توجه قرار فاینشتاین، بحث عدالت را در 
 های برنامه ریزی شهری مورد بررسی قرار داد:اصلی را در زمینه مباحث عدالت در نظریه

ها در چارچوب عقالنیت اسی لیبرال و پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شده که عمده آنفلسفه سیدر درون  نظراتی که نخست:  -
 ارتباطی هابرماس قابل بررسی هستند.

 نظراتی که در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی و با انتقادهای اقتصادی و تاریخی به فلسفه سیاسی ارائه شده است. وم:د -
اند؛ ررسی قرار دادهر نظریات برنامه ریزی شهری مورد به سیاسی لیبرال موضوع عدالت را ددر زمینه نظراتی که از منظر فلسف

و اخالق گفتمانی هابرماس قابل بررسی هستند و این رویکرد فکری بنیان نظری  غالب این نظریات در چارچوب عقالنیت ارتباطی
میالدی در برنامه ریزی  20و  00،90های د. این نظرات در دههانتر بودهبسیاری از کسانی بوده که به دنبال ایجاد شهر عادالنه

، 1202، 1205)فارستر،  4ریزی ارتباطی(، برنامه1222)هیلی، 3ریزی برای مناظرهو تحت عناوینی مانند برنامه هگسترش یافتبسط و 
از جهت دیگری  و شهری را اجتماعی که عدالتمطرح شده  (،2003، 1229و هیلی،  1222)فارستر،  5ریزی همکارانه(، برنامه1223

 کنند.دنبال می
ها و انشعابات اند؛ دیدگاهریزی پرداختهاتی که در قالب رویکرد اقتصاد سیاسی به موضوع عدالت در برنامهاما در زمینه نظر

 متفاوتی وجود دارد که در دو طیف فکری قابل جمع بندی هستند.
دانند وری میالی و...( را برای عدالت ضرداری و نئولیبردر وضعیت شهری )سرمایه های مارکسیستی تغییراتیک طیف با تحلیل

کنند. در این زمینه هاروی بر این باور است که داری شناسایی میو توسعه فضایی نابرابر را به عنوان رکن اصلی عملکرد سرمایه
بین بود. توان به تغییرات مبتنی بر عدالت در شهر خوشیداری( موجود نمهای جایگزین نظم اقتصادی )سرمایهبدون ارائه گزینه

هایی که اکنون در اختیار ماست و فرایندهای الزم است که مجموع حقوق و آزادی»کند که طور استدالل میهاروی این 
ه شهرهایی هستند ها تولید کنندها در آن جای دارند در تمام سطوح به چالش کشیده شوند. آنای که آن حقوق و آزادیاجتماعی

 (.04 :1322)هاروی،  «اندی آسیب دیده و زخم خوردهعدالت که به وسیله نابرابری، از خود بیگانگی و نا
سازان در چارچوب اقتصاد  شهر شناسی پسامدرن، رویکرد برخی از برنامه ریزان/های اخیر تحت تأثیر معرفتبا این وجود در دهه

ن، ارائه شده؛ وز افزون آنظرات که در شرایط ساخت یابی مجدد نئولیبرال و گسترش ر سیاسی، تحول پیدا کرده است. این
ها در زمینه اندیشه یتقطع زمفهوم عدالت ا در این چارچوبهای اقتصاد سیاسی است. ای از تحلیلرویکردی تغییر شکل یافته

سوسیالیستی  -دموکراتیک  تاتفکری از ادورگهشناسی پسامدرن متحول شده و شکل عدالت در شهر فاصله گرفته و تحت معرفت
های موجود نیستند و این داری صرف یا سوسیالیسم صرف، تنها گزینهکند که سرمایهر این زمینه اشاره میپیدا کرده است. سوجا د

 تواند هم مبتنی بر استفاده از این و هم آن باشد. مباحثه می

ریزی امهبین( در مباحث برنری خوشاین اندیشمندان )به عنوان تحلیل گران شه بنابراین موضوع عدالت و عدالت فضایی توسط
شهری از دهه آخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شده و مورد توجه جدی قرار گرفته 

یابی جایگزین نظام بازار، به دید از سازمانداری و ارائه الگوهای جهای نظام سرمایهاین نظرات به جای جستجو برای بدیل .است

                                                           
1. The Transactive Style of Planning 

2. The Just City 

3. Planning through debate 

4. Communicative Planning 

5. Collaborative Planning  
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کوشند در این چارچوب نظریه و پذیر در درون نظام حاکم موجود هستند و میای بهتر و راهبردهای امکاندهیابی به آیندنبال دست
 ریزی را به سمت عدالت در شهر سوق دهند.عمل برنامه

در  به دنبال دست یابی به کیفیت بهتر زندگی انسانیشهر عدالت محور  کردرویدر قالب فاینشتاین سوزان در این راستا است که 
که هم مطلوب و هم  داندیمو تغییر شهری را نیازمند راهکارهایی بافت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سرمایه داری جهانی است 

 را به حداکثر رساندن امکانات(. سوجا نیز هدف اندیشه خود Fainstein ,2000, 2005 ,2009, 2010) دیر باشپذامکان
  .(Soja,2003: 271کند )یمداری موجود قلمداد تیک و منعطف در درون جوامع سرمایه)احتماالت( برای یک سوسیالیسم دموکرا

بندی زیر ارائه ریزی شهری به صورت دستههای شهر و برنامههای فکری در زمینه مباحث عدالت در نظریهبر این اساس اندیشه
 ها در ارتباط با عدالت فضایی استخراج شده است.و معیارهای آن شده

 فکری هایاندیشهمعیارهای عدالت فضایی مستخرج از  .1 لوجد

 اقتصاد سیاسی لیبرال
پسامدرن و رویکردهای تغییر یافته 

 اقتصاد سیاسی

 اندیشمندان:
 ،مارتا نوزبام، آمارتیا سن، جان راولز

 جان فارستر و ،جان فریدمن، یورگن هابرماس
 دیگران )برنامه ریزی ارتباطی(

 اندیشمندان:
، مصطفی دیکسیهاروی،  ، دیویدفورهلهانری 

 زیستی، پل دیویدوف،اندیشمندان عدالت محیط 
 ریزی عدالت خواهاندیشمندان برنامه

 اندیشمندان:
ادوارد ، نیسوزان فاینشتا، ماریون یانگ 

 ،سوجا
 ایفتاچل، ارون لئونی ساندرکاک

 
 معیارها:

 ،تفاوت، هابرابری فرصت، آزادی 
 ،توافق، ردسترسی براب، مشارکت

 همه شمولی

 معیارها:
 ،استحقاق، شرکت در منفعت عمومی، نیاز 

 ها،فرصتبرابری ، همه شمولی، حق تفاوت
 نفی محروم ، ای شدننفی حاشیه، مشارکت 

 دسترسی برابر، سازی

 معیارها:
 ،تنوع ،نفی محروم سازی، تفاوت 

 ،هابرابری فرصت، همه شمولی
 به رسمیت شناسی، مشارکت

 

 ت بندی جدید از مفهوم گفتمان عدالت فضاییصور
های شهری تبدیل شده و بیش از گذشته سیاسی و اجتماعی های اخیر به یکی از مقوالت اساسی در تحلیلفضا در طی دهه

 زمان به عنوان یک اندیشه اجتماعی دچار تحوالت -ی شدن، مفاهیم فضابه طوری که در اثر فرایند شهرنشینی و جهان. شده است
فضا را به  کنند که علوم اجتماعی و مسائلمییاد « چرخش فضایی»به عنوان  اندیشمندان از این تحوالت. ای شده استگسترده

ین تغییرات و توجهات از ی که ابه طورتحت تأثیر قرار داده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.  1200ویژه از دهه 
در این  فورلهارائه نظرات تازه و متفاوت در زمینه فضا به ویژه در آثار میشل فوکو و هانری  .تمرزهای دانش جغرافیا فراتر رفته اس

 چرخش و شکل گیری انگاشتی نو از فضا بسیار تأثیر گذار بوده است.
فور له .داردپنی اجتماعی میفور فضا را وسیله و ابزار مبارزهله .ر فضا باشدکند که عصر کنونی شاید عصمیشل فوکو عنوان می

« انقالبی تا امروز گرایی شهرتنها تحقق »نظر ستوده و آن را بی« انقالب فضایی»را به عنوان یک  م 1091حتی کمون پاریس 
 (.229 :1324نامید )مریفیلد، می

ی از حرف و از بطن تعداد« جامعه انضباطی»با این حال طرح معروف او از پیدایش . طرح نکردعام فضا یا قدرت  فوکو نظریه
از مفهوم قدرت/ دانش و نیز اهمیت بعد فضایی در فهم  او های همبسته در سده نوزدهم فرصتی را برای کاوش در استفادهفعالیت

خاصی به مکان دارد، زیر از طریق  مشغولیدلکه  کندمیفوکو اذعان  (.259 :1329)ژلنیتس، آورد او از روابط اجتماعی فراهم می
 (.93 :1300)هیلیر،  دهدمیابط بین قدرت و دانش را تشخیص فضاست که او رو

های اجتماعی . وی این دو را به سان فرآوردهکندفضا و زمان آغاز میای از اش در باره فضا را با یک مفهوم رابطهفور نظریهله
گران اجتماعی از  ه بیان دیگر فضا و کنشب(. 154 :1323)اشمید، شرط تولید جامعه اند و هم پیشتولید جامعهبیند که هم پیامد می

یابد بلکه روابط فور دارای یک رابطه دیالکتیکی هستند که در این رابطه فضا نه تنها به واسطه روابط اجتماعی تداوم مینظر له
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های اجتماعی و نظریهفور مفهوم فضا را در کانون شود. لهتولید می اسطه روابط اجتماعیکند و خود نیز به واجتماعی را تولید می

 سیاسی معاصر قرار داده است.
به بیان دیگر  .توان به سه بعد از لحاظ دیالکتیکی در هم تنیده، تقسیم کردفور این است که تولید فضا را مینکته اصلی نظریه له

های فضایی نمودی و عمل شامل بازنمودهای فضا، فضای باز «دسته فضایی»شناسانه به نام عرفتتولید فضا را با یک چارچوب م
 (.220 -210 :1324)مریفیلد، کند تبیین می

