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ABSTRACT 

Objective: It is important to know and analyze the space via goals and processes which have 
consolidated it. These goals and processes are provided and implemented by existing 
structures, rules and institutions which have so many effects on creating injustice. Among 
these issues, policymaking plays an important and powerful role in space producing and 
creating justice or injustice.   
So, spatial justice is a conceptual tool which can review and analyze dynamism, processes and 
tools of urban space production to reach just city. Furthermore, the main goal of this research 
is to analyze the content of urban management policymaking based on criterion of spatial 
justice discourse. 
Methods: Since the comprehensive plan of Tehran city is the main document in the field of 
urban Policymaking,in this paper, it is selected as a well-known example of policymaking 
documents and interesting principles and components related to spatial justice discourse has 
been extracted and analyzed from use of qualitative method and theme analysis. 
Results: Research findings show that this document has been paid attention more to negation 
of marginalization, inclusion, equity of opportunity and participation. The obtained evidence 
is induced by less attention to existing principles and components about diversity, 
transparency and consensus criteria in these criterions. According to deference and liberty 
criterion, this document has remained at some general ideas which don’t have any specified 
proposed policy. 
Conclusion: Researchresults show that some context and dimensions of spatial justice have 
been paid attention on document of urban management policymaking in Tehran which 
explains the relative existence of “justice of spatiality” in urban management policymaking. 
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شهر  :مطالعة موردي( گذاري مديريت شهريتحليل گفتمان عدالت فضايي در سند سياست
   )نتهرا

  
  cكمال نوذري، bايرج قاسمي، 1و aمجتبي رفيعيان

 
a  ،دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.دانشكده هنر و معماري، دانشيار گروه شهرسازي  
b  رانيا ،جهاد دانشگاهي، تهران اجتماعيي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اهمنطقريزي شهري و برنامهمديريت استاديار گروه.  
c رانيا ،جهاد دانشگاهي، تهران اجتماعيريزي شهري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات دانشجوي دكتري رشتة جغرافيا و برنامه.  

    چكيده
اند اهميت زيادي دارد. اين يي كه آن را قوام بخشيدهها و فرايندهافضا از طريق هدف شناخت و تحليل :تبيين موضوع

سازي تهيه و پيادهتأثير بسزايي دارند عدالتي كه در ايجاد نااهداف و فرايندها توسط ساختارها، قوانين و نهادهاي موجود 
- به شمار مي ي فضاييعدالتايجاد عدالت يا نا و توليد فضا عرصه مهم و قدرتمندي درگذاري سياست ،در اين مياند. نشومي

پويايي، فرايندها و ابزارهاي توليد فضاي  توانيم. بر اين اساس عدالت فضايي يك ابزار مفهومي است كه در چارچوب آن رود
يابي به شهري عدالت محور مورد بررسي و تحليل قرار داد. در اين راستا هدف اصلي اين پژوهش، تحليل شهري را در دست
  باشد.مديريت شهري در چارچوب معيارهاي گفتمان عدالت فضايي مي گذاريمحتواي سياست

در اين مقاله به عنوان نمونة  ؛گذاري شهري استسند اصلي در حوزه سياستشهر تهران آنجايي كه طرح جامع ز ا: روش
ه در ارتباط با گفتمان مورد توج يهامؤلفهگذاري انتخاب و با استفاده از روش كيفي و تحليل تم، اصول و معرف اسناد سياست

  عدالت فضايي از آن استخراج و تحليل شده است.

و  هافرصتاي شدن، همه شمولي، برابري يهحاشسند به معيارهاي نفي اين دهد كه هاي پژوهش نشان مييافته :هايافته
ده حاكي از توجه كمتر سند مشاركت توجه بيشتري داشته است. در مورد معيارهاي تنوع، شفافيت و توافق، شواهد به دست آم

هاي كلي يدهادر حد برخي  سندباشد. در زمينه معيارهاي آزادي و تفاوت نيز؛ يماين معيارها ر د موجودهاي مؤلفهبه اصول و 
 باشد باقي مانده است.كه فاقد سياست پيشنهادي مشخص مي

و ابعاد عدالت  هانهيزم، برخي تهران شهري گذاري مديريتدر سند در سياست دهديمنتايج پژوهش نشان : گيرينتيجه
گذاري مديريت  در سياست» عدالت حالت فضايي«نسبي آن را به وجود  توانيمفضايي مورد توجه قرار گرفته است كه 

  شهري تعبير كرد.

