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دهي تحليل و بررسي مفهومي نقش نواحي پيراموني در سازمان
شهر سياسي فضايي پايدار شهرهاي ايران؛ مطالعه موردي كلان

  تهران
  ١حيدر لطفيدكتر 

  ٢٧/٠١/١٣٩٩تاريخ پذيرش:     ٠٩/٠٧/١٣٩٨تاريخ دريافت:  

  چكيده:
ترين نقش را در گيري آن، كليديهاي حاكم بر شكلفضا و تحليل قانونمندي موضوعدر آمايش سرزمين، 

توان ها و تعابير مختلفي وجود دارد، اما در مجموع ميطور كلي در مورد فضا برداشت ريزي دارد. بهبرنامه
بخشي از جامعه در محيط مشخصي از سرزمين است  ياجتماع يتصادگفت فضا دربرگيرنده روابط متقابل اق

تحليل و هدف اين مقاله  هاي انسان در فضا است.و سازمان فضايي تبيين روابط بين انسان و فضا و فعاليت
شهر تهران است. سؤال اصلي مقاله دهي سياسي فضايي پايدار كلانبررسي نقش نواحي پيراموني در سازمان

شهر دهي سياسي فضايي پايدار شهرهاي ايران با تأكيد بر كلاننقش نواحي پيراموني در سازمان است كهاين 
نواحي  سازمان فضاييتهران چگونه است؟ فرضيه پژوهش براي پاسخگويي به سؤال اصلي اين است كه 

رار و ساختار سيماي كلي و چگونگي پراكنش و اسكان جمعيت و توزيع استق شهر تهران از نظرپيراموني كلان
دهي سياسي فضايي پايدار به دليل ناپايداري سازمانها هاي متقابل بين آناجتماعي و كنشـ اقتصادي 

تحليلي است كه در آن سعي  -شهر تهران را با چالش مواجهه كرده است. روش انجام اين مقاله توصيفيكلان
د به تحليل موضوع پژوهش پرداخته شود. نتايج خواهد شد با استفاده از آمارهاي رسمي و منابع علمي موجو

توان دريافت كه تحولات ميدر نواحي پيراموني  يابي فضابا شناخت روند سازماندهد كه مقاله نشان مي
هست يا نه.  آن شهر هبه چه سمت و سويي گرايش دارد و در نتيجه در توافق با استراتژي توسع شهرهاكلان

، كدام روندها را بايد تقويت يا تضعيف شهرهاكلانريزي فضاي كه در برنامه توان نتيجه گرفتهمچنين مي
  كرد يا به وجود آورد.
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  . مقدمه١
اي از نهنظر از موقعيت جغرافيايي و ساختار اقتصادي و سياسي خود به صح امروزه، شهرها صرف

اند و پيوسته اند. طبقات متمايز اجتماعي كاملاً از يكديگر فاصله گرفتهتضادهاي اجتماعي بدل شده
). در كشورهاي صنعتي، همه تسهيلات ٣: ١٣٩٨(حيدريان، شودشكاف ميان فقير و غني بيشتر مي

ورهاي در هاي مناسب در دسترس ساكنان شهري است. در مقابل در كشرفاهي اساسي با هزينه
حال توسعه، بيشتر شهروندان دسترسي مناسبي به خدمات اساسي ندارند. در بسياري از نواحي 
داراي رشد شهرنشيني شتابان در كشورهاي جهان سوم، تقاضا براي خدمات عمومي خيلي بيشتر از 

ي شود كه در بعض، استدلال ميظرفيت عمومي و امكانات خصوصي وضع موجود است. بر اين اساس
 جهيسرعت در حال وقوع است. اين موضوع، علاوه بر كمبود منابع، نتاز شهرها، وضعيت بحراني به

  ).Fainstein, 2016(نشده و الگوي نامناسب توزيع خدمات است ريزيرشد برنامه
ها ساز رشد و تعالي ساكنان و يا موجب سقوط شخصيتي آناي است كه زمينهشهر، موجود زنده

 هاييدمات و امكانات شهري در اين راستا، نقش زيادي دارند. خدمات و امكانات، فرصتشود و خمي
هستند كه بايد در شهرها به صورت برابر و عادلانه توزيع شود تا عدالت اجتماعي، اقتصادي و فضايي 
در مناطق شهري برقرار شود. توزيع نامناسب خدمات نه تنها باعث بر هم خوردن جمعيت و توازن 

شود، بلكه فضاهاي شهري را متناقض با عدالت در ابعاد اجتماعي و اقتصادي شكل ن در شهر ميآ
). اين نابرابري و نبود تعادل در شهرها طبيعي است و از بين ١٤٤: ١٣٨٧(وارثي و ديگران، دهدمي

وي، (مثنبردن آن اگر اغراق نباشد غيرممكن است: ولي اين امكان وجود دارد كه به حداقل برسد
٩٠: ١٣٨٢.(  

پذيري شهر تهران با كشف منابع جديد درآمد شتاب گرفت و شهرها به گسترش فضايي ـ جمعيت
پاي رشد اي دست زدند: اين در حالي بود كه ارائه تسهيلات و خدمات شهري همكالبدي گسترده

خدماتي  پاشيدگي نظام توزيع مراكزجمعيت و گسترش فضايي ـ كالبدي شهرها نبوده و به از هم
ساز نابرابري اجتماعي شهروندان در ). اين موضوع، زمينه١٢٧: ١٣٨٨(نظريان، منجر شده است

برخورداري از خدمات شده و مسائل حاد بهداشتي، آموزشي، مسكن و اشتغال در شهرهاي 
پرجمعيت را به وجود آورده است: در نتيجه تعادل در روابط اجتماعي و انساني بين ساكنان شهرها 
بر هم خورده است. همچنين شهرها با كمبود شديد خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني و غيره 

-عدالتي در دسترسي به خدمات پيش روي شهروندان قرار گرفته استاند و در نهايت بيرو شدهروبه

  ).٩٢: ١٣٩٦نژاد، (قره
ط نابرابري را براي هاي خدماتي، محيشهر تهران به دليل آشفتگي در توزيع كاربري ٦منطقة 

شهروندان به وجود آورده است. اين مسئله به ايجاد نابرابري فضايي و نابساماني در شيوة اسكان و 
استقرار جمعيت و فعاليت و توزيع ناعادلانة خدمات انجاميده است. با توجه به رشد سريع كالبدي و 

مالي، ظرفيت پايين نهادي  جمعيتي شهر، مديريت شهري نيز به دلايلي از جمله كمبود منابع
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شهرداري، قادر به تأمين تسهيلات عمومي براي شهروندان نبوده است. با نگاه كوتاهي به وضعيت 
هاي اجتماعي، فرهنگي، ها در سطح محلات، توزيع فضايي نابرابر از لحاظ شاخصتوزيع كاربري

ه در مركز شهر تهران، خورد. از سوي ديگر به سبب قرار گرفتن اين منطقكالبدي به چشم مي
اي هاي محلههاي مقياس فرا منطقه به حذف تدريجي كاربريها و كاربريگرايش به استقرار فعاليت

). بنابراين براي جلوگيري از ٣٩: ١٣٩٢پارس،  -(مهندسان مشاور نقش جهان منجر شده است
به سوي تعادل فضايي در  هاي شهري راهاي فضايي بايد ساختار فضايي محيطناپايداري و نابرابري

ابعاد مختلف سوق داد. در اين راستا نظام مديريت شهري، مسئول توزيع خدمات است و بايد با 
ترين راه رساني بهتر رضايتمندي هر چه بيشتر شهروندان كشور را به دست آورد. مهمخدمات

در نواحي پيراموني  يابي به اين هدف، آگاهي از وضعيت توزيع خدمات و وضعيت عدالت فضاييدست
هاي موجود در در سطح شهر است تا از اين طريق، مديريت شهري با عمل آگاهانة خود از نابرابري

 ).٣: ١٣٩٠پور و رستمي، (دادشتوزيع خدمات كاسته، زمينه رشد متوازن مناطق را فراهم آورد
ي فضايي پايدار دهي سياستحليل و بررسي نقش نواحي پيراموني در سازمانهدف اين مقاله 

دهي سياسي نقش نواحي پيراموني در سازماناست كه شهر تهران است. سؤال اصلي مقاله اين كلان
  شهر تهران چگونه است؟فضايي پايدار شهرهاي ايران با تأكيد بر كلان

  . مباني نظري و پيشينه تحقيق٢
هاي اخير ه است: در دههترين شعارهاي مكاتب بشري در طول تاريخ بودعدالت اجتماعي از جذاب

ترين موضوعاتي است كه دانشمندان علوم اجتماعي به آن توجه دارند. اين مسئله نيز يكي از مهم
هاي علوم انساني به فرايند نابرابري در جهان است. در عصر بينانة همه رشتهناشي از رويكرد واقع

