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 هايفرصت به برابر دسترسي منظوربه فضايي عدالت سنجش
 )قزوين شهر قديم بافت: مطالعه نمونه( اجتماعي

  ١مريم افروز
  ٢منوچهر طبيبيان
  ٣بهمن احمدي

 ٢٥/٠٣/١٣٩٦ريخ پذيرش: تا    ٢٥/١٢/١٣٩٥تاريخ دريافت: 

  چكيده 

 عـدالت قالـب در كـه باشـدمي شـهر درون در تركيـب و تعادل برقراري مستلزم توسعه، به دستيابي
 يسـازنده هايمؤلفـه تـرينمهم از برابـر، اجتمـاعي هايفرصـت. يابد مي بروز امكان شهر در فضايي
 هايشـانشايستگي بـا تناسـبم هايفرصـت از شـهروندان دهـدمي اجـازه كـه است شهر در عدالت

 شهر ساكنين بين در عدالت حس ارتقاء شاهد توان مي ممكن، اين تحقق صورت در. شوند برخوردار
 را متفاوتشـان هـاي ويژگـي تمـامي با اقشار همه كه اي توسعه بود؛ آن هويتمند توسعه نهايت در و

 بـه دسترسـي منظـور بـه فضـايي عـدالت سـنجش تحقيق، اين هدف. داد خواهد قرار پوشش تحت
. باشـد مـي است، شهر قديمي بافت دربرگيرنده كه قزوين، شهر يك منطقه در اجتماعي هايفرصت
 از آن در كـه باشـدمي تحليلـي -توصـيفي آن، روش و ايتوسـعه و كـاربردي نـوع از حاضـر تحقيق

 تحليـل ايبـر. اسـت شـده اسـتفاده اطلاعات آوريجمع براي مصاحبه پرسشنامه، مشاهده، ابزارهاي
 استفاده مراتبي سلسله تحليل و كيفي محتواي تحليل هايروش از عدالت ميزان سنجش و اطلاعات

 حـدي تـا اوليـه نيازهـاي بـه دسترسـي در عدالت ميزان كه دهدمي نشان تحقيق نتايج. است شده
 و شهر در حضور حق هايشاخص در اجتماعي هايفرصت به دسترسي بودن پايين ولي بوده مطلوب

  .است كاسته مطالعه مورد محدوده در فضايي عدالت ميزان از حدودي تا بودن، متفاوت حق
 تحليـل كيفـي، محتـواي تحليـل قزوين، برابر، اجتماعي هايفرصت فضايي، عدالت واژگان كليدي:

   مراتبي سلسله
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  مقدمه  .١
 اخير هايدهه در خصوصبه كه باشدمي تأثيرگذاري و مهم مسائل از يكي  فضايي عدالت
 عدالت. است قرارگرفته اجتماعي و شهري مسائل يعرصه در مختلفي نظرانصاحب موردتوجه

 بايد كنند،مي زندگي محله كدام در اينكه از فارغ شهر، يك ساكنين كه است اين بيانگر فضايي
 انشهرش در را خود ابراز و حضور حق همچنين و شده برخوردار شهري خدمات از منصفانه صورتبه

 شهروندان تعاملات راه سر بر جدي مانعي شهر، شدن قطبي و  اجتماعي گزينيجدايي.  باشند داشته
 چرا كند؛مي جلوگيري توسعه از و كشانده تقابل به را هاتفاوت تعاملات، وجود عدم و كندمي ايجاد

 شهر، در تعادل راريبرق براي گام اولين درنتيجه،. باشدمي تعادل يافتگي،توسعه معيار و لازمه كه
  .باشدمي شهر در ساكن مختلف قشرهاي هايتفاوت و نيازها درنظرگرفتن و شناسايي
 و كمپل( است تعديلي و گرايانه عدالت اي،توسعه جامع، وبيشكم و همواره ريزيبرنامه

 برابري ايجاد و شهروندان رضايت جلب شهر، ريزانبرنامه رسالت). ٤٥٦،ص١٣٨٨فاينشتاين،
 عمومي منافع به خدمت ريزي،برنامه ديرك واقع، در است؛ شهري خدمات به دستيابي در هاتفرص
 مردم زندگي براي و مردم به متعلق شهر كه چرا ؛)٢٨ص ،١٣٨٨فاينشتاين، و كمپل( باشدمي

 شهر در هم محروميت و عدالتيبي احساس حتي كه است شهروند هر حق اين و است گرفتهشكل
 حق اجرايي يمرحله والاترين عدالت. كند برقرار محيط با ايسازنده تعامل بتواند ات باشد نداشته

 عدالت كهازآنجايي است معتقد  رابرتس. باشد اقدامات سرلوحه كه است جايز امور تمامي در و است
 عمل عدالت هايجنبش انواع مركز عنوانبه تواندمي نيست، عدالت هايفرم ديگر از مستقل فضايي

 و عادلانه توزيع سوجا، يعقيده به و است  اجتماعي عدالت و فضا تلاقي نقطه فضايي عدالت. ندك
 يا عدالت فضائيت اصولاً. شودمي شامل را جامعه فضاي در باارزش هايفرصت و منابع منصفانه

 ، يمحيطزيست عدالت ، سرزميني عدالت: مانند ديگر مرتبط مفاهيم در يا و شودمي گرفته ناديده
 جذب عادل جامعه و عادل شهر در حتي يا و ايمنطقه هاينابرابري كاهش شهرنشيني، عدالتيبي
  .(Soja,2010,p 1) شودمي

 هاي¬فرصت به برابر دسترسي بر تأكيد با فضايي عدالت ميزان  سنجش تحقيق، اين از هدف
 و تاريخي محلات يرندهدربرگ كه قزوين شهر يك منطقه امر، اين تحقق براي. باشد¬مي  اجتماعي
 شاهد قزوين شهر در متأسفانه. است شدهانتخاب موردمطالعه نمونه عنوانبه باشد،مي شهر فرسوده

 و محلات ساير به توجه عدم هم گاهي و توجهيكم و نوساز اغلب و خاص محلات به بيشتر توجه
 را نامطلوبي پيامدهاي له،مسئ اين. هستيم تاريخي ارزش داراي بعضاً و ترقديمي محلات خصوصبه

 آورده بار به مناطق ميان اجتماعي گزيني¬جدايي بخش در خصوصبه شهر اجتماعي سلامتي براي
 مردم كه شده سبب نوعيبه  داده،رخ قزوين در كه اجتماعي نسبي گزينيجدايي دليل به. است

 در حضور براي ايهانگيز و كنند محروميت احساس) يك منطقه محلات خصوصبه( فرودست محلات
 آن دنبال به تحقيق اين درواقع. باشند نداشته را آن امكانات از استفاده و مياني و شهر بالا مناطق
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 اجتماعي هاي¬فرصت به دسترسي پايه بر قزوين شهر يك منطقه در فضايي عدالت دريابد كه است
  .است شده محقق حدي چه تا

  
  مباني نظري و پيشينه تحقيق -٢
يافته و منظور ايجاد شهر سازمانريزي و طراحي شهري بهاصول بنيادي شهرسازي از برنامه ترينمهم

انـد از: عـدالت، سـازگاري، آسـايش، هاي فضايي در شـهر عبارتها و كنترل نابسامانيكاهش آلودگي
. بنا به گفته مك كنل، عـدالت بـه معنـاي )١٤،ص١٣٨٤(شماعي و پوراحمد،كارايي و كيفيت محيطي 

الت و انصاف در توزيع يا تخصيص هرگونه منابع فضايي و ساير منافع رفاهي است كه تحت فرمان عد
ي يـك دهندهباشند. لغت عدالت، همچون مساوات و آزادي، نشـانريزي ميي سيستم برنامهو سلطه

 .)McConnell,1981,p155&156(ي اصـولي تحـت تئـوري سياسـت و دموكراسـي اسـت عقيده
تنها مستلزم حذف فقر درآمدي و بهبود توزيـع درآمـد تر خود، نهدر مفهوم گسترده عدالت اجتماعي

هاي انسـاني را نيـز از طريـق هـا و توانمنـديعنوان ملاحظات ابزاري است، بلكـه گسـترش قابليتبه
دهد عنوان ملاحظات اساسي مدنظر قرار ميهاي اجتماعي برابر بههاي فردي و فرصتگسترش آزادي

  ).١٧٢،ص١٣٩٠ (لشگري،
ي سـوجا، توزيـع عادلانـه و عدالت فضايي نقطه تلـاقي فضـا و عـدالت اجتمـاعي اسـت و بـه عقيـده

در  ).Soja,2010,p1(شـود هاي بـاارزش در فضـاي جامعـه را شـامل ميي منابع و فرصـتمنصفانه
سـاخت بر مطلوب بـودن و ممكـن بـودن « ٢، اچ. جي. پي ري»١در عدالت فضايي«اي با عنوان مقاله

كنـد. تأكيـد مي» مفهوم عدالت فضايي از مفـاهيم عـدالت اجتمـاعي و عـدالت اجتمـاعي قلمرويـي
شـود طور پنداشته ميرويكردها و اصول عدالت وابسته به زمان و فضاي معيني هستند؛ بنابراين، اين