  .گذاري، مديريت شهري، طرح جامع، شهر تهرانعدالت فضايي، سياست :هاكليدواژه
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   مقدمه
توان سطح عدالت را در شهرهاي نياز به عدالت در شهر نيازي عيني است و هيچ كس منكر اين نيست كه مي

فور از هلي كه زمان .عدالتي دارد اي در برقراري عدالت يا ندر اين ميان فضا و فضاي شهري نقش مهم .امروزي ارتقا داد
   .شوديم؛ اين حق به فضا معطوف كنديمصحبت حق به زندگي شهري 

 نشينيهحاشدفاع از ساكنان  هايگروهتا  متحدهاياالتاجتماعات محلي در  هاياعتراضاز كه اجتماعي  هايجنبش
جريان دارند؛ همگي براي مطالبه  ض در شهرهاي كشورهاي خاورميانهدر شهرهاي كشورهاي در حال توسعه و اعترا

). 1394(مريفيلد، داند هايي در فضا و براي فضا ميرا جنبش هاعدالت از فضاي شهري بوده و به حق اندي مريفيلد آن
دوارد سوجا ا كنند.يهاي سياسي نيز براي مقاصد خودشان از راهبردهاي شهري و فضايي استفاده مها و گروهامروزه دولت
هاي كامالً هاي سياسي جناح راست افراطي و فاشيست اروپايي از راهبردهاي فضايي در روشكند كه گروهعنوان مي

ماهرانه به منظور تقويت ساختارهاي فضايي كنترل اجتماعي، ستم نژادي و فرهنگي و مزيت اقتصاد سياسي استفاده 
ميدان و حيطه  -ي براي برنامه شهريساز استيساز جمله  –ين عرصة سياسي بنابرا .)Soja, 2010: 632( كنندمي

است. نكته مهم اين است كه نه تنها منصفانه بودن نتايج تضمين گردد بلكه  1آيينيمهمي براي اجراي عدالت كار
  ).93: 1388ير، شوند، عادالنه باشد (هيلها متأثر ميهاي نيل به اين نتايج نيز براي همه كساني كه از آنشيوه

ها، هاي گوناگون نمود عيني و فضايي اراده آگاهانه يا ناآگاهانه انساندر عدالت فضايي باور عمومي اين است كه فضا
هاي اجرايي و قانوني، مديريت هاي كالن ملي، نظامگذارينهادهاي مختلف سياسي و اجتماعي، نظام اداري، سياست

سياست به واسطه حمايت ايدئولوژي و به وسيله ). 140 -139 :1387و عبداللهي، ... است (جوان اي ومحلي و منطقه
باشد تأثير مي... ها وها، ساختها، جريانو مجري تصميم بر فضا كه متشكل از جامعه مدني، شبكه ساز ميتصمنهادهاي 

فضا در كل شامل محيط . ده استرابطه فضا و سياست يك رابطه ديناميك و پيش رون. پذيردگذارد و از آن تأثير ميمي
ها، اما سياست همه قوانين و مقررات، بخشنامه ؛شودهاي مصنوعي، مردم و جامعه ميانساني، محيط طبيعي، ساخت

  ).120 -119: 1391، ديگرانحافظ نيا و (گيرد هاي توسعه را در بر ميهاي عملي و برنامهها، سياستاستراتژي
ها و قوانيني هاي مردم و مسئول تدوين و اجراي سياستا نماينده رسمي خواستهبسياري دولت يا بخش عمومي ر

عرصة شهرها ). 1394هاي اجتماعي را پايدارتر ساخته و يا آن را كاهش دهند (گرپ، توانند يا نابرابريدانند كه ميمي
ي در توزيع امالحظهار قابل آن مديريت شهري داراي اختير ي خاصي وجود دارد كه دهانهيزم. هستند گذاريسياست

يي همچون توسعة مجدد شهري، خدمات شهري و ... از اين دست هستند. در اين هاعرصهمزايا و مضرات شهري هستند. 
اي براي رابطه سوزان فاينشتاين معتقد است كه بدون بسيج طرفداران سياسي و حمايت صاحب منصبان، هيچ نسخه

 .)Fainstein, 2009(عدالت اجرا و تكميل نخواهد شد 

اين اهداف و  اند اهميت زيادي دارد.ها و فرايندهايي كه آن را قوام بخشيدهفضا از طريق هدف شناخت و تحليل
 شود؛سازي ميتهيه و پياده تأثيرگذارندعدالتي بسيار كه در ايجاد نافرايندها توسط ساختارها، قوانين و نهادهاي موجود 

عدالتي فضايي است. چرا كه زمينة فضا، يكي از ابزارهاي قدرتمند در ايجاد عدالت يا ناگذاري در بنابراين سياست
فاينشتاين  .هاي طوالني استگذاري طي زمانهاي پيچيده سياستيابي به عدالت فضايي در شهرها حاصل فرايندهدست