ساالران،  شده، به فضای ساخته شده به وسیله متخصصان و فن ( بازنمودهای فضا به فضای به صورت مفهوم درآوردهالف
یافته که  بازنمودهای عینیت ها و، رمزگذاریای اسرارآمیز مختلف، زبان نامفهومهاست از نشانه . این فضا متشکلشودمربوط می

و  شودمی 1گوید که این همیشه فضایی است که پنداشتهمی فورله. کنندها را تولید میها استفاده و آناین عامالن و بازیگران از آن
 . اندجای گرفته ودنم همواره ایدئولوژی، قدرت و دانش در این باز

. فضایی است که از طریق نمادها و صور خیال ی تجربه روزمره است، فضا2نمودی مستقیماً فضای زیسته ز( فضای باب
 «.بردهایش استفاده نمادین میو از ابژه پوشاندروی فضای فیزیکی را می»شود و تجربه می« کنندگانشاستفاده»و « ساکنانش»

در یک تعامل دیالکتیکی آن  هانآکنند، گوید فضاهای جامعه را پنهان میمی فورلههایی هستند که های فضایی عمل( عملج
شباهت و قرابت نزدیکی با  هاآنفضا فاش ساخت و « رمزگشایی»توان با های فضایی را میعمل کنند.می انگاری پیشرا طرح و 

 های فضایی. عملآن دارند شان و فضایبه خصوص در مورد جهان روزمره، با دریافت مردم از جهان، از جهانشان، 3فضای دریافته
های تعاملی هستند که مکان الگوهایها و و شامل مسیرها و شبکه سازندتر اجتماعی و شهری را میواقعیت روزمره و واقعیت عام

ن سه وجه تولید فضا، یگانگی فور ایهاز نظر ل. زنندوقات فراغت را به هم پیوند میداده شده برای کار، بازی و ا صاختصا
 .دهندیدیالکتیکی متضادی را تشکیل م

الهام گرفته است. سوجا در یک  فورلهتولید فضا و عدالت فضایی از نظرات فوکو و  زدر زمینه تولید و با هایشتحلیلسوجا در 
که نقطه کلیدی  وجود داشت 1290در سال فور یک دیدگاه فضایی هل هاینوشتهدر که  کندمیعنوان  2011مصاحبه در سال 

تولید فضا، نظرات سوجا،  زبه عالوه در زمینه تولید و با. (Soja et al, 2011)ه است بود فضایی عدالت زمینهدر من کار شروع 
لیدی یند توآن فرا معنی که عوامل موثر در هر تولیدی خودشان تحت تأثیر دهد. بدینارائه مینیز برداشتی فوکویی از موضوع را 

یک اقتباس تقلید گونه نیست بلکه بسط  فورلهحث سوجا به نظرات فوکو و اند تغییر خواهند کرد. البته اتکای مباکه ایجاد کرده
 خالقانه و رو به جلو در زمینه فضا و عدالت فضایی است.

فضایی استوار است. بدین معنی که  –ی بر مفهومی از دیالکتیک اجتماعنیز تحلیل سوجا از فضا و عدالت فضایی بر این اساس 
فرآیندها و روابط اجتماعی تأثیرگذارند و  بط اجتماعی است بلکه نیروهای فضایی )شهری( نیز خود برنه تنها نتیجه کنش و روا فضا
 .دهدمیدهند. سوجا در تحلیلش از فضا، آن را در کانون زندگی اجتماعی قرار ها را تولید و یا تغییر میآن

به عنوان پاسخی به شکست مارکسیست و  1290 اجتماعی ـ فضایی را در اواخر دهه دیالکتیکمن »کند که نوان میا عسوج
اجتماعی )انباشت سرمایه داری، قدرت چگونه نیروهای  که اینها از های آندانان فمنیست نوشتم تا از تحلیلبرخی از جغرافی

دان جغرافیاز افرادی که  چند تنفور و که له ر روم و به دنبال آن چیزی باشمدهد، فراتفرم فضایی را شکل می مردساالری(
کردند و نیز برای جستجوی این که چگونه نیروهای فضایی )شهری(، فرآیندهای اجتماعی را نیستند ما را به انجام آن ترغیب می

آگاهی طبقاتی ما تأثیر متقابل  روابط اجتماعی و گیریایم، بر شکلو چگونه جغرافیایی که ما آن را ایجاد کرده دهندشکل می
و دیگران که بیان  فور، فوکو، جین جیکوبزهای پیشین لهچه نوشتهضوع در آن زمان غیر قابل قبول بود، چنانگذارد. این مومی

  .(Soja,2011: 100) «شدند. غیر قابل قبول شمرده می بود نیز 4کننده فضائیت
های دیگر عدالت به ی یا شکلایگزینی برای عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی به عنوان جانشین یا جاز نظر سوجا عدالت فضای

رود، بلکه روشی برای نگریستن به عدالت از دیدگاه فضایی انتقادی است. از این نظر، همیشه یک بعد فضایی مربوط به شمار نمی
هم به توان هم به عنوان یک پیامد )نتیجه( و التی فضایی را میعدیا نا که عدالت کندمیعدالت وجود دارد. به عالوه سوجا عنوان 

                                                           
1. Conceived 

2. Lived 

3. Perceived 
4. spatially 
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نتایج( نیز، به ) عنوان یک فرآیند مشاهده کرد. همچنان که الگوهای جغرافیایی یا توزیعی و نیز فرآیندهای ایجاد کننده این پیامدها

فضایی به طور توصیفی آسان است، اما تشخیص و درک عدالتی هایی از ناخودی خود عادالنه یا غیرعادالنه هستند. کشف نمونه
 .   (Soja,2009) تشوند از سختی بسیار بیشتری برخوردار اسه موجب ایجاد یک جغرافیای ناعادالنه میفرآیندهای مهمی ک

لکتیکی مورد بندی دیادر یک صورترا سازی عدالت فضایی فضا، مفهومتولید فور از دیکسی نیز بر اساس تبیین دیالکتیکی له 
کند. از نظر اشاره می «2عدالتی حالت فضایینا»و  «1عدالتیایی ناحالت فض»بندی وی به دهد. در این صورترار میبررسی ق

توان از یک نگرش فضایی برای تشخیص دیکسی مفهوم اول به این معنی است که عدالت دارای بعد فضایی بوده و بنابراین می
ت ساختارهای موجود در تولید و باز های توزیعی استفاده کرد. از طرف دیگر مفهوم دوم بر ظرفیلیل الگوعدالتی در فضا با تحنا

 :1322. )دیکسی، گرا است عدالتی حالت فضایی پویاتر و فراینددر مقایسه با مفهوم اول، نا .عدالتی از طریق فضا داللت داردتولید نا
و  شوندمی هرفتعدالتی و حالت فضایی در نظر گناکند در روابط بین وی پیشنهاد می بندی دیالکتیکی کهخصوصیات صورت(. 129

 :عبارتند از

: تمرکز بر حالت فضایی به عنوان یک فرایند؛ به عنوان یک تولید کننده و باز تولید کننده ساختارهای به نسبت پایدار که در الف
 شود.یعین حال به وسیله این ساختارها تولید و باز تولید م

وان تولید کننده، باز تولیدکننده و پشتیبانی کننده یکدیگر از به عن 3عدالتی و حالت فضاییبی : بازشناسی به هم پیوستگیب
 (.120 :1322)دیکسی، شود ها میای ماندگارتر که ایجاد کننده هر دوی آنطریق واسطه

فضا را به عنوان یک واقعیت اجتماعی به  که کندمیمکان را فراهم تبیین مفهوم تولید فضا این ا فورلهبرای دیکسی نیز همانند 
این اساس از نظر دیکسی، مفهوم عدالت فضایی، انتقادی از کنار گذاشتن، تسلط و سرکوب  نظور تفکر انتقادی مبدل سازد. برم

های موجود عدالتیته علیه بیهای جدیدی است که به اقدامات انجام گرفسیستماتیک است؛ انتقادی که هدف آن ترویج حساسیت
)بی( عدالتی از نظر وی هدف این انتقاد، تفسیر یک گفتمان ایدئولوژیکی درباره  .بخشد، جان می4های فضاییدر فضا و پویایی

 -120 :3221دیکسی، ) تاس 9/ مقاوم بودناست؛ گفتمانی که متأثر از دو مفهوم حق حضور در شهر و حق متفاوت 5حالت فضایی
122.)  

توان های زیادی که میها و جنبهماعی یا یکی از ویژگیعدالت فضایی نباید به نوع دیگری از عدالت اجتسوجا بر اساس نظر 
در »کند که قصد من از به کار بردن عبارت ها مورد مقایسه قرار داد، کاهش یابد. وی عنوان میها را بر اساس اهمیت ذاتی آنآن

اربردی کردن آن از کردن با سایر اصطالحات پیشنهادی و موجود نیست، بلکه قصد من کابت ، رق«9جستجوی عدالت فضایی
به عنوان یک مفهوم و ایجاد تفکری جدید است که در آن فضامندی عدالت فقط یک بعد مادی  0طریق فضامندی انتقادی عدالت

. از نظر سوجا تنها (Soja,2010: 630) هد بودتوصیفی نیست، بلکه به خودی خود یک نیروی تولید کننده، روشنگر و علی خوا
فور ارائه شده است که توسط له «2حق به شهر»استفاده مترادف عدالت فضایی وجود دارد؛ مفهوم فضایی استثنایی که در مورد 

 «اییدر جستجوی عدالت فض»همگرا هستند که وی عنوان عبارت عدالت فضایی را به  قدر آناست. به نظر وی این دو مفهوم 
 ;Soja,2010: 630)را انعکاس دهد  «کشمکش حق به شهر»و  «در جستجوی عدالت فضایی»تغییر داده تا بتواند تشابه واقعی 

Soja et al, 2011).  ،موضوع چارچوب  بنابراین. زنداز حق به زندگی شهری حرف می فورلهدر مبحث حق حضور در شهر
 ن بسیجهوم عدالت فضایی ممکن است به عنوان یک گفتمامطالبه حق به شهر، مفاز نظر دیکسی نیز در  .کندفضایی پیدا می

کننده عمل کند و این کار را از طریق ترویج حساسیت فضایی نسبت به ناعدالتی و ترویج فرهنگ فضایی برای مقابله علیه آن 
 . انجام دهد

                                                           
1. spatiality of injustice 

2. injustice of spatiality 
3. Recognizing The Interrelatedness of Injustice and Spatiality 