اركوس و (مفضايي و مفاهيم عدالت وجود داشته باشد  -هاي اجتماعيي نزديكي بين ويژگيكه رابطه
هاي زنـدگي اجتمـاعي را كـه ازنظر سوجا، حالت فضـايي تمـام جنبـه ).١٢٠و ١١٩،ص١٣٩٢ديگران، 

تر صورت روشـنتوان از طريق عدالت فضايي بهطور بالقوه قدرتمند بوده، ولي هنوز مبهم است، ميبه
و سـركوب  مفهوم عدالت فضايي، انتقادي از كنار گذاشتن، تسـلط ).Soja 2000,p352(توضيح داد 

باشـد مي ٣سيستماتيك است؛ گفتماني كه متأثر از حق حضور در شهر و حق متفاوت/ مقـاوم بـودن
ــران،  ــاركوس و ديگ ــي). ١٢٩و١٢٨،ص ١٣٩٢(م ــطفي ديكس ــوم  ٤مص ــه مفه ــكل از س ــي متش مثلث

(ماركوس و عدالتي، حق حضور در شهر و حق متفاوت بودن ارائه كرده است هاي فضايي بيديالكتيك
). عدالت فضايي مي تواند به عنوان بنيادي ترين دستاورد گردش فضايي قانون باشـد. ١٢٩،ص١٣٩٢ن، ديگرا

)Poulos, 2015,p174 (.  

                                                           
١ On Spacial Justice 

٢ H.G. Pirie 

٣ Right to Difference/Resist 

٤ Mustafa Dikec 
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ي اجتمـاعي و ها به معناي آن است كه اموري نظير نژاد، رنگ پوست، مذهب و طبقـهبرابري فرصت
حـق اختصاصـي بـراي  -هديمگونه كه در جوامع سنتي اشرافي و طبقاتي شاآن -ي خانوادگيزمينه

هـا نباشـد اي افراد ايجاد نكند و مانعي در راه رقابت سالم و دسترسي افراد به مناصـب و موقعيتپاره
محروميت اجتماعي در فضا منجر بـه جداسـازي اجتمـاعي و تـرس مـزمن در  ).١٩٢،ص١٣٨٤(رالز، 

هاي اجتمـاعي، هـم از فرصـت. در برخورداري )٧٧،ص١٣٩٤(داداش پور و ديگران، شهروندان مي شود 
ها را خلـق كننـد اي مشـاركتي فرصـتمسئولين و هم خود افراد نقش دارند. اين دو بايـد در زمينـه

)Reevez,2005,p 71.( ي هاي برابر شامل حس شريك و سهيم بودن در مسائل شهر و محلهفرصت
يابي پيش و حـين و پـس خود و عينيت يافتن اين مسئله از طريق برگزاري جلسات نظرخواهي و ارز

هـاي شخصـي و گروهـي؛ هاست. يعني فرصت برابر در ابراز خويشتن خويش و توانايياز اجراي طرح
يعني مانعي بر سر راه شهروندان قرار نگيرد كه موجـب القـاي حـس سـركوب منزلـت و اسـتعداد و 

بـه نـژاد، درآمـد، هايشان باشد. زماني كه انصاف بر روابط حاكم شود، هركس (بـدون توجـه خلاقيت
  .٥هايش خواهد بودهاي متناسب با شايستگيجنس، سن يا توانايي)، داراي فرصت

  اجتماعي هايفرصت خصوص در نظريات تريناصلي خلاصه: ١ شماره جول

  نظريه  پردازنظريه

 ها باشد.رقابت سالم ميان افراد بايد با رعايت اصل برابري فرصت هااكثر ليبرال

توزيــع منــابع و خيــرات نبايــد تحــت تــأثير عــواملي قــرار گيــرد كــه ازنظــر اخلــاقي غيــرارادي  )١٩٧١رالز (
)Arbitrary( شوند.قلمداد مي 

ــنچ  ــوين لي ك
)١٩٨٤( 

هاي پنهاني ي افراد آن داراي موقعيتي برابر جهت بروز تواننظامي واقعًا عادلانه است كه همه
 خود باشند.

  دوري ريوز
)٢٠٠٥( 

  هاجا بين افراد در تمامي زمينهبه معني جلوگيري، رفع يا كنترل برتري بيهاي برابر فرصت
 هاي برابرلزوم انجام يك شناخت وسيع از نياز براي اين فرصت

  منبع: تلخيص از نگارندگان

  عدالت فضايي
 Social Justice نخستين كسي بود كه بحث عدالت اجتماعي در فضا را در كتـاب ٦ديويد هاروي

and the city  )هاي اجتمـاعي آن معطـوف ) مطرح نمود ولي سپس تمركز خود را بر جنبه١٩٧٣
طور كامل، ابعاد فضايي عدالت را در مركـز كرد، بدون توجه به ابعاد فضايي و مكاني. تنها كسي كه به

وي   "ي عدالت فضـاييدرباره"ي توجهات و تحقيقات خود قرار داد گوردن پي ير (پايري) بود. مقاله
ديكسـي  ي انتقادي در مفهوم عدالت فضايي باشـد.شدهي شناخته، شايد اولين نوشته١٩٨٣ر سال د

شده بـود، بحـث عـدالت فضـايي را فراتـر از الگوهـاي تـوزيعي، بـه سـمت از جايي كه پايري متوقف

                                                           
ها و اجتماعــات محلــي: ريشــهجعفر،محمدرضــا؛ صــادقي، عليرضــا؛ خــادمي، مســعود و يوســفي، زاهــد؛  ر.ك. بــه: پــور٥

  .٧٦-٧٣: صص٩٩ها؛ سال يازدهم؛ شماره اي طراحي؛ شهرداريهسياست
٦ David Harvey 
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ي هاي اجتماعي محصول فضا هستند) و ارتباطات اجتماعي، توسعه داد. بنا بر گفتـهفضاسازي (روش
 ي عدالت فضايي نيز در موضوع توزيع منابع و خدمات عمـومي ، تحقيقات تجربي انديشه١ميلي تالنا

هـاي مـالي و خـدمات عمـومي، ي موضوعاتي چون توزيع جغرافيـايي كمكشهري، بيشتر در حيطه
سـوجا در  ).١٣٨٠تـالن، (اند هاي عدالت متمركزشدهارزيابي برابرسازي مالي يا بررسي هنجاري مزيت

را بـه چـاپ رسـانيد. مـواردي كـه او در  "Seeking spatial justice"كتابي به نـام  ٢٠١٠سال 
دهي سياسـي فضـا و توزيـع اند از: تبعيض مكاني، سـازمانعدالت فضايي برجسته كرده است عبارت

با بررسي تمامي نظريات پيشـين  ٢هاي شهري. سوزان فاينشتاينگذاريي درآمدهاي سرمايهناعادلانه
ي ابعاد مختلف عدالت (اجتماعي، اقتصـادي و فضـايي)، سـه مؤلفـه بـراي عـدالت فضـايي ر زمينهد

دارد كه تحقق عدالت مشروط به اين سه ؛ و اظهار مي٤، دموكراسي و تنوع٣كند: مساواتاستخراج مي
ه ي خود را در سه شـهر نيويـورك، لنـدن و آمسـتردام نيـز بـباشد. او اين رويكرد و فرضيهعامل مي

 Just"در كتـابش تحـت عنـوان  ٢٠١٠گذارد. تمامي اين اقـدامات وي در سـال معرض آزمون مي

City" .هاي اسلامي وجود داشته، ولـي بيشـتر هرچند از ديرباز موضوع عدالت در آموزه انتشار يافت
ي در اوضوح پرداخته نشده است. آثار برجستههاي فضايي آن بهشامل مفاهيم اخلاقي بوده و به جنبه

شده است كه به حقوق شهروندي و تعاريفي از مفهوم عـدالت ي جايگاه عدالت در اسلام تدوينزمينه
ي جايگـاه دهندهاند؛ ازجمله آثار استاد مطهري، علامه طباطبايي و ... كه همين امـر نشـانكردهاشاره

شـده، از مباحـث گفتهبنـدي عنوان جمعبـه ايراني اسـت. -والاي عدالت از ديرباز در فرهنگ اسلامي
  ، آورده شده است.٢طور خلاصه در جدول شماره پردازان و نظرياتشان بهنظريه

  : نظريات و مكاتب فكري٢جدول 

پرداز و نظريه
  مكتب فكري

  ها و آراءنظريه

  ٥هگل
)١٨٢٠(  

 يعادلانـهكـه بايـد بـا توزيـع  دانستيمي آغاز نظرياتش اين بود كه دولت را منبع عدالت نقطه
ي عادلانه كردن هاروش نيترمهمي جامعه، راه رسيدن به عدالت را هموار كند/ هاييداراثروت و 
تقسيم برابر، توزيع بر اساس ميزان نيازمندي افراد و تقسيم بر اساس ميزان كـار و توليـد جامعه: 