ر هم زمان درباره ابزارها و مقاصد، كنيم بايد به طوكند كه زماني كه درباره شهرهاي عدالت محور فكر مييماشاره 
   ).74 :1392فاينشتاين، (راهبردها و اهداف جنبش اجتماعي و نيز سياست عمومي مناسب فكر كنيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Procedural 
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هاي شهري عادالنه هستند يا خير؟ يك شهر مبتني بر عدالت فضايي بايد به اين موضوع بپردازد كه قوانين و سياست
يي مدنظر است كه ديناميسم و اصولي كه خود را به طور فضايي در شهر نمايان ديگر مفهومي از عدالت فضابه بيان 

عدالتي فضايي در شهر است و اي و بنيادين به چرايي عدالت يا نااين رويكرد، نگاه ريشه كنند مورد پرسش قرار دهد.مي
ها و روندهاي ان اصالح سياستعدالتي فضايي و در نهايت امكجويي نا يابي و پيامدبه بررسي فرايند تشخيص و علت

  .شودمنجر به آن ختم مي
عدالتي فضايي نقشي پر توليد فضا و نيز عدالت و نا گذاري در شرايط خاصي مثل كشور ايران در توليد و بازسياست

رگوني كه به ويژه طي دو دهه اخير دگ كنديمرنگ دارد. در شهر تهران ضرورت توجه به اين موضوع از آنجا اهميت پيدا 
گذاري مديريت شهري به وجود آمده است. به عالوه در شهري كه و تغييرات گسترده فيزيكي و كالبدي ناشي از سياست

هاي اجتماعي و شكاف طبقاتي و بازتاب فضايي آن به صورت تمايزات كالبدي مواجه است، حساسيت با محروميت
تواند در حركت به سمت شهر خوب و توسعة ي منجر به آن ميهافضايي به مقوله عدالت، شناخت فرايندها و قانونمندي

تواند تأثير زيادي در گذاري دموكراتيك و توزيع متوازن مازاد و منابع شهري ميپايدار شهري كمك نمايد و سياست
  گيري عدالت فضايي داشته باشد. شكل

گذاري مديريت شهري در حوزه ه سياستهاي مورد توجها و مقولهدر اين پژوهش در صدد بررسي موضوع نگارندگان
. از اين رو مسئلة پژوهش حاضر ايـن  اندبوده 1386عدالت فضايي با استفاده از تحليل كيفي سند طرح جامع مصوب سال 

هـا و ابعـاد مـورد توجـه     مؤلفـه و در نهايت  است؟ چگونهمديريت شهري با عدالت فضايي گذاري سياستارتباط  است كه
  گذاري مديريت شهري در شهر تهران كدامند؟ضايي در سند سياستگفتمان عدالت ف

  پيشينه نظري 
عدالت موضوع ريزي شهري/ شهرسازي قدمت چندان طوالني ندارد اما به رغم اين كه كاربرد اصول عدالت در برنامه

 شهريي هاتنش و هازاعن افزايش دليلبه ، 1960دهة  اواخر در. سابقه بيش از چندين دهه در پيشينه توسعة شهري دارد
ي هانزاعكاهش  در كهي اگونه به يافت، رايشگ »اجتماعي عدالت« يسو به شهري، ريزيبرنامهغربي،  جوامع رد

 براي جهانيداري سرمايه حتّي. بود موفّق بسيار غربداري سرمايه جامعه رد تعادلايجاد  و اجتماعيكنترل  و شهري
ي هااعتراض اجتماعي كنترل هدف با محرومان حقوق زا دفاع در جديد نهادهاي ادايج به دخو قدرتهاي يهپا تحكيم
در دهــه ). 1379 هاروي،( بود برخوردار سرمايه صاحبان و ساالران فن ماليحمايت  از امراين  و كرد اقدام محروم اقشار
با بعــد  يهادر دههو  مطرح شــد ، مفهــوم عدالــت در توزيــع منابــع و خدمــات، توســط ديويــد هــاروي1970

و ، ارن ايفتاچل، پيتر ماركوس لئوني ساندركاك، ســوجاينشتاين، ادوارد فاتحقيقات و كارهاي افرادي مانند سوزان 
   .قرار گرفتشــهري  ريزيكانون برنامه در ديگران

خواه، نظرات  ريزي عدالتبرنامهريزي وكالتي، ي مختلفي از جمله برنامههاهينظربه طور مشخص در اين چارچوب 
سوزان فاينشتاين،  2ارتباطي و رويكرد شهر عدالت محور ريزي، برنامه)1(انتقالي بستاني -ريزي بدهديويد هاروي، برنامه

  .انددادهبحث عدالت را در شهر و فضاي شهري مورد توجه قرار 
 ريزي شهري موردهاي برنامهعدالت در نظريه حثتوان در دو جريان فكري اصلي در زمينه مبارا مي هاهينظراين 

  بررسي قرار داد:
ها در در درون فلسفه سياسي ليبرال و پس از جنگ جهاني دوم پديدار شده كه عمده آن نخست: نظراتي كه 