4. Spatial Dynamics 

5. Spatiality of (In)Justice 

6. Right to Difference/ Resist 
7. Seeking Spatial Justice(Ssj) 

8. Critical Spatialization of Justice 

9. Right to The City (Rttc) 
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دالت فضایی ممکن است بیند: نخست، عمتقابل می را در دو دور نمای سازنده دیکسی کاربردهای حقیقی مفهوم عدالت فضایی

. دوم، توسعه ی مفهومی باشد که بتوان به آن محتوایی هنجاری داد تا تولید واقعی فضای شهری را هدایت کندفراهم آورنده ابزار
ی است، تحت های فضایرا که خواهان مواجهه با پویایی بخشرهایینامنسجم عدالت فضایی ممکن است سیاست  کارگیریبهو 

   (.139 :1322هستند )دیکسی، عدالتی تولید کننده اشکال گوناگون بی زباای فضایی تولید کننده و هتأثیر قرار دهد. این پویایی

 طراحی الگو تحلیل شهر تهران از منظر گفتمان عدالت فضایی
نظر  ی دیالکتیکی مفهوم عدالت فضایی ازدر زمینه فضا و تعریف و صورت بند فورلهدر این پژوهش بر پایه نظرات فوکو و 

  شده است.گفتمان عدالت فضایی در شهر تهران ارائه  ی تحلیلچارچوبی براسوجا و دیکسی، 
ریزی از جمله جان فارستر، پتسی هیلی و جین هیلیر عقیده دارند که بحث درباره فرایندهای پردازان حوزه برنامهنظریه

در بنابراین  لی نیست.ساختارها و راهبردهای قدرتی که در شالوده آن نهفته است، بحث کام ریزی بدون در نظر گرفتنبرنامه
شوند عدالتی در فضای شهری می ها و نهادهای موجود که منجر به خلق ناتحلیل و تبیین گفتمان عدالت فضایی تحلیل سیاست

ماعی، های پویای اجتکند تا فرایندکند به ما کمک میچنین رویکردی همان طور که دیکسی نیز عنوان می .اهمیت زیادی دارند
کنند که تسلط و سرکوب را که ناعادالنه در نظر ها به روشی کار میببینیم آیا آن دی و سیاسی را کشف کنیم وفضایی، اقتصا

 .تولید کنند شوند، تولید و بازگرفته می
 دید عدالت درکند در نظریات جری مانند فاینشتاین بیان میپردازان عدالت شههمان طور که برخی از نظریه از سوی دیگر

 اسوج. شکل و فرایند از همدیگر تفکیک ناپذیرند ریزی از هم جدا نیستند. از نظر نیز دیکسیریزی، فرایند و نتیجه برنامهبرنامه
هم به عنوان یک فرآیند مورد مشاهده  توان هم به عنوان یک پیامد )نتیجه( وعدالتی فضایی را میکند که عدالت یا ناعنوان می
بر این کار دارد.  ریزی سر ویزی برای عدالت فضایی نیز با هر دو مورد فرایندها و برآیندهای )نتایج( برنامهربرنامهبنابراین قرار داد. 

هایی سیاستو هم شوند هایی که برای تغییر دادن فضای شهری اجرایی میهم شناخت سیاست اساس در گفتمان عدالت فضایی،
 .هر جریان دارند دارای اهمیت استگذاشتن بر فرایندهای اجتماعی در ش که برای تأثیر

گفتمان  سازی بندی دیالکتیکی از مفهومالگوی مد نظر برای تحلیل شهر تهران در قالب صورت ،بر این اساس در این پژوهش
مورد بررسی قرار گرفته « عدالتی/ عدالتحالت فضایی نا»و « ضاییعدالتی حالت فعدالت/ نا»بر دو حالت  مبتنیعدالت فضایی 

 ت.اس

عدالتی از طریق ابزار فضا بر ظرفیت ساختارها، قوانین و نهادهای موجود در تولید و باز تولید نادر چارچوب مفهوم نخست که 
گرفته شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.  ای از این ساختارها در نظربه عنوان نمونه گذاری مدیریت شهریسیاست؛ داللت دارد

های توزیعی به تشخیص عدالت/ توان با تحلیل الگوین است که عدالت دارای بعد فضایی بوده و بنابراین میمفهوم دوم نیز بیانگر ا
مورد سنجش و  شهریدر عرصه اجرا و فضای گذاری . در این رابطه برخی مصادیق در زمینه نتایج سیاستعدالتی در فضا پی بردنا

 بررسی قرار گرفته است.

ی، اندیشه و افکار بازیگران قدرت در بستر شرایط محیطی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ناشی گذاری از ایدئولوژسیاست
سترهای مهم تولید به عنوان یکی از ب بنابراین دو طرفه است. تولید فضا به صورت تعاملی و زآن با تولید و با تأثرتأثیر و  شود ومی
کند که عرصه در این رابطه جین هیلیر اشاره می .رودیمالت فضایی به شمار عرصه مهمی برای اجرای عدالت و از جمله عد و فضا

است. نکته مهم این  1میدان و حیطه مهمی برای اجرای عدالت کارآیینی -از جمله سیاست سازی برای برنامه شهری –سیاسی 
ها متأثر ز برای همه کسانی که از آنهای نیل به این نتایج نییوهنصفانه بودن نتایج تضمین گردد بلکه شاست که نه تنها م

 (. 23 :1300هیلیر، ) شوند عادالنه باشدمی
گیرد. زمانی های توسعه شهری را در بر میها و برنامهها و طرحای وسیع دارد و قوانین و مقررات، بخشنامهگذاری دامنهسیاست

گذاری در مجموع سیاست ادالنه در فضای شهری خواهند شد.ریزی ناعادالنه باشند منجر به نتایج ناعری و برنامهگذاکه سیاست
موارد زیر به عنوان  توان بههای اجرایی و قانونی است که به طور مشخص میها و اهرمتوسعه شهری به مفهوم تدوین چارچوب

 )شهرداری( در شهر تهران اشاره کرد. گذاری مدیریت شهریمصادیق سیاست

                                                           
1. Procedural 
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 های تفصیلی؛طرح)جامع( و  راهبردی -ح ساختاریهای توسعه شهری مانند طرطرح -

 مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد شهر تهران؛   -

 مصوبات شورای شهر تهران؛  -

 بخشنامه و... ص در قالبشرایط خا مدیریتی با توجه به یهایریگ میتصمها و برخی دستورالعمل -
های ها و برنامهها و...( و چارچوب طرحها، بخشنامهقوانین، مصوبات، دستورالعملاین موارد در دو چارچوب حقوقی و قانونی )

ریزی در عرصه گذاری و برنامهسیاستنتایج سطح اجرا قرار دارد که  ،بندی هستند. بعد از این سطوحتوسعه شهری قابل جمع
 نشیند.و فضای شهری به بار می میدانی
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 الگوی تحلیلی شهر تهران از منظر گفتمان عدالت فضایی .1 شکل

 

 و یک بعد «قانونی -حقوقی»و  «های توسعه شهری(ریزی )طرحبرنامه»دو بعد اصلی  ،بر این اساس برای الگوی پژوهش
جامع شهر تهران  طرحعد نخست با توجه به موضوع پژوهش و همچنین این که ده است. در دو بدر نظر گرفته ش «اجرا»مکمل 

گذاری توسعه شهری است، ارزیابی این سند در چارچوب گفتمان عدالت فضایی به عنوان مسیر ( سند سیاست1309)مصوب سال 
ریزی گذاری، مدیریت و برنامهی سیاستیوهترین ابزارهای شپژوهش انتخاب شده است. طرح جامع به عنوان یکی از اساسی

در این پژوهش مد  «قانونی -حقوقی»یعنی بعد  ،دیگربعد  بررسی. شودمحسوب می راهبردی هر شهری سند شهری و به مثابه
از  . در سطح بعدی )بعد مکمل( که ناظر بر نمود عینی مورد انتظارانجام گیردپژوهش دیگری  در قالبتواند نظر نبوده و می

تواند نتیجه ی آن در عرصه میدانی و فضای شهری که میهااقباشد؛ سنجش برخی از مصدهای مدیریت شهری میگذاریسیاست
 ابعاد اصلی را به صورت ملموس و عینی ارائه دهد، در نظر گرفته شده است.

 پژوهش روش
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دنبال رهیافت کیفی و به عنوان هیافت کمی به به طوری که ر .باشدشناسی این پژوهش از نوع روش ترکیبی متوالی میروش

، شروع مطالعه با مرحله کیفی و ادامه با مرحله کمی است. 1ه است. در واقع هدف از این پژوهش اکتشافیمکمل طراحی و اجرا شد
، به عنوان سند 1309ریزی یا ارزیابی طرح جامع مصوب سال نظر گرفته شده برای پژوهش؛ سنجش بعد برنامه ربا توجه به ابعاد د

 2ها در این بخش با استفاده از روش تحلیل تم. تحلیل دادهام شده استانجسیاست گذاری مدیریت شهری بر اساس رویکرد کیفی 
صورت و تبیین موضوعات و مقوالت مورد توجه در سند طرح جامع در ارتباط با معیارهای گفتمان عدالت فضایی  احصااز طریق 

طرح جامع و به دلیل نیاز به  ها به شیوه خوانش سطر به سطر سندگذاری دادهجود و یا کدشواهد مواستخراج  است. گرفته
های های متعدد و تحلیلها و وجود نقشهگیری و تحلیل در زمینه برخی دادههای پیچیده مفهومی، نیاز به قضاوت، تصمیمتحلیل

 انجام شده است.های متنی، به صورت دستی ها در کنار دادهمرتبط با آن
باشد؛ سنجش برخی از های مدیریت شهری میگذاریار از سیاستاما در بعد مکمل که ناظر بر نمود عینی مورد انتظ 

تواند نتیجه ابعاد اصلی را به صورت ملموس و عینی ارائه دهد، بر اساس های آن در عرصه میدانی و فضای شهری که میمصداق
و تحلیل نتایج  ثانویه لتحلی و بررسی در این بخش به صورت هاداده( انجام شده است. تحلیل روش کمی )به عنوان روش مکمل

های مکانی و فضایی با بهره گیری از قابلیت هایدادهشهرداری تهران و همچنین استفاده از  مرکز آمار ایران و هایداده وآمارها 
 انجام شده است. ی توزیع فضاییهانقشهبه صورت تهیه ( GIS)های اطالعات جغرافیایی سیستم

 و جامعه آماری پژوهش هادادهو تحلیل  ی گردآوریهاروشرهیافت،  .2جدول

 رهیافت
مسئله / 

های سؤال
 پژوهش

 بعد مورد بررسی
ها/ گردآوری داده

 هاروش
 جامعه آماری هاتحلیل داده

ترکیبی )با تأکید 
 اصلی بر روش کیفی(

 اکتشافی/ تأییدی

ای توسعه هبستر طرح
 هری )طرح جامع(ش

 تحلیل تم اسناد )طرح جامع(
 یهاطرحاسناد )

 (توسعه شهری

بستر اجرا )نمود 
 فضایی(

ها، پژوهش اسناد، نتایج
و آمارهای  هانقشه

 موجود

 تحلیل ثانویه -
 تحلیل فضایی -
های تحلیل / آماره -

 توصیفی

، آمارها و هاداده
ی موجود و هانقشه

های انجام پژوهش
 شده

 هایافته
 هری تهرانابعاد گفتمان عدالت فضایی در سند سیاست گذاری مدیریت ش

قرار گرفته گذاری، عدالت فضایی و شهر در شهر تهران مورد بررسی ارائه شده، رابطه بین سیاست الگوی در قالبدر این بخش 
له فکری متفاوت از جم هایی در قالب اندیشههای مربوط به عدالت/ عدالت فضایی شهربا توجه به بررسی و واکاوی نظریهاست. 