  ت.جان گرف كه با نظريه ماركس
جان استوارت 

  )١٨٥٩( ٦ميل

كاربرده است/ عـدالت تـوزيعي عناي امروزي را براي نخستين بار بهاصطلاح عدالت اجتماعي به م
  طور برابر رفتار كند.هاي يكساني دارند بهبه اين معناست كه جامعه بايد با كساني كه شايستگي

                                                           
١ Emily Talen 

٢ Susan.S Fainstein 

٣ Equality 

٤ Diversity 

٥ Hegel 
٦ John Stuart Mill 
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   ١هانري لوفور
)١٩٦٨(  

باشـد/ حـق حضـور در شـهر بايـد ارائه نظريه حق حضور در شهر كه مكمل عدالت در شـهر مي
عنوان كسـي كـه سـاكن شـهر اسـت و از خـدمات متعـدد آن اسـتفاده شهروند را بهحقوق يك 

ــاربرديمي ــد و ك ــتحكام بخش ــد، اس ــر ده ــد، تغيي ــق كن ــهر، ح ــور در ش ــق حض ــد/ ح تر كن
ي شـهري هايشان در محدودهي فضا و زمان فعاليتكنندگان در اعلان نظرات خود دربارهاستفاده

كمـل حـق حضـور در شـهر اسـت. لوفـور نوشـته، حـق كند/ حق متفاوت بودن، مرا تصديق مي
هاي هايي اسـت كـه از سـوي قـدرتبندي نشـدن اجبـاري بـه دسـتهحق طبقه«متفاوت بودن 

  است.» شودساز انجام ميهمگن
  ٢جان رالز

)١٩٧١٣(  
)٢٠٠١٤(  

دو اصـل پايـه بـراي عـدالت نظريه او منحصراً معطـوف بـه عـدالت اجتمـاعي و تـوزيعي اسـت/ 
ي رعايـت اصـل تمـايز از سـنت ليبراليسـم واسـطهبهاصل آزادي و اصل تمايز، كـه  :شمرديبرم

ها تنها در صورتي عادلانه است كه به نفـع افـراد ضـعيف و كمتـر گيرد/ نابرابريرسمي فاصله مي
ها بـراي همگـان/ ارائـه راهكارهـاي اساسـي بـراي مند جامعه باشد/ اشاره به برابري فرصـتبهره

ها زجمله: تنظيم حقوق مالكيـت و سيسـتم ماليـاتي/ موردانتقـاد سوسياليسـتبرقراري عدالت ا
  قرارگرفته است. 

  ديويد هاروي
)١٩٧٣(  

هاي مختلـف بندينخستين كسي كه بحث عـدالت اجتمـاعي در فضـا را مطـرح نمـود/ صـورت
افع طلبي، فايده گرا، قراردادي و طلب تحميل عدالت از سوي دولت در مقابل منـعدالت: مساوات

  ملاحظه/ تشريح تضاد اجتماعي از منظر الزامات نظام اقتصادي.شخصي بي
  كند كه بسياري از منابع اجتماعي بر مبناي استحقاق به افراد تخصيص يابند.عدالت ايجاب مي  )١٩٧٦( ٥ميلر

  شيان مك كنل
)١٩٨١(  

كارگيري هي/ بـهرعايت عدالت و انصاف در توزيع يا تخصيص هرگونه منابع فضايي و منـافع رفـا
ي ها و تعيين مقياس مداخلـههاي نياز و درآمد واقعي براي تعيين اولويت جبران نابرابريشاخص

  موردنياز بخش عمومي.
  ٦كوين لينچ

)١٩٨٤(  
عدالت يكي از معيارهاي كيفيت زندگي است و برمبناي آن، هر نوع سود و زيان بين افراد توزيع 

عـدالت بـر چيزهـايي »/ وي و به هركسي حسـب نيازهـايش از هركسي طبق امكانات«شود/ مي
شــود؛ ازجملــه برابــري در هاي اساســي تلقــي ميعنوان حــداقل نيازمنــديتأكيــد دارد كــه بــه

  هاي محروم تأكيد شود. سرزندگي/ بايد روي گروه
   ٧فينبرگ

)١٩٩١(  
  كند:اصول عدالت توزيعي از موارد زير پيروي مي

 هاشايستگي و موفقيت  
 ري و كمك (عطف به حقوق) وهمكا 
 (يا كار و زحمت) اصل تلاش  

                                                           
١ Henri Lefebvre 

٢ John Rawls 
 ”A Theory of Justice“كتاب ٣ 
 ”Justice as Fairness: A restatement“كتاب ٤ 

٥ Miller 

٦ Kevin A. Lynch 

٧ Andrew Feenberg 
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  مصطفي ديكسي
)٢٠٠٢(  

عدالت فضايي گفتماني متأثر از حق حضور در شهر و حق متفاوت/ مقاوم بودن/ هر تلاشي بـراي 
شناسايي كردن ناعدالتي ها، بايد در جهت دروني سـازي ارتباطـات اجتمـاعي، فضـايي و نقـش 

ي بحـث عـدالت كند، باشد/ توسعهزيع، توليد و بازتوليد فضا بازي ميحياتي كه اين روابط در تو
  فضايي، به سمت فضاسازي و ارتباطات اجتماعي

 ١يورگن هابرماس
)٢٠٠٣(  

/ تأكيد بر مشـاركت و وحـدت كلـامي كنديمكنش ارتباطي و حوزه عمومي خلاصه  را درعدالت 
  .در جامعه

آمارتيا كومار 
  )٢٠٠٩( ٢سن

هاي انساني، احقاق حقوق مردم محـروم و آزادي انتخـاب و اشـتغال/ زيابي ارزشمطرح كردن: با
هـاي همگـاني و ... / لـزوم و ي خـدماتي چـون آموزشهاي اجتماعي از طريق ارائهايجاد فرصت

  روايي مشاركت فعال مردم در ساختن آينده خويش.
  ٣ادوارد سوجا

)٢٠١٠(  
هاي بـاارزش در فضـاي جامعـه و ه منـابع و فرصـتعدالت فضايي يعني توزيع عادلانه و منصـفان

هاي زندگي اجتمـاعي اسـت/ مـوارد برجسـته در عـدالت ي حالت فضايي تمام جنبهدربرگيرنده
ي درآمــدهاي دهي سياســي فضــا و توزيــع ناعادلانــهفضــايي: تبعــيض مكــاني، ســازمان

  هاي شهري.گذاريسرمايه
  سوزان فاينشتاين

)٢٠١٠(  
هـاي كنش راي عدالت فضايي: مساوات، دموكراسي و تنوع/ تأكيد بيشتر بـراستخراج سه مؤلفه ب

هاي اجتمـاعي اجتماعي در شهرها در سطح خرد و كلان/ عدالت يك تركيـب منطقـي از نظريـه
عنوان يكـي گراست/ ارائه معيارهاي معرف كيفيت خوب/ مطرح كردن آموزش بهگرا و راستچپ

  لانه.سوي شهر عادهاي اصلي بهاز سرفصل
ها را رقـم عـدالتيشناسايي و تبيين عوامل و فرآيندهاي سياسي، اقتصـادي و اجتمـاعي كـه بي  )٢٠١١( ٤دايك

  زنند، نقطه تمركز عدالت فضايي است.مي
 كند:گونه بيان ميعدالتي فضايي را ايناشكال بي  )٢٠١١( ٥ماركوس

و سـازي و تخصـيص نـابرابر جدايي گزيني، گت -حبس غيرارادي گروهي در فضاي محدوده شده
  منابع در فضا 

  ٦دكتر نئو مارتينز
)٢٠١١(  

ها چگــونگي وضــعيت زنــدگي (محــيط اجتمــاعي و محــيط فيزيكــي توأمــان) و توزيــع فرصــت
هاي اجتماعي، فيزيكي و مجازي) دو محور برجسـته در عـدالت فضـايي (دسترسي به زيرساخت

  هستند.

