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  چکیده
 ارایه تاکنون آن از متفاوتی هاي بندي صورت رو، این از. است برانگیز مناقشه مفهومی عدالت

 شـهر  در جبرانـی  و توزیعی حالت به اجتماعی عدالت پیشین،هاي  بندي صورت در. است شده
 گفتمـان  یـک  عنـوان  بـه  عـدالت اجتمـاعی   از معاصر هاي بندي صورت در و یافته است تقلیل

 یـاد  اسـت،  سـلطه  و اجتمـاعی  گزینـی  جدایی فقر، کاهش تبعیض، حذف هدفش که انتقادي
 قـدرت  بـازیگران  شـناخت  نیازمند شهر، در فضایی عدالت از سازي مفهوم چنین این. شود می
 فرآینـدهاي  و سـاختارها  قـدرت،  روابـط  تحلیـل  و سیاسـی  اجتمـاعی،  مختلفهاي  عرصه در

 هماننـد  شـهر  بنیادي مفاهیم از بعضی بازتعریف نیازمند مهم، این به رسیدن. است ریزي برنامه
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 و تفـاوت  اصـل  ،)تبعـیض  نبـود ( برابـري  اصل ،)قدرت توزیع( مشارکت اصل شهري، فضاي
 ایـن . اسـت  عقالنی -جامع پاردایم ایران، ریزي شهري برنامه نظام غالب پارادایم. است آزادي

 به پایین به باال از و گرایانه نخبه تمرکزگرایانه، ساالرانه، فن آمرانه، محور، کالبد نگاه پارادایم،
 اجتماعی و سیاسی مشارکت همانند اصولی براي جایگاهی فکري، پارادایم این در. دارد شهر

 حالـت  بـه  عـدالت فضـایی،   حالـت  این در. ندارد وجود تفاوت و عدالت آزادي، شهروندان،
 باز بوده، فرایندي و ساختاري کههایی  پرسش طرح از و یافته تقلیل شهر در جبرانی و توزیعی

 کالبـد هاي  سیاست از باید محور عدالت شهري ریزي برنامه به رسیدن براي رو، این از. ماند می
 جویانـه  مشـارکت  و جانبـه  همـه هـاي   سیاسـت  سـمت  بـه  و گرفتـه  فاصله ساالرانه فن و محور

 بعـد  بـه  آزادي، اصـل  مطـابق  نهایـت  در و داد قدرت محلی مدیریت به آن در و کرد حرکت
ــی ــهر سیاس ــه ش ــتر توج ــرد بیش ــا ک ــاکنین ت ــود را از  س ــوق خ ــهر حق ــرح ش ــاي  ط ــعهه  توس

  .نمایند مطالبه) آشکار هاي نابرابري وها  عدالتی بی(شهري
  

 مکتب فضایی، عدالت نابرابري، شهر، به معطوف حق شهري، ریزي برنامه: واژگان کلیدي
 .اسالم

  
 مقدمه -1

 منـابع  این تخصیص و توزیع چگونگی کنندگی تعیین و منابع کمیابی قانون زاییده ریزي برنامه
 ذي از برخـی  بیشتر برخورداري آن حاصل و است متفاوت هاي مکان میان در و ساکنین میان

 ریـزي  برنامه که است مهم این نشانگر نکته این. است دیگران با مقایسه در ها مکان و مدخالن
 تسـلط  کـه  کنـیم  مـی  زنـدگی  خودسـاخته  محـیط  در مـا  همـه . است سیاست و قدرت از متأثر

 پیشـگامان،  کـه  است پذیرفتنی نکته این واقع در. نداریم آن دهنده تشکیل نیروهاي بر چندانی
 نام بی و سایه در گروهی بلکه شهر ساکنین نه مصنوع محیط تغییردهندگان و دهندگان سازمان
 هیلیـر، (پردازنـد  مـی  محـیط  تغییر و نقش ایفاي به مبهم و نهان فرآیندهاي بر اتکا با که هستند
 فضـایی هـاي   عـدالتی  بـی  و نـابرابري  جملـه  از بسـیاري هـاي   چالش با را شهر امر، این). 1388
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 1هاروي دیوید همچون اندیشمندانیهاي  تالش با ها، چالش این رفع براي. است کرده روربرو
ــاریون و) م 1973(  مباحــث وارد اجتمــاعی عــدالت چــون مفــاهیمی) م 1990( 2یونــگ م

 از بعـدي هـاي   نوشته در و شد شهر در فضایی هاي نابرابري کاهش هدف با شهري ریزي برنامه
 ارزشـمند  مفهـوم  این اوایل، در. شد گفته سخن شهريهاي  توسعه و شهرها در فضایی عدالت

هـاي   تـالش  بـا  ولـی  داشت جبرانی رویکرد و بود شهر در خدمات عادالنه توزیع متوجه بیشتر
 ولی الزم اي جنبه توزیعی عدالت براي تقاضا. گرفت خود به نیز نهادي و فرآیندي بعد یونگ

 کـه  عـدالتی  بـی  دالیـل  بـه  توجـه  از تـوزیعی  عـدالت . اسـت  هنجـاري  ادعـاي  این از کافی نه
 ایـن ). 1394 همکـاران،  و پـور  داداش(مانـد  بازمی دارد، قدرت نقش در ریشه و بوده ساختاري

 تـوزیعی  برابري داراي باید تنها نه که شهري است؛ مطلوب شهر الگوي پیشنهادکننده موضوع
. باشـد  نیـز  همگان براي انسانیهاي  ظرفیت توسعه وها  قابلیت شکوفایی حامی باید بلکه باشد،

مشـارکت  و همگـانی  ریـزي  برنامـه  دربرگیرنـدگی  مسـتلزم  محـور  عدالت ریزي برنامه بنابراین
   ).2001، 4؛ دیک2006، 3(مارکوزاست شهروندان جویانه

 آنکـه  مگـر  یابـد  نمـی  تغییر قومی هیچ سرنوشت... «: فرمایند می 18 آیه رعد سوره در خداوند
 عدالت همانند اجتماعی و انسانی حقوقی مطالبه متوجه را مردم آیه این. »...5بخواهند خودشان

 هـم  ملـزوم  و الزم را عـدالت  و حـق  مطهـري،  استاد. کند می جامعه در شهر به معطوف حق و
 اسـالم  در عـدالت  کنـد؛  مـی  قلمداد جامعه در ها استحقاق رعایت معناي به را عدالت و دانسته
 عدالت بهتر عبارت به یا است جامعه در اش واقعی حق ذي به حق رسانیدن براي حیاتی ابزاري
 مطالبـه اي(  مطالبـه  چنـین   به رسیدن الزمه). 1361مطهري،(است جامعه درها  استحقاق رعایت

 شدن نزدیک و ساالرانه فن آمرانه، شهري هايسیاست از گرفتن فاصله ،)شهر به معطوف حق
 از سـازي  مفهـوم  نـوع  ایـن  همچنـین . اسـت  جویانـه  مشـارکت  و سـاالرانه  مردم هايسیاست به

_____________________________________________________ 
-1 D. Harvey  

-2  M. Young  
-3 Marcuse 

-4 Dikec 
  إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهِم -  5
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 تـوان  نمـی  جایگـاه  ایـن  در. اسـت  فضـا  بـه  فرآیندي و اجتماعی سیاسی، نگاه مستلزم عدالت،
هـاي   فعالیـت  کـه  نمـود  تصـور  کالبـدي  و ظـرف  را آن و داشـت  فضـا  بـا  منفعالنـه  برخوردي
هـاي   سـازمان  کالبـد،  بـین  عدالت، از سازي مفهوم این در بلکه افتند می اتفاق آن در اجتماعی

 اجتمـاعی  روابـط  این لوفور گفته به. برقرار است دیالکتیکی رابطه اجتماعی، روابط و فضایی
 و تولیـد  به خود آمدنش، وجود به محض به نیز فضا ولی آورند می وجود به را فضا که هستند

 نظـام  کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  ).1،1991پردازد(لوفـور  مـی  شـهر  در اجتمـاعی  روابط بازتولید
 حالـت  عقالنـی،  جـامع  انگـاره  یا پارادایم به اش وابستگی دلیل به ایران در شهري ریزي برنامه
 در تفصیلی - جامعهاي  نقشه قالب در شهري توسعههاي  طرح وها  سیاست و کرده پیدا آمرانه
 شـهر  نیازهـاي  و گردد می تدوین) ساکنین( شهر اصلی صاحبان مشارکت بدون و بسته فضاي

  ).  1385 مهدیزاده،(شود می تعیین شهريهاي  سرانه جداول قالب در
 و گرایانـه  مطلـق  نگـاه  شـهري،  توسـعه  در فضـا  مفهـوم  بـه  نگـاه  ایـران،  شهري ریزي برنامه در

 گرفته نظر در کالبدي همانند فضا شهري، فضاي به نگاه نوع این به توجه با است، جبرگرایانه
 نگـاه  شـهري،  فضـاي  به نگاه نوع این افتند؛ می اتفاق آن در اجتماعیهاي  فعالیت که شود می

 وجـود  ایـران  در شهريهاي  توسعه نوع این بارزي ازهاي  نمونه. است گرایانه فن و جبرگرایانه
ــه تــوان مــی آنهــا مهمتــرین از کــه دارد  اشــاره  70 دهــه در نــواب بزرگــراه نوســازي طــرح ب
 مشـارکت  و بـوده  پـایین  بـه  بـاال  از ایـران  در شهر اداره به مدیریتی نگاه). 1382 تبریزي،(کرد

 عسـگري،  ؛1379 عزیـزي، (نـدارد  زیـادي  جایگـاه  گیري تصمیم و سازي تصمیم در شهروندان
 هـاي  نـابرابري  وهـا   تبعـیض  بـه  سـاکنین  اعتراض فرصت عامل همین و) 1384 کامروا، ؛1382