مشارکت، آزادی، همه شمولی، »، پسامدرن و که در مباحث قبلی عنوان شد در این پژوهش، نه معیار لیبرال، اقتصادی سیاسی
 تخراجگفتمان عدالت فضایی در شهر اس در زمینه بررسی« فیتشفاو  شدن اییهحاش، تفاوت، نفی هافرصتتوافق، تنوع، برابری 

 شده است.
ن، در قدم بعدی از طریق روش تحلیل تم شواهد موجود یا کدهای مکنون های آپس از انتخاب معیارهای عدالت فضایی و مؤلفه

های به در ادامه بر اساس مفهوم معیارها در مبانی نظری و تم استخراج و تحلیل شده است. مشهود در سند اصلی طرح جامع و
گذاری مدیریت شهری در بستر اجرا هایی ارائه و بر اساس آن نتایج سیاستح جامع شهر تهران، شاخصدست آمده در بررسی طر

، مورد سنجش قرار گرفته است. به بیان دیگر ما در این شدهسپریبا توجه به این که ده سال از ابالغ طرح جامع  یا فضای شهری
  کیفی را در عرصه واقعیت مورد سنجش قرار دهد. هایهای کمی نیاز داشتیم تا نتایج دادهپژوهش به داده
ی استخراج هاتمهای مرتبط با هر کدام از معیارها، به عنوان نمونه شواهد و با توجه به حجم باالی مطالب و تحلیلدر این مقاله 

مدخل،  های ذیبه گروه معیار همه شمولی در عدالت فضایی به معنای توجه شده در ارتباط با معیار همه شمولی آورده شده است.
یابی به فراگیری در شهرها با دستی توسعه شهری است. به بیان دیگر هابرنامهتبط با ی مختلف قومی، نژادی و جنسی مرهاگروه

                                                           
1. Exploratory 
2. Theme Analysis 
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سازی ی متفاوت بدون یکسانهاگروهبرای  هاخواسته. به طوری که امکان بروز صداها و هاستتفاوتپذیرش و به رسمیت شناسی 

بلکه تمام اعضای  اندشدهیی که نادیده گرفته هاآنبرای بنابراین مطالبه حقوق نه تنها  وجود داشته باشد. هاآننگری  و یکسان
های بیشتر برای های اجتماعی کمتر و ارائه فرصتی شهری موجب مغایرتهابرنامهتوجه به این معیار در گیرد. یمجامعه را در بر 

 اجتماعی در شهر است. تحرک
شده در سازمان فضایی و دو طرح و برنامه موضوعی  ین برخی نکات مطرحهمچنو  یپیشنهاد پنج سیاست ،سند طرح جامع رد

کرد.  ستخراجرا در زمینه عدالت فضایی ا« یهمه شمول»معیار  یهایژگیوو  هامؤلفهها از آنتوان یمدارای نکاتی هستند که 
 شد.بایمجدول زیر ح ین این شواهد به شرترمهم

 «همه شمولی»شهر تهران در زمینه گفتمان عدالت فضایی بر اساس معیار  های موجود در سند طرح جامع. استخراج شواهد و تم3 جدول

معیار عدالت 

 فضایی

 ی شناسایی شدهکدها

 ی فرعیهاتم
ی هاتم

 اصلی
سطوح 

مختلف سند 

 طرح جامع

 سند کدهای مکنون و مشهود یا شواهد موجود در 

 یه شمولهم

ی اندازهاچشم
 پیشنهادی

هـای  ومی و زیرسـاخت تهران؛ شهری روان با رفـاه عمـ  
ها و تأمین عادالنه کلیه مناسب همراه با تعدیل نابرابری

 حقوق شهروندی

ها به ویژه در مورد تعدیل نابرابری
 های محروم جامعهگروه

 
ــه  ــمب  تیرس

ــ و  یشناســـ
حمایـــــت از 

 یهـــاگـــروه
ــروم و  محـــ
ــعیف  ضـــــ

 اجتماعی
 

 هاسیاست

ساماندهی یکپارچه مجموعه شهری تهـران بـا الگـویی    
 وابـستگی مرکزی به منظور تمرکززدایی و کـاهشد چن

پیرامونی به شهر تهران و ایجاد محیطـی   یهاسکونتگاه
 قابل زندگی برای کلیه ساکنان مجموعه شهری تهران

 یبـرا ایجاد محیط زندگی مناسب 
کلیه ساکنان مجموعه شـهری در  

ی مختلـف شـهری و   هاونتگاهسک
 روستایی 

ســکونت بــا  یهــاعرصــه تــأمین امنیــت و ســالمت در
دسترسی مناسب و حرکـت پیـاده    یهاساماندهی شبکه

و بـین محـالت مسـکونی و    تردد آرام در محالت  برای
 نحرکت معلوال

معلوالن جسـمی و   توجه به حقوق
حرکتی و جانبازان برای حرکـت و  

 ناختهشــدسترســی و بــه رســمیت 
شــدن حقــوق افــراد پیــاده و نیــز 

و  هــابرنامــهدوچرخــه ســواران در 
 اقدامات توسعه شهری

ــمیت   ــه رس ب
 شناخته شدن

ــوق  حقــــــ
معلـــــوالن، 
ــازان و  جانبــ

 درافراد پیـاده  
ــه ــابرنام و  ه

اقــــــدامات 
 توسعه شهری

 

بـرای حرکـت و    هایانهشهری و پا یهاراه یسازمناسب
 دسترسی آسان معلولین جسمی و حرکتی

مسـتعد   یهـا گسترش حرکت پیاده و دوچرخه در پهنـه 
 ژه بافت تاریخی شهرشهر به وی

ها و طرح
های برنامه

 موضوعی

ی شهر برای حرکت جانبـازان و  سازمناسبساماندهی و 
 معلوالن

 سامانده نظام حرکت پیاده و دوچرخه در شهر

 هاسیاست

ـ    وع زیسـتی  تضمین پایداری مناطق حفاظـت شـده و تن
 توســعه  و ، حفظ باغات و اراضی کشاورزیهایستماکوس
اهای سـبز در محـدوده، حـریم و مجموعـه شـهری      فض

 تهران

 

 زمین، وحدت مادر تقدس تأکید بر

 همه متقابل وابستگی اکولوژیکی،

 تخریب هرگونه از پرهیز و هاگونه

 اکولوژیکی

توجه به حفظ 
و پایــــداری  
ــاطق  منـــــ
شــــــکننده 
طبیعــــــی و 

 یکاکولوژ
 

ســـــــازمان 
ــایی  فضـــــ

 پیشنهادی

مـرتبط منـافع   کالبـدی   -هـای فضـایی  شناسایی حـوزه 
های الزم برای تخصیص ایـن  عمومی و تنظیم مکانیزم

ها به استفاده همگانی و امکان دسترسی عموم بـه  حوزه
هـای طبیعـی و اکولوژیـک    این فضاها از جمله محدوده

 موجود در پیرامون و متن شهر تهران

الزم برای شناسـایی   هایمکانیزم
 -ی فضـایی هـا حـوزه و تشخیص 

منـابع عمـومی   کالبدی مرتبط بـا  
 استفاده همگانی جهت

ــتفاده  اســـــ
ــانی و  همگــ
ــی  دسترســـ
ــه   ــومی ب عم
فضــــــاهای 
ــومی و  عمـــ

 طبیعی

 



34 

 

 

 1331 پاییز ،44-21، 3شماره  ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 
 ها و ابعاد مورد توجهمؤلفهراهنمای نظری برای استخراج ک با توجه به این که معیارهای گفتمان عدالت فضایی به عنوان ی

و مضامین به دست هامؤلفهجدول زیر اند؛ در ده قرار گرفتهمورد استفاشهر تهران  گذاریگفتمان عدالت فضایی در سند سیاست
 .اندشدهی چارچوب نظری در زمینه گفتمان عدالت فضایی مقایسه هامؤلفهگذاری شهر تهران با مفاهیم و آمده در سند سیاست

 ی چارچوب نظری گفتمان عدالت فضاییهامؤلفهفاهیم و ین به دست آمده در سند سیاست گذاری شهر تهران با مو مضام هامؤلفه. مقایسه 4دولج

ی عدالت فضایی بر اساس چارچوب نظریهامؤلفهمفاهیم و  معیار  
مده و مضامین عدالت فضایی به دست آ هامؤلفه

 در سند سیاست گذاری

 تنوع

 ی شهریهایکاربرآمیختگی و تنوع در  -

 استطاعت پذیر نی مسکن در مناطق شهری و ارائه مسکهایژگیونوع در ت -
 ی اجتماعی و فرهنگی در شهرهایژگیوآمیختگی و تنوع در  -
ی اشتغال( تنوع هانهیزمی اقتصادی )از جمله در هایژگیوآمیختگی و تنوع در  -