-عدالتي ريشه داردجتماعي و بيهاي جوامع بشري در نابرابري اترين دليل بحرانحاضر، اصلي

ها و ). عدالت اجتماعي از جمله مفاهيمي است كه در تاريخ زندگي بشر، كاربرد٦٥: ١٣٧٦پور، (رفيع
اي كه فردي از طبقه پايين اجتماعي با فردي با پايگاه هاي مختلفي داشته است: به گونهبرداشت

پايتخت با  نيوند ساكن در منطقه مرفّه نشاقتصادي بالا، فردي مسلمان با فردي غيرمسلمان، شهر
يك فرد ساكن در روستاي دور افتاده و غيره هر يك ديدگاه متفاوتي از عدالت دارند. بنابراين عدالت 

نژاد و راستي، نيز به زمان و مكان و نوع روابط نظام و ساختارهاي اجتماعي وابسته است (حاتمي
دانان نيز در كند: از اين رو جغرافيدالت، تاريك جلوه ميانداز حيات بدون ع). گويا چشم٣٩: ١٣٩٥

يابي هاي پيشين بيش از گذشته به تأثير عدالت اجتماعي و نابرابري در مورفولوژي و سازماندهه
جان استوارت ميل، نخستين كسي است كه  ).١٨ :١٣٩٣فضايي شهرها توجه دارند (مرصوصي، 
روزي به كار برد. طبق نظر او عدالت اجتماعي يعني جامعه، اصطلاح عدالت اجتماعي را به معناي ام

 نيز ديويد اسميت ).Miller, 2016: 2(رفتار يكساني با همه كساني داشته باشد كه شايستگي دارند
 :١٣٩٢ اسميت،(گفت سخن جغرافيا در اجتماعي عدالت و رفاه دربارة كه بود دانيجغرافي نخستين

 هايانديشه در انقلاب جغرافيايي، هايتحليل در را اجتماعي عدالت ريكارگيبه ديويد هاروي ).١٦٩
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 چنين اجتماعي عدالت و عدالت تعريف در هاروي ).١٤١: ١٣٩١(شكويي، دانديم جغرافيايي
 فصل و حل براي كه شودمي گرفته نظر در) اصول از ايمجموعه( اصل عنوان به عدالت«: آوردمي

 بر غلبه براي اصول اين خاص كاربرد واقع، در نيز اجتماعي عدالت. است آمده وجود به متضاد دعاوي
). مفهوم ٩٧: ١٣٩٤(هاروي، ي است كه لازمة همكاري اجتماعي براي پيشرفت افراد استتعارضات

غايت ذهني و سيال است: به طوري كه مضموني عدالت اجتماعي برخلاف تصور رايج، مفهومي به
). آنچه در اين بين، ١٣: ١٣٨٩نژاد، (غنيشودبراي همگان تصور نميعيني، مشخص و قابل قبول 

نمايد نياز به مفهوم عدالت فضايي در نواحي پيراموني به صورت نمود عيني عدالت اجتماعي مهم مي
دهنده عدالت  ). به زبان ساده، عدالت فضايي در نواحي پيراموني ارتباطsoja, 2018: 9(است

هاي عدالتيكنش بين فضا و اجتماع در فهم بياز اين رو تجزيه و تحليل برهماجتماعي و فضا است: 
). Dufaux, 2016: 2ها ضروري است (هايي براي كاهش يا حل آناجتماعي و شيوه تنظيم سياست

موضوع عدالت فضايي در نواحي پيراموني، طي دو دهة گذشته، توسعة زيادي يافته است: ولي 
جانبه از عدالت فضايي در نواحي پيراموني ناتوان ز ارائه ارزيابي كامل و همهريزان اتاكنون برنامه

 ,Kinmanآساني عملي نبوده است (اند: زيرا عدالت فضايي در نواحي پيراموني تا به حال بهبوده

). از طرف ديگر، مطالعات علمي اندكي درباره عدالت فضايي در نواحي پيراموني 663: 2018
شده نيز بيشتر در موضوع واحد از شهري صورت گرفته است و مطالعات انجامتسهيلات عمومي 

 ).Tsou et al, 2005 :42تسهيلات متمركز شده است (

از ديدگاه جغرافيايي، عدالت اجتماعي شهر مترادف با توزيع فضايي عادلانه امكانات و منابع، بين 
نشدن عادلانة امكانات و  عياست: زيرا توزها يابي برابر شهروندان به آنمناطق مختلف شهري و دست

: ١٣٩٤، و همكاران نژادشود (حاتميمنابع به بحران اجتماعي و مشكلات پيچيده فضايي منجر مي
هاي اجتماعي درون جامعه را عدالتي در دسترسي به خدمات، عملي است كه نابرابري). بي٧٢

عدالت فضايي در نواحي پيراموني بايد بر معتقدند براي تحليل  تالن و انسلين دهد.ميافزايش 
هاي مختلف اقتصادي ـ توزيع مكاني تسهيلات و خدمات عمومي با توزيع مكاني گروه سهيمقا

طور كلي، عدالت فضايي در نواحي پيراموني مركز اصلي  به. اجتماعي تأكيد بيشتري صورت گيرد
 عدالت است معتقد ديويد هاروي است.اي از عدالت اجتماعي ريزي تأسيسات شهري و شاخهبرنامه

 پذيرد صورت جغرافيايي تحليل و تجزيه هايروش طريق از بايد مفهوم يك عنوان به اجتماعي
)Ebrahimabadi, 2017: 19.(  

ها و خدمات شهري از جمله عوامل مؤثر و مفيدند كه بين محلات، عدالت فضايي در نواحي كاربري
بنابراين، عدالت فضايي در نواحي پيراموني مبناي رسيدن به هدفي  سازند.پيراموني را برقرار مي

تر يعني عدالت اجتماعي و اقتصادي و به عبارت ديگر لازمة رسيدن به عدالت اجتماعي است. بزرگ
آمايش سرزمين مفهومي ناشناخته در ميان برنامه ريزان، به ويژه برنامه ريزان بخشي است و كمتر 

سرزمين،  شيگفت: آما توانيحث و انتقاد قرار گرفته است. با اين وجود مدر محافل علمي مورد ب
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از توانمندي طبيعي، تطبيق با نيازهاي انساني و  يريگشرايط، ايجاد تعادل در بهره ميتدبير، تنظ
هاي جديد است. در حقيقت ماهيت آمايش سرزمين كاهش نابرابري و جلوگيري از نبود تعادل

است. توسعه كشورها با منابع مالي ارتباط اوليه ندارد،  ياو درك منطقه ياهمبتني بر توسعه منطق
  .آورديبلكه به عامل نظم و فكر وابسته است و مباني آمايش سرزمين پايه نظم و فكر را به وجود م

، بخشي و استاني به شكل يامنطقه يزيركه برنامه كنديآمايش سرزمين اين زمينه را فراهم م
ها گرايش بر اين بوده است كه اقتصاد ريزي متمركز فاصله بگيريم. مدتام شود و از برنامهواقعي انج

طور كه . اما هماندادنديبر اساس توليد و مصرف ملي به طور كلي مورد قضاوت قرار م باًيرا تقر
قع شود به جديد در كجا وا يادرباره اينكه پروژه يريگمياند، تصمبزرگ اظهار داشته پردازانهينظر

گفت هدف آمايش  توانيپروژه اهميت دارد. به طور كلي م يگذارهيدرباره سرما يريگمياندازه تصم
در جاي  توانديبتواند به همان خوبي كه م ياسرزمين اين است كه اجازه دهد جمعيت هر منطقه

ن تعاريف از آمايش ديگري زندگي كند، در منطقه خود هم به زندگي بپردازد. بنابر يكي از معتبرتري
اقتصادي است كه هدف  يهاتيسرزمين طرح توزيع بهتر جمعيت با توجه به منابع طبيعي و فعال

  بالقوه جمعيت را در نظر دارد. يهاتيآن فقط اقتصادي نيست و رفاه و توسعه كامل ظرف
ريزي با برنامه نيگيرد. اسرزمين مورد توجه قرار مي يزيرها در برنامهدر چنين بعد فضايي، فعاليت

، هرچند كه شوديهدف بهترين استفاده از نيروي انساني و منابع طبيعي مختلف سرزمين انجام م
اقتصادي و  يهاريزي همواره كارايي اقتصادي است. يكي از شاخصكانون اصلي اين نوع برنامه

عات جامع آمايش سرزمين اجرايي با مباني و مطال يها، ميزان انطباق برنامهيافتگيمعيارهاي توسعه
آمايش سرزمين تنظيم شده  يهاها بر اساس مؤلفهاجرايي و عملياتي سازمان يهااست. اگر برنامه

  پيشرفت و توسعه را نيز به دنبال دارد. يهايريگباشد، جهت
است و اگر به اهداف آمايش سرزمين كه  ينگرو ماهيت آمايش سرزمين كه جامع هايژگياگر به و