  ).1391 بیات،(آورد نمی فرآهم را شهري توسعههاي  طرح در گرفته صورت
ــابرابري ــع در ن ــدمات توزی ــابع، و خ ــکونتگاه رواج من ــايس ــمی ه ــی و غیررس ــدایی گزین  ج
 و بیگلـو  شیخ(خورد می چشم به ایران شهرهاي اکثر در ساکنین اجتماعی و طبقاتی اقتصادي،
 هـاي  طـرح  در ضـعف  شـهري،  متولیان بین هماهنگی عدم همانند عواملی و) 1391 همکاران،

 و توسـعه  رونـد  در آنها نظر تحمیل و اقتصادي و سیاسی قدرتهاي  البی فشار شهري، توسعه
_____________________________________________________ 

-1 Lefebver 
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 زنـی  چانه قدرت هم و درآمد نظر از هم که جامعه ضعیف قشر از حمایت عدم شهر، گسترش
 را هـا  نـابرابري  ایـن  هسـتند،  سـازي  تصـمیم  و گیـري  تصـمیم  در دخالت و مشارکت حاشیه در

 کـاهش  در مثبتی تأثیر تواند می که شهري ونقل حمل سیستم). 1383 کاظمیان،(کند می تشدید
 خـوبی  بـه  باشـد  داشـته  شهري خدمات و امکانات ها، فرصت به دسترسی در و ها نابرابري این

 در عمـومی  فضـاهاي  کمبـود  و جنسـیتی  تبعـیض ). 1390 رستمی، و پور داداش(کند نمی عمل
 شـده  بینـی  پـیش هـاي   کـاربري ). 1393 پـور،  شارع و رهبري(شود می احساس شدت به شهرها

 زمینـه  آنهـا،  نـاقص  اجـراي  و شـود  نمـی  اجـرا  درستی به شهري توسعه هاي طرح در شهر براي
 حـالی  در ایـن ). 1394 ،4همکـاران  و پور داداش(آورد می پدید را شهري محالت بین نابرابري

 اسـالمی  جامعـه  نظر در سیاسی نیز و اعتقادي اصولی، آرمانی عنوان به عدالت تحقق که است
 هـاي بحـران  بـا  را مـا  شـهري  جامعـه  توانـد  مـی  وضـع  ایـن  ادامه. رود می شمار به بدیهی امري

 رو ایـن  از. گردانـد  دور پایـدار  توسـعه  از و کرده مواجه فضایی پیچیده مشکالت و اجتماعی
 بـدیهی  و الزم امـري  ایـران  شـهري  ریزي برنامه در فضایی عدالت از مفهومی چارچوب تبیین
 شـهري  ریـزي  برنامـه  نظـام  در فضایی عدالت جایگاه بررسی حاضر تحقیق اصلی هدف. است
 شـده  اسـتفاده  تحلیلی و توصیفی روش از مقاله این در مهم این به رسیدن براي که است ایران
 شـهري  ریـزي  برنامـه  نظـام  سپس تبیین، شهر در فضایی عدالت مفهوم ابتدا مقاله این در. است
 در عـدالت  تحقق براي پیشنهادهایی نهایت در و بررسی آن در فضایی عدالت جایگاه و ایران
 اعـالم  کـه  داننـد  مـی  الزم خـود  بـر  نویسـندگان . است شده داده ایران شهري ریزي برنامه نظام

 و اندیشـمندان  توسـط  نقـد  قابـل  و نبـوده  کامـل  تحقیـق،  ایـن  در شده ارایه پیشنهادهاي دارند
 تـر  کامـل  شـهري  پژوهشگران توسط تحقیق این نتایج که است امید. است شهري پژوهشگران

  .گردد
  
   شهر در فضایی عدالت مفهوم -2
  عدالت مفهوم از پیشینهاي  بندي صورت -2-1

 شده ارائه مختلف اندیشمندان سوي از متفاوتیهاي  بندي صورت تاکنون عدالت، مفهوم براي
 تراسـی  آقـاي  نظـر  از. دارد مفهـوم  ایـن  معنـاي  پیچیـدگی  از نشـان  تعـاریف  تعـدد  این. است
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 خـودش  منفعـت  بـه  توجه با عدالت، از شکلی هر زیرا رفت عدالت سمت به نبایستی ماخوس
 بهتـر  عـدالتی  بی جوامع، براي ماخوس دید از. ترهاست قوي نفع به که کند می وضع را قوانینی

 از و کـرده  رد را بدگمانـه  دیـدگاه  ایـن  خـود،  جمهـوري  کتـاب  در افالطون. است عدالت از
 زمـانی  عـدالت  که است معتقد ایشان. کند می حمایت تبیین قابل آرمان یک عنوان به عدالت

 دارد را آن استعداد و شایستگی که زند دست کاري به کس هر که آید می وجود به جامعه در
 افالطـون، (دیـد  مـی  تعادل و توازن در را عدالت افالطون بپرهیزد؛ دیگران کار در مداخله از و

 اجـراي  گـرو  در عـدالت  مارکس، یا و روسو سیسرون، دید از). 1382 بشریه، از نقل به 1381
 برابـر  توزیـع  تـوان مـی  را عـدالت  اندیشـمندان،  ایـن  دید از رو، این از است؛ جامعه در برابري

  ).  1379کاظمی،  اخوان(کرد تعریف جامعه افراد بین در تولید ابزار و منابع
 کنـد  می مطرح نیاز اساس بر را منابع عادالنه توزیع نئومارکسیست یک عنوان به هاروي آقاي

ــر عــالوه عادالنــه توزیــع در و ــه نیــاز اصــل ب  توجــه نیــز عمــوم منفعــت و اســتحقاق اصــول ب
 از و بوده قراردادي عدالت کنندگان مطرح از رالز جان). 1382 شکویی، ،1376 هاروي،(دارد
 کـه  جـایی  و دارد را پایـه هـاي   آزادي داشـتن  بـراي  برابـري  حـق  کـس  هر اندیشمند این دید

 جامعـه  افـراد  تـرین  محروم نفع به باید اقتصادي و اجتماعی هاي نابرابري باشد، داشته ضرورت
ــورگن). 1379 کــاظمی،(شــوند توزیــع ــارس ی ــدمن، جــان و هابرم ــاطی عقالنیــت فری  و ارتب

 در عـدالت  بـه  رسیدن در ساالرانه مردم گفتمانی هاي نظریه خلق به و کرده مطرح را اجتماعی
 ،5همکاران و پور داداش(باشند می "گفتمان مثابه به اجتماعی عدالت" پیرو و دارند تأکید شهر

 و بـوده  گـرا  فایـده  جامعـه  در باید که است باور این بر جامعه در عدالت زمینه در بتنام). 1394
 از). 1385 نـژاد،  حـاتمی  ؛1382 بشـیریه، (کنـیم  طلب جامعه افراد بیشترین براي را خیر بیشترین

 بـاور  ایـن  بـر  هابزن). 1380 یندس،(هسنجید قدرت روابط تحلیل در باید را عدالت فوکو دید
 زنـدگی  نـامطبوعی  پسـتی،  از تـا  کنـد  تحمیل شخصی منافع بر را عدالت باید دولت که است

 بـراي  نوزبـام  و) 1390 سـن، (آمارتیاسـن ). 1382بشـیریه، (شـود  جلوگیري جامعه در اجتماعی
 و پـور  داداش(کننـد  مـی  تکیـه  جامعـه  در انسـانی  هـاي  قابلیـت  بـه  جامعـه  در عدالت به رسیدن

  ).  1393 ،6همکاران
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 را جامعـه  در موجـود هاي  ارزش به توجه جامعه، در عدالت به دستیابی براي فاینشتاین سوزان
 جامعـه  درها  استحقاق رعایت معناي به  را عدالت مطهري استاد). 1389 رستمی،(دارد نظر مد

ــته ــزاري را آن و دانس ــراي اختیــاري اب ــق رســانیدن ب ــاحب بــه ح ــوان حــق ص  کــرده عن
 چیـزي  هـر  دادن قرار در عدالت معناي) ع(علی حضرتهاي  اندیشه در). 1361مطهري،(است

 در همچنـین . اسـت  شـده  عنـوان ها  استحقاق وها  شایستگی به توجه با خودش واقعی جاي در
ــوزه ــاي  آم ــالمیه ــرد اس ــه رویک ــدالت ب ــاعی ع ــه در اجتم ــردي جامع ــق رویک ــه ح  گرایان

 شدت به رسد می نظر به که عدالت از متفاوتهاي  بندي صورت این). 1386 جالینوسی،(است
 جامعـه  در بـاارزش  مفهوم این پیچیدگی از نشان باشد، مکان و زمان و فکري مکتب به وابسته
  . دارد انسانی

ــده مفهــوم ــی عــدالت پیچی ــا وقت ــده گــردد، مــی ادغــام شــهري فضــاي مفهــوم ب ــز تــر پیچی  نی
 کــه نیســت معنــی ایــن بــه پیچیــدگی ایــن البتــه). 1393، 4همکــاران و پــور داداش(گــردد مــی

 نشـان  فضـایی  عـدالت  نظـري  مبـانی  مرور بلکه اند، بازمانده آن تعریف از شهري اندیشمندان
 که است شده شهر در عدالت جایگاه تبیین برايهایی  تالش میالدي 1970 دهه از که دهد می
 سـوزان  و اسـمیت  هـاروي،  دیویـد هـاي   تـالش  بـه  تـوان  می آنها تأثیرگذارترین و مهمترین از

 منـابع  توزیـع  و تخصیصهاي  سیاست که آنجایی از است معتقد هاروي. کرد اشاره فاینشتاین
 مجریـان  شـهري،  ریـزان  برنامه بنابراین گیرد، می صورت شهري ریزان برنامه توسط شهرها، در

 شهري ریزي برنامه اسمیت). 1376 هاروي،(باشند می شهرها در اجتماعی عدالت اجراي اصلی
ــازوکاري را ــی س ــد م ــه دان ــق از ک ــدالت طری ــوزیعی ع ــا ت ــاي ب ــهري فض ــاط ش ــدا ارتب  پی