 زیستی زمین و منابع طبیعی و حفاظت از آن

 ی شهریهایکاربراختالط و تنوع در  -

 حفظ تنوع زیستی و محیطی -

 اعی و اقتصادی شهریپیشنهاد افزایش تنوع اجتم -

برابری 
در 

اهفرصت  

 ارزشمند اجتماعی در فضا فرصت برابر در استفاده از منافع -

های شهری، منابع و خدمات ها، پروژهفرصت برابر در منافع قانونی برنامه -
 شهری

 اطالعات دسترسی بهفرصت برابر شهروندان در  -

 ت شهریو خدما هایکاربرازن در برخورداری مناطق مختلف از تو -
 دسترسی مناسب به فضاهای عمومی در گستره شهری  -
 دسترسی مناسب به حمل و نقل عمومی در سطح شهر -

 مشارکت

های توسعه شهری و سیاست هایی که از طرحشراکت شهروندان، افراد و گروه -
در فرایند تصمیم سازی و تصمیم پذیرند های عمومی و شهری تأثیر میگذاری

 گیری عمومی

راکت نمایندگان تجمعات فضایی و اجتماعی مانند اجتماعات محلی حضور و ش -
 های محلیهای و پروژهو واحدهای همسایگی در زمینه تصمیم گیری در برنامه

 ی توسعه شهریهاطرحمشارکت شهروندان در فرایند تهیه و تصویب  -

های شهری تأثیر گذار بر ها و پروژهی و برنامهمشارکت شهروندان در اجرا -
 ها ن زندگی آنمکا

 ی توسعه شهریهابرنامهو  هااستیسنهاد سازی در اجرای  -

و  هااستیسی مشارکتی در اجرای هازمیمکانارائه  -
 ی توسعه شهری با تأکید بر سطح محلههابرنامه

و  هااستیسمشارکت نمایندگان شهری در تهیه  -
 توسعه شهریی هابرنامه

ی هابرنامه و هااستیسنهاد سازی )مردمی( در اجرای  -
 توسعه شهری در سطوح فضایی مختلف

 آزادی

ی شهری و یا آثار و هاپروژهی و هابرنامهبا اجرای  مخالفتامکان اظهار نظر و  -
ی هابرنامهاز جمله قدرت لغو یا تغییر پهنه بندی شهری و یا لغو ن پیامدهای آ
 افع اجتماع محلی و شهریمتضاد با من

در  ی رسمینهادهای صاحب قدرت و هاگروه عدم محدودیت و سلطه از سوی -
 استفاده از فضا و منابع شهری 

ی متضاد با منافع اجتماع هابرنامهارائه مکانیزم لغو  -
 محلی و شهروندان

 

نفی 
 یاهیحاش

 شدن

)روند  یشهرات وجود سطح حداقلی و متعادل از نظر دسترسی به منابع و امکان -
 به تله فقر و نابرابری گردد(. محرومیت و عدم برخورداری نباید منجر

 ی اطبقهی نژادی، قومی، مذهبی و نیگز ییجدانبود استعمارگری و کاهش  -

ی تهدید کننده محیط هاتیفعالعدم اجبار اجتماعات محلی فقیر به پذیرش  -
 ی کار بیشتر هافرصتبه خاطر فراهم شدن  شانیزندگ
-گذاری و برنامهر سیاستیی که دهاگروهی افراد و هایتوانمندضرورت پیوند  -

یی که در متن سیاست گذاری و برنامه هاآنبه اند شدهریزی شهری کنار گذاشته 
 ریزی وجود دارند.

 ی فقیر و کم درآمدهاگروهی نظامند ران هیحاشمقابله با   -
 درتی قهاگروهطبقه بندی نشدن اجباری به وسیله   -

 اجتناب از اعیان سازی شهری -

های فضایی نامتوازن )از جنبه کیفت  توجه به کاهش -
 فقر شهری یا تاب آوری(

ی فضایی بین نواحی نیگز ییجداکاهش گسست و  -
 شهری/ سرزمینی

 ی اجتماعیهاگروهکاهش به حاشیه رانی  -

 توافق

ب گران بر سر ارائه و تصویش و کن نفوذانیذ ،نفعانیذهمگانی  وفاق -
 ی شهری هاطرحو  هارنامهب
و  هارنامهدر زمینه اجرای بن گراش و کن نفوذانیذ ،نفعانیذهمگانی  وفاق -

 ی شهریهاطرح

ی هابرنامهها و سازوکارهای ایجاد توافق در زمینه تهیه و اجرای وجود مکانیزم -
 شهری

ی موافقت عمومی در خصوص اجرای کارهاو ز ارائه سا  -
 ی شهریاهپروژهو  هابرنامه

همه 
 شمولی

ی مختلف قومی، نژادی و جنسی هاگروه مدخل، های ذیتوجه به همه گروه -
ی توسعه شهری از جمله کسب و کارهای خرد و کوچک محلی هابرنامهمرتبط با 

 و کودکان، زنان، سالمندان، معلوالن

 هاآنی متفاوت بدون یکسان سازی هاگروهی هاخواستهامکان بروز صداها و  -

 ه به عدالت جنسیتیتوج -
 ر اجتماعات محلیی بمبتنی نهادهابه رسمیت شناسی  -

 های شکننده طبیعی و اکولوژیکحفظ و پایداری پهنه  -

 ی محروم و ضعیف اجتماعیهاگروهحمایت از  -
به رسمیت شناخته شدن حقوق معلوالن، جانبازان و  -

 ی و اقدامات توسعه شهری هابرنامهافراد پیاده در 

و پایداری مناطق شکننده طبیعی و توجه به حفظ  -
 اکولوژیک

همگانی و دسترسی عمومی به فضاهای عمومی استفاده  -
 و طبیعی

تشفافی  
های توسعه ها و طرحگران و ذینفعان از قوانین، برنامه اطالع کافی همه کنش -

 شهری

 ی توسعه شهریهاطرحدسترسی همگانی به اطالعات  -
 های توسعه شهریها و طرحشفافیت در اجرای برنامه -
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ی عدالت فضایی بر اساس چارچوب نظریهامؤلفهمفاهیم و  معیار  
مده و مضامین عدالت فضایی به دست آ هامؤلفه

 در سند سیاست گذاری
 ی توسعه شهریهاطرحدسترسی همگانی به اطالعات  -

اع محلی و شهروندان در خصوص منافع و ارائه اطالعات کافی به نهادها، اجتم -
 ی توسعه شهری یا هر اقدام جایگزینهارنامهبمضرات اجرای 

 تفاوت

محیطی  توجه و پذیرش شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و -
در هنگام سیاست گذاری و  های شهریجتماعی و محدودههای امتفاوت گروه

های توسعه، توزیع خدمات شهری و سرمایه تصمیم گیری برای ارائه برنامه
 گذاری

با وضعیت ب ی پیشنهادی متفاوت و متناسهااستیسضوابط و ارائه  -
 و ظرفیت هر مکان و محدوده جغرافیایی

 وتپذیرش و توجه به هویت، ظرفیت و عملکرد متفا -
 مناطق و محالت شهری
 

 بحث
گذاری مدیریت شهری در شهر تهران در چارچوب گفتمان عدالت ستنمود عینی نتایج سیا

 فضایی 
گذاری شهر تهران استخراج گردیده، ها و مفاهیم گفتمان عدالت فضایی که از سند سیاستبر اساس مؤلفه در این بخش

های مورد بررسی اخصذاری در فضای شهر تهران ارائه شده است. در واقع شگسیاستسند هایی برای سنجش اثرات این شاخص
بر اساس احکام پیشنهادی طرح جامع شهر تهران در زمینه عدالت فضایی به صورت هدفمند انتخاب و مورد بررسی و تحلیل قرار 

در اند؛ بررسی قرار گرفتهمورد سایی شده در رابطه با هر کدام از معیارهای شناشاخص  بیستاین که حدود  با توجه بهاند. گرفته
 میزان به رسمیت شناخته شدن» ،«ی فضاهای عمومیسازیخصوصاجتناب از » هایشاخص جنمونه نتای به عنوانه این مقال
ی هاگروهی و تنوع پراکندگ» ،«ی نیازمند حمایت ویژه در ارائه خدمات شهریهاگروهکودکان، زنان، سالمندان، معلولین و  نیازهای

همه »معیار قالب در  است. الزم به توضیح است شاخص اول و دومشده  آورده« ی مسکنهایژگیوتنوع در » و« درآمدی در شهر
   قابل طرح هستند. «تنوع»های سوم و چهارم در رابطه با معیار و شاخص «شمولی

  سازی فضاهای عمومیاجتناب از خصوصی 
بنابراین در برقراری عدالت  هستند. مالقات شهروندان تعامالت اجتماعی و هنگی،ررویدادهای فمکان فضاهای عمومی شهری 

 اجتماعی با توجه به امکان عرضه فضای در دسترس برای عموم شهروندان نقش اساسی دارند. شهرهای عدالت محور و فضایی
ی که استطاعت رفتن به شهروندان ی کهبه طورکنند. شهرهایی هستند که امکان دسترسی شهروندان به این فضاها را تسهیل می

از این فضاهای عمومی استفاده کنند و توانند میو...( را ندارند،  هاشاپکافی، هارستورانی عمومی دیگر )مانند هامکانبرخی از 
 کنند.میدر شهر را برای همه شهروندان از جمله افراد کم درآمد فراهم  شمولی همهامکان حضور و این فضاها 

برای  هاآنی زنان، مردان، دختران، پسران و کودکان و بهبود دسترسی اازهینگرفتن  در نظرائه فضاهای عمومی با کیفیت با ار
یی هانیزمی زیادی از هانمونه. در شهر تهران کندیمو جوش و فراگیر شهری فراهم  پر جنبهمگان، بستر الزم را برای زندگی 
. در چنین شرایطی تنها افراد انددهشهای گذشته به کاربری تجاری و خصوصی تبدیل ر سالبا کاربری عمومی وجود دارد که د

ی کم درآمد در این فضاهای شهری اتفاق هاگروهطرد اجتماعی و حذف  عمالًخاصی امکان استفاده از این فضاها را دارند و 
مال اکباتان، ساخت مجتمع مسکونی  امجتمع تجاری مگ، تغییر کاربری برای ایجاد 22. تغییرات صورت گرفته در منطقه افتدیم

( و 1325)بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی در سال  هکتار از باغات جنوب پارک جمشیدیه 2.2ویژه جمشیدیه بر روی 
دامه در اهایی از کاهش سطح فضاهای عمومی به نفع خصوصی سازی و یا تجاری سازی بوده است. بسیاری موارد دیگر نمونه

 مورد بررسی قرار گرفتهی مغایر با منافع عمومی، هابرنامهاز اختصاص فضا به  یانمونهبه عنوان  22تغییرات فضایی در منطقه 
 است.