الله مطهري آيت
)١٣٦١(  

داند/ تفكيك مباحث عدالت در چهار بخـش: تعريـف عـدالت، ها ميايت استحقاقعدالت را در رع
اقسام عدالت (روحي، جسمي، مزاجي و اجتماعي)، موجبات عدالت (قانون خوب، حسـن اجـراي 

  مجريان و شعور عمومي) و آثار عدالت.
 منبع: تلخيص از نگارندگان

هـاي سـنجش تـوان شـاخصنظـران مـيببا توجه به مطالعات نظري و نظريات پژوهشگران و صاح 
 خلاصه كرد. ٣هاي اجتماعي را در جدول شماره عدالت فضايي بر پايه فرصت

                                                           
١ Jürgen Habermas 

٢ Amartya Komar Sen 

٣ Edward W. Soja 

٤ Jennifer E. Dayok 

٥ Peter  Marcuse 

٦ Neo Martinez 
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  پردازانهاي استخراجي از نظريات عدالت نظريه: كل شاخص٣ول شماره جد

  هاي استخراجيها و زير شاخصشاخص  پردازنظريه

  ها/ حقوق مالكيتافراد ضعيف/ برابري فرصتآزادي/ تمايز/ توجه ويژه به   ) ٢٠٠١و١٩٧١جان رالز (
  هاي مكانيتوزيع درآمدهاي شهري/ توجه به تبعيض  )٢٠١٠ادوارد سوجا (

  مساوات/ دموكراسي/ تنوع/ كيفيت مطلوب عرصه زيست/ آموزش  )٢٠١٠سوزان فاينشتاين (
  هاي افرادتوجه به نياز و درآمد واقعي/ توجه به شايستگي  )١٩٨١شيان مك كنل (

  حق حضور در شهر/ احقاق حقوق شهروندي/ مشاركت/ حق متفاوت بودن  )١٩٦٨هانري لوفور (
  توجه به ابعاد اجتماعي و عدالت اجتماعي  )١٩٨٣پايري (

هاي حق حضور در شهر/ حـق متفـاوت بـودن/ احيـاء ارتباطـات مـردم در جنبـه  )٢٠٠٢مصطفي ديكسي (
  مختلف

  رخداد جدايي گزيني  )٢٠١١ماركوس (
  كنش ارتباطي/ حوزه عمومي/ مشاركت  )٢٠٠٣ورگن هابرماس (ي

  آزادي مدني  م)٧٠(دهه  ١كانت
  تعاون مردم و دولت/ دخالت دولت در جذب سرمايه بخش خصوصي  )١٩٨٧( ٢فريدمن
  هاي افراددرنظر گرفتن شايستگي  )١٨٢٠هگل (

  يكيفيت زندگي مطلوب/ عدالت در حداقل نيازهاي اساس  )١٩٨٤كوين لينچ (
  ايمني و پايداري و دسترسي مناسب  )١٩٩٦( ٣چپ من

  توجه به وضعيت زندگي  )٢٠١١(دكتر نئو مارتينز 
  عدالتيهاي بروز بيشناسايي زمينه  )٢٠١١( جنيفر دايك

  آزادي و مشاركت  )٢٠٠٩آمارتيا كومار سن (
  قانون خوب/ حسن اجرا  )١٣٦١الله مطهري (آيت

  منبع: نگارندگان

شود كه مسـئله عـدالت فضـايي بسـيار گسـترده و پيچيـده ، مشاهده مي٣جدول شماره با توجه به 
خصـوص يافته و محدوديت دسترسي بـه اطلاعـات (بهباشد. از همين رو با توجه به مطالعات انجاممي

هاي ي مطالعـه، از بـين شـاخصهاي محدودهنظر گرفتن ويژگي اطلاعات اقتصادي) و همچنين با در
  اند:شاخص در قالب سه دسته در اين تحقيق مورداستفاده قرارگرفته ١٣استخراجي، 

  حق حضور در شهر
باشـند، كـه از مـي) ٢٠٠٢(و مصـطفي ديكسـي ) ١٩٦٨(پردازان اصلي اين گروه هانري لوفور نظريه

پردازان اصـلي و نيز براي پشتيباني نظريه )٢٠٠٩( ) و آمارتيا كومارسن١٧٢٤-١٨٠٤نظريات كانت (
معيارهاي سنجش اين شاخص استفاده است. در اين تحقيـق حـق حضـور در شـهر توسـط انتخاب 

هــا، مشــاركت در هــاي شــهر و دسترســي بــه آنآگــاهي از طرح، برخــورداري از حقــوق شــهروندي

                                                           
١ Immanuel Kant 

٢ John Friedmann 

٣ David Chapman 
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ها، ايجاد زمينه حضور پرنشاط و همـراه بـا آرامـش و آزادي و امنيـت گيريها و تصميمسازيتصميم
  شود.خاطر سنجيده مي

  ترسي به نيازهاي اساسيدس
 دكتـر نئـو مـارتينزباشد، كه از نظريات مي) ١٩٨٤(پردازان اصلي اين گروه هانري كوين لينچ نظريه

پردازان اصلي و انتخاب معيارهاي سنجش اين نيز براي پشتيباني نظريه) ١٩٩٦( چپ منو  )٢٠١١(
دسترسـي بـه توسـط اساسـي دسترسي به نيازهاي در اين تحقيق عدالت در  شاخص استفاده است.

برخـورداري از حـداقل كيفيـت زنـدگي مطلـوب و برخـورداري از وضـعيت ، نيازهاي اوليه و اساسي
  شود.بهداشت مناسب سنجيده مي

  حق متفاوت بودن
باشـند، كـه از مـي) ٢٠٠٢(و مصـطفي ديكسـي ) ١٩٦٨(پردازان اصلي اين گروه هانري لوفور نظريه

نيـز بـراي پشـتيباني ) ٢٠١١( مـاركوسو ) ٢٠٠٣()، هابرمـاس ٢٠٠١و  ١٩٧١( جان رالـزنظريات 
پردازان اصلي و انتخاب معيارهاي سنجش اين شاخص استفاده است. معيارهاي حـق متفـاوت نظريه

برخـورداري از حـس منزلـت اجتمـاعي ، ها و اقشار سـاكناحترام به تنوع گونهتوان در  بودن را مي
منـزوي  شهر، جلوگيري از بدنام شدن و مشاركت محلـات شهروندي، عدم احساس جدايي گزيني از

  .)١در اجراي برنامه خلاصه كر (شكل 

  
  

  : شاخص هاي سنجش عدالت فضايي جهت دسترسي به فرصت هاي اجتماعي١شكل شماره 
  

  روش شناسي پژوهش -٣
و هـم ي يك آن، هم توجه به مردم تر از وضعيت كنوني شهر قزوين و منطقهمنظور شناخت كاملبه

ريزي شهر قزوين بايد مدنظر قرار بگيرد؛ چراكـه آگـاهي از ايـن دو سـطح مكمـل هـم الگوي برنامه
ي شهر قزوين و مشـاهدات ميـداني و هاي توسعهريزي، بازخواني طرحهستند. منظور از الگوي برنامه
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زوين، ي يـك قـباشـد. منطقـهمي كارشناسي و منظور از الگوي شهروندمدار، مصـاحبه و پرسشـنامه
ي آن هاي قديمي و فرسودهگيري شهر و بافتي شكلي اوليهترين منطقه و منطبق بر هستهجنوبي

رسد بين اين منطقه و ساير محلات عدالت فضايي برقرار نشده است. و به همـين است كه به نظر مي
ي يـك، ، منطقـه١٣٩٠خاطر در اين تحقيق موردبررسي و تحليل قرارگرفته است. طبق آمـار سـال 

ي داده است و تقريباً دربرگيرنـدهنفري شهر قزوين را در خود جاي ٣٨١٥٩٨نفر از جمعيت  ٨٢٢٧٠
، موقعيـت منطقـه يـك در شـهر قـزوين ٢باشد. در شكل شماره چهارم مساحت شهر قزوين مييك

ظ ي منطقـه يـك، ازلحـاشده است. با نگاهي به نقشه كاربري وضع موجود و كيفيت ابنيهنشان داده
شـود. دارا بودن فضاي سبز مناسب و پارك و فضاي تفريحي براي كودكان بسيار ضعيف ارزيـابي مي

ها قديمي و با زيربناي كم و كيفيت تخريبـي و مرمتـي و بافت اين منطقه متراكم است، و اغلب خانه
اسبي باشند. ازلحاظ كيفيات بصري، نسبت به ساير مناطق شهر، وضعيت منفاقد فضاي پاركينگ مي

خصـوص سيسـتم شـود و بهو مطلوبي ندارد. همچنين به وضعيت بهداشت اين منطقه رسيدگي نمي
خورد. مبلمان موجـود در فضـا نيـز بسـيار كـم و هاي سطحي و فاضلاب به چشم نميآوري آبجمع

مهري هاي شهر جداشده و مورد بيباشند. گويي ساكنين اين منطقه از ساير قسمتبدون كيفيت مي
هـاي در دسـت انجـام اند. با توجه به وضعيت موجود محلات اين منطقـه و پروژهولين قرارگرفتهمسئ

طي چند دهه، اقدامات عمراني لـازم  ١هاي توسعه شهري قزوينشهرداري، و همچنين بازخواني طرح
هاي موضعي انـدك گونه مشاركت و نظرسنجي در خصوص طرحدر اين منطقه صورت نگرفته و هيچ

ي آخونـد را كـه توسـط نگارنـدگان توان طرح مركز محلهشود كه در اين خصوص ميام نمينيز انج
  .   ٢موردبررسي و ارزيابي قرارگرفته است، نام برد

  

                                                           
هاي توسـعه شـهر قـزوين؛ كارفرمـا: سـازمان اني طرح)؛ بازخو١٣٩٠مهندسين مشاور جهاد دانشگاهي استان قزوين؛ ( ١ 

  نوسازي و بهسازي شهر قزوين.
ي آخوند؛ پـروژه درس بهسـازي و نوسـازي شـهري بـه شناسي طرح مركز محله؛ ارزيابي و آسيب)١٣٩١افروز، مريم؛ ( ٢ 

  راهنمايي دكتر محمدسعيد ايزدي؛ دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا.
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  : موقعيت منطقه مورد مطالعه)٢شكل شماره 

  
ي شهر قزوين استخراج شـد، اهـداف و راهبردهـايي در هاي توسعهآنچه در خصوص عدالت در طرح

كيد بر رفاه عمومي، توزيع مساوي خدمات اوليه چـون مركـز درمـاني و آموزشـي در تمـامي قالب تأ
ها صـرف سـاير منـاطق و محلات بوده است. و اين در صورتي است كه بنا بر آمارهاي موجود، بودجه

هـاي موضـعي كـه در منطقـه يـك بـه اجـرا شود. طرحهاي جديد شهر قزوين ميخصوص توسعهبه
اي كه سـاكنين طبقـات فرودسـت بـاوجود جنبه -ي زيباسازي بودهتمركز بر جنبهدرآمده، بيشتر م

و بـر كـارايي و اثرگـذاري آن توجـه چنـداني  -مشكلات فراوان خود، به آن اندك توجهي هم ندارند
  صورت نگرفته است.