 عـدالت  اجـراي  ،"انصـاف  مثابـه  بـه  عـدالت " نظریـه  در رالـز  ). جـان 1994، 1کند(اسمیت می
 قـرار  هـا  انسـان  بـین  تفاوت و آزادي اصل دو بر پایبندي گرو در را جامعه و شهر در اجتماعی

 یـک  عنـوان  بـه  توزیـع  عامـل  بـه  خـود  نظریه در یانگ. )1971، 2؛ رالز1384 واعظی،(دهد می
 دارد تأکیـد  نکته این بر وي دارد؛ باور شهرها در اجتماعی عدالت به رسیدن در کلیدي عنصر

_____________________________________________________ 
-1 Smith 
-2 Rawls 



  94پاییز   43 شماره          
  

188  

 شـروع  فـرض  پـیش  ایـن  بـا  بایستی شهرها در اجتماعی عدالت به رسیدن براي حرکتی هر که
 و راحت زندگی محیط مردم، اساسی نیازهاي به گویی پاسخ براي شهري ریزي برنامه که شود

ــات ــوب تجربی ــهروندان مطل ــدابیري ش ــد(یانگ ت ــدگاه ). از37: 1990، 1بیاندیش ــتی دی  فلوس
 بـه  منجـر ) شـهرها  در اجتمـاعی هـاي   فعالیـت  نامناسـب  توزیـع ( فضـا  در اجتمـاعی  محرومیت
 بـه  "فضـایی  محرومیـت " از فلوستی. شود می شهروندان در مزمن ترس و اجتماعی جداسازي

   ).2،2006(سجااست دانسته فضایی عدالتی بی از کاملی نمونه را آن و کرده یاد شهري جنون
 شـهري  فضـاي  کـه  کنـد  ادعـا  توانـد  مـی  شـهري  ریـز  برنامـه  و طراح زمانی است، معتقد کنت

 زندگی کار، به مربوطهاي  فعالیت توزیع به آن، طراحی در که است کرده طراحیاي  عادالنه
 آورده چنـین  لیـنچ  کـوین  لغـت،  ایـن  کاربردي تعریف در. باشد کرده توجه همزمان تفریح و

 توزیــع افــراد بــین زیــان و ســود نــوع هـر  آن، طریــق از کــه اســت روشــی عــدالت کــه اسـت 
 توزیع آنها، در مشترك موضوع که دهد می نشان تعاریف این در تعمق). 1381 لینج،(شود می

هـاي   بنـدي  صـورت  کـه  اسـت  درحـالی  این. باشد می شهر در خدمات و منابع منصفانه و برابر
 دیکسـی  لوفـور،  فاینشتاین، سوزانهاي  اندیشه از که شهر در فضایی عدالت تعریف از معاصر
 در فضـا  مفهـوم  بـه  متفـاوتی  نگاه معاصرهاي  بندي صورت. تفاوت وجود دارد شود، می تغذیه
 ورود از قبـل  رو ایـن  از. است کرده دگرگون را فضایی عدالت مفهوم امر، این که دارند شهر

 ارایـه  تعـاریف  بازخوانی به نیاز معاصر،هاي  بندي صورت در شهر در فضایی عدالت مفهوم به
  .کند ضرورت پیدا می  فضا درباره اندیشی فلسفه عبارتی به یا شهر در فضا مفهوم از شده

 
  فضا درباره اندیشی فلسفه -2-2

 کـه  است شده ارایه تاکنون فضا مورد در مختلف اندیشمندان سوي از زیادي آراي و تعاریف
) 3( و نافضـایی ) 2( گرایـی،  مطلـق ) 1: (فلسفی دیدگاه سه قالب در را آرا این توان می کل در

 مقري محیط، و منفعل قلمروي فضا گرایی، مطلق دیدگاه در. کرد خالصه دیالکتیکی یا ربطی

_____________________________________________________ 
-1 Young 
-2 Soja 
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 دیگـر  موجـودات  و باشـد  خالی تواند می فضا این. شود می پنداشته آنها بین تعامل و اشیا براي
 روابط که است کالبدي فضا، گرایانه؛ مطلق دیدگاه در دیگر، عبارت به. گیرند قرار آن درون

 از گرایانه مطلق دیدگاه مقابل نقطه در درست نافضایی دیدگاه. افتد می اتفاق آن در اجتماعی
 روابـط  فضـایی،  فرآینـدهاي  و روابـط  تمـام  نافضـایی،  دیـدگاه  در که بطوري دارد، قرار فضا

 فضـا  دیالکتیکی، یا ربطی دیدگاه در. اند کرده پیدا فضایی شکل که شوند می فرض اجتماعی
. شـود  مـی  ایجـاد  جامعـه  توسـط  کـه  اسـت  چیـزي  بلکه نیست، جامعه بر مقدم و بیرون چیزي

 به نسبی و ربطی موضع فضا، از نافضایی و گرایانه مطلق مواضع نفی ضمن دیالکتیکی، دیدگاه
 و شود می ایجاد اجتماعیهاي  سازه براساس فضایی سازمان دیالکتیکی، دیدگاه در. دارد فضا

 عبارت به. گذارند می تأثیر نیز اجتماعی هاي سازمان و روابط بر فضاییهاي  سازه حال عین در
 وجـود  دیـالکتیکی  رابطـه  فضـایی هـاي   سـازه  و اجتمـاعی  هـاي  سـازمان  و روابـط  بـین  دیگر،

 سـه  در فضـایی هـاي   سـازه  و اجتمـاعی  روابـط  بین ارتباط زیر تصویر در). 1377 افروغ،(دارد
  .است شده داده نشان گرافیگی صورت به فضا اندیشی فلسفی دیدگاه

 
فضاهاي  سازه و اجتماعی روابط بین ارتباط -)1تصویر(  

  
  

  
  گرایانه مطلق دیدگاه

  

  
  نافضایی دیدگاه

  

  
  دیالکتیکی دیدگاه

  (تحقیقات نویسندگان): منبع
  

  فضا مفهوم به توجه با فضایی عدالت مفهوم از معاصرهاي  بندي صورت -2-3
. اسـت  بوده تأثیرگذار فضایی عدالت تعریف در شدت به فضا، مفهوم در تغییر که رسد می نظر به

 در را اجتمـاعی  روابـط  کـه  هسـتند  کالبـد  و فضا این که معنی بدین فضا، از گرایانه مطلق نگاه در
 در جبرانــی و تــوزیعی عــدالت بــه شــهر در فضــایی عــدالت کننــد، مــی تولیــد بــاز و تولیــد شــهر
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 روابـط  ایـن  کـه  معنـی  بدین فضا، از نافضایی دیدگاه به توجه با. یابد می تقلیل شهري ریزي برنامه
 سـاختارهاي  تحلیـل  متوجه بیشتر عدالت آورند، می وجود به شهر در را کالبد که هستند اجتماعی
 را فضـا  بـه  نسـبت  دیـالکتیکی  و ربطـی  نگـاه  اگر. شد خواهد جامعه در قدرت روابط و اجتماعی

 کند می بازتولید و تولید شهر در را فضا که هستند اجتماعی روابط این که معنی بدین کنیم، اتخاذ
 منجـر  شـهر  در اجتمـاعی  روابـط  بازتولیـد  و تولیـد  بـه  خـود  آمـدن  وجـود  بـه  محض به نیز فضا و

 آن هـدف  و شـد  خواهـد  تبـدیل  انتقـادي  گفتمـان  یک به فضایی عدالت صورت آن در شود، می
 کـه  فضـایی  عـدالت  از سـازي  مفهـوم  چنین این. بود خواهد جامعه در سلطه و فقر تبعیض، حذف
 سـعیدي (باشـد  مـی  "شـهر  بـه  معطـوف  حـق " مفهوم برگیرنده در باشد، می تحقیق این تأکید مورد

 شـهري  اجتماعی زندگی در شهروندان مشارکت بر تنها نه شهر، به معطوف حق). 1392رضوانی،
 شـهر  اداره و مـدیریتی  سیاسی، زندگی در فعال مشارکت معنی به آن از تر مهم بلکه دارد، داللت

 حقـی  آن از تـر  مهـم  بلکـه  نبـوده  مشـارکت  حق صرفاً شهر، به معطوف حق ).1،2010است(پارنل
 حقـوق  رو، از ایـن . گـردد  تصحیح و تعریف جمعی دسته تالش طریق از باید که است توانمندساز

 بـه  شـوند  مـی  تبـدیل  حقـوق  شـوند؛  مـی  عرضـه  دنیـا  در کـه هایی   نداشته مطالبه به شوند می تبدیل
 اعضـاء  اساسـی  منـافع  و نیازهـا  کـردن  برآورده براي که منابعی از مندي بهره براي جامعه خواست
 از. )1991ندارنـد(لوفور،   را آن اي عـده  و دارنـد  را آن اي عده که دارایی نوعی نه است ضروري

 شـدن  گذاشته کنار از انتقادي شهر، در فضایی عدالت مفهوم معاصر،بندي  صورت در لحاظ، این
. اسـت  فضـایی  عـدالتی  بی درباره ایدئولوژیکی گفتمان یک تفسیر انتقاد این هدف. است تسلط و

 نوظهـوري هـاي   جنـبش  و بـوده  تفاوت حق و شهر به معطوف حق مفهوم دو از متأثر که گفتمانی
 نشـان  فضـایی  عـدالت  از سـازي  مفهـوم  چنـین . گیرند می جاي آن در 2گزي پارك جنبش همانند

 معطوف حق و فضایی عدالت مفهوم دو بین بایستی شهر در واقعی عدالت به رسیدن براي دهد می