 1ريزي براي مناظرهچارچوب عقالنيت ارتباطي هابرماس قابل بررسي هستند. اين نظرات تحت عناويني مانند برنامه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - The Transactive Style of Planning 
2 - The Just City 
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و هيلي،  1999(فارستر،  3ريزي همكارانه)، برنامه1993، 1989، 1985(فارستر،  2ريزي ارتباطي)، برنامه1992(هيلي،
ريزي با مطرح شده و افرادي مانند پتسي هيلي، جان فارستر، جين هيلير و ديگران آن را در مباحث برنامه )،2003، 1997

ترين غالب. اين جريان يكي از انددادهشود، بسط و گسترش  ه منتهيهدف فراهم كردن فرايندي كه به نتايج عادالن
 ميالدي به اين سو بوده است. 1990(شهري) از دهه ريزي نظريات برنامه

 : نظراتي كه در چارچوب رويكرد اقتصاد سياسي و با انتقادهاي اقتصادي و تاريخي به فلسفه سياسي ارائه شدهدوم
هاي ماركسيستي تغييرات در وضعيت شهري نشعابات متفاوتي هستند. يك طيف با تحليلو ا هااما داراي ديدگاه است

دانند و توسعة فضايي هاي جايگزين را براي عدالت اجتماعي ضروري ميداري و نئو ليبرالي و...) و ايجاد نظام(سرمايه
كند كه زمينه هاروي اين طور استدالل ميكنند. در اين داري شناسايي مينابرابر را به عنوان ركن اصلي عملكرد سرمايه

شوند. از نظر وي هر تالشي براي هاي شهري ميعدالت نيازمند تغيير شكل فرايندهايي است كه موجب افزايش نابرابري
وي اعتقاد دارد كه  .عدالتي شكست خواهد خوردااي نيشهرداري در مواجه با علل تحقق عدالت در شرايط و روابط سرمايه

و كار بازار است كه از طريق آن انتقال  هاي ديگري در مقابل سازمعاصر مسئله اصلي طرح راه حل »پيشرفته«وامع در ج
ها كامالً آشكارتر است، ممكن گردد. هاي اجتماعي در آنها و مناطقي كه ضرورتقدرت توليدي و توزيع مازاد به بخش

  ). 118: 1379هاروي، ( هستيم تا جايگزين نظام بازار شوديابي در نتيجه، ما نيازمند الگوي جديد از سازمان
در چارچوب اقتصاد سياسي تحول پيدا كرده و  شناسي پسامدرن، رويكردشانيك طيف ديگر نيز تحت تأثير معرفت 

 ردر شه. نظرات سوزان فاينشتاين در زمينه عدالت دارد هاي اقتصاد سياسياز تحليل ترييافته شكل تغيير هاآننظرات 
) در 2011 ،2010، 2009، 2003() و ادوارد سوجا در زمينه عدالت فضايي شهري 2010 ،2009، 2005، 2000 ،1996(

 گيرد.طيف قرار مي اين

كه  كنديمدر اين چارچوب است كه سوزان فاينشتاين در قالب رويكرد شهر عدالت محور اين سؤال را مطرح   
(ناحيه/ داري جهاني، شرايطي را فراهم كند كه در آن شهر اقتصاد سياسي سرمايهتواند در چارچوب ريزي چگونه ميبرنامه

و تغيير شهري را  كشور/ جهان) بهتر براي همه شهروندان به وجود آيد و امكان بهبود كيفيت زندگي انساني افزايش يابد
الگويي را  عدالت محورد رويكرد شهر ير باشد. از نظر وي قواعپذامكانكه هم مطلوب و هم  دانديمنيازمند راهكارهايي 

كند فراهم مي »داريهاي اجتماعي و فضايي توليد شده از سوي سرمايهواكنش به نابرابري«ريزان به منظور براي برنامه
)Fainstein ,2000, 2005 ,2009, 2010.(  

در عمل اجتماعي و ي جديد و متفاوتي براي به كار گرفته شدن هافرصتسوجا نيز رويكردش را در جستجوي 
رساندن امكانات حداكثر ، بلكه در به سمياليسوسداري به كه هدف آن نه در تبديل سرمايه دانديم پراكسيس فضايي

 :Soja,2003( باشديم داري موجوددموكراتيك و منعطف در درون جوامع سرمايه سمياليسوس(احتماالت) براي يك 

270-271(.  
مانند هاروي و ديگران كه دغدغه عدالت در شهر را  پردازييهنظرر چند برخي از توان گفت كه به طور كلي همي

ريزي يابي هستند تا جايگزين نظام بازار شود؛ اما رويكردهاي جديد عدالت در برنامهدارند به دنبال الگوي جديد از سازمان
اي بهتر يابي به آيندهه دنبال دستب ؛ددارندموكراتيك و سوسياليستي