، توجه كنيم، نقش مهم شوديسعه متوازن و توسعه عادلانه و استفاده بهينه از منابع خلاصه مدر تو
قابل تبيين است. اگر به مفهوم آمايش سرزمين كه  يخوبآمايش سرزمين در توسعه و پيشرفت به

دهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سرزمين، سازمان يهاتيمعطوف به استفاده درست از قابل
با  .ميبريزيستي براي تحقق آينده مطلوب است، توجه كنيم، به اهميت آن بيشتر پي م محيط

مكاتب  يريگكه علل شكل شوديگيري مكاتب آمايش سرزمين، مشاهده مبررسي تاريخچه شكل
اقتصادي،  يهااقتصادي، اجتماعي و سياسي بوده است و براي حل بحران يهافوق، حاصل بحران

با توجه به ماهيت آمايش سرزمين كه  اند.از اهرم آمايش سرزمين بهره گرفتهاجتماعي و سياسي 
ريزي استراتژيك است و با توجه به اينكه بايد تمهيدات برنامه ششم توسعه مبتني بر برنامه

آمايش  يهاو آشنايي با مباني مؤلفه يآموزاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور انجام شود، مهارت
استاني و تعيين  يهاتيبلندمدت با رويكرد استفاده از ظرف يهاا براي تهيه برنامهسرزمين فرصتي ر

در اين  .كنديها و اهداف بلندمدت كشور فراهم مها در تحقق برنامهها و سازمانسهم مناطق، بخش
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انداز كه بالاترين سند ملي كشور است، وظايفي را براي تحقق اهداف سند معين ميان سند چشم
آمايش بيشترين نقش  يهاو برنامه شونديريزي عملي مكه اين وظايف بر اساس جريان برنامهكرده 

ها برنامه پنجم توسعه كشور دستگاه ١٨٣جمله ماده  تكاليف قانوني از ريزي دارد.را در جريان برنامه
ين تهيه و تنظيم ريزي و آمايش سرزمرا با رويكرد برنامه هاتيها و فعالرا مكلف كرده است كه برنامه

در حوزه آمايش سرزمين  يآموزكنند و اراده و عزم دولت و مجلس در اين خصوص، ضرورت مهارت
  .كنديرا بيان م

هاي كلان و بخشي بايد مستقلاً به آن پرداخت، ريزياز مسائل مهم و كليدي كه در كنار برنامه
ريزي آمايش سرزمين، روند جامعي رنامهاي است. بريزي منطقهريزي آمايش سرزمين و برنامهبرنامه

ريزي كارگيري برنامهريزي براي بهكند. اين شكل از برنامهاي را ارائه ميريزي منطقهاز برنامه
ريزي ريزي كلان و بخشي است. برنامهاي در سطح يك كشور بهترين مكمل براي برنامهمنطقه

كند، همه مناطق كشور را ضاي ملي نگاه ميجانبه به فآمايش سرزمين چون با ديدي وسيع و همه
دهد. سپس بر اساس باحوصله و دقت و از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسايي قرار مي

ها و استعدادهاي هر منطقه با توجه به يكنواختي و هماهنگي اثرات نتايج ها، قابليتتوانمندي
  كند.به هر منطقه محول مي ها در سطح ملي، نقش و مسئوليت خاصي راعملكردهاي ملي آن

و  ييگرا تيفيگرايي، كنگري، دورانديشي، كـلترين خصوصيات آمايش سرزمين، جامعمهم
دهي فـضاي كـشور است. هدف آمايش سرزمين، توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در سرزمين سازمان

از طيف مناسبي از ها، نيازها و موقعيت خود اي كه هر منطقه متناسب با قابليتگونهاست، به
هاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد و جمعيتي متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي خود فعاليت

منظور دهي فضا بهبپذيرد. به عبارت ديگر، هدف كلي آمايش سرزمين عبارت است از سازمان
دهي توسعه انآمايش سرزمين زيربناي سازم وري مطلوب از سرزمين در چارچوب منافع ملي.بهره

اي و ملي است. هاي منطقهگيريريزي و تصميماي است و به بياني ديگر ابزار اصلي برنامهمنطقه
آورد اجتماعي هر منطقه را فراهم مي -هاي توسعه اقتصاديبرنامه هيآمايش سرزمين، زمينه اصلي ته

هاي فيزيكي و فضايي خواهد ريزيهاي اقتصادي و اجتماعي با برنامهريزيو ابزار اصلي تلفيق برنامه
بود. از آنجا كه براي تحقق اهداف توسعه، بايد همه منابع اجتماعي را اعم از منابع انساني، اقتصادي 

ريزي است، بنابراين ها مستلزم برنامهكارگيري همه اينكار گرفت و به و منابع فضايي و محيطي به
هاي ريزيجامع توسعه بوده و پيوند دهنده برنامههاي ها و برنامهآمايش سرزمين مبناي طرح

اي ريزي جامع و در مقياس ملي و منطقهاقتصادي، اجتماعي و فضايي يا مجموع آنان در قالب برنامه
  است.

  . روش تحقيق٣
  روش تحقيق  - ٣- ١
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 نيز هاداده آوريجمع روش .شودمي انجام تبييني – تحليلي روش از استفاده با مقاله اين
 و برداريفيش اطلاعات گردآوري ابزار .است پژوهشي – علمي مقالات از استفاده و ايبخانهكتا

  .است نمودارها و جداول از استفاده
 محدوده و قلمرو پژوهش - ٣-٢

 ٣٦,٥ تا ٣٤ بين مربّع، كيلومتر ١٢٩٨١ حدود وسعتي با شهر تهران،كلان مركزيت به تهران استان
 استان به شمال از استان اين .استشده  واقع شرقي طول درجه ٥٣ تا ٥٠ و شمالي عرض درجه

 شرق از و البرز استان به غرب از مركزي، استان به غربيجنوب  از قم، استان به جنوب از مازندران،
 ١٣٢٦٧٦٣٧ بر بالغ ١٣٩٥ سال سرشماري طبق استان اين جمعيت است. محدود سمنان استان به

به شمار  ساكن روستايي نقاط در ٨١٤٦٩٨ و شهري نقاط در ١٢٤٥٢٢٣٠ كه استبوده  نفر
 شماربه  نيز ايران كشور پايتخت شهر تهرانكلان است. شهر تهرانكلان استان اين مركز آيند.يم

ه. ق. تهران روستايي كوچك در نزديكي شهر ري بود. تهران شهري بود  ٨٠٠. تا قبل از سال رودمي
 از زيادي جمعيت مغولها در امان باشد. با حمله ها و هجومز غارتكه در زير زمين قرار داشت تا ا

و حصار  بارو و برج داراي تهران طهماسب، شاه زمان در و صفويه دوران در. آمدند تهران به ري مردم
شد. با آمدن قاجارها پايتخت كشور از شيراز به تهران منتقل گرديد. تهران سي و دومين شهري 

(سامانه اطلاعات آماري استان ران به عنوان پايتخت رسمي انتخاب شده استاست كه در تاريخ اي
  )./http://amar.thmporg.ir: ر.ك ١٣٩٨ تهران،

 جمعيت درصد ١٧/٥ جمعيت، نفر ميليون ١٣ از و با بيش شهرستان شانزده داراي تهران استان 
 هزار ١/١٦١ و شهري مناطق در نفر هزار ١٢.٢٥٢ ميزان، اين از داده كه جاي خود در را كشور كل
 در تهران استان شهري جمعيت از درصد ٦٣/٦. آينديمبه شمار  ساكن آن روستاييِ  مناطق در نفر

شهر كلان جمعيت رشد. آينديمبه شمار  ساكن استان ديگر شهر ٤٤ در مابقي و شهر تهرانكلان
 استان شهرهاي ميان است. هيافت افزايش اندكي قبل دهه با مقايسه در كه است درصد ٤/١ تهران
 ١١/٤ با شهركمال و كندمي قرار رشد اول مقام در ساليانه، رشد درصد ١٦/٨ با شهريار تهران،
 هايمقام در سالانه رشد درصد ٨/٨ با صفادشت و درصد ٩/٩ با پاكدشت و درصد ١٠ با ملارد درصد،
 كه اندشده اضافه تهران استان شهرهاي به شهر ده ١٣٧٥–١٣٨٥ دهه طول در. دارند قرار بعدي
 ٢٣ هزار، ٥٢ هزار، ٥٤ هزار، ٧٥ با نصيرآباد و باغستان و آبادصالح انديشه، شهرهاي هاآن ترينبزرگ
 ١٦ داراي امروزه تهران استان است. بوده نفر ١٧٠٠ با ارجمند شهر هاآن ترينكوچك و نفر هزار

  ).٥ :١٣٨٩ است(همان، دهستان ٧٨ و شهر ٤٥ شهرستان،
 نسل دو در تهران استان ساكنان يك دوم از از بيش تهران، مردم از جمعيتي هايبررسي پايه بر