شود و روش اي محسوب ميپژوهش حاضر بر اساس ماهيت، ازجمله تحقيقات كاربردي و توسعه
منظور اي و بـهآوري مباني نظري، مطالعات اسنادي و كتابخانهتحليلي است. براي جمع -يفيآن توص

مطالعه، از مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه و نيز مراجعه به اسـناد فرادسـت و  كسب شناخت از نمونه
هـا بـراي پرسشـنامه، از فرمـول شده است. براي به دسـت آوردن تعـداد نمونـهفرودست بهره گرفته

پرسشنامه با توجه به جمعيت هر محله در منطقه يـك  ٣٨٤شده است و بدين گونه وكران استفادهك
هاي كيفي از مصاحبه نيز استفاده شد. جامعه آوري شد. در كنار پرسشنامه براي تحليلتوزيع و جمع

يـه و صورت تصادفي و متناسب با وسعت ناحشونده نيز از تمامي نواحي منطقه يك قزوين بهمصاحبه
هاي مختلف انتخاب شدند. با توجه به منابع مختلف و مشخصـاً جمعيت آن، از تمامي سنين و جنس

شوندگان متناسب با موضوعات مختلـف، متفـاوت ، تعداد مصاحبه٤و آلن بريمن ٣نظرات هري والكات
 & Baker(هـاي متفـاوت بـه تكـرار برسـند ها بايد تا زمـاني ادامـه يـاد كـه جواباست و مصاحبه

                                                           
٣ Harry Wolcott 

٤ Alan Bryman 
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Edwards,2012( .هـا از تكنيـك دهي به شاخصبراي وزنAHP و بـراي تحليـل ميـزان تحقـق ٥
در  ٧ايو تحليل مباحثـه ٦هاي تحليل محتواهاي استخراجي، از روشعدالت اجتماعي بر پايه شاخص

دهـي شـده اسـت. درواقـع پـس از وزنتـايي استفاده ٥قالب مصاحبه و پرسشنامه در طيف ليكـرت 
هـا بـا اسـتفاده از تركيـب نظـرات ا استفاده از مقايسه دودويي، امتياز هر يك از شـاخصها بشاخص

مردمي و تحليل پژوهشگران در بازه صفر تا يك محاسبه گشـته تـا درنهايـت ميـزان تحقـق عـدالت 
  هاي اجتماعي در محدوده موردمطالعه موردسنجش قرار گيرد.فضايي بر مبناي دسترسي به فرصت

  

  هاتحليل يافته -٤
دهي شده است. در ادامه براي ها و معيارها توسط كارشناسان وزندر اين بخش ابتدا شاخص

ها و معيارها در محدوده موردمطالعه، براي تحليل كيفي از تحليل محتوا و سنجش هر يك از شاخص
 ٥پرسشنامه در طيف ليكرت  ٣٨٤ها از اي در قالب مصاحبه و براي تحليل كمي آنتحليل مباحثه
 شدهگرفتههاي طيف ليكرتي بهره سازي براي كمي كردن گويهاز روش مقياسشده و تايي استفاده

در منطقه  هاآنها و معيارها و همچنين امتيازي كه يت با توجه به وزن هر يك از شاخصدرنهااست. 
هاي بر فرصتيهتكاند، سنجش نهايي ميزان عدالت فضايي با آورده به دستيك شهر قزوين 

  است. گرفتهانجاماجتماعي 
  هادهي شاخصوزن -

-سازي مسئله و افزايش دقت وزنمنظور سادهها در فرايند تحليل سلسله مراتبي بهدهي شاخصوزن

در  ٨كارشناس ٣٠دهي از شده است. براي وزنصورت دودويي انجامدهي و مقايسه بين معيارها به
  شده است. ريزي شهري استفادهبرنامه رشته

آورد تا وجود مي هاي زياد در تحليل سلسله مراتبي، اين امكان را بهبا توجه به اينكه تعداد قضاوت
شده دهي استفادهمنظور پايين آوردن ناسازگاري از تكنيك دلفي در وزنميزان ناسازگاري بالا رود؛ به

پرسشنامه حاوي شده است: در مرحله اول مرحله تشكيل ٣است. تكنيك دلفي در اين پژوهش از 
-شده به وزنها خواستهها در اختيار كارشناسان قرار داده شد و از آنجدول دودويي مقايسه شاخص

ها توسط نگارندگان ها بپردازند. پس از دريافت نتايج ميانگين حسابي مقايسه دودوييدهي شاخص
ه به كارشناسان شدها كه محاسبهمحاسبه شد. در مرحله دوم ميانگين مقايسه دودويي شاخص

اند و ميانگين وزني شده كه با توجه به وزني كه خود در مرحله اول دادهها خواستهشده و از آنارائه

                                                           
٥ Analytic Hierarchy Process 

٦ Content  Analysis 

٧ Discourse Analysis 
منظور دستيابي به نتايج بهتر و از سويي بر اساس محدوديت براي تعداد كارشناسان از طرفي به ٣٠انتخاب عدد   -٨

نفر)  ٥نفر)، دكتري ( ٢٠ويان ارشد (اين كارشناسان از ميان دانشج دسترسي و شناسايي كارشناسان صورت گرفته است.
  اند.نفر) دانشگاه تهران انتخاب گشته ٥و اساتيد گروه شهرسازي (
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ها بپردازند. در مرحله سوم نيز اين شده توسط كارشناسان مجدداً به مقايسه دودويي شاخصارائه
آمده  ٤شاخص در جدول شماره فرايند تكرار گشت. نتايج نهايي حاصل از ضريب اهميت (وزن) هر 

  است:
بر دسترسي به هاي سنجش عدالت فضايي با تكيه: ميزان ضريب اهميت معيارها و شاخص٤جدول شماره 

  هاي اجتماعيفرصت

  ضريب سازگاري  ضريب اهميت  شاخص  معيار

حق حضور 
  در شهر

  برخورداري از حقوق شهروندي

٠,٤٨٥  

٠,٤٨٠  

٠,٠١٦  

٠,٠٣٤  
  ٠,٠٣٩  هاهاي شهر و دسترسي به آنآگاهي از طرح

  ٠,٠٦٣  هاگيريها و تصميمسازيمشاركت در تصميم
  ٠,٢٢٦  ايجاد زمينه حضور پرنشاط و همراه با آرامش

  ٠,١٩٢  آزادي و امنيت خاطر
دسترسي 
به نيازهاي 

  اساسي

  برخورداري از وضعيت بهداشت مناسب
٠,٣٢٧  

٠,١٤٠  
  ٠,٥٦٤  دسترسي به نيازهاي اوليه و اساسي  ٠,٠٢١

  ٠,٢٩٦  برخورداري از حداقل كيفيت زندگي مطلوب

حق 
متفاوت 

  بودن

  ها و اقشار ساكناحترام به تنوع گونه

٠,١٨٨  

٠,٠٦٩  

٠,٠٤١  
  ٠,٣٧٠  برخورداري از حس منزلت اجتماعي 
  ٠,٢٢٣  عدم احساس جدايي گزيني از شهر

  ٠,٢١٢  ز بدنام شدن و ايجاد تصوير منفيجلوگيري ا
  ٠,١٢٦  مشاركت محلات منزوي در اجراي برنامه

  منبع: نگارندگان
شود شاخص حق حضور در شهر بيشترين اهميت را در مشاهده مي ٤طور كه در جدول شماره همان

نيازهاي اوليه، است. همچنين به نظر كارشناسان معيارهاي دسترسي به  بين معيارها كسب نموده
هاي سنجش ترين شاخصبرخورداري از حقوق شهروندي و برخورداري از حس منزلت اجتماعي مهم

  باشند.هاي اجتماعي ميبه فرصت بر دسترسيعدالت فضايي با تكيه
  هاي تحقيق در محدوده مورد مطالعهتحليل شاخص - 