_____________________________________________________ 
-1 Parnell 

 احـداث  استانبول شهر ساکنان منظر از. است استانبول شهر در داري سرمایه اقدامات به سیاسی پاسخ یک گزي پارك جنبش - 2
  نیست؛ شهروندان همه به متعلق و عمومی مکان یک به خصوصی هاي سرمایه اندازي دست جز چیزي گزي پارك در خرید مرکز

 گزي پارك جنبش لحاظ این از. کردند پاسداري آن شدن کاالیی و دولتی سازي تجاري برابر در عمومی مکان از مردم اینجا در
 .است رسیده ثبت به تاریخ در فضایی عدالت و شهر به حق مطالبه براي در که است هاي جنبش نادر از یکی
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 تغذیـه  اجتمـاعی  وابسـتگی  طریـق  از کـه  آنجایی از پیوند این. شود ایجاد ناگسستنی پیوند شهر به
 در فضـایی  عـدالت  از شـده  ارایـه  مفهوم به توجه با بلکه نیست، شناختی هستی داده یک شود؛ می

  .است ترسیم قابل آن براي زیر اصول شهر
 توزیـع (گیري سازي و تصمیم در تصمیمفعال ساکنین  مشارکت و آزادي اصل 

 فاصـله  کـار  ایـن  الزمـه . دارد جامعـه  در سـرکوب  و سـلطه  نبـود  به اشاره اصل این ):قدرت
 ایـن  دیگـر،  عبـارت  بـه . باشـد  می شهري ریزي برنامه در ساالرانه فن و آمرانه حالت از گرفتن

 قواعـد  و عـدالت  از مشـترکی  معنـاي  و تعریـف  بـه  رسـیدن  کـه  دارد اشـاره  نکته این به اصل
 از مشـترکی  برداشـت  در همگـان  شـرکت . باشـند  داشـته  سـهم  بایـد  همگـان  شهر در عادالنه

 بیرونـی  منظـري  بـراي  برتـر  جایگاهی صورت، آن در زیرا است؛ عدالت اولیه شرط عدالت،
 جمعـی  عقـل  و عمومی عرصه بستر از که عدالت درباره پردازي نظریه هرگونه. ایم نشده قایل

 الزمـه . اسـت  ناعادالنه طبیعتاً خود گردد، عرضه شده، تعیین پیش از فرمول براساس و نگذرد
 اجتمـاعی  زنـدگی  در شـهروندان  مشـارکت  شـهر  در فضـایی  عـدالت  از اصـل  این به رسیدن

 .باشد می شهر اداره و مدیریت سیاسی،

 اجتمـاعی،  زندگی در تبعیض نبود به طرف یک از اصل این): تبعیض عدم(برابري اصل 
 میـزان  سـازي  معقـول  بـر  دیگـر  طـرف  از و جامعه در شهروندان فرهنگی و اقتصادي سیاسی،
 هـا  نـابرابري  که است این عدالت، بحث در اساسی مسأله. کند می اشاره  جامعه در ها نابرابري

 مفهـوم  از نادرسـت هـاي   برداشـت  در. ببـریم  بـین  از تمامـاً  را آنهـا  اینکـه  نـه  سازیم معقول را
 درهـایی   نابرابري شک بی اند، کرده عنوان جامعه در نابرابري رفع را آن اصلی هدف عدالت،

 ایـن  از بـیش  و ایـن  از غیـر . باشـند  همگـان  مصـلحت  بـه  که هستند  قبول قابل و موجه جامعه
  توافـق  و عمـومی  عرصـه  بـه  توجـه  نیازمند نابرابري، عقالنی توجیه سان بدین. نیست پذیرفتنی

 عـدالت  مفهـوم  تبیـین  بـراي  زیر مفهومی چارچوب باال، مطالب به توجه با. است جمعی عقل
  .است ارایه قابل فضایی
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  شهر در فضایی عدالت مفهومی چارچوب -)2تصویر(
  

     
  

 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
 ییفضــا عــدالت مفهــوم نیــیتب جهــت هیــاول شــروط از يخاکســتر جعبــه در شــده ذکــر مــوارد *

ــد. اســت شــهر در ــ نیب ــان یمعن ــل شــهر در ییفضــا عــدالت یزم ــتعر قاب ــه اســت فی  از اول ک
 يشـهر  يفضـا  دوم و بـوده  انـه یجو مشـارکت  نگـاه  کیـ  يشـهر  ریـزي  برنامـه  بـه  مـا  نگـاه  همه،

 .شود فیتعر یاسیس مقوله کی

  
 جایگـاه  تبیین به منوط شهر در فضایی عدالت جایگاه تبیین است، آمده باال نمودار در چنانکه
 ریـزي  برنامـه  نظـام  در شـهروندان  اجتماعی و سیاسی مشارکت و آزادي برابري، فضا، مفاهیم
 ریـزي  برنامـه  غالـب  انگـاره  یـا  پـارادایم  است، مهم بسیار میان این در که چیزي. است شهري
 مشـخص  انگـاره  را موجـود  ابزارهـاي  و هـا  روش هـا،  نظریـه  هـا،  سرمشـق  چـون  است، شهري

 بررسی ایران شهري ریزي برنامه ساختاري نظام و پارادایم ابتدا ادامه در اساس، بر این. کند می
  .گردد می بررسی آن در فضایی عدالت جایگاه نهایت در و
   

 عدالت فضایی گفتمانی است بر علیه ...

 فقر

 و فعال حقی
 توانمندساز

 سلطه تبعیض

 اصل آزادي اصل مساوات

 توافق عموم و مشارکت فعال سیاسی، اجتماعی شهروندان 
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  رانیا يشهر ریزي برنامه نظام -3
 ثیرأت تحت خود که است ریزي برنامه نظام ساختارهاي از ثرأمت شهري ریزي برنامه نظام

 نظام این از برآمده نیز شهريهاي  سیاست. است کشور ایدئولوژي -سیاسی نظام عالیه اهداف
 بر دیکأت رغمیعل). 1391 ،یمانیا(یابند می عینی تبلور شهري فضاهاي در که است ریزي برنامه

 و شرفتیپ" شعار طرح و گذشته دهه سه در مستقر یاسیس نظام طرف از يمحور عدالت
 تیتبع کردیرو نیا از يشهر ریزي برنامه نظام ،یاسالم انقالب چهارم دهه يبرا "عدالت
 تبع به میپارادا نیا. است یعقالن -جامع میپارادا آن، بر غالب میپاردا ای انگاره و نکرده

 استوار يکارکرد اصول و یمنطق یمبان و یعلم ییخردگرا بر اصوالً خود شیدایپ طیشرا
 یکم يارهایمع و يکالبد ،یهندس شهیاند به شیپ از  شیب يشهرساز عرصه در و است

 مقاصد و اهداف ،يزیر برنامه گونه نیا در). 1382،يزیتبر ؛1385 زاده، يمهد(دارد شیگرا
 ندیفرآ در نیبنابرا و کنند یم نییتع قبل از جامعه رانیمد و یاسیس ندگانینما را يزیر برنامه
 يها خواسته و ستین مطرح اهداف نییتع و يسازمیتصم موضوع اصوالً ي،زیر برنامه

  ).1390ر،یدل زاده نیحس(ندارد راهکارها و ها شنهادیپ در میمستق يریتأث شهروندان
 به باال از رانیا در يشهر یتیریمد نظام ،يشهرساز میپاردا نیا اساس بر گرید یعبارت به ای

 -  جامع يها طرح هیته شهروندان، و شهر به نگرش نحوه نیا یعمل جهینت. باشد می نییپا
 يا مجموعه عنوان به را شهر اتیح تمام کسانی و انهیکارکردگرا يا وهیش به که است یلیتفص

 نیا در. کرد نییتع را آنها مکان و زانیم نوع، دیبا می که کند یم فیتعر ها تیفعال و افراد از
 آمرانه و یمنطق يا وهیش به که است نیا يشهر توسعه يها طرح و يشهرساز فهیوظ حالت،

 ینیب شیپ اساس بر آن محاسبه و) سرانه(نیزم به فرد هر حداقل ای متوسط يازهاین برآورد با
 زبردست، ؛1379 ا،یدنیسع(زنند رقم را شهروندان و شهر تمام سرنوشت ت،یجمع رشد

 او يبرا که ییها سرانه و ضوابط چارچوب در دارد حق شهروند هر یطیشرا نیچن در). 1386
 تمام يا سرانه يشهرساز واقع در. شود مند بهره يشهر یزندگ مواهب از شده گرفته نظر در
هاي  جدول و ها نقشه در را یاجتماع مختلف يها گروه متنوع يازهاین و شهر دهیچیپ اتیح
 محدود و محصور یاراض يبند منطقه ناعادالنه و خشک مقررات و نیزم يکاربر روح یب
 يرفتارها و یزندگ وهیش که سازد یم مجبور آن، تنوعات تمام وجود با را ها انسان و کند یم
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 زاده اسیال و 1385 پوراحمد،(دهند سازمان مقررات و ها میتصم نیا چارچوب در را خود
  ).1391 مقدم،

 و ناآگاهانه طور به رانیا در يشهر يزیر برنامه که است يندیفرآ و نگرش نیچن بستر در
 يشهر زانیر برنامه و شده لیتبد داران نیزم و قدرتمندان کارگزار و ادیانق ابزار به ناخواسته

 و قرارگرفته شهروندان و شهر دشمنان گاهیجا در خود یآرمان و پاك اتین باوجود رانیا در
). 1394 ،4همکاران و پور داداش(داندهآور يرو يزیگر قانون و يزیست برنامه به زین مردم عامه
 و يزیر برنامه شهیاند در مدرن از قبل دوران از مانده يجا به یسنت تفکر از ییها شهیر هنوز