 و خانوار از پيروي دليل به تهران به مهاجرت علت بيشترين اند.كرده مهاجرت استان اين به اخير
 ديگر هاياستان در ديگر هايشهرستان شهرهاي از مهاجران بيشتر است. بوده كار جستجوي سپس

 عموماً  كه تهران هاياست. آذربايجاني شهر تهرانكلان به مربوط آن بيشتر كه اندآمده تهران به
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 اقوام از پس تهران قومي بزرگ گروه دومين شوند،مي ناميده تهران هايآذري و تهران هايترك
 سراسر در كه است تهران درصد ٢٥ حدود در هاآذري جمعيت كه آينديمبه شمار  زبان فارسي

 بزرگ قوم سومين جمعيت ميليون دو با هامازندراني آيند.يمبه شمار  پراكنده تهران بزرگ و كلان
  آيند.يمبه شمار  تهران

  

  
  شهر تهرانموقعيت كلان- ١شكل 

  ترسيم: نگارنده
  ها و بحث. يافته٤

يا بديل عدالت در ابعاد ديگر (عدالت اجتماعي، عدالت ، جايگزين عدالت فضايي در نواحي پيراموني
 براي است راهي بلكه نيست،) ...اقتصادي، عدالت قوميتي، عدالت جنسيتي، عدالت حقوقي و 

 چندان اواخر همين ي عدالت فضايي در نواحي پيراموني تاواژه. فضايي ديدگاه از عدالت به نگريستن
 مورد در فضايي صفت صريح كاربرد از ريزانبرنامه و دانانجغرافي بعضي امروزه حتي و نبود رايج

كنند. البته گاهي مفهوم عدالت فضايي در نواحي پيراموني در واژگان يم اجتناب دموكراسي و عدالت
 اما رود:مي كار به ...عدالتي واي، عدالت محيطي، شهري شدن بيمرتبط ديگر مانند نابرابري منطقه

 يهمه در بلكه شهر در فقطنه  عدالتيبي/عدالت فضا مندي بر صريح يدتأك كه است آن واقعيت
 ).Fainstein, 2017(كاربرد بسيار مهم است در چه و نظريه در چه جغرافيايي، ابعاد

چندان دور، پيشرفت و شيوع بسيار زيادي پيداكرده  امروزه تفكر فضايي در مقايسه با گذشته نه
هايي كه به شكل سنتي با فضا سروكار داشتند فضا بيشتر به رشته كه درگذشته مفهوماست. درحالي

اي) اختصاص داشت امروزه از تفكر فضايي در ريزي شهري و منطقه(جغرافيا، معماري، برنامه
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شناسي و شعر گرفته تا مطالعات مذهبي و نقد ادبي و شود، از باستانها استفاده ميبسياري از رشته
ز دانشمندان علوم اجتماعي از اين رواج تفكر فضايي به پيچ يا چرخش مطالعات حقوقي. برخي ا

 ).Dufaux, 2008(كننددر تاريخ علوم اجتماعي اشاره مي ١فضايي

يافته است. از تأكيد بر مفهوم متناسب با گسترش تفكر فضايي، فهم ما از فضا هم تحول
يا صرف ابعاد فيزيكي يك فرم ي فعاليت انسان است كارتوگرافيك تخت و مسطح كه دربردارنده

نهاد عنوان يكدهنده به زندگي انساني. فضا موجودي زنده است كه بهثابت به يك نيروي فعال شكل
پذيرد. گرچه گذارد و اثر ميكند، اثر ميبا ساير نهادهاي اجتماعي مانند سياست و اقتصاد تعامل مي

گردد اما اگر با مسامحه وم قرن بيستم برميي دمفهوم فضا در جغرافيا و علوم اجتماعي به نيمه
توان گفت كه در فراوان فهم گذشتگان از مكان و محيط جغرافيايي را نزديك به فضا بدانيم مي

اي از تاريخ باور جغرافيدانان چنين بوده كه اين محيط است كه تأثير اساسي و نهايي را بر برهه
ر محيطش منفعل است (ديدگاه جبر جغرافيايي) و در گذارد و انسان در برابحيات اجتماعي بشر مي

ي انساني است كه حرف اي از تاريخ و در واكنش به اين ديدگاه عقيده بر اين بوده كه اين ارادهبرهه
گرا): اما زند (ديدگاه انساندهي به مكان و همچنين حيات اجتماعي بشر مياول و آخر را در شكل

اي ديالكتيك است. امروزه از ي امر اجتماعي با امر فضايي رابطهبطههاي جديد فضايي، رادر ديدگاه
خصوص جغرافيداناني مانند شود. بهاي صحبت ميهاي شهري و منطقهعليت فضايي در تبيين پديده

گويند و علت اين امر به اين دليل است كه اثرات روزافزون هاروي از عليت فضايي شهري سخن مي
آوري، هاي فنتنها بر رفتار روزمره بلكه بر فرآيندهايي مانند نوآوريرا نهانباشت و تراكم شهري 

خلاقيت هنري، توسعه اقتصادي، تغييرات اجتماعي و همچنين فرآيندهايي مانند تخريب 
المللي و البته توليد هاي بينزيست، قطبي شدن جامعه، افزايش شكاف درآمدي، سياستمحيط

 ).Ebrahimabadi, 2017(مشاهده كرد توانعدالتي، ميعدالت و بي

 :چرخدمحور مي سهتفكر فضايي انتقادي بر حول 

ي ما موجوداتي طور كه همهي ما فضايي هستيم همانوجود شناسي فضامندي هستي: همه -١
 .اجتماعي و فاني هستيم

 ر كند.تواند به شكلي اجتماعي تغييتوليد اجتماعي فضامندي: فضا محصولي اجتماعي است و مي-٢

دهد به همان اندازه كه امر اجتماعي اجتماعي: فضا، امر اجتماعي را شكل مي -ديالكتيك فضايي-٣
 دهد.فضا را شكل مي

كنيم، اثرات اجتماعي به اين معناست كه هر جغرافيايي كه ما در آن زندگي مي- ديالكتيك فضايي
ه به همين نكته بود كه فوكو نشان داد گذارد. با توجدهيم ميمثبت و منفي بر هر آنچه ما انجام مي

تواند هم مخرب و هم سازنده باشد. بر همين اساس ادوارد چگونه تداخل فضا، دانش و قدرت مي
كدام از ما هم از كدام از ما فراتر از جغرافيا نيستيم، هيچطور كه هيچدرست همان«گويد: سعيد مي

                                           
1. Spatial Turn 
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غرافيا بسيار پيچيده و جالب است، زيرا اين تنها جدال بر سر جغرافيا رها نيستيم. جدال بر سر ج
ها، تصاوير و تصور و تفكر هم ها، فرمها نيست بلكه در مورد ايدهجنگ سربازان و توپ

 ).Kinman, 2018(هست

ي عدالت فضايي در نواحي پيراموني است عدالت كه بيان ديگر واژهبنابراين عليت فضايي عدالت و بي
ي ابعاد جغرافيايي كه ما اند. در همهشده عدالتي درون فضامندي ادغامو بي دهد كه عدالتنشان مي

ها ملت -كنيم از فضاي تن يا جسم گرفته تا فضاي خانه، فضاي شهر، منطقه، دولتدر آن زندگي مي
اما باوجود اهميت بالايي كه امروزه تفكر فضايي و بخصوص عدالت فضايي در نواحي  .و فضاي جهاني

هاي توسعه در سطوح مختلف فضايي در جهان ريزيها و همچنين برنامهي در تبيين پديدهپيرامون
پيداكرده است، اين ديدگاه هنوز در ايران بسيار نوپاست و در حال حاضر ما از فقر شديد نگاه فضايي 

ي هايي مثل جغرافيا با همهروز دانشتوجهي به دستاوردهاي جديد و بهبريم. بيرنج مي
خصوص جغرافياي انساني، چه در هنگام كشف فرآيندها و ساختارهاي سياسي، هايش بهشگراي

ها يكي از دلايل اين فقر نگاه فضايي جويي براي حل چالشاجتماعي، اقتصادي و چه در هنگام چاره
هاي ي دنيا پيشتاز و مشوق ساير رشتهدر ايران است: چراكه اين دانش جغرافياست كه در همه

كه استفاده از ديدگاه فضايي انتقادي در روش پژوهش علوم اجتماعي است: اما درحالي علمي به
ي دانشگاهي ما از اين نظر وجود دارد، هاي بسياري در مجموعهافتادگيها و عقبكاريكم

كه در طورياند. بههاي پيشرو در آن، كاملاً غافلگذاران كشور هم از اين ديدگاه و رشتهسياست
هاي موضوعي، اقدامات موضعي و ساير انواع مداخلات گذاريهاي توسعه، سياستبرنامهتدوين 