محدودیت  به عنوان مرکز گردشگری و خدمات مجموعه شهری تهران دیده شده و 22ای برای منطقه در طرح جامع نقش ویژه
از مبانی ایده توسعه طرح جامع بوده است.  تهران از پهنه شهری کرج،شهر ن عرصه تمایز کالبدی به عنوا گسترش سکونت در آن

های بزرگ مقیاس فرا شهری و غیرمسکونی اختصاص پیدا بایست عمدتاً به فعالیتبر اساس راهبردهای طرح جامع می 22منطقه 
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 1331 پاییز ،44-21، 3شماره  ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 
ب بلند بسیار زیادی از ساخت و ساز مسکونی در قال حجملی، کرد. اما با تغییر ضوابط ساخت و ساز این منطقه در طرح تفصیمی

 22و  21اضافی جمعیت در منطقه  مرتبه سازی در این منطقه شکل گرفته است. در طرح مجموعه شهری نیز بر عدم بارگذاری
 تأکید شده بود.

 1335 -1335های با شهر تهران طی سال 22تغییرات جمعیت منطقه مقایسه  .5جدول 

نرخ رشد  1335 1331 1315 1335 محدوده
35-15 

نرخ رشد 
15-31 

نرخ رشد 
31-35 

نرخ 
رشد 

35-
35 

 9.29 9.49 3.49 9.59 199349 120009 100994 52350 22منطقه 
 1.30 1.22 09/0 1.53 0923903 0151295 9003003 9902359 شهر تهران

1325 تا 1395 هایسال مرکز آمار ایران طیهای اساس سرشماری : محاسبه برمنبع  

در  افزایش یافته است. 1325نفر در سال  199349به بیش از سه برابر یعنی  1395ل نفر در سا 52350از  22جمعیت منطقه 
درصد بوده است. بر اساس آمار وزارت راه و  9.29منطقه این  ددرصد و نرخ رش 1.30این دوره زمانی نرخ رشد جمعیت شهر تهران 

درصد  12 معادل ساختمان 120شته که ساختمان بلندمرتبه در شهر تهران وجود دا 200حدود  1325شهرسازی در سال 
 اند. احداث شده 22های بلندمرتبه در منطقه ساختمان

راه و ...که به شکل کاالی عمومی به شهر و شهروندان  ادهیپ ی،بازنیزمفضاهای عمومی مانند فضاهای طبیعی و سبز و پارک، 
مال و به نوعی به یک کاالی تجاری تبدیل ا ی تجاری و مگ؛ زمانی که به فضاهادهندیمخدمات ارائه درآمدشان فارغ از میزان 

رقابت پذیری اقتصادی در شهر تهران موجب شده که مدیریت شهری به رشد  .شودیمی توسعه از شهر گرفته هافرصت؛ شوندیم
شدن شهر  روندان ارزش بیشتری بدهد. نتیجه این وضعیت کاالیی)اقتصادی( حتی به بهای از دست رفتن کیفیت زندگی شه

تهران است. کاالیی شدن یعنی این که هر آن چه که در شهر است از فضا تا زمین آن وجهی سوداگرانه پیدا کرده و قابل خرید و 
الشعاع کارکرد حتشود. به طوری که سایر کارکردهای آن از جمله مباحث اجتماعی، فرهنگی و عدالت شهری تفروش می

 گیرد. اقتصادی آن قرار می

 های ن به رسمیت شناخته شدن نیازهای کودکان، زنان، سالمندان، معلوالن و گروهمیزا

 نیازمند حمایت ویژه در ارائه خدمات شهری
شهری از های نیازمند حمایت ویژه در ارائه خدمات به رسمیت شناخته شدن کودکان، زنان، سالمندان، معلوالن و گروه

 دمور زمینهیکی از مواردی که در این . ربوط به حق به شهر و عدالت فضایی استهای مهای اصلی در نظریهها و مؤلفهشاخص

ی نیازمند حمایت ویژه در هاگروهی سنی و جنسی مختلف و هاگروهوجود مبلمان متناسب با توانایی و استفاده » قرار گرفته بررسی
در محل زندگی « یت ویژه مانند معلوالن و جانبازانی نیازمند حماهاگروهه کودکان، زنان، سالمندان و سطح شهر تهران از جمل

ها توجه این گروه استفاده و نیاز تا چه اندازه در ایجاد و توسعه مبلمان شهری در مناطق مختلف شهر تهران بهبوده است و این که 
درصد پاسخگویان  2510.دهد که تنها در مناطق شهر تهران نشان می 1کناننامه ساشده است؟ نتایج به دست آمده از پرسش

که  اندکردهدرصد پاسخگویان اظهار  01.04وجود دارد.  هاآنمبلمان متناسب با شرایط گفته شده در مکان زندگی  اندکردهاظهار 
 مناطقود ندارد. عدم وجود این خدمات به ترتیب در وج هاآن، مبلمان مناسب در محله زندگی هاگروهمتناسب با استفاده و نیاز این 

 باالتر از میانگین شهر تهران بوده است. 22و  3، 10، 5، 12، 4، 21، 19، 9، 19، 20، 2

                                                           
تهران در حوزه  یاقدامات شهردار یراتتأث یابیارز» ات اجتماعی جهاد دانشگاهی با عنواندر این بخش از نتایج طرح پژوهشی که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالع .1 

ریزی شهری شهرداری تهران انجام شده برای مرکز مطالعات و برنامه« یسازینهبه یه راهکارهاو ارائ یعدالت اجتماع یهابر شاخص زیست محیطمعاونت خدمات شهری و 
  پژوهش در آن حضور داشته استفاده شده است. و نگارندگان نیز به عنوان تیم
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 شهر تهران ی نیازمند حمایت ویژه در مناطقهاگروهجنسی و  -ی سنیهاگروه. وجود مبلمان متناسب با توانایی و استفاده 6 جدول

بلی  خیر )درصد(
 )درصد(

 منطقه بلی )درصد( خیر )درصد( منطقه
09.9 13.3 12 99.2 32.0 1 
59.2 42.1 13 94.9 25.3 2 
92.9 29.3 14 04 19 3 
95.3 24.7 15 00.4 11.9 4 
23.3 9.9 19 09.9 13.3 5 
29.1 2.2 19 23.2 9.1 9 
05.5 14.5 10 90.1 31.2 9 
99.4 22.9 12 99.9 22.4 0 
29.0 2.2 20 100 0 2 
21.3 0.9 21 90.3 21.9 10 
03.3 19.9 22 45.9 54.3 11 

 میانگین شهر تهران 10.25 01.04 -
1329، ... یعدالت اجتماع یهاتهران در حوزه معاونت خدمات شهری بر شاخص یاقدامات شهردار یراتتأث یابیارزطرح  هایداده منبع:  

ومی موجود در معابر عم یهاخوریهای بهداشتی و آبمناسب بودن سرویس سیبرربسیار مهم دیگر در این زمینه؛  فعالیت
دهد یمبرای استفاده کودکان، سالمندان، معلوالن و جانبازان و بیماران بوده است. نتایج به دست آمده در سطح شهر تهران نشان 

درصد و در زمینه بیماران  22.42والن و جانبازان درصد، در زمینه معل 00.1 درصد، در زمینه سالمندان 95.99که در زمینه کودکان 
با نیاز  متناسبامکان استفاده مناسب و  هاآنکه در محله  اندکردهدر سطح مناطق شهر تهران عنوان  گویان پاسخدرصد از  05.02

 عمومی موجود در معابر وجود ندارد. یهاخوریآبو های بهداشتی یسسرودر استفاده از  هاگروهاین 

 های درآمدی در شهراکندگی و تنوع گروهپر 
های عمده گروه زمینههای درآمدی خانوارها در سطح شهر تهران ممکن نبود، در این این که دسترسی به دادهبا توجه به 

گانه شهر تهران از نظر سهم  22های سرشماری در مناطق شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. مناطق شغلی بر اساس داده
های متخصصان، به عنوان نمونه به بررسی گروهدر این بخش د. های معناداری هستنهای عمده شغلی دارای تفاوتگروه
تواند پایه تحلیلی مناسبی در این زمینه فراهم کند، پرداخته شده رتبه و مدیران و کارگران ساده که میگذاران، مقامات عالیقانون
 است.

)مناطق  هشتتا یک  ن گروه شغلی در مناطقدرصد ای 94.95رتبه و مدیران، گذاران، مقامات عالیدر زمینه گروه شغلی قانون
 هشتتا یک  درصد این گروه شغلی در مناطق 92.01( قرار دارند. در زمینه گروه متخصصان نیز 22پهنه شمالی به غیر از منطقه 

مناطق شهر با سایر  را تفاوت معناداری پنجتا  یکژه در مناطق دو گروه شغلی در این مناطق به وی این قرار گیریقرار دارند. 
شهر  )مناطق پهنه جنوبی 21نه تا  درصد این گروه در مناطق 94.00 ،شغلی کارگران ساده اما در زمینه گروه دهد.تهران نشان می

باشد که نشان از وجود اشتغال کارگری  مینیز نسبتاً باال یک و چهار( قرار دارند. البته درصد این گروه عمده شغلی در مناطق تهران
 خدماتی مورد نیاز( در این مناطق دارد. هایشغلدر  )به ویژه

تنوع اقتصادی جزء اصول پایداری اقتصادی و اجتماعی است. در طرح جامع نیز ایجاد و افزایش این تنوع برای پویایی مناطق 

 افته باشد. کاهش ی رسد این تنوع در سطح مناطقموجود به نظر میی هادادهاما بر اساس  قرار گرفته است. دیتأکمورد 
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 ی عمده شغلی به تفکیک مناطق در شهر تهرانهاگروه. پراکندگی 3 جدول

 متخصصان کارگران ساده
 گذاران،قانون

منطق ...