 گذشته دوران روند يرو ه دنبال هنوز موارد ياریبس در و دارد وجود رانیا در يشهر تیریمد
 میتصم و ها يریگ میتصم در نفوذها يذ و هانفع يذ دادن مشارکت عدم جمله از. است
 کی ماتیتصم همه، يبرا اطالعات به یدسترس عدم ت،یشفاف و ییپاسخگو عدم ها، يساز
 ناهماهنگ، ياجرا ها، يریگ میتصم در يا قهیسل راتییتغ ،یانفعال ماتیتصم ،یاتفاق و شبه
 دوران يمدار حکومت ستمیس در شهیر هنوز که ياریبس موارد و ناقص نظارت و یابیارز

 رشد انیجر از توسعه انیجر ماندن پس باز توان یم را دهیپد نیا ،گرید یعبارت به. دارد مدرن
 يزیر برنامه در شهیاند یمبان ضعف در توان یم را آن یاصل علت که دینام شهرها گسترش و

 امکانات و اهداف نیازها، به اتکا از بیش شهري زيیر برنامه ایران در. دانست کشور توسعه
 استوار دولتی تمرکزگرایانههاي  سیاست و امکانات ،ها خواست بر شهروندان، و ها يشهردار

 دولت نظارت با و تهیه کارشناسی نظرات مطابق کامالً و تغییر غیرقابل سند عنوان  به و است
  ).1385 ،یبرات ؛1384 کامروا،(شود یم ابالغ محلی نهادهاي به مرکزي

 ها يشهردار اغلب در را يساالر فن تسلط پاي رد رانیا يشهر ریزي برنامه نظام در توان یم
 کیدأت شهرها فیزیکی صرفاً محیط آرایش بر ساالرها فن که آنجایی از و کرد مشاهده

 آرایش، فاقد اجتماعی نظر از هم و فیزیکی نظر از هم ایران شهرهاي لذا دارند، يا عمده
 به شهرها اغلب در فضایی ینظم یب رو نیازا هستند، سازگاري عنصر و مناسب فضایی انتظام
). 1382 ،يزیتبر(دارد بیشتري نمود شهرها، کالن براي ویژگی یک عنوان  به و خورد یم چشم

 و) پایین به باال از( مراتبی سلسله تمرکزگرا، مطالعاتی، غالباً ها برنامه گونه نیا سرشت
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 ژهیو به و محلی امکانات تحوالت، ها، شیگرا ها، خواسته مقابل در و است فیزیکی -کالبدي
  ).1390 دلیر، زادهحسین(نیست ریپذ انعطاف شهري مختلف يها گروه متفاوت هاي خواسته

 رشد ییفضا و یاجتماع ،ياقتصاد ابعاد همه در رانیا يشهرها در یطبقات اختالف امروزه 
 چشم به شتریب اند، قدرت و ثروت تمرکز محل که شهرها کالن در ژهیو به امر نیا و افتهی
 در( نیقوان در سکوت لیدل به يشهر کپارچهی تیریمد و ییاجرا يساختارها. خورد یم

 یحت و شهروندان در اعتقاد و شناخت جادیا يبرا رمنسجمیغ آموزش ،)موارد از يا پاره
 تیشفاف ،يشهر توسعه يها طرح ياجرا با مرتبط مصوبات تیرعا جهت ییاجرا يها دستگاه
 و يداریناپا دچار ها، طرح نیا بودن انعطاف رقابلیغ و یرواقعیغ يادیز حدود تا اندك
 واقع در). 1388 ب،یعندل(اند دهیگرد رمجموعهیزهاي  نظام در مختلفهاي  بحران

 به را روندي شهري، تغییرات با مواجهه در رانیا در شهري تیریمد اي،سلیقه برخوردهاي
 غیرقابل و سخت بسیار) نفوذان کم( افراد برخی براي را نظارتی سیستم که آورده وجود

 ،یمال قدرتمندان از گروهی یافتن قدرت سبب گی مالحظه بی این. است کرده انعطاف
 وضعیتی چنین نتیجه. است شده جامعه دیگر قشرهاي شدن قدرت کم و یاجتماع و یاسیس

 از یکی حاضر حال در. است شدهها  گروه این براي نشینیحاشیه و گسترده شهري فقر ایجاد
 نامناسب و نابرابر يفضاها در جامعه نییپا اقشار سکونت چگونگی کشور عمده مسائل
آمار رسمی  .باشد یم کشور يشهرها در نیرنشیفق و فرودست يها محدوده رشد و یزندگ

) کشور يشهر تیجمع درصد 20 از شیدرصد از کل جمعیت کشور (ب 12.5خبر از زندگی 
 6 ایران شهر 77 در هکتار هزار 52 مساحت به اراضی. دهد می غیررسمیهاي  سکونتگاه در را

 شکل را کشور در غیررسمیهاي  سکونتگاه مساحت این که داده جاي خود در را نفر میلیون
 از درصد 27 تبریز، شهر جمعیت درصد 20 مشهد، شهر جمعیت از درصد 27. است داده

 28 کرمانشاه، شهر جمعیت از درصد 39 زاهدان، شهر جمعیت درصد 36 اهواز، شهر جمعیت
پور و  شا(داددارند اسکان غیررسمی سکونتگاه در...  و ارومیه شهر جمعیت از درصد

  ).1390 زاده،یعل
 متناسب بزرگ و کوچک شهري نقاط کالبدي گسترش و جمعیت رشد گذشته دهه چند در
 نظام و نبوده درآمد کمهاي  گروه براي ویژه به پایه خدمات و مسکن مینأت روند با
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 لذا. گوید پاسخ آنها مالی توان با متناسبها  گروه این تقاضاي به است نتوانسته نیز ریزي برنامه
 موجب شکاف این و شوند می خارج ریزي برنامه رسمی نظام شمول از بیشتريهاي  گروه
 و پور داداش(است شده نشینی حاشیه یا و غیررسمیهاي  اسکان نام بهاي  پدیده گیري شکل

 نیمب ران،یا دراي  هیناحهاي  نظام درها  یناهمگون وها  یینارسا یبررس). 1390 ،3زادهیعل
هاي  ينابرابر يریگ شکل روند در تاًینها و منابع صیتخص در یاسیس اقتصاد دیشد راتیثأت

 به کهاي  ینواح که باشد می یشکل به امکانات و منابع صیتخص رانیا در. است بودهاي  هیناح
 هیسرما نیشتریب ،ینواح نیب منابع صیتخص رقابت در دارند قرار ییباال مرتبه در یاسیس لحاظ

 با ارتباط در منابع صیتخص نیا که نیا بدون دهند، می اختصاص خود به را امکانات و
 یاسیس لحاظ از نفوذ با ینواح به منابع وها  هیسرما اختصاص. ردیگ صورت یطیمحهاي  توان

 منجر ینواح ریسا توسعه عدم و ینواح آن توسعه به کپارچه،ی ییفضا توسعه به توجه عدم و
  ). 1383 ان،یکاظم(است شده
 و ياقتصاد نظرات نقطه بر یاسیس مالحظات بودن غالب رانیا در گفت توان می نیبنابرا
 است بودهاي  هیناحهاي  یناهمگون وها  ينابرابر يریگ شکل در یمهم عامل ینواحهاي  توان

 رانیا در يشهر ریزي برنامه نظام یعقالن جامع میپاردا در توان می را امر نیا علت که
 میتقس کشور ییفضا ریزي برنامه نظام در لهأمس نیتر یاساس).  159: 1390قنبري،(دانست

 نهاد دو عهده به آنها يواگذار و) يکالبد -یشیآما( ریزي برنامه نوع دو انیم آن فیوظا
 وجود که. است) يشهرساز و مسکن وزارت و ریزي برنامه و تیریمد سازمان( جداگانه
 نشده حل هنوز کشور در ریزي برنامه یاصل نهاد دو انیم یناهماهنگ و اختالف

هاي  طرح بیتصو و یبررس نامه، نییآ اساس بر حاضر حال در). 22: 1385 زاده،یمهد(است
 در عمران و توسعه طرح نوع زدهیس تعداد یمل واي  منطقهاي  هیناح ،یمحل عمران و توسعه
 -2 نیسرزم جامع طرح -1: از عبارتند که دارد وجود یقانون و یرسم طور به کشور
 يشهر مجموعه طرح -4اي  هیناح عمران و توسعه طرح -3اي  منطقه و یمل يکالبدهاي  طرح

 شهر يهاد طرح -7 شهر جامع طرح -6 ییروستاهاي  سکونتگاه و فضا یسامانده طرح -5
 دیجد يشهرها طرح -11 ژهیوهاي  طرح -10 ییروستا يهاد طرح -9 یلیتفص طرح -8

 و یهمبستگ ازها  طرح نیاها  شهرك ریسا طرح -13 یمسکون يهاشهرك طرح -12



  ایران شهري ریزي برنامه نظام در فضایی جایگاه عدالت                                                              
  

197  

 و تداخل گریکدی با واردم یبرخ در یحت و ستندین برخوردار یکاف و الزم یهماهنگ
 کردیرو و جامع ينظر پشتوانه کی فاقد خود مجموع درها  طرح نیا. دارند یهمپوشان

  ).23: 1384زاده،یمهد(است مند نظام
 وزارت ،يشهرساز و مسکن وزارت مثل مختلف ينهادها وها  وزارتخانه حاضر حال در

 یمل سازمان ،يگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمان ریزي، برنامه و تیریمد سازمان کشور،
 و عمران شرکت ،یصنعتهاي  شهرك شرکت ست،یز طیمح حفاظت سازمان مسکن، و نیزم

 و توسعه ندیفرا در ينحو به کدام هر یبخش و ییاجراهاي  ه دستگاه ریسا و يشهر يبهساز
 فیوظا داخلت و مختلف ينهادها نیا التیشکت و نیقوان تعدد. دارند دخالت يشهر عمران

 ،يامنطقه و يشهر عمران و توسعه تیریمد یافق و يعمود مراتب سلسله در انها اقدامات و
 زاده،یمهد(شود می محسوب رانیا در يشهر توسعه تیریمد يساختار مشکالت از یکی

 رانیا يشهر ریزي برنامه نظام در ییفضا عدالت گاهیجا که شود می یسع ادامه در). 24: 1384
  .گردد میترس