  حق حضور در شهر
؛ حق حضور در شهر با برخورداري از حقوق شده استطور كه ادبيات نظري استخراجهمان

ها، فراهم آوردن گيريها و تصميمسازيهاي شهري، مشاركت در تصميمشهروندي، آگاهي از برنامه
  شود.زمينه حضور ساكنان و آزادي و امنيت خاطر آنان سنجيده مي

يـن منطقـه ظلـم به اعتقاد ساكنان منطقه يك شهر قزوين به لحاظ برخورداري از حقوق شهري به ا
هـاي مـديريت شـهري آگـاهي كمـي دارنـد. شده است؛ چرا كه اكثر ساكنان معتقدند كه از فعاليت

را  ٢,٥٥امتيـاز » به نظر شما تا چه حدي از حقوق شهروندي برخـوردار هسـتيد؟«ساكنان به سؤال 
وردمطالعـه دارند كه نشان از سطح متوسط رو به پايين برخورداري از حقوق شهروندي در محدوده م
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نوعي احتـرام گذاشـتن بـه مـردم اسـت، درواقع در اين منطقه، مسئله مشاركت مردمي كه بـهدارد. 
اي كه مـديران شـهري مـدعي آن هسـتند نـه در مرحلـه گيرد. مشاركت شعاريموردتوجه قرار نمي

ن منـابع هـم در مرحلـه تـأميها، آنگيري، بلكه صرفاً در مرحله اجراي برنامهسازي و تصميمتصميم
هم در مواضع خاصي است. ازنظر مشاركت و احترام به شخصيت اجتمـاعي سـاكنين ايـن مالي و آن

هاي هـا و برنامـهگونه نظرخواهي صـورت نگرفتـه و طرحي خودِ ساكنين،هيچمحلات نيز، بنا بر گفته
دكننده نتـايج ها نيز تأييآيند. از طرفي پرسشنامهشهر بدون مشاركت مردمي تصويب و به اجرا درمي

تايي بـه  ٥هاي كيفي و مصاحبه است؛ چراكه ميانگين امتياز ساكنان در بازه حاصل از بررسي تحليل
هـا گيريها و تصميمسازيو ميزان مشاركت در تصميم ١,٩٨هاي شهري برابر ميزان آگاهي از برنامه

  بوده است.  ١,٦٤
كرده و موجب شده كه ميزان تحقق عدالت ها بدان اشارهاز مسائل اصلي كه ساكنان در مصاحبه

ساكنان  باشد.از جانب مسئولين شهر مي» رسيدگي«بحث فضايي در محدوده مطلوب نباشد، 
دانند و معتقدند عدالت گيري مفهوم عدالت را به نقش مديران و مسئولان شهري وابسته ميشكل

گونه برداشت توان اينحبه با آنان ميتنها از طريق مسئولين و از بالا قابل اعمال شدن است. از مصا
دانند و توجه مديران ها مالكيت منابع شهري را نه به خود بلكه براي مديران شهري ميكرد كه آن

كنند نه وظيفه و تكليف. يكي از دلايل اصلي ها تلقي ميشهري را در اذهان خود، لطف و كرامت آن
يندهاي مديريت شهري است كه به تصور مذكور ها در فرااين امر هم، عدم حضور و مشاركت آن

  عدالتي شده است. اعتمادي و درنهايت احساس بيدامن زده و در ادامه، موجب بي
خواهنـد آن را بـه عينـه ساكنين اين محدوده از شهر قزوين، نياز به توجه و ديده شدن دارنـد و مي

ر ديـدگاه مـردم، نقشـي اساسـي در رسد، ادراك عينـي اقـدامات دادراك و لمس نمايند. به نظر مي
هـا، سـاكنان زمينـه حضـور ها دارد؛ با توجه به عدم پاسـخگويي ادراك حسـي آنادراكات حسي آن

اي كه ميانگين امتياز ساكنان به ايـن شـاخص گونهبينند. بهپرنشاط و همراه با آرامش را كمرنگ مي
-تفاوت فاحشي دارد. در ميان شـاخص بوده كه با سطح ميانگين ١,٦٨تايي برابر  ٥در طيف ليكرت 

ها وضعيت بهتـري دارد هاي اين بخش وضعيت آزادي و امنيت خاطر ساكنان نسبت به ساير شاخص
  باشد. اما باز هم از سطح متوسط كمتر مي

  دسترسي به نيازهاي اساسي
ن موضـوع دهنده ايـها نشاناكثريت پاسخ» رضايتمندي از دسترسي به نيازهاي اساسي«در رابطه با 

دهندگان از است، كه اين مسئله در اين محدوده در شرايطي مناسبي قرار دارد. تقريباً اكثريت پاسـخ
تـوان كنند. دلايل اين امـر را ميامكان تأمين مايحتاج و نيازهاي خود از محدوده زندگي صحبت مي

اكـز خريـد اصـلي شـهر مجاورت بافت قديمي با بازار قزوين دانست كه هنوز فعال بوده و يكـي از مر
قزوين است. همچنين بافت سنتي قسمت قديمي شهر كه هنوز ساختار محلات سـنتي را داراسـت و 
مركز محلات در آن فعال هستند نيز از دلايل اين گزاره است. عمده مسائلي كه شهروندان در ارتباط 
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ويـژه شـبكه فاضـلاب و كنند، مسائل مربوط به تأسيسات بهداشتي بهبا امكانات و خدمات مطرح مي
ونقل عمومي اسـت كـه در بافـت هاي سطحي و همچنين خطوط حملآوري و دفع آبسيستم جمع

قديم كارايي لازم را ندارد، است. كه در ارتباط با خطوط به دليل نوع سيستم شـبكه ارتبـاطي بافـت 
به وضعيت نامناسـب ها شوندهبيني بوده است. بيشتر مصاحبهقديم، تا حدودي اين مسئله قابل پيش

منظور درخواست رسيدگي اند؛ حتي در مواردي كه مردم بهشان اشاره داشتهبهداشت و نظافت محله
  شان به شهرداري منطقه رجوع كردند، كه به نظر آنان توجهي صورت نگرفته است.به مشكلات محله

پشـتيباني كنـد. سـاكنان هـا را تواند نتايج حاصـل از مصـاحبهها نيز ميتحليل حاصل از پرسشنامه
دسترسي به نيازهاي اوليه و برخورداري از حداقل كيفيت زندگي را در سطح منطقه مطلوب ارزيـابي 

بـوده  ٣,٢٣و  ٤,٢٢تايي ليكـرت بـه ترتيـب  ٥كرده و ميانگين امتياز آنان به اين دو معيار در طيف 
ي به نيازهاي اوليه را در فقر نسبي توان يكي از دلايل رضايت بالاي ساكنان از دسترساست. البته مي

توقع بودن آنان جستجو كرد. البته در زمينه بهداشت عمومـاً امتيـاز ساكنان و در پي آن قناعت و كم
  رسيده است.  ٢,٢٠كه ميانگين آن به طوريتر از حد متوسط را داده بهپايين

  حق متفاوت بودن
وجـود دارد. سـاكنين عمـدتاً  هـا و اقشـار سـاكندر محدوده موردمطالعه احترام نسبي به تنوع گونه

هـاي طبقـاتي ادبانـه و بـر اسـاس اختلافها، بينشين با آنمعتقدند نوع ارتباط ساكنين مناطق مرفه
ها هـا و ديـدگاهاي اين نوع رفتـار را ظـاهري پنداشـته و معتقدنـد در بـاطن، نگاهنيست؛ گرچه عده

گزيني از شهر (به لحاظ اجتمـاعي و اقتصـادي) در بـين حال نوعي حس جدايي متفاوت است. بااين
تـا چـه حـد بـه لحـاظ اقتصـادي و «ساكنان وجود دارد؛ چراكه ميانگين امتياز ساكنان بـه پرسـش 

ازحـد بوده كـه ايـن بيش ٣,٥٢برابر » كنيد؟اجتماعي خود را از ديگر ساكنين شهر جدا احساس مي
انـد: ايـن نان براي اين اظهارنظر خود دلايلي نيـز داشـتهباشد. البته ساكمتوسط و نزديك به زياد مي

هـا افراد معتقدند كه رسيدگي و كارهاي عمراني مسئولين به مناطق ديگر شهر موجـب جـذابيت آن
گردد؛ اين افراد شناسانه برميهايشان بيشتر به مسائل بصري و زيبايياي ديگر پاسخشده است. دسته

ها و... موجـب جـذابيت و ها گرفته تا شكل خيابان، از نماي ساختمانمعتقدند زيبايي محلات بالاشهر
گردد. عده معدودي نيز، كيفيت خـدمات تمايز آن و نوعي احساس جدايي بين ما و محلات ديگر مي

  دانند. و امكانات را عامل تمايز و جذابيت مناطق ديگر شهر مي
-شهري نيز براي كاهش ايـن حـس جـداييشوندگان مسئولين مديريت متأسفانه به نقل از مصاحبه