 ه

 متخصصان کارگران ساده
 گذاران،قانون

... 
 منطقه

 تعداد درصد تعداد درصد
درص

 د

تعدا

 د

درص

 د
 عدادت

درص

 د
 تعداد

درص

 د
 تعداد

2.10 3914 3.19 
1222

9 
2.00 

402
2 

13 5.09 
1039

2 
0.01 

3024
9 

12.29 
2291

2 
1 

5.14 2110 3.09 
1421

3 
2.20 

500
5 

14 3.24 9200 12.22 
5010

5 
14.29 

2429
9 

2 

12.94 22320 2.90 
1045

0 
2.21 

309
9 

15 3.20 5992 9.32 
2492

3 
2.42 

1942
9 

3 

5.92 2291 1.51 5045 1.24 
219
0 

19 0.49 
1429

4 
10.01 

3090
1 

2.14 
1900

9 
4 

4.92 0394 1.04 4039 0.20 
159
2 

19 4.21 0924 15.30 
5243

0 
15.10 

2944
0 

5 

0.45 14294 1.92 9241 1.39 
230
0 

10 1.00 3320 5.50 
2154

9 
5.29 2223 9 

4.21 0920 0.21 3522 0.00 
132
5 

12 2.32 4115 5.51 
2129

4 
3.25 9213 9 

5.35 2499 2.23 0925 1.04 
322
9 

20 3.24 5932 5.14 
1204

1 
4.54 9245 0 

1.93 2000 1.95 9394 1.43 
250
0 

21 1.22 3401 1.44 5593 0.22 1929 2 

1.31 2322 1.51 5029 1.99 
221
9 

22 4.23 9400 3.51 
1354

3 
2.41 4215 10 

100 199100 100 
3093
45 

100 
195
100 

 جمع
3.92 9404 3.04 

1403
0 

3.04 5322 11 

- 4.55 0095 2.01 9953 1.99 3023 12 

 .(شغلی قانون گذاران، متخصصان و کارگران ساده آورده شده است هایگروه صرفاًدر این جدول ) 1320، آمار ایران : مرکزمنبع

 های مسکنتنوع در ویژگی 
های مختلف درآمدی در شهر و یا برعکس تالط در گروههای مسکن از ابعاد مختلف تا حدودی بیانگر تنوع و اخبررسی ویژگی

بررسی  ههای مسکن از جنبدرآمدان شهری است. تنوع در ویژگیو کم جود شکاف طبقاتی و جدایی و مرز بندی بین دارایانو
 در مناطق مورد بررسی قرار گرفته است. «قیمت مسکن»و  «زیربنای واحد مسکونیسطح »

 سطح زیربنای واحد مسکونی  -
دهد. اعداد جدول گانه شهر تهران نشان می 22تفکیک مناطق مسکونی را به واحدهای سطح زیربنای  هشتجدول شماره 

یک، دو، متر مربع زیر بنا به استثنای مناطق شمالی شهر شامل مناطق  100که سهم واحدهای مسکونی با متراژ زیر  دهدمینشان 
ترین نسبت شود. کمل میدرصد واحدهای مسکونی را شام 50بر  سایر مناطق بالغ در مرکز شهر، در ششو منطقه  22و سه، پنج 

درصد کل واحدهای مسکونی و بیشترین نسبت در  10.9 بایک  منطقه مربوط بهمتر مربع زیر بنا  100واحدهای مسکونی زیر 
 .دهدین مناطق نشان میدرصدی را بین ا 99.9که اختالف  باشدمیدرصد کل واحدهای مسکونی  05.3با  10منطقه 
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 )درصد( شهر تهران در مناطقسکونی مواحد  سطح زیربنای  .1 لجدو

 کل اظهارنشده باالی صد متر مربع زیر صد متر مربع منطقه کل اظهارنشده باالی صد متر مربع زیر صد متر مربع منطقه

1 10.9 00.9 0.9 100 13 92.5 39.9 0.0 100 

2 24.2 95.0 0.1 100 14 90 30.1 0.0 100 

3 12.3 00.3 0.4 100 15 04.9 15.3 0.0 100 

4 51.9 40.3 0.1 100 19 92.0 20.1 0.0 100 

5 44.5 55.5 0.0 100 19 02.3 19.9 0.0 100 

9 23.2 99.0 0.1 100 10 03.9 19.2 0.0 100 

9 90.4 32.0 0.0 100 12 90.5 21.9 0.0 100 

0 93.9 39.3 0.0 100 20 90.9 31.3 0.0 100 

2 92.5 29.5 0.0 100 21 50 50 0.0 100 

10 05.3 14.0 0.0 100 22 34.1 95.0 0.0 100 

 100 0.1 42.2 59 تهران 100 0.0 22.1 90.2 11

12 93.3 39.9 0.1 100 - 

1320آمار ایران،  منبع: مرکز  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سطح زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران .2شکل 
1320های مرکز آمار ایران، تفاده از دادهمنبع: با اس  

 اره بهای مسکن قیمت و اج -
هزار ریال در سال  495همواره دارای روند صعودی بوده و متوسط قیمت آن در شهر تهران از در شهر تهران قیمت مسکن 

. باالترین متوسط قیمت است افزایش یافتهدرصد  20.95با نرخ رشد متوسط ساالنه  1329هزار ریال در سال  99019به  1390
هزار  31252با  10به منطقه  نیترکمهزار ریال به ازای هر متر مربع و  190931با  یکنطقه مربوط به م 1329مسکن در سال 

. بر اساس آمارهای موجود این شکاف در سال دهدیمدرصدی را بین این مناطق نشان  529که در این زمینه شکاف  باشدیمریال 
تا  و در مناطق هفتمربع باالتر از میانگین شهر تهران  متوسط قیمت هر متر یک تا شش رصد بوده است. در مناطقد 209، 1395

بوده است. نکته قابل توجه در این زمینه رشد باالی قیمت واحد مسکونی در مناطق جنوبی شهر تهران در از میانگین  ترنییپا 22
در مناطق نیمه جنوبی  1323 -1390قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در دوره  میانگین نرخ رشد های گذشته بوده است.سال

رفته امکان درصد بوده است. این وضعیت رفته 21.4درصد بوده که این میانگین برای شهر تهران نیز  20.50( حدود 20تا نه )
های و این روند بخش قابل توجهی از دهکویژه برای خانوارهای با درآمد کمتر مشکل ساخته  را به شهر تهرانتأمین مسکن در 
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های سکونتی غیررسمی به دلیل امکان تأمین مسکن های پیرامونی و عمدتاً کانونرا به سمت اسکان در هاله پایین درآمدی

 های جمعیتی پیرامون شهر تهران ناشی از این مسئله است.تشویق نموده است. بخشی از رشد جمعیتی باالی کانون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1333سال  - تهران شهرمناطق در زیر بنای مسکونی  متر مربعمتوسط قیمت یک  .3شکل 
1329، مرکز آمار ایرانهای با استفاده از داده: منبع  

  1333 - تهران شهرمناطق در متوسط مبلغ اجاره ماهانه  زیر بنای مسکونی و مربع مترمتوسط قیمت یک  .3 لجدو

 منطقه

متوسط 
قیمت هر 
متر مربع 

)هزار 
 ریال(

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه 
رصد ودیعه پرداختی برای سه د

زیربنای   مربع متراجاره یک 
 مسکونی )ریال(

 منطقه

متوسط 
قیمت هر متر 
مربع )هزار 

 ریال(

متوسط مبلغ اجاره 
ماهانه به عالوه سه درصد 
ودیعه پرداختی برای اجاره 

زیربنای  مربع متریک 
 مسکونی )ریال(

 300922 94249 13 منطقه 529992 190931 1 نطقهم
 293200 55205 14 منطقه 500340 123929 2 منطقه
 209294 41320 15 منطقه 592592 143025 3 منطقه
 202925 30314 19 منطقه 349913 03104 4 منطقه
 190440 35521 19 منطقه 302109 23520 5 منطقه
 195230 31252 10 منطقه 440422 105524 9 منطقه
 150229 30290 12 منطقه 394112 94230 9 منطقه
 194953 32232 20 منطقه 340499 94399 0 منطقه
 254249 51422 21 منطقه 255402 42113 2 منطقه
 252949 99292 22 منطقه 291330 42109 10 منطقه
 331990 99019 شهر تهران 299190 42039 11 منطقه
 - 249334 42505 12 منطقه

1329، : مرکز آمار ایرانمنبع  

زیربنای مسکونی نیز باالترین  متر مربعغ اجاره ماهانه )به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی( برای اجاره یک در زمینه متوسط مبل
ن درصدی را بی 399ریال بوده است که شکاف  150229با  12به منطقه  نیترکمو یک  هریال مربوط به منطق 529992میزان با 

 22تا  نهمبلغ اجاره ماهانه باالتر از میانگین شهر تهران و در مناطق  متوسطیک تا هشت  . در مناطقدهدیماین مناطق نشان 
 از میانگین بوده است. ترنییپا

 ی مختلف درآمدی در مناطقهاگروهکه نه تنها تنوع در آن متناسب با  دهدیمبررسی ابعاد مختلف مسکن در شهر تهران نشان 
ی مسکن در هایژگیوآن مشهود است. به بیان دیگر الگوی ساخت و  یهایژگیومختلف وجود ندارد بلکه شکاف و اختالف در 

 .ی فاحشی با یکدیگر استهاتفاوتمناطق شهر تهران از ابعاد مختلف داری 
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 تیجهن

یالکتیکی مفهوم عدالت فضایی از نظر صورت بندی د رویکردهای جدید با تأکید بردر این پژوهش تالش گردیده که بر پایه 
لیل متفاوتی از گفتمان عدالت فضایی بر مبنای واکاوی رابطه عدالت/ ناعدالتی و فضا در شهر تهران ارائه سوجا و دیکسی، تح

 گردد. در این راستا زیر بنای فکری برای ارائه نتایج پژوهش به صورت زیر بوده است.

اقتصادی تولید فضا از جنبه  توان به همه تفکرات و روابط اجتماعی وزیعی شهری نمیاز طریق ساختار فضایی و نتایج تو -
های تمرکز را از تجسمبایست عادالنه و یا ناعادالنه بودن آن، همان طور که در شهر تهران نیز مشاهده شد، پی برد. بنابراین می

 تغییر دهیم. کند،می تولید زبا و تولید فضا قاز طری عدالتی راناساختاری که  هایپویاییعدالتی به نافضایی 

ها را کنند و بنابراین باید آنهای مختلف و متفاوت آشکار میهایی چون عدالت و ناعدالتی فضایی خود را در فضا به گونهفرایند -
 دولتی و شهریهای سیاستگذارند، کشف کرد. در بسیاری از موارد ها تأثیر میدر شرایط نهادی، قانونی و برنامه ریزی که بر آن

همان طور که در این پژوهش  .تا نظم فضایی خاصی را تثبیت کنند گیردبه کار می( را گذاریسیاستاز جمله اسناد شواهد معینی )
 . ریزی هستندگذاری شهری و قوانین برنامهتولید عدالت/ ناعدالتی فضایی، سیاست نیز اثبات گردید یکی از فرایندهای تولید و باز

کار دارد. بنابراین در این  ریزی سر وفرایندها و برآیندهای )نتایج( برنامهریزی برای عدالت فضایی نیز با هر دو مورد برنامه -
 عدالت فضایی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.  و گذاریپژوهش نیز رابطه بین سیاست

مفهوم  کتیکی از مفهوم سازی گفتمان عدالت فضایی مبتنی بر دوبندی دیالنتیجه پژوهش در قالب صورت ،بر این اساس
-در سند سیاست ؛ارائه شده است. در چارچوب مفهوم نخست« عدالتی/ عدالتحالت فضایی نا»و « عدالتی حالت فضاییعدالت/ نا»

عدالت حالت »آن را  توانمیو ابعاد عدالت فضایی مورد توجه قرار گرفته است که  هانهیزمگذاری مدیریت شهری تهران، برخی 
دهد که در در چارچوب مفهوم دوم؛ نتیجه به دست آمده نشان می شهری قلمداد کرد.ری مدیریت در سیاست گذا« فضایی نسبی

گذاری مدیریت شهری در بسیاری از ناعدالتی نمود عینی دارد و اهداف مورد نظر سیاست بستر اجرا در شهر تهران حالت فضایی
ها و ساختارهای مدنظر که وضعیت موجود شهر تهران با ایده حقق نشده و یا مسیر متفاوتی را طی کرده است. به طوریها مزمینه

گذاری در زمینه گفتمان عدالت فضایی فاصله زیادی دارد. نتیجه کلی این که هر چند سند حداقل در اهداف و نیت سند سیاست
اجرایی سازگاری اندکی  -های نهادیاما بین اهداف سیاستی و تصمیم توجه داشته،خود به برقراری عدالت فضایی در شهر تهران 
این رویکرد دیالکتیکی در ارتباط با شرایط شهر  ها، متفاوت از این اهداف بوده است.وجود داشته و در نتیجه آثار واقعی این تصمیم

  باشد.می ی شکل شماره چهارالگوبه صورت تهران 
قوانین پشتیبان ناعادالنه و ناکارآمد هستند و یا  شود؛ یاادالنه منجر به عدالت عینی در فضای شهری نمیگذاری عاگر سیاست

گذاری در اجرا مسیر متفاوتی را طی کرده و از شفافیت و ساز و کارهای کنترلی الزم برخوردار نبوده است. نتایج این سیاست
باید آن را در شرایط . بنابراین شودای متفاوت نمایان میر تهران به گونهگذاری شهری در فضای شهسیاستپژوهش نشان داد که 

عدالتی شهری گذارند و تولیدکننده نانهادی و اجرایی، روابط پنهان قدرت و قوانین و ضوابط در خدمت سرمایه که بر آن تأثیر می
شهروندی و عدالت از انواع آن )اجتماعی،  شهری، کند حقوقعنوان میهمان طور که هاروی نیز . جستجو و کشف کردهستند 

های شهری، قوانین و ها و طرحطی( از نهادهای قدرت سیاسی متأثر هستند. الگوهای مختلف اداره شهر، برنامهفضایی و محی
مند شده و برخی به ها ضابطهمقررات شهری همگی در نظام حکمروایی جای دارند. برخی از حقوق شهری در داخل این نظام

 اند.توی بوروکراسی به صورت مبهم و غیر قابل اجرا درآمده سادگی کنار گذاشته شده و یا به وسیله فرایندهای هزار
های منطبق بر معیارهای عدالت فضایی مصادیق و مؤلفه برخی (طرح جامع)گذاری محتوای سیاستدر در شهر تهران هر چند 

های مدیریت گذاریاستتوان نتیجه گرفت که سیبنابراین میه منجر نشده است. بستر اجرا به نتیجه عادالن اما در وجود داشته
شوند، در تولید می شوند که غیر دموکراتیک بوده و فضاهایی شهری که در این فرایند تولید و بازهایی اجرا میشهری از راه

ها تأمین کننده گذاری بیان دیگر آثار این سیاستاند. به پاسخگویی به نیاز طبقات کم درآمد و غیر برخوردار شهری شکل نگرفته
شان تولید گان شهری، مازاد شهری را با توجه به اهداف شخصیع همگانی و عمومی نبوده و به قول دیوید هاروی، خرده نخبهمناف

 کنند. و مدیریت می
عادالنه( به  نسبتاًگذاری عادالنه )و یا الاقل یاستس لزوماًتوان این گزاره مهم را دوباره مورد توجه قرار داد که یمبا این تفاسیر 

هایی مورد توجه در گفتمان در نتیجه شهرها و از جمله شهر تهران باید بتوانند بین معیارها و ارزش .شودینمنتایج عادالنه منجر 
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ی، نفی همه شمولفاوت، )به صورت مفهوم مورد نظر در این پژوهش(، تنوع، شفافیت، تعدالت فضایی همچون مشارکت، آزادی 

تعادل برقرار  اجراگذاری و در یابی به عدالت فضایی ضروری هستند، در سیاستدستکه برای  هاای شدن و برابری فرصتحاشیه
 .کنند

گفتمان عدالت فضایی در شهر تهران چارچوب مفهومی و صورت بندی .4شکل   

های فقیر است. به نفع گروه دیل و ایجاد اشکال و مسیرهای جدیدساختار قدرت نیازمند تعدر شهر، رسیدن به عدالت  برای
های مردم های اجتماعی، سازمانهای سیاسی، جنبشحزبهمچون نهادهای حوزه عمومی تواند از تعهد گشودن این مسیرها می

 نسایه روش»قول جین هیلیر ها باید در درون این ساختار و یا به به وجود آید و آن هاای و اتحادیههای حرفهنهاد، انجمن
از نگاهی دیگر است.  جدید توسعه شهری در شهر تهران نیز نیازمند گفتمانتری عمل کنند. به نحو کارآمد« های قدرتینابرابر

نظر گرفتن عدالت درون و میان نسلی، تأمین نیازهای  گفتمانی که مبتنی بر تحول مردمی و اجتماعی از درون، بوم محوری، در
های جهانی و منطق رشد اقتصادی به صورت بازگشایی شهر برای سرمایهاین که ه و احیای منابع محیطی شکل بگیرد. نپایه 

توان عنوان می در نهایت خود را به رخ بکشد.و... های دو سه طبقه ها، پلمالا بدون محدودیت در قالب اشکال فضایی از جمله مگ
خی روابط اجتماعی نظام هرمونیکی که در تولید فضا تواند در آشکار ساختن برمشابه میهای کرد که نتایج این پژوهش و پژوهش

 گشا باشد.وجود دارد و همچنین در ارائه رویکردهای نو در زمینه سیاست گذاران شهری مبتنی بر گفتمان عدالت فضایی راه

 منابع

درآمدی بر تولید فضای کتاب  . دردیالکتیک سه وجهی فور: به سوینظریه تولید فضای هانری له(. 1324اشمید، کریستین. )
 (. گردآوری و ترجمه آیدین ترکمه، تهران: انتشارات تیسا.100 -152)صص  فورهانری له

تهران در حوزه  یاقدامات شهردار یراتتأث یابیارزطرح  (.1329) هاد دانشگاهی.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ج
. برای مرکز مطالعات و یسازینهبه یو ارائه راهکارها یعدالت اجتماع یهابر شاخص زیست محیطو  معاونت خدمات شهری

 ریزی شهر تهران.برنامه
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س، جیمز کنولی، جوهانز نووی، اینگرید اولیوو، سوز پاتر و جان . در پیتر مارکوعدالت و تخیل فضایی. (1322دیسکی، مصطفی. )

هادی  ترجمه(. 130 -112)صص  یی در نظریه و تجربه شهریهابحثشهر عدالت محور، جستجوی ر د، (ویراستاران) استیل
 شهر.ر هنری شهرداری تهران، موسسه نشو سعیدی رضوانی و محبوبه کشمیری، تهران: سازمان فرهنگی 

 هنگی.، ترجمه آیدین ترکمه، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرفضا و نظریه اجتماعی(.  1329، آندری. ) ژلنیتس

 .1329 – 1390های اطالعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران طی سال، مرکز آمار ایران
 .1325تا  1335های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالمرکز آمار ایران، 

ن درباره اندیشید، (ویراستاران)یفت ثر. در مایک گرنگ و نایجل فور یک سوسیالیست در فضاله هانری(. 1324مریفیلد، اندی. )
 ی فرهنگی. هاپژوهشدفتر  انتشاراتتهران:  (. ترجمه محمود عبداهلل زاده،230 -211)صص  فضا
 .ن(تهرا جامع طرحن )تهرا رشه عمران و توسعهی ساختار -یراهبردطرح (. 1305) پایدار. سازگان توسعه بومن مشاور امهندس

 .ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه
در پیتر مارکوس، جیمز کنولی، جوهانز نووی، اینگرید  .محور حضور در شهر عدالتحق . (1322. )ه همراه پاتر، سوزب یویدد هاروی،

 -99)صص  یی در نظریه و تجربه شهریهابحثحور، جستجوی شهر عدالت مر د، (ویراستاران) اولیوو، سوز پاتر و جان استیل
 شهر.ر هنری شهرداری تهران، موسسه نشو تهران: سازمان فرهنگی  هادی سعیدی رضوانی و محبوبه کشمیری، ترجمه (.21

معه رجمه کمال پوالدی، تهران: جات .ی کاربری اراضیزیربرنامهی قدرت؛ حکایت دوراندیشی در هاهیسا(. 1300هیلیر، جین. )
 مهندسان مشاور ایران.
 . تهران.سازی ی بلندمرتبههاوژهپرپاورپوینت تخلفات شهرداری تهران در (. 1325وزارت راه و شهرسازی )
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