ترين ميزان مشورت را با متخصصين مجهز به ديدگاه اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي، كم
يافته، دهند. اين در حالي است كه در كشورهاي جهان توسعهفضايي ازجمله جغرافيدانان انجام مي

هاي توسعه و پايش فرآيندهاي اثرپذير و اثرگذار بر جامعه نقش محوري را در تدوين برنامهاين افراد 
 ).Marcuse, 2019(دارندبر عهده

سازيم. اين واقعيت را طور كه ما آن را ميسازد، هماني ما نيست، فضا ما را ميفضا، تنها دربردارنده
اند: اما كمتر از چند دهه است كه اين اهميت هزاران سال است كه معماران و جغرافيدانان دريافته

رود در شود. اميد ميروز بر اهميت آن افزوده ميدر علوم اجتماعي در حال درك شدن است و روزبه
بعدي ي دانشگاهي و همچنين تغيير نگاه مسئولان از نگاهي يكتر شدن جامعهكشور ما هم با فعال

هم با رويكرد كمي و رشد محور ي اقتصاد ملي آنگرا كه امر توسعه را صرفاً از دريچهلو تقلي
 .ي فضايي تحولي اساسي در فرآيند توسعه كشورمان رخ دهدبيند، به نگاه چندبعدي و چندلايهمي

ازآنجا كه سازمان فضايي شهر متأثر از كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه 
، ا گر اين ساختارها فاقد ايدئولوژي متكي بر عدالت باشند، تأثير آن در فضا و سيماي شهري است

 .بروز و ظهور خواهد كرد
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هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه منطبق شده و تعادل هاي فضايي بر نابرابريبه طوري كه نابرابري
 ينظمياجتماعي و ب يهابيسياسي و آس يها: در نتيجه، تنشخورديهاي شهري به هم مسيستم

، )انگاره جامع/ عقلاني(با توجه به انگاره غالب شهرسازي در ايران .در جامعه به وجود خواهد آمد
 داراننيريزي شهري به طور ناآگاهانه و ناخواسته به ابزار انقياد و كارگزار قدرتمندان و زمبرنامه

نيات پاك و آرماني خود در جايگاه دشمنان  ريزان شهري در ايران باوجودتبديل شده است و برنامه
-اندروي آورده يزيگراند و عامه مردم نيز به برنامه ستيزي و قانونشهر و شهروندان قرارگرفته

)Marcuse, 2019.( 

به نفع  يدارهيريزي شهري در ايران تحت تأثير فشارهاي نظام سرماگفت كه تفكر برنامه توانيم
 يدارهيكرده و به عبارتي در مقابل فشارهاي نظام سرما ينينشصي عقبكاركردگرايي و منافع شخ

ريزي شهري در انگاره و عمل، بايستي خواهان متواضع شده است. با وجود عقب نشيني برنامه
بازگشت به ديدگاه هنجاري در شهر بوده و به سمت شهر عدالت محور حركت كرد. ازاين رو، تبيين 

، )جهت تحقق(ضايي در نواحي پيراموني در شهر و كاربردي كردن آنچارچوب مفهومي از عدالت ف
هاي ريزي شهري ايران كند. در اين مسير، كمك جستن از آموزهتواند كمك شاياني به برنامهمي

از آنجايي كه  .تواند بسيار مفيد واقع شودمكتب اسلام كه يك مكتب آسماني و كامل است، مي
گيرد، بنابراين ابع در شهرها، توسط برنامه ريزان شهري صورت ميهاي تخصيص و توزيع منسياست

محروميت اجتماعي در  .برنامه ريزان شهري، مجريان اصلي اجراي عدالت اجتماعي در شهرها هستند
: عدالت روشي است كه از شوديفضا منجر به جداسازي اجتماعي و ترس مزمن در شهروندان م

ريزي شهري و . نقطه اشتراك برنامهشوديافراد در جامعه توزيع م طريق آن، هر نوع سود و زيان بين
 .عدالت اجتماعي در شهر، عدالت توزيعي است

مدني و برابري گستردگي مشكلات در ميان  يهاتي، برابري تعهدات و مسئولعدالت اجتماعي
 شود تعريف خدمات و منابع برابر توزيع تواندمي  تماعياج عدالت رو، ازاين. است  هاي مختلفگروه

 عمومي خدمات و كالا به دسترسي در برابري همان يا سرزميني عدالت شدن اجرايي  تواندمي يا
اجتماعي، اقتصادي و (عدالت يهاعدالت فضايي در نواحي پيراموني مستقل از ديگر فرم .شود تعريف

الت فضايي در نواحي هاست، عددهنده آن وندينيست و از آنجا كه فضا عنصر مشترك و پ )محيطي
تواند به عنوان، مركز انواع مفاهيم عدالت عمل كند. اين رابطه را به صورت مجموعه سه پيراموني مي

كه سه جنبه اقتصادي، اجتماعي و محيطي توسعه پايدار  وجهي كه توسعه پايدار بر آن تأكيد دارد
راموني، عدالت اجتماعي است و عدالت فضايي در نواحي پي .شونديبا مركزيت فضا به هم مرتبط م

عدالت محيطي عنصر جدانشدني از عدالت اجتماعي است در كل اعتقاد بر اين است كه با پذيرش 
ها در عدالت فضايي در نواحي پيراموني شرايط اجتماعي، اقتصادي، محيطي جامعه و طرح آن

رك ارائه كرده و در تحت يك چتر مشت يخواهعدالت يهاظرفيتي را براي اتحاد جنبش توانيم
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 ,Lefebvre(تر و پايدارتر، كمك كرددر خلق جوامع عادلانه گذاراناستيآينده به برنامه ريزان و س

2017.( 

 
ريزي شهري شده است. شهر اخير وارد ادبيات برنامه يهااست كه در سال يمفهوم شهر عادل بحث
ده است. شهر عادل، عدالت را به عنوان ، تنوع، رشد و پايداري تعريف شيسالارعادل بر اساس مردم

رود و البته براي رسيدن به عدالت در مساوات پيش مي يهايك موضوع توزيعي ديده و به سمت فرم
ها و نيروهاي تأثيرگذار در جامعه و تعديل اين نيروهاي ساختاري شهر، شناسايي نقش قدرت

. گذارديريزي تأثير مدر محتواي برنامهمفهوم عدالت، مفهومي است اجتماعي و بيشتر  .ضروري است
ريزي شهري نيز به صورت ريزي شهري به سمت عدالت، فرآيند برنامهدر اثر حركت محتواي برنامه

لازمه ورود مفهوم عدالت در  .خودكار به سمت عدالت محوري و عادلانه شدن، حركت خواهد كرد
هاي هوم است. با توجه به اصول و آموزريزي شهري، شناسايي معيارهاي اين مفهمحتواي برنامه

مكاتب بشري و مكتب آسماني اسلام، شش معيار براي عدالت فضايي در نواحي پيراموني در اين 
 :اند ازتحقيق استخراج شده است كه عبارت

 :هابرابري فرصت -١

منابع و براي رسيدن به عدالت در جامعه بايد، فرصت برابر براي همه آحاد جامعه در دسترسي به 
ها برخوردار شود. خدمات شهري تأمين گردد تا هر كس بر اساس توانايي و لياقت خود از آن

ها را براي همه آحاد جامعه به رسميت ريزي شهري عدالت محور تا زماني كه برابري فرصتبرنامه
اساس  لازم براي آن را به وجود نياورد، شعاري بيش نخواهد بود. بر اين يهانهينشناسد و زم

ريزي شهري عدالت محور بايستي توزيع مكاني بهتر خدمات و تسهيلات، كاهش فاصله در برنامه
ها و اقدامات جبراني، بهبود دسترسي به تسهيلات و خدمات، بهبود حمل و محلات هدف با كمك

و مجازي را در دستور كار  ياشهري، شبكه يهارساختينقل عمومي و بهبود كيفيت و گسترش ز
ها در دسترسي به منابع و خدمات شهري، منجر به د قرار دهد. عدم توجه به برابري فرصتخو

 كه معني بدين شد: خواهد شهرها در نيساكن اقتصادي  منطبق شدن كمبودها با شرايط اجتماعي
 از ،باشندينم برخوردار قدرت روابط در پاييني يزنچانه قدرت از كه جامعه پايين طبقات افراد

ريزي شهري عدالت ند. اين معيار شرط لازم برنامهما خواهند محروم خود، شهري حقوق به رسيدن
 گفتمان يك عدالت فضايي در نواحي پيراموني كه دهد محور است. همچنين اين معيار نشان مي

 .شهري فضاي در تبعيض عليه است انتقادي

 آزادي -٢

ريزي شهري و تصميم سازي در برنامه يريگمياين معيار بر مشاركت فعال شهروندان در هنگام تصم
كند. مي ديروزمره در شهرها تأك يهاتيبرابر شهروندان در فعال يهاو همچنين داشتن حق انتخاب