گزيني و جلوگيري از تصوير و ذهنيت منفي ساكنان شهر نسبت به منطقـه يـك شـهر قـزوين كـار 
هاي مديريت شهري را بـراي جلـوگيري از بـدنام شـدن و ايجـاد چنداني نكرده است. ساكنان تلاش

طور كه قبلاً بوده است. همان ٢خص تصوير منفي را كم ارزيابي كرده و ميانگين امتياز آنان به اين شا
هـا نيـز در نيز بدان اشاره شد ميزان مشاركت خواستن مسئولين شهري از ساكنان در اجراي برنامـه
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ها در حد بسيار كم بـوده؛ ها در اجراي برنامهسطح پاييني است و به نظر ساكنان ميزان مشاركت آن
  بوده است.  ١,٥٢تايي برابر  ٥ليكرت  ها به اين شاخص در بازهچراكه ميانگين امتياز آن

هـاي اجتمـاعي در سنجش ميزان عدالت فضايي با تأكيد بر دسترسي به فرصـت -
  منطقه يك شهر قزوين

دهد كه وضعيت ساكنان محدوده تايي نشان مي ٥دهي شده امتياز معيارها در بازه ميانگين وزن
مطلوب، ولي به لحاظ داشتن حق حضور در موردمطالعه به لحاظ دسترسي به نيازهاي اساسي تقريبًا 

ها كه باشند. امتياز نهايي هر يك از شاخصشهر و حق متفاوت بودن از ميزان متوسط كمتر مي
  آمده است. ٥باشد، در جدول شماره شده ميهاي توزيعخروجي ميانگين نتايج حاصله از پرسشنامه

هاي دالت فضايي با تأكيد بر دسترسي به فرصتكننده عهاي تبيين: امتياز هر يك شاخص ٥جدول شماره
  اجتماعي در محدوده موردمطالعه

)٥الي  ١نمودار امتياز (در بازه  معيار شاخص ميزان  
 امتياز

هر
 ش

در
ور 

حض
ق 

ح
  

 ٢,٥٥       برخورداري از حقوق شهروندي

هاي شهر و دسترسي آگاهي از طرح
  هابه آن

    
٨١,٩  

 ها وسازيمشاركت در تصميم
  هاگيريتصميم

     
١,٦٤ 

ايجاد زمينه حضور پرنشاط و همراه 
  با آرامش

     
١,٦٨ 

 ٢,٦٧       آزادي و امنيت خاطر

 ٢,٣٠       ميانگين وزن دهي شده
سي

سا
ي ا

زها
نيا

به 
ي 

رس
ست

د
  

برخورداري از وضعيت بهداشت 
  مناسب

     
٢,٢٠ 

 ٤,٢٢       دسترسي به نيازهاي اوليه و اساسي

خورداري از حداقل كيفيت زندگي بر
  مطلوب

     
٣,٢٣ 

٣٣,٣       ميانگين وزن دهي شده  

دن
 بو

ت
فاو

 مت
حق

  

 ٣      ها و اقشار ساكناحترام به تنوع گونه

برخورداري از حس منزلت اجتماعي 
  شهروندي

     
٢,٤٣ 

 ١,٤٨       عدم احساس جدايي گزيني از شهر
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 جلوگيري از بدنام شدن و ايجاد
  تصوير منفي

    
١,٩٩ 

 ١,٥٢       مشاركت ساكنان در اجراي برنامه

 ٢,٠٣      ميانگين وزن دهي شده

  توان از رابطه زير استفاده كرد:براي سنجش نهايي ميزان عدالت مي

امتياز نهايي عدالت فضايي = 𝑊 𝑊 (𝐺 ) 

امتياز هر شاخص در  𝐺ضريب اهميت شاخص و  𝑊زن) معيار، ضريب اهميت (و 𝑊كه در آن 
  باشد.مي ٥الي  ١منطقه يك شهر قزوين در بازه 

برآورد شده كه اين ميزان از سطح  ٢,٥٨با استفاده از رابطه بالا امتياز نهايي ميزان عدالت فضايي 
ايين عدالت فضايي در دسترسي به دهنده وضعيت متوسط رو به پتر بوده و نشانپايين) ٣متوسط (

دسترسي به هايي چون باشد. البته در شاخصمي موردمطالعههاي اجتماعي در محدوده فرصت
نيازهاي اوليه و اساسي و برخورداري از حداقل كيفيت زندگي مطلوب وضعيت محله مطلوب بوده، 

مشاركت محلات منزوي هايي چون احساس جدايي گزيني از شهر، ميزان اما ضعف شديد در شاخص
ها موجب شده كه درنهايت وضعيت گيريها و تصميمسازيدر اجراي برنامه و مشاركت در تصميم

  تر از حد متوسط آن باشد.محدوده در ارتباط با موضوع تحقيق پايين
 

  و نتيجه گيري  بحث -٥
باشند؛ مي ٩زنند: قانون خوب، حسن اجراي مجريان و شعور عموميعواملي كه عدالت را رقم مي

يعني هم دولت و مسئولين محلي و هم خود مردم بايد در پيوند با يكديگر عدالت را به ارمغان 
بياورند. بدين منظور بايد ديد كه جامعه به چه چيزهايي نياز دارد و اينكه استعدادهاي اشخاص 

دالت فضايي منظور سنجش عاي خاص سركوب نشود. در اين پژوهش بهي سكونت در محلهواسطهبه
شاخص اصلي حق حضور در شهر، دسترسي به نيازهاي  ٣هاي اجتماعي، در دستيابي به فرصت

معيار، كه مبين عدالت فضايي در منطقه يك شهر قزوين باشند،  ١٣اساسي و حق متفاوت بودن، و 
ها و معيارها براي سنجش هر يك از شاخصدر نظر گرفته و توسط كارشناسان وزن دهي شدند. 

 ٣٨٤اي و براي تحليل كمي ها از طريق تحليل محتوا و تحليل مباحثهحليل كيفي مصاحبهت
ها و يت با توجه به وزن هر يك از شاخصدرنهاتايي استفاده شد.  ٥پرسشنامه در طيف ليكرت 

اند، سنجش نهايي آورده به دستدر منطقه يك شهر قزوين  هاآنمعيارها و همچنين امتيازي كه 
دهي شده امتياز ميانگين وزن است. گرفتهانجامهاي اجتماعي لت فضايي با تكيه بر فرصتميزان عدا

                                                           
٩ Sense of Public 
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دهد كه وضعيت ساكنان محدوده موردمطالعه به لحاظ دسترسي به تايي نشان مي ٥معيارها در بازه 
نيازهاي اساسي تقريبًا مطلوب، ولي به لحاظ داشتن حق حضور در شهر و حق متفاوت بودن از 

  باشند.متوسط كمتر ميميزان 
با توجه به نزديكي محدوده به بافت قديمي و مركز شهر قزوين عدالت در دسترسي به نيازهاي 
اساسي تا حدي مطلوب بوده اما نكته حائز اهميت در زمينه عدالت فضايي اين است كه ناعدالتي 

زيع فيزيكي خدمات ذهني كماكان در نزد ساكنان شاهد هستيم؛ در واقع سعي شده تا از لحاظ تو
شهري عدالت برقرار شود ولي به دليل عدم رسيدگي مناسب مسئولين اين منطقه از شهر، اين 

هاي ها و مصاحبهاز تحليلذهنيت در شهروندان شكل گرفته كه در شهرشان عدالت حاكم نيست. 
به نقش  گيري مفهوم عدالت راانجام شده مشخص شده كه ساكنان اين محدوده به طور عمده شكل

دانند و معتقدند عدالت تنها از طريق مسئولين و از بالا قابل مديران و مسئولان شهري وابسته مي
ها مالكيت منابع شهري را نه براي خود، بلكه براي مديران شهري اعمال شدن است. در واقع آن

ند نه وظيفه و كنها تلقي ميدانند و توجه مديران شهري را در اذهان خود، لطف و كرامت آنمي
ها در فرايندهاي مديريت شهري تكليف. يكي از دلايل اصلي اين امر هم، عدم حضور و مشاركت آن

عدالتي اعتمادي و در نهايت احساس بياست كه به تصور مذكور دامن زده و در ادامه، موجب بي
حضور در شهر هاي اجتماعي نظير متفاوت بودن و در واقع اين عامل سبب كاهش فرصت شده است؛

  را در نزد ساكنان داده است.
ها صورت گرفته و نتايج حاصل از آن، به منظور ايجاد عدالت در دسترسي به با توجه به تحليل

 ٦هاي اجتماعي برابر در منطقه يك شهر قزوين راهبردها و راهكارهايي در قالب جدول فرصت
  تدوين شده است:

  هاي اجتماعي برابرجرايي در جهت دستيابي به فرصت: راهبردها و راهكارهاي ا ٦ول شمارهج

  راهكارهاي اجرايي  راهبرد  هدف خرد

س 
ش احســــــا

افــــــزاي
ت در 

ت و مســــاوا
عــــدال

اذهان شهروندان 
  

شناسايي كمبودها و 
نيازهاي مردم محلات 

  مختلف

ــت در  ــاد احســاس محرومي ــل ايج ــايي عوام ــراي شناس ــاش ب تل
  هاي ميدانيشدار از طريق پژوههاي قديمي و مسئلهبافت