  
  رانیا يشهر ریزي برنامه نظام در ییفضا عدالت گاهیجا -4

 هیـ عل يانتقـاد  گفتمـان  کیـ  شهر در ییفضا عدالت شد، اشاره قیتحق ينظر متون در چنانکه
 نگـاه  بـه  منـوط  شـهر  در ییفضـا  عـدالت  از مفهـوم  نیـ ا به دنیرس. است هطسل و فقر ض،یتبع

. اسـت  شـهروندان  یاجتمـاع  و یاسیس مشارکت و يآزاد برابري، فضا، میمفاه به انهیگرا واقع
 در ییفضـا  عـدالت  گـاه یجا نییتع در مذکور میمفاه از يشهر ریزي برنامه فیتعر و نگاه نوع
 گرایانـه  مطلـق  دگاهید فضا، مفهوم به رانیا يشهر ریزي برنامه نظام دگاهید. باشد می دیمف شهر

 برخـورد  ییآشـنا  روش بـه  فضـا  مفهـوم  بـا  رانیا يشهر يزیر برنامه در). 1382 ،يزیتبر(است
 يهـا  مکـان  از کـه  يکالبـد  انیب ای مستقل تیموجود ظرف، ینوع عنوان به فضا یعنی شود یم

 از گرفته تأنش شهر، در فضا مفهوم به نگاه نوع نیا. است شده ساخته آنها نیب روابط و منفرد
 از اسـت  ممکـن  چـون  اسـت  ریخطاپذ شهر در فضا از مفهوم نیا. است یعقالن جامع میپاردا
 است شده خلق اجتماع توسط که شود تصور یاجتماع خلقت کی عنوان  به یمعن نیا در فضا

 در عـدالت  ریمسـ  در تـوان  ینمـ  گاه چیه فضا از یفیتعر نیچن با. جامعه يبرا يبستر صرفا نه و
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 محصـوالت  گـر ید انیـ م در یمحصول ای گرید يزهایچ انیم در يزیچ فضا. کرد حرکت شهر
 پـروژه  کی سطح به را آن توان ینم نیبنابرا و است اتیعمل سلسله کی جهینت فضا بلکه ستین

 تازه اقدامات به است یقبل اقدامات جهینت خود که فضا است؛ ندیفرآ کی فضا. داد تنزل ساده
 زین را یاقدامات و کرده شنهادیپ را يگرید اقدامات که یحال در افتند،یب اتفاق که دهد یم اجازه

 شـهر  بـه  معطـوف  حـق  مفهـوم  کـه  اسـت  شـهر  در ییفضـا  مفهـوم  نیچن هیسا در. کند یم منع
 تر پررنگ شهروندان مطلوب و عادل شهر به دنیرس يبرا دیجد يانتقاد گفتمان کی عنوان به
 بـه  قائـل  کـه  کننـد  یمـ  دایـ پ معنا شهر در یزمان تنها برابري، و يآزاد اصول نیهمچن. شود یم

  بـه  را شـهروند  کی حقوق دیبا شهر به معطوف حق. میباش شهر به معطوف حق نام به یحقوق
 دهـد،  رییـ تغ کنـد،  یمـ  اسـتفاده  آن متعـدد  خـدمات  از و اسـت  شـهر  سـاکن  کـه  یکس عنوان

 حـق  شـهر،  بـه  معطوف حق گر،ید طرف از. )1991(لوفور،کند تر يکاربرد و بخشد استحکام
 را شـهر  محـدوده  در تشـان یفعال زمـان  و فضـا  دربـاره  خـود  نظـرات  اعالم در کنندگان استفاده

 ممتـاز  مکـان  کی یعنی شهر مرکز از استفاده حق شهر، به معطوف حق نیهمچن. کند قیتصد
 معطـوف  حـق  گـر ید یعبارت به. دهد پوشش را ها زاغه در افتادن ریگ و بودن پراکنده يبجا را
 آن قیـ طر از که است یراه بلکه شود، داده افراد به باال از که ستین یحق وجه چیه به شهر، به
 کیـ  از شـهر  آنگـاه . داشت ارتباط شهر یاسیس یزندگ با یجمع دسته و فعال طور به توان یم

 شـده  نهاده بنا زمان و فضا بر بلکه ،یانتزاع امور بر نه که شد خواهد لیتشک یمدن فعال يفضا
  ).2006؛ مارکوز،1991؛ لوفور، 2001(دیک، است
 رانیـ ا کشـور  در يشـهر  يزیـ ر برنامـه  یاصـل  يها گزاره و يشهر توسعههاي  استیس به توجه
 یتـوجه  یبـ  مشـارکت  حـق  و شـهر  به معطوف حق همانند یحقوق به آن در که دهد یم نشان
 يشهرهاي  استیس در یفلسف و يساختار رییتغ بدون که گفت توان یم رو،  نیا از. است شده

  .است ناممکن شهر در عدالت یواقع مفهوم به دنیرس رانیا در
 سمت به حرکت و یعموم توافق جلب شهر، در ییفضا عدالت با مرتبط میمفاه از گرید یکی

 در يساز میتصم و يریگ میتصم در شهروندان مشارکت به ازین امر نیا. است یجمع تیعقالن
 يزیـ ر برنامـه  کـه  رانیـ ا يشهر يزیر برنامه غالب میپارادا به توجه با. دارد يشهرهاي  استیس

 ران،یـ گ میتصـم ( يشـهر  متخصصـان  و کـارگزاران  توسـط  شـهرها  ندهیآ است؛ یعقالن جامع
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 يسـر  کیـ  قالـب  در و بستههاي  اتاق در...) و معماران طراحان، زان،یر برنامه ،يشهر مقامات
 ،يشهر يها سرانه و استانداردها يسر کی اساس بر که ها یدسترس و نیزم يکاربر يها نقشه
 يشـهر  يهـا  طـرح  در شده فیتعر ياستانداردها تیرعا به ملزوم شهروندان و خورند یم رقم

  ).1390، نژاد یحاتم ؛1379 ،یرضوان(باشند یم
 حـد  از  شیبـ  توجـه  به منجر رانیا در يشهر يزیر برنامه به ساالرانه فن و انهیکارکردگرا نگاه 

 و ییفضـا  يسـاختارها  بـه  توجـه  بـدون  ،يزیـ ر برنامـه  ندیفرآ بر يشهر يزیر برنامه يها هینظر
 در يزیـ ر برنامـه  شـدن  محتـوا  یبـ  بـه  منجر یدگاهید نیچن نیا. است شده شهرها در یاجتماع

 بـه  ییفضـا  عـدالت  مفهـوم  لیتقل به منجر يشهر ریزي برنامه بهاي  هیرو نگاه. است شده رانیا
 متوجـه  کـه  ییهـا  پرسـش  طـرح  از را ریـزي  برنامه و شده شهرها در یجبران و یعیتوز عدالت

 نیـ ا بـر . اسـت  داشـته  باز باشند، یم قدرت روابط و ییفضا يها ينابرابر ،یعدالت یب يها شهیر
 در هـم  و اسـت  یعیتـوز  عـدالت  رندهیبرگ در هم که ییفضا عدالت یواقع گاهیجا به اساس،

  . است شده یتوجه کم رانیا ریزي برنامه نظام در ،يساختار و يندیفرآ عدالت رندهیبرگ
  
  رانیا يشهر ریزي برنامه در ییفضا عدالت یشناس مطلوب: يریگ جهینت -5

 واقع در است، ياقتصاد و یاجتماع عدالت جهینت خود که ییفضا عدالت به دنیرس از هدف
. است آن تحقق دنبال به اسالم نید که یهدف است؛ جامعه در يمعنو عدالت کی به دنیرس

 نیا در. شود سپرده مردم به نظام، يسو از دیکأت و توجه بر عالوه عدالت، تحقق یستیبا
 گریکدی حقوق که ابندی پرورش يا گونه به خصلتاً و کنند شهیپ عدل خود دیبا مردم کرد،یرو
 عدالت. کنند تیرعا را جامعه حق ،یزندگ درست ریمس انتخاب با زین و کنند تیرعا را

 در يهنجار یاصول آورنده وجود به دیبا و است جو مشارکت جامعه هر يربنایز ،ییفضا
 فه،یوظ انجام يبرا فرد هر آزاد اراده اگر. باشد يزیر برنامه عمل و هینظر تیهدا

 نییتع يبرا ما بودن آزاد به يآزاد. است یاخالق عمل آن باشد، رندهیگ میتصم
 احترام م،یکن یم انتخاب تینها در چه آن و میدان یم ارزشمند چه آن مان،یها خواسته

 آگاهانه؛هاي  انتخاب به احترام ها؛ شهیاند و ها ارزش به احترام ها؛ خواسته به احترام. گذارد یم
 و يآزاد ض،یتبع عدم برابري،( ییفضا عدالت اصول باطن در تعمق. کالبد و طیمح به احترام
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 از نوع آن شتریب محور، عدالت يشهر يزیر برنامه که دهد یم نشان) مشارکت اصل
 قدرت، روابط لیتحل شهر، به معطوف حق همانند یمباحث با که است يشهر يزیر برنامه
 يشهر يزیر برنامه رو نیا از. شود می مرتبط یهمگان يزیر برنامه و یمشارکت يزیر برنامه

 حرکت ییگرا عمل سمت به و گرفته فاصله يشعار حالت از تواند یم یزمان محور عدالت
 نییپا طبقات يصداها کردن قدرتمند جامعه، در ها تفاوت رشیپذ همانند یاصول به که کند

 یهمگان و شهر ندهیآ يبرا يگذار استیس هنگام در شهروندان دادن يباز قدرت، روابط در
 شهر به دنیرس در ریز موارد به توجه رو نیا از. باشد بندیپا ،يشهر يزیر برنامه کردن

  .باشد می يضرور رانیا در محور عدالت
 
 هاي استیس يسوه ب حرکت و آمرانههاي  استیس از گرفتن فاصلهـ 1

  انهیجو مشارکت
 بـه  دنیرس الزمه انه،یجو مشارکتهاي  استیس سمت به آمرانه يشهرهاي  استیس از حرکت
 يزیـ ر برنامـه  در توانـد  یمـ  عـدالت  اصـول  کـه  اسـت  صورت نیا در. است شهرها در عدالت

 و یعقالنـ  میپـارادا  بـه  زدن چنـگ  لیـ دل به رانیا در يشهر يزیر برنامه. کند دایپ معنا يشهر
 دنیرس يبرا. کند برقرار شهرها در را عدالت بتواند که رسد یم نظر به محتمل ریغ اریبس جامع

 بـه  یعقالنـ  هجامع از رانیا در يشهر يزیر برنامه میپارادا رییتغ ازمندین ما شهرها در عدالت به
 و يمحـور  عـدالت  يسـو  به يشهر مناسبات تیتقو. میهست  محور عدالت ریزي برنامه میپاردا

 هـدف  يسـو  بـه  را کشـور  يشـهر  نظـام  ،ينظـر  انگـاره  نیا اساس بر ریزي برنامه اسناد میتنظ
  .  داد خواهد سوق شتریب یاسالم يجمهور محورانه عدالت

  
 )يشهر يفضا مفهوم شدن یاسیس( يشهر يفضا یمفهوم میدااپار در رییتغـ 2

 يبـرا  یسـت یبا بلکه شوند، ینم داده افراد يبرا باال از گاه چیه عدالت و حق همانند ییها ارزش
 در رییـ تغ و يشـهر  يفضـاها  شـدن  یاسیس ازمندین امر نیا و زد تالش به دست آنها به دنیرس

 کـه  اسـت  یمعنـ  نیبـد  يشـهر  يفضـاها  شدن یاسیس. است رانیا در يشهر يفضاها میپاردا
 بـه  شـهر  نیسـاکن  کـه  گـردد  فیـ تعر بـاز  ایـ  و فیـ تعر دیـ بااي  گونه به شهر یاجتماع يفضا
 در شـهر  قـدرت  صـاحب  افـراد بـه   ای و يشهر توسعههاي  طرح در گرفته صورتهاي  ضیتبع
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 نظـام  در زمـان  مـرور  به نیا و گري کنند کنند و از آنها مطالبه اعتراض یلکنت گونه چیه بدون
 دراي  گونـه  بـه  يشهر يفضا دیبا بهتر، عبارت به. شود یتلقاي  شده رفتهیپذ امر کشور يشهر
 توسـط  کـه  خـود   يشـهر  حقـوق  مطالبـه  به یراحت به دنبتوان شهروندان که گردد فیتعر شهر
 مفهوم به توجه هیسا در مهم نیا. بپردازند است، شده رنگ کم هیسرما و قدرت صاحب افراد
  .است شهر به معطوف حق

  
 به دهی قدرت وها  گیري تصمیم و ها سازي تصمیم روند در بازنگريـ 3

   محلی مدیریت
 شهروندان نزد در شهري هویت که استاي  گونه به حاضر حال در رانیا در شهرنشینی روند

 سمت به انسانی و مالیهاي  سرمایه مهاجرت. بازد می رنگ ،تر بزرگ شهر هیبت برابر در
 و دهیگرد محیطیهاي  ظرفیت از استفاده وها  قابلیت شکوفایی عدم موجب تر بزرگ يشهرها

 با بنابراین. است شده خدماتی اقتصاد به زدن دامن موجب بزرگتر شهر در سرمایه انباشت
 تقویت را خود محیط به نیساکن تعلق حس و مکانی هویت توان می محلی مدیریت به توجه
 انسانی و مالیهاي  سرمایه هجوم از و شداي  منطقه تعادل سبب محلی توسعه با و کرد

  .شد شهرها در فقر فرهنگ گیري شکل عدم سبب و جلوگیري
  
  متوازن شهري شبکه واي  منطقه تعادلـ 4

 و برخورد نوع همراه به شهري شبکه در شهر نقش و توسعه روند دراي  منطقه تعادل جایگاه
 و تولید در اصلی پشتیبانان جمله از تواند می شهري توسعه هدایت در شهري مدیریت دیدگاه
 تعادل. باشد آن برعکس یا و فضاییهاي  عدالتی بی گیري شکل و شهري فقر بازتولید

 و آموزشی شغلی،هاي  فرصت و ها زیرساخت امکانات، عادالنه توزیع معناي بهاي  منطقه
 در که باشد می مناطق این اجتماعی ساختارهاي حفظ و جمعیت متناسب توزیع و پیشرفت
 همراه به را منطقه اجتماعی و اقتصادي ساختارهاي خوردگی برهم تعادل، عدم صورت
 شهرهاي ارتباط. است فزاینده عدالتی بی بازتولید و تولید آن نتایج از یکی که داشت خواهد
 و شکوفایی روند در آورند می دست به آنها که جایگاهی و نقش و شهري شبکه در کشور
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 به ضعیف قشر مهاجرت آن بدنبال و مالی و انسانیهاي  سرمایه مهاجرت و شهري توسعه
 ثیرگذارأت شدت به سلطه و تبعیض فقر، پیدایش در که است عواملی جمله از برتر شهرهاي

 نقش دارند، روند این در کالن سطح درها  برنامه وها  سیاست که ثیريأت بر عالوه. است
 آنها آمدن وجود به در شاید شهري مدیریت. بود خواهد ثیرگذارأت بسیار نیز شهري مدیریت
 نقشی آنها بهبودي روند و خروج و گسترش هدایت، در ولی باشد نداشتهاي  عمده مسئولیت

  .دارد اساسی
  
 یعیتوز عدالت کنار در يندیفرآ عدالت به توجهـ 5

 الزم هــدف اســت، شــده رفتــهیپذ گســترده طــور بــه کــه یعیتــوز لحــاظ از حــداقل عــدالت
 کـه  یعـدالت  یبـ  لیدال به توجه از یعیتوز عدالت. ستین یکاف ییتنها به اما است، يزیر برنامه

 بــه توجـه  مسـتلزم  نکتـه  نیـ ا. اسـت  بازمانـده  دارد، قـدرت  نقـش  در شـه یر و بـوده  يسـاختار 
 بـر  رانیـ ا در يشـهر  يزیر برنامه يها هینظر اکثر. شهرهاست در یعدالت یب يساختار يها شهیر

 متمرکز شهرها در یاجتماع و ییفضا يساختارها به محتوا، به توجه بدون ،يزیر برنامه ندیفرآ
 کشـور  در يشـهر  يزیـ ر برنامـه  يها هینظر شدن محتوا یب به منجر یدگاهید نیچن نیا. اند شده

 نـه یزم پـس  و تفکـر  بـدون  انسان همانند محتوا، و هیما درون بدون يزیر برنامه. است شده رانیا
تـوجهی   کم. بکند را استفاده نیشتریب خود، توان حداکثر از تواند ینم گاه چیه که است يفکر

 در ينـابرابر  هماننـد  يشـمار یب يامدهایپ ران،یا در يشهر يزیر برنامه يمحتوا به یتوجه یب ای
 و يهنجـار  بعـد  به توجه ازمندین که است آورده ارمغان به ییفضا یعدالت یب و خدمات عیتوز

 اسـت  ینشیب نیچن هیسا در. است يندیفرآ و يا هیرو بعد کنار در يشهر يزیر برنامه ییمحتوا
  .شکل گرفته و به پایایی برسد تواند یم رانیا يشهرها در عدالت یواقع مفهوم که
  

  منابع
ــلنامه سغــرب،  یاســیس یشــهعــدالت در اند)، 1379 بهــرام( کــاظمی، اخــوان - ــیفص ــادي -یاس  ،اقتص

 .68-75 صص، 154 و 153 شماره

ــال - ــدم، زاده اسی ــرالد مق ــابی)، 1391(نینص ــد ارزی ــه رون ــراي و تهی ــرح اج ــاي  ط ــاختاريه ــردي؛ -س  راهب
 .49-60 صص ،29 شماره ،يشهر تیریمد مجله ،تهران شهرداري 9 منطقه موردي نمونه
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 .مدرس تیترب دانشگاه انتشارات: تهران ،یاجتماع ينابرابر و فضا)، 1377(عماد افروغ، -

  .فرهنگی و علمی انتشارات تهران، روحانی، فؤاد ،جمهور)، 1381افالطون( -
ــانیا - ــاملو، یم ــواد ش ــارم ؛ج ــایحم ،یص ــور)،  1391(درض ــوط تبل ــر خط ــام يفک ــاي  نظ ــومته  در یحک

  . 47-56 صص اول، سال دوم، شماره ،حصار هفت مجله ،يشهر ریزي برنامه عرصه
ــی، - ــر( براتـ ــالش )،1385ناصـ ــاي چـ ــازي رودرروي هـ ــران در شهرسـ ــتانه در ایـ ــرن آسـ ــه ،21 قـ  مجلـ

  .5-29 صص ،6 شماره ،3 دوره ،1385 زمستان و پاییز ،نظر باغ
  .1، شماره 1382، سال فصلنامه ناقد عدالت، فلسفه براي  )، دیباچه1382حسین( بشیریه، -
، اسـداهللا نبــوي،  دســتان در ایــران جنـبش تهــی  هــاي خیابــانی: سیاســت، )1391آصـف(  بیـات،  -

 تهران، پردیس دانش، جلد اول. 

ــد، - ــد پوراحم ــاران و احم ــیب )،1385(همک ــی آس ــرح شناس ــاي  ط ــعهه ــهري توس ــور در ش ــه ،کش  مجل
  .58 شماره ،جغرافیاییهاي  پژوهش

ــین(   - ــال؛ شــکوهی، حس ــزي، کم ــأثیر1382تبری ــازي )، ت ــن شــهري نوس ــر گــرا ف ــس ایجــاد ب ــانی ح : المک
 .162 تا 141 ، صص29 ، شمارهفصلنامه مدرس علوم انسانی، )نواب پروژه موردي مطالعه(

 دانــش فصــلنامه دو ؛غــرب و اســالم در عــدالت مفهــوم)، 1386(ســارا ،پــور نجــف ؛احمــد ،ینوسـ یجال -
 .5 شماره ؛یاسیس

ــژاد، حســین حــاتمی - ــه )، 1385 (عمــران ؛ راســتی،ن  عــدالت اجتمــاعی و عــدالت فضــایی؛ بررســی و مقایس
 .38-50، صص9، سال سوم، شماره نشریه سرزمین نظریات جان رالز و دیوید هاروي،

 توســعه ياســتراتژهــاي  طــرح ياجــرا یســنج امکــان )، 1390(نیامــ ،یــیمال یفرجــ ؛نیحســ نــژاد، یحـاتم  -
 .55-76صص ،8 شماره ،يا همنطق و يشهرهاي  پژوهش و مطالعات ،رانیا در يشهر

ــ - ــدل زاده نیحس ــر ر،ی ــاران و میک ــد )، 1390( همک ــر يدرآم ــردیرو ب ــجد ک ــتراتژ دی ــعه ياس ــهر توس  يش
 فصــلنامه ؛رانیــا در جــامعهـاي   طــرح يفـرارو هــاي  چـالش  بــر دیــکأت بـا  يشــهر ریـزي  برنامــه نـد یفرا در

  .173-210 صص ،36 شماره ازدهم؛ی سال ؛ییایجغراف يفضا
ــور، داداش - ــم پ ــعل؛ هاش ــرام ،زادهی ــکان)،  1390(3 به ــغ اس ــمر ری ــامن و یس ــرف تی ــ تص  ؛نیزم

 .آذرخش انشارت: تهران

ــور، داداش - ــم پ ــتم ؛هاش ــرزرس ــنجش)، 1390( 1ی، فرام ــدالت س ــا ع ــهی ییفض ــدمات کپارچ ــومی خ  عم
ــهري ــاس ش ــع براس ــت، توزی ــت جمعی ــی قابلی ــارا و دسترس ــهر در ییک ــوجی ش ــلنامه ،اس ــ فص  -یعلم
 .اصفهان يا منطقه -يشهر يها پژوهش و مطالعات یپژوهش

ــرزرســتم ؛هاشــم پــور، داداش - ــتحل و یبررســ )،1390(2 ی، فرام ــتوز نحــوه لی  يشــهر یعمــوم خــدمات عی
 .16 شماره ،يا هیناح توسعه و ایجغراف مجله ،ییفضا عدالت دگاهید از

، شــهر و ییفضــا عــدالت  گفتمــان )،1394(4یرســتم فرامــرز و زادهیــعل بهــرام هاشــم، پــور، داداش -
 .آذرخش انتشارات: تهران
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 عـــدالت مفهـــومی چـــارچوب )، تبیـــین1394(5علیـــزاده و فرامـــرز رســـتمیپــور، هاشـــم، بهـــرام   داداش -
ــایی ــه فض ــزي در برنام ــهري ری ــا ش ــت ب ــوم محوری ــدالت مفه ــب ع ــالم،  در مکت ــی و اس ــلنامه علم فص

 .84-75، صص 5-1، شماره پژوهشی نقش جهان

ــرام علیـــزاده  داداش - ــه 1393( 6پـــور، هاشـــم، فرامـــرز رســـتمی و بهـ )، بررســـی و تحلیـــل توزیـــع عادالنـ
ــدان،      ــهر هم ــا در ش ــایی آنه ــراکنش فض ــوي پ ــهري و الگ ــدمات ش ــهري خ ــات ش ــلنامه مطالع ، فص

  .12شماره 
ـ )، 1389( فرامرز ی،رستم - از منظـر   يشـهر  یخـدمات عمـوم   یـع نحـوه توز  یـل و تحل یبررس

ــا ــدالت فض ــورد  ییع ــه م ــهر  يبامطالع ــوجش ــانپا ؛یاس ــه ی ــ نام ــاز  یکارشناس ــد شهرس  ي؛ارش
 مدرس. یتدانشگاه ترب

 مجلـه  ،عمـل  تـا  فکـر  از: رانیـ ا در ییروسـتا  عمـران  و توسـعه  ریـزي  برنامـه )، 1379(محمدرضـا  ،یرضوان -
  .65-77 صص ،39 شماره ،ییایجغرافهاي  پژوهش

ــري، - ــارع الدن؛ رهب ــود( ش ــور، محم ــق و )، جنســیت1393پ ــه ح ــهر ب ــون: ش ــه آزم ــور نظری ــران، در لوف  ته
 .1 شماره پانزدهم، سال ،ایران شناسی جامعه انجمن فصلنامه

ــت، - ــفندیار زبردس ــی)،  1386(اس ــوالت بررس ــت تح ــهري نخس ــران در ش ــریه ،ای ــاي نش ــا هنره  ،زیب
  .تهران دانشگاه زیبا، هنرهاي دانشکده ،29 شماره

 توســعههــاي  طــرح يمحتــوا و میمفــاه ف،یتعــار در نظــر دیــتجد)، 1379(احمــد ا،یدنیســع -
ــکن وزارت: تهــران ،يشــهر  يمعمــار و يشهرســاز قــاتیتحق و مطالعــات مرکــز ،يشهرســاز و مس

 .رانیا

: تهــران ،محــور عــدالت شــهر يجســتجو در )،1392(محبوبــه ،يریکشـم  ي؛هــاد ،یرضــوان يدیسـع  -
  ر.شه نشر سسهؤم

 .کندوکاو انتشارات: تهران ،يمحمودوحید  ترجمه ،عدالت شهیاند)، 1390(ایآمارت سن، -

ــین  - ــکویی، حس ــه)، 1382(ش ــفه    اندیش ــا، فلس ــفه جغرافی ــو در فلس ــاي ن ــی و   ه ــاي محیط ه
 ، جلد دوم.انتشارات گیتاشناسی ،هاي جغرافیایی مکتب

ــو - ــیخ بیگلـ ــاشـ ــوای ؛، رعنـ ــعود ی،تقـ ــی،مسـ ــا ؛ وارثـ ــای)، ت1391 (حمیدرضـ ــل فضـ ــت و  یحلیـ محرومیـ
ــابرابر ــاي ين ــتان ه ــعه در شهرس ــا توس ــران يه ــلنامه ،ای ــاه فص ــاعی رف ــد ،اجتم ــماره ، 12 جل  ، 46 ش
 .215-245 صص

ــا در يشــهر کهــنهــاي  بافــت در مداخلــهاي هــ اســتیس تحــول ریســ)، 1379ي(محمدمهــد ،يزیــعز -  ران،ی
 .37-46، صص 7شماره  ،بایز يفصلنامه هنرها

 ،هــا يشــهردار ماهنامــه ،يشــهر تیریمــد و ریــزي برنامـه  در يپــرداز هیــنظر)، 1382ی(علــ ،يعسـگر  -
 .25-5328 شماره
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ــدل - ــایعل ب،یعنـ ــدم، ثابـــت ؛رضـ ــدعل قـ ــدها نقـــش )،1388ی(محمـ ــپا يدرآمـ ــعه داریـ ــهر توسـ  در يشـ
 . 5 شماره سوم؛ سال ،شهر تیهو هینشر ،يکالبد -ییفضا ریزي برنامه

 فصـلنامه  ،ایـران هـاي   اسـتان  شـهري  نقـاط  در نـابرابري  بـر  ثرؤمـ  عوامـل  تحلیـل )، 1390(ابوالفضل قنبري، -
  .13 شماره ،محیط آمایش جغرافیایی

 بـــا شـــهري قـــدرت و حاکمیـــت ســـاختار رابطـــه تبیـــین)، 1383غالمرضـــا( کاظمیـــان، -
 .تهران مدرس، تربیت شهري، ریزي برنامه و جغرافیا دکتري دوره رساله ،فضا یابی سازمان

ــامروا، - ــ ک ــه)، 1384ی(دمحمدعلیس ــراي  مقدم ــاز ب ــر يشهرس ــا معاص ــارات ،رانی ــگاه انتش  دانش
 .تهران تهران،

ــ)، 1361ی(مرتضــ ،يمطهــر - ــم ،یعــدل اله ــه وابســته و یاســالمانتشــارات  ،ق ــه ب  حــوزه نیمدرســ جامع
  .قم هیعلم

ــد - ــواد زاده، يمه ــاران و ج ــه )،1385 (همک ــرد برنام ــعه يراهب ــهر توس ــتجرب(  يش ــاخ اتی  ری
 . ، تهرانمایس امیپ طرح و نشر شرکت انتشارات، )رانیا در آن گاهیجا و یجهان

ــدیزاده، - ــواد( مهـ ــرورت)، 1384جـ ــالح ضـ ــام اصـ ــدیریت نظـ ــعه مـ ــهري توسـ ــران، در شـ ــه ایـ  مجلـ
  .13-14شماره ،شهري جستارهاي

 شــرکت نشــر: تهــران حســامیان، فــرخ: متــرجم شــهر، و اجتمــاعی عــدالت )،1376دیویــد( هــاروي، -
 .شهري ریزي برنامه و پردازش

 .تهران آذرخش، تهران، انتشارات پوالدي، کمال ترجمه ،قدرتهاي  سایه)، 1388 جین( هیلیز، -

نشــر و پــژوهش  یونســی،  یمصــطفترجمــه:  ،فوکــو تــا هــابز از قــدرت گفتارهــاي)، 1380ي(بــار ینــدس،ه -
  .یرازهش

ــان)، 1384احمــد( واعظــی، - ــز ج ــه از: رال ــدالت نظری ــا ع ــم ت ــی لیبرالیس ــم ؛سیاس  مؤسســه ،: ق
 .باقر العلوم عالی آموزش
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