كردن استيلا  كنشهيريزي شهري منجر به توانمندسازي جامعه جهت رتوجه به اين معيار در برنامه
اين كار قدرت دهي به گروهاي ضعيف در فرآيندهاي در جامعه خواهد شد. لازمه  يبردارو فرمان
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در  يريگميحق انتخاب شهروندان است. نابرابري قدرت در سيستم تصممگيري و توجه به ميتصم
ريزي شهري عدالت محور ريزي شهري مانع اصلي براي رسيدن به اين معيار در برنامههنگام برنامه

ريزي شهري عدالت محور خواهد شد. كارايي برنامهاست. عدم توجه به اين معيار منجر به كاهش 
اين معيار نشانگر اين است كه عدالت فضايي در نواحي پيراموني در واقع يك گفتمان انتقادي است 

 ).Hayek, 2016(عليه سلطه در شهر

 اصل تفاوت -٣

: تفاوت ها در جامعه استدارد كه عدالت مستلزم دفاع از تفاوت دياين معيار بر اين نكته تأك 
هاي مختلف توزيع شده است. بنابراين، در اين معيار عدالت خيرهايي كه به دلايل متفاوت، بين گروه

اي از اصول شود كه غلظت فرهنگ و جوامع خاص را درون سلسلهتبديل به ايده اخلاقي غليظي مي
ه هويت مكاني و كند. بنابراين اصل تفاوت در عدالت نشانگر توجه بعام به طور دقيق، منعكس مي

جهت  يريگميها در هنگام تصمها و توجه به شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آنزماني محله
هاي مند و عمدي بر ضد نواحي و گروهنظام يهاضيها و همچنين پرهيز از تبعتوزيع خدمات در آن

 براي تلاش واقع رد شهري ريزيبرنامه در تفاوت اصل به توجه. است اقتصادي  محروم اجتماعي
 در نيساكن مشاركت بايستي محور عدالت شهري ريزيبرنامه ،رو نيا . ازاست آن كردن دموكراتيك

و محلات و  مناطق در بودجه عادلانه توزيع براي قوانين وضع شهري، يهاطرح اجراي و تهيه
اري خود قرار دهد. فضايي را در اولويت ك يهايريگمياجتماعي در فرآيند تصم يسازهمچنين آگاه

 عقلاني  ريزي شهري، فاصله گرفتن از تك گفتاري و انگاره جامعلازمه رسيدن به اين اصل در برنامه
 يك شهري ريزيبرنامه در عدالت فضايي در نواحي پيراموني كه دهدمي نشان معيار اين. است

 ).Hayek, 2016(فتمان مشاركت جويانه استگ

 نياز -٤

شهري عدالت محور، توزيع منابع و  يزيرعني است كه براي رسيدن به برنامهاين معيار بدين م 
خدمات شهري بايستي متناسب با نيازهاي محلات و مناطق در شهرها صورت پذيرد. هرگونه انحراف 

افراد جامعه باشد. ازاين رو،  نيتراز اين توزيع، در صورتي پذيرفتني است كه به سود محروم
همانند باز توزيع خدمات و منابع شهري بر  ييهاتيدالت محور بايستي اولوريزي شهري عبرنامه

محلات، پاسخگويي به نيازهاي اوليه افراد، توجه به بهبود و ارتقاء دسترسي  يهايازمندياساس ن
افراد محروم از منابع و خدمات شهري، ايجاد مسكن قابل استطاعت و غيره را در اولويت كاري خود 

 .قرار دهد

شاخصي  توانديها در محلات و مناطق شهري مو روساخت هارساختيروميت از داشتن حداقل زمح
 ).Hayek, 2016(مهم براي تشخيص اين معيار باشد

 استحقاق -٥
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افراد و در ساحت محيط جغرافيايي به  يهاييو توانا هااقتياين معيار در ساحت اجتماعي به ل 
اعي، اقتصادي و فرهنگي شهر اشاره دارد. بر اساس اين معيار، محيطي، اجتم يهاو توان هاليپتانس

اين معيار در مقياس شهر اشاره به  ).داده شود (عدالت حق مدار اشيبايستي حق به صاحب واقع
حق معطوف به شهر دارد. حق معطوف به شهر، نه تنها بر مشاركت شهروندان در زندگي اجتماعي 

آن به معني مشاركت فعال در زندگي سياسي، مديريت و اداره  تر ازشهري دلالت دارد، بلكه مهم
ريزي شهري توجه به حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهر نيز است. لازمه اين مهم در برنامه

در شهر را معقول  هايبسياري از نابرابر توانيشهر است. بر اساس اين معيار م نيتمامي ساكن
در  هايفضايي در نواحي پيراموني در شهر حذف كامل نابرابر توجه شود كه هدف از عدالت(ساخت 

براي رسيدن به اين مهم در  رسديبه نظر م ).شهر نيست، بلكه معقول كردن آن در جامعه است
 .ريزي همگاني و تعاملي حركت كردريزي شهري بايد از تك گفتاري فاصله و به سمت برنامهبرنامه

 از منفعت عمومي يمندبهره - ٦

دارد و  ديريزي شهري تأكها در برنامهين معيار بر دسترسي افراد به خدمات بر اساس مشاركت آنا
 يهاريزي شهري عدالت محور، اجازه تجلي به آزادي تفاوتهدف اصلي از اين معيار در برنامه

در ريزي شهري عدالت محور بايستي مشاركت شهروندان را گروهي در شهرها است. ازاي نرو، برنامه
 .اولويت كاري خود قرار دهد

سود رسانده و برعكس به زيان گروهي ديگر  ياتواند به عدهاي مياجراي هر طرح و برنامه ديترديب
هاي كه معمولاً از قدرت اقتصادي و اجتماعي كمتري برخوردارند، تمام شود. از اين منظر، طرح

 اجتماعي  د جهت كاهش تبعيض اقتصاديتوانهايي است كه ميتوسعه و عمران شهري يكي از اهرم
 ).Bentham, 2017(رود كار به مختلف هايگروه و شهروندان ميان امكانات عادلانه توزيع و

ريزي شهري نشان از حركت عدالت از جنبه اجتماعي به پيگيري سير تطور مفهوم عدالت در برنامه
عدالت محور به تقويت ادعاي هنجاري  جنبه توزيعي و در نهايت جنبه فضايي آن دارد. تأمل در شهر

كند: ادعايي كه در دوره فعلي عمل گرايي و عقب نشيني بسيار مورد ريزي شهري كمك ميبرنامه
اي لازم، نه كافي از اين ادعاي هنجاري است. نياز است. با اين حال، تقاضا براي عدالت توزيعي جنبه

اختاري بوده و ريشه در نقش قدرت دارد، بازمانده عدالتي كه سعدالت توزيعي از توجه به دلايل بي
است. اين موضوع پيشنهاد كننده الگوي شهر مطلوب و طيب است: شهري كه نه تنها بايد داراي 

انساني براي همگان نيز باشد.  يهاتيبرابري در توزيع باشد، بلكه بايد حامي توسعه كافي قابل
ر لازم و ضروري است و براي رسيدن به اين چارچوب بنابراين تعيين چهارچوبي براي عدالت در شه

نيازمند، تعيين يك سري معيارها براي عدالت فضايي در نواحي پيراموني است. تأمل در معيارهاي 
ها دارد. اين معيارها وابسته به شرايط زماني، آن ي، نشان از گوناگونعدالت فضايي در نواحي پيراموني
 .اعي جوامع داردمكاني و تحولات سياسي و اجتم
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 منطقي تحليل طريق از شد گفته كه معيارهاي مورد پذيرش عدالت فضايي در نواحي پيراموني 
 ها،فرصت از: برابري اندعبارت معيارها اين. هستند اسلام مكتب هايآموزه بر متكي اند،شده استخراج

 كه دهدمي نشان معيارها اين باطن در تعمق. عمومي منفعت استحقاق، تفاوت، اصل نياز، آزادي،
حور، بيشتر با مباحثي همانند توزيع عادلانه منابع و خدمات، حق م عدالت شهري ريزيبرنامه

 .ريزي همگاني در ارتباط استريزي مشاركتي و برنامهمعطوف به شهر، تحليل روابط قدرت، برنامه

 كنش سمت به و گرفته فاصله دخو شعاري حالت از تواندمي  ريزي شهري عدالت محور زمانيبرنامه
پايين در . ها در جامعه، قدرتمند كردن صداهاي طبقاتول پذيرش تفاوتاص به كه كند حركت گري

گذاري براي آينده شهر و همگاني كردن روابط قدرت، دخالت دادن شهروندان در هنگام سياست
-و بيشتر با محتواي برنامه ريزي شهري، پايبند باشد. مفهوم عدالت، مفهومي اجتماعي استبرنامه

ريزي شهري در ارتباط است تا فرآيند آن. عدالت حداقل از لحاظ توزيعي كه به طور گسترده 
ريزي است، اما به تنهايي كافي نيست. عدالت توزيعي از توجه پذيرفته شده است، هدف لازم برنامه