  عادلانه به مناطق مختلف شهر تخصيص بودجه
رعايت عدالت در 

 ١حداقل نيازهاي اساسي
برخورداري تمامي 

  هاي توسعه شهري عدالتي در طرحتوجه به مناطق درگير بي
ها و اقدامات نهادهاي شهري از طريق تأمين عدالت در برنامه

  ها و...گذاريه مناطق محروم با حمايت از سرمايهتوجه بيشتر ب

                                                           
عنوان ي اول بـههاي اساسي كه هـر شـهروند در درجـهها رعايت بشود. حداقل نيازمنديعدالت بايد در نسبت با حداقل١ 

    شهروند قزويني بايد از آن برخوردار باشد.عنوان يك ي دوم بهيك انسان و در درجه
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محلات از كيفيت 
  ١زندگي مطلوب

ت پايين
ت اجتماعي به محلا

بازگرداندن منزل
شهر

  

بهبود تصوير ذهني 
موجود از محلات 

  اي و فرودستحاشيه

  ها.هاي مختلف فرهنگي در اين بافتها و برنامهبرگزاري نمايشگاه
ن هاي نظافت و پـاكيزگي، مشـاركت دادرسيدگي بيشتر از جنبه

  شهروندان در امور محلي و...
هـا در حمايت از هنرمندان و افراد بااستعداد سـاكن در ايـن بافت

  جهت نشر آثار.
ــــراي ارزش ــــذاري ب گ

  هويت محلات
  شناسايي هويت محلات و اقدام در راستاي تقويت و يا احياي آن

بهبود وضعيت اجتماعي 
گونه ساكنين اين

  محلات

هاي اجتمـاعي در نهـاد و مـددكاريهاي مردمحمايت از سـازمان
  رفع مسائل اجتماعي

هاي آموزش برخورد با بزهكاري و جرم و همچنين برگزاري برنامه
  پذيرو ترميم اجتماعي براي اقشار آسيب

تقويت گردشگري در 
  بافت قديم

  هاي قديمينوسازي و مرمت آثار تاريخي ارزشمند بافت
فرهنگي و تجاري و  كردن كاركردهايسازي و اضافهمجموعه

توريستي به مناطق تاريخي در جهت پاسخگويي به نياز 
  گردشگران

ايجـــــاد جايگـــــاه 
محكمــــي بــــراي 

ت
مشـــــــــارك

هاي 
مردمـــي در تهيـــه 

نهادسازي جهت تكـوين 
  امر مشاركت مردمي 

 تأسيس نهادي مردمـي بـا مشـاركت سـاكنين شـهري در جهـت
ــد تصميم ــاركت در فراين ــميممش ــازي، تص ــرا در س گيري و اج

  هاي شهري و نظارت بر آنبرنامه
پيگيري حقوق محرومين و اقشاري كه قادر به بيان توقعات خـود 

  نيستند از طريق نهاد مزبور

                                                           
هـا و تـوزيعي بـه نفـع فقيرترين ريزي مشاركت محور، همـراه بـا بـازكيفيت خوب يعني: فضاي عمومي ناهمگن، برنامه ١

گذاري و قـانون شوند و تنوع مورداحترام اسـت. شـهري كـه سـرمايهاجتماعات محلي كه ديگران به رسميت شناخته مي
اي هايي كـه در حـال حاضـر داراي زنـدگي آسـودهدر پي توليد درآمدهاي متساوي باشد تا حمايت از آن عمومي، بيشتر

 سوي شهر عدالت است.هاي اصلي بههستند. آموزش يكي از سرفصل
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ارتقاء فرهنگ مشـاركت 
  در بين ساكنين

  هاي آموزشي مشاركت براي ساكنينبرگزاري كلاس
ها در هاي شـهري و نمايشـگاهي تلويزيوني، مسـابقههاتهيه برنامه

  جهت تكوين امر مشاركت در اذهان مردم
هاي مردمي و گروهي در راستاي بهبود امور محلـه حمايت از ايده

  و شهر
  توجه و حمايت از اقشار گوناگون در امر مشاركت

ت و منــــاطق 
ت بــــين محلــــا

ش ارتباطــــا
افــــزاي

ف شـــهر و ســـاكنين آن
مختلـــ

هـــا و دســـتيا
بي بـــه 

س همبستگي و وفاق اجتماعي
ح

  
ايجاد زمينه بـراي بيـان 

  توقعات مردمي 
برگزاري جلسات گفتماني و دعوت از شهروندان از كل شهر بـراي 

هايشان و همچنين بيـان مشـكلات موجـود ابراز نظرات و خواسته
  در سطح شهر.

 هاي فرهنگي، تفريحي هفتگي و يا ماهانـه در هـربرگزاري مراسم
لات موجود در كل سطح شهر، كه مجريـان و بـازيگران يك از مح

هـا و آن نيز متعلق بـه همـان محلـه باشـند باهـدف ابـراز توانايي
  درنهايت مشاركت

هاي فرهنگي شهري در جهت افـزايش ارتباطـات برگزاري مراسم
هـا بين اقشار مختلف و ايجاد زمينه براي برقراري ارتباط ميان آن

  در جهت همبستگي
هاي گذاري مالي در جهت پشتيباني از مراسمسرمايهحمايت از 

  چنينياين

ت 
ت موردنيازشـــان در تمـــامي محلـــا

بهبـــود دسترســـي شـــهروندان بـــه خـــدما
شهر به

ت محروم
ص محلا

خصو
  

ي بهبـــــود شـــــبكه
ونقل عمومي ايمن حمل

  و ارزان و در دسترس

  ويژه در بافت قديمي.هاي اتوبوس بهاضافه كردن ايستگاه
دسـترس بـراي ها در مراكز و نقاط قابلناسب ايستگاهيابي ممكان

  كل بافت.
رسـاني از بهبود خدمات

ــد و  ــز خري ــق مراك طري
هاي تعــاون بــا فروشـگاه

  هاي مناسب قيمت

ويژه در نـواحي هاي تعاوني در شهر بـهحمايت از احداث فروشگاه
  منظور تأمين كالاهاي اساسي.قديمي شهر به

داث مراكز خريد در نـواحي قـديمي اعطاي تسهيلات در جهت اح
  بخشي.منظور توسعهبه

ــــيوه ــــت ش هاي تقوي
ونقل پايدار مبتني حمل

مـــــداري و بـــــر پياده
  سواريدوچرخه

ويژه در بخـش ايجاد و يا اختصاص مسـيرهاي پيـاده در شـهر بـه
ونقـل اي ارزان و پايدار براي حملمركزي و بافت قديمي كه شيوه

  است.
ها همچون عناصـر راه روي در پيادهپياده دهي عناصر جاذبجاي

  تجاري، تفريحي و...
تر ها در جهـت كوتـاهاختلاط كاربري و اجتناب از تفكيك كاربري

  گردد.روي ميها و مسيرها كه موجب تشويق پيادهشدن فاصله
  هاهاي حركت در شهر به نفع پيادهها و دستورالعملتغيير ضابطه

ويـت مسـيرهاي كنـوني بـه دليـل ايجاد مسيرهاي دوچرخه و تق
  شرايط توپوگرافيك مناسب شهر.

تشــويق شــهروندان بــه فرهنــگ اســتفاده از دوچرخــه بــا تعبيــه 
  مسابقات و اهداي جوايز و...
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  منبع: نگارندگان

حاضر سعي بر آن داشته كه به مقوله عدالت از ديدگاه فضايي نگاه كند چرا كـه وقتـي فضـايي  مقاله
. توجه به مقوله فضا آن هم از ديـد كيفـي و كمـي توأمـان در ١نخواهد داشت نباشد عدالت هم معنا

كمتر پژوهشي مورد توجه قرار گرفته است. كما اينكه در تحقيق پيش رو، تمركز زيـادي بـر فرصـت 
هاي اجتماعي به عنوان ابزار قوي تأمين عدالت شده و شاخص هاي جامعي نيـز بـراي آن اسـتخراج 

ر آن بوده كه نتـايج بررسـي هـاي ميـداني و آزمـون و خطـاي نگارنـدگان و شده است. دليل اين ام
ي پيچيـده همچنين مشاهده تحقيقات صرفاً كمي، به وضوح آشكار كرد كـه بـراي سـنجش مقولـه 

عدالت فضايي آن هم از طريق شهروندان، نمي توان انحصاراً توزيع خدمات و معيارهاي كمي را مورد 
منظور هم حق حضور در شهر و حق متفاوت بودن در كنـار دسترسـي بـه مطالعه قرار داد به همين 

نيازهاي اساسي مورد بررسي دقيق و تجربي قرار گرفتنـد؛ چـرا كـه در غيـر ايـن صـورت، از اذهـان 
مردمان و خواسته هاي نهفته شان، غفلتي بزرگ رخ خواهد داد كه نتيجه آن هم چيزي نخواهد بود 

 جز، شكست.
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