باز مانده است. اين نكته مستلزم  عدالتي كه ساختاري بوده و ريشه در نقش قدرت دارد،به دلايل بي
زير  يشنهادهايعدالتي در شهرها است. با توجه به مطالب مذكور، پهاي ساختاري بيتوجه به ريشه

گردد. ريزي شهري در ايران ارائه ميجهت تبيين مفهوم عدالت فضايي در نواحي پيراموني در برنامه
م دارند كه پيشنهادهاي آمده در اين تحقيق كامل دانند كه صراحتاً اعلانويسندگان بر خود لازم مي

نبوده و قابل نقد توسط كارشناسان و متخصصان شهري است. اميد است كه با تاش انديشمندان 
 .گردد تركاربردي و تر شهري اين پيشنهادها تكميل

  . نتيجه گيري٥
و  ييگرا تيفيگرايي، كنگري، دورانديشي، كـلترين خصوصيات آمايش سرزمين، جامعمهم

دهي فـضاي است. هدف آمايش سرزمين، توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در سرزمين است، سازمان
هاي ها، نيازها و موقعيت خود از طيف مناسبي از فعاليتاي كه هر منطقه متناسب با قابليتگونهبه

خود بپذيرد. به  اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد و جمعيتي متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي
وري مطلوب منظور بهرهدهي فضا بهعبارت ديگر، هدف كلي آمايش سرزمين عبارت است از سازمان

اي است و به دهي توسعه منطقهآمايش سرزمين زيربناي سازمان از سرزمين در چارچوب منافع ملي.
ت. آمايش سرزمين، زمينه اي و ملي اسهاي منطقهگيريريزي و تصميمبياني ديگر ابزار اصلي برنامه

آورد و ابزار اصلي تلفيق اجتماعي هر منطقه را فراهم مي - هاي توسعه اقتصاديبرنامه هياصلي ته
هاي فيزيكي و فضايي خواهد بود. از آنجا كه براي ريزيهاي اقتصادي و اجتماعي با برنامهريزيبرنامه

از منابع انساني، اقتصادي و منابع فضايي و  تحقق اهداف توسعه، بايد همه منابع اجتماعي را اعم
ريزي است، بنابراين آمايش سرزمين ها مستلزم برنامهكارگيري همه اينكار گرفت و به محيطي به

هاي اقتصادي، اجتماعي و ريزيهاي جامع توسعه بوده و پيوند دهنده برنامهها و برنامهمبناي طرح
  اي است.ريزي جامع و در مقياس ملي و منطقهفضايي يا مجموع آنان در قالب برنامه
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ترين گيري آن، كليديهاي حاكم بر شكلدر بحث آمايش سرزمين، مقوله فضا و تحليل قانونمندي
ها و تعابير مختلفي وجود دارد، اما در طور كلي در مورد فضا برداشت ريزي دارد. بهنقش را در برنامه

اجتماعي بخشي از جامعه در -و حاصل روابط متقابل اقتصاديتوان گفت فضا دربرگيرنده مجموع مي
هاي محيط مشخصي از سرزمين است و سازمان فضايي تبيين روابط بين انسان و فضا و فعاليت

سازمان فضايي سيماي كلي و چگونگي پراكنش و اسكان جمعيت و توزيع  انسان در فضا است.
سازد. با شناخت ها را مشخص ميهاي متقابل بين آنشاجتماعي و كنـ استقرار و ساختار اقتصادي 

توان دريافت كه تحولات ملي به چه سمت و سويي گرايش دارد و در نتيجه يابي فضا ميروند سازمان
ريزي توان نتيجه گرفت كه در برنامهدر توافق با استراتژي توسعه كشور هست يا نه. همچنين مي

قويت يا تضعيف كرد يا به وجود آورد. عواملي كه منجر به فضاي ملي، كدام روندها را بايد ت
اند از عوامل ارادي يا شود، عبارتگيري يك سرزمين يا يك فضا (عوامل ارادي و غير ارادي) ميشكل

عواملي هستند كه اراده انسان، حداقل در شرايط حاضر نقش  يرارادي. عوامل غيراراديغ
ها ندارد. اما عوامل ارادي را در سه گروه ساختار اقتصادي، اي در تغيير و تحول آنكنندهتعيين
  كنند.بندي ميهاي فرهنگي، سياسي و نظامي و تغيير و تحولات فراملي طبقهويژگي

هاي مختلف اي، افزون بر تنظيم و هماهنگ كردن برنامهريزي منطقهبه هر صورت بايد گفت برنامه
حلي، فرآيندي است براي مشاركت مردم و مناطق در با نيازها و امكانات م ياجتماع ياقتصاد
هاي كلان ملي ريزي از پايين به بالا در جهت انطباق برنامهريزي و فراهم آوردن موجبات برنامهبرنامه

اي از نظر جغرافيا و فضا، وجوه مشترك فراواني با آمايش ريزي منطقهبرنامه اي.هاي ناحيهبا ويژگي
خصوص تجارب جهاني هم حكايت از اين واقعيت دارد كه اين دو سرزمين دارد و در اين 

اي در چارچوب ريزي منطقهاي و آمايش سرزمين) بايد در كنار هم و بلكه برنامهريزي منطقه(برنامه
 ،يو انسان يعيواسطه تراكم مشكلات در ابعاد طبامروزه تهران به آمايش سرزمين انجام پذيرد.

و  تيچالش، تراكم جمع نيابعاد ا نيترفضا در كشور است. از مهم ياسيس تيريچالش مد نيترمهم
از آن است. از آنجا كه  يمشكل و مشكلات ناش نيشدن بر ا رهيچ يهماهنگ برا تيريفقدان مد

كه به  يامسئله نيدر نظر گرفت، اول كيكرانه دور و نزدجدا از پس راتهران  يياز نظر فضا توانينم
ها است. مشكلات تهران در سه كرانهپس نيدر ا يياي/جغرافييدالت فضافقدان ع ديآيچشم م

  هستند. ليتحلقابل  يو مل يامنطقه ،يگاهسكونت - يكالبد اسيمق
 رانيا يزيردر نظام برنامه يو محل يامنطقه ،يمل اسيدر مق داريو توسعه پا شيآما كرديفقدان رو

در  رامونيمركز پ يالگو يريگشده و شكل نهيادو نه ديشد ييمنجر به تمركزگرا زيقبل از هر چ
شدن  به نامتوازن زين قلابتوسعه قبل و بعد از ان يهاداشته است. عملكرد برنامه يدر پ زيكشور را ن

در  يياي/جغرافييفضا يعدالتيب نيكشور منجر شده است. همچن ييحاكم بر ساختار فضا يالگو
تهران  يشهر تيريدر مد كپارچهي تيريفقدان مد نيچنتبع آن در استان تهران و همكشور و به

با توجه به  ديآن با نهيحل مشكلات تهران و اداره به يمشكلات امروز تهران را سبب شده است. برا
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با استفاده از  نيسرزم شيآما يعادلانه به فضا و در قالب استراتژ شيآما كرديمنابع موجود با رو
شهر  نهياداره به نهيكرد تا زم يزيرو بلندمدت برنامه انيتاه، مدر سه افق كو ييعدالت فضا كيتاكت

اند و اين از آنجا كه شهرها بخش عظيمي از جمعيت دنيا را در خود جاي داده تهران فراهم شود.
به فزوني است، همچنين عامل اصلي توسعه فرهنگي و اقتصادي كشورها در جمعيت در آينده رو

وقفه و روزافزون جمعيت شهرهاي بزرگ و به دليل رشد و گسترش بي آيندواقع شهرها به شمار مي
كه عواملي ازجمله مهاجرت مردم از روستاها و شهرهاي كوچك و همچنين رشد مواليد و كاهش 

 .هاي بزرگ اهميت زيادي پيدا كرده استومير باعث اين امر است، توجه به توسعه شهرميزان مرگ
و قابل تأمل است، اين است كه توسعه اين شهرها چگونه و به چه  ولي آنچه در اينجا مسئله اصلي
هاي آيندگان را تأمين كند و با اصول توسعه پايدار مطابقت داشته صورتي بايد صورت گيرد كه نياز

 .باشد

شهري  يهااستيشهرها، فاصله گرفتن از سنواحي پيراموني در  فضايي لازمه رسيدن به عدالت
 ريزيبرنامههاي مبتني بر عدالت فضايي است. ي و نزديك شدن به سياستآمرانه و جامع عقلان

مريت متكي است، آبه انگاره عقلاني و جامع كه بر خردگرايي و  اشيي در ايران به دليل وابستگشهر
تواند به معناي حقيقي عدالت فضايي در شهرها برسد. از اين رو، براي رسيدن به عدالت در نمي

ريزي شهري در ايران هستند. بررسي كشور نيازمند تغيير انگاره برنامه يريگميصمشهرها، مقامات ت
 .كندريزي شهري هدايت ميادبيات نظري عدالت، ما را به سمت انگاره عدالت فضايي در برنامه

ها، شود، بلكه براي رسيدن به آنهمانند حق و عدالت صرفًا از بالا به افراد داده نمي ييهاارزش
هستند و اين امر نيازمند سياسي شدن فضاهاي شهري و تغيير  يجمعدان نيازمند تلاش دستهشهرون

در انگاره فضاهاي شهري در ايران است. مفاهيمي همانند عدالت فضايي و حق معطوف به شهر، 
يجاد آن ها را مطالبه كرده و خود در اشود، بلكه افراد جامعه هم بايد آنصرفاً از بالا به افراد داده نمي

تلاش كنند: به عبارت ديگر، نظارت عمومي جزو حقوق و تكاليف شهروندي است تا از طريق آن 
شده و حق شهر و عدالت فضايي از  ريپذمنصبان جامعه شهري امكانحاكمان و صاحب يريپذنظارت

بدون توجه به  ريزي،ريزي شهري در ايران بر فرآيند برنامهبرنامه يهاهياكثر نظر .ها خواسته شودآن
 محتوايديدگاهي منجر به ب نيچننياند. اساختارهاي فضايي و اجتماعي در شهرها متمركزشده

 كنار در ريزيبرنامه محتواي به توجه ،رونيهاي شهرسازي در كشور ايران شده است. ازاشدن نظريه
هنجاري بعد متوجه تربيش شهري ريزيبرنامه در عدالت جايگاه. است اهميت حائز بسيار آن فرآيند

آن. در سايه چنين بينشي است كه مفهوم واقعي  فرآيند تا است شهري ريزي(محتوايي) برنامه
 .ابدييشهري ايران تحقق م يعدالت در فضاها

  منابع
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ترجمه دكتر  ،يو عدالت اجتماع ي: رفاه انسانيزندگ تيفي)، ك١٣٨١( ديويد ت،ياسم .١
شماره  ،يـ اقتصاد ياسيمجله اطلاعات س ،يآبادو حكمت شاه نژاديحاتم نيحس

 .١٦٠- ١٧٣، صص ١٨٦و  ١٨٥

 لي)، تحل١٣٩٤(ي محمدپور جابر يو مرتض يالله فرهودرحمت و نيحس نژاد،يحاتم .٢
(مورد مطالعه: شهر  يخدمات شهر يهاياز كاربر يدر برخوردار ياجتماع ينابرابر
 .٧١- ٨٥ص ، ص٦٥شماره  ،يانسان يايجغراف يهاپژوهش)، نياسفرا

و  يابي: ارزيو عدالت اجتماع يي)، عدالت فضا١٣٩٥( يو عمران راست نيحس نژاد،يحاتم .٣
 .٨٢- ٩٥، صص ٩شماره  ،نيزمفصلنامه  ،يهارو ديويجان رالز و د يهادگاهيد ةسيمقا

در  يبر نابرابر يليتحل)، ١٣٩٨(يي روستا وريمسعود احدنژاد و شهر و مسعود ان،يدريح .٤
 ة(نمون GISبا استفاده از  يعدالت اجتماع كرديبا رو يهنگخدمات فر عيتوز

دانشگاه  ،يشهر يزيرو برنامه ايارشد جغراف يكارشناس نامهانيپا : شهر زنجان)،يمورد
 .ايزنجان، دانشكده جغراف

و صمد  يونسي ي. ت : مصطفبرداشت مسلمانان از عدالت ،)١٣٩٤( ديمج ،يخدور .٥
  .ديرات دانشگاه مفتهران : انتشا ،چاپ اول ي،ريظه

در  ييگفتمان عدالت فضا ،)١٣٩٤( فرامرز ،يبهرام و رستم زاده،يپور، هاشم، عل داداش .٦
  .انتشارات آذرخش :. قميشهر يزيربرنامه

 يخدمات عموم عيتوز ةويش ليو تحل ي)، بررس١٣٩٠(ي پور، هاشم و فرامرز رستمداداش .٧
و توسعه  ايجغراف)، اسوجيهر : شيمورد ة(مطالع ييعدالت فضا دگاهياز د يشهر
 .١٧١-١٩٨، صص ١٦شماره  ،ياهيناح

 ديچاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شه توسعه و تضاد،)، ١٣٧٦( فرامرز پور،عيرف .٨
 .١٣٩٠شش،  ةمنطق يشهردار يآمار ةسالنامي، بهشت

پور. چاپ  ونيو هرمز هما يمحمود ديت : وح عدالت. شةياند ،)١٣٩٠( ايآمارت سن، .٩
  .كاو و اول. تهران، انتشارات كند

 ،چاپ اول ،حسن افشاررجمه ت عدالت: كار درست كدام است؟ ،)١٣٩٣( كليما سندل، .١٠
  تهران، انتشارات نشر مركز

گزارش عملكرد شركت عمران و توسعه  ،)١٣٩٣( جانيعمران و توسعه آذربا شركت .١١
  جانيآذربا

 يهادر برنامه ييلت فضاعدا يابيارز ،)١٣٩٣( صالح محمد ،يدهنديب يشكوه .١٢
 يهنرها سيپرد ،يدانشكده شهرساز :تهران ي،شهرساز يپژوهش دكتر ،يتوسعه شهر

  دانشگاه تهران با،يز
جلد اول، انتشارات  ،اينو در فلسفه جغراف يهاشهياند)، ١٣٩١( نيحس ،ييشكو .١٣

 .يتاشناسيگ
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 يةنشراقتصاد،  و يو كلان: عدالت، عدالت اجتماع يخي)، تار١٣٧٩( يموس نژاد،يغن .١٤
 .٥، شماره اقتصاد

در شهر  يـ درمان يمراكز بهداشت ييايجغراف عيتوز ي)، بررس١٣٩٦( نژاد، حسنقره .١٥
 .٩١- ١٠٣، صص ٤٤شماره  ،ييايجغراف قاتيتحقاصفهان، 

 يسامانده)، ١٣٩٧(ي مؤمن يو مصطف يمظفر صراف ي وموس ،يكجور يكمانرود .١٦
 ايارشد جغراف يكارشناس نامهانيپا ن،تهرا يشش شهردار ةمنطق يررسمياسكان غ

 .يبهشت ديدانشگاه شه ،يشهر يزيرو برنامه

: دوم. تهران راستيوي، نيبحر نيحس دي. ت : سشكل شهر يتئور ،)١٣٩١( نيكو نج،يل .١٧
  انتشارات دانشگاه تهران

فشرده و  ي: شهرهاديجد يو توسعه شهر داريپا ةتوسع ي)، الگو١٣٨٢( محمدرضا ،يمثنو .١٨
 .٨٩-١٠٤، صص ٣١شماره  ،يطيمطالعات محگسترده،  شهر

 يهاپژوهششهر تهران،  يو عدالت اجتماع يافتگي)، توسعه١٣٩٣( سهينف ،يمرصوص .١٩
 .١٩- ٣٢، صص ١٤شماره  ،ياقتصاد

 ةمسائل توسع يطرح مطالعات و بررس)، ١٣٨٢پارس ( - مهندسان مشاور نقش جهان  .٢٠
 .نيزم يالعات كاربرشش تهران، جلد اول، تهران، مط ةمنطق يشهر

  .زيطرح توسعه و عمران شهر تبر ،)١٣٩٠( طيمشاور نقش مح نيمهندس .٢١
- ٥٠) : ٥٠( ٢٠، صفه ،به مثابه روش پژوهش ياستدلال منطق ،)١٣٨٩( ديحم ،يرجانيم .٢٢

٣٥  
 تهران، انتشارات مبتكران. ران،يا ينظام شهر ييايپو)، ١٣٨٨( اصغر ان،ينظر .٢٣

 گران،يو د اني، ترجمه فرخ حسامو شهر ياجتماع عدالت)، ١٣٩٤( ديويد ،يهارو .٢٤
 تهران). ي(وابسته به شهردار يشهر يزيرتهران، شركت پردازش و برنامه

 يكاربر يزيردر برنامه يشيدوراند تي: حكاقدرت يهاهيسا ،)١٣٨٨( نيج ر،يليه .٢٥
  نرايانتشارات جامعه مهندسان مشاور ا: . چاپ اول. تهراني. ت : كمال پولادياراض

 عيتوز يقيتطب ي)، بررس١٣٨٧(  نيحس يغفوري ي و عل يآباديزنگ ؛ درضايحم ،يوارث .٢٦
، ١١، شماره و توسعه ايمجله جغراف ،ياز منظر عدالت اجتماع يشهر يخدمات عموم

 .١٣٩-١٥٦صص 

چاپ اول. تهران : انتشارات جامعه  از عدالت. انيرانيدرك ا ،)١٣٨٨(وشيدار ،يعقوبي .٢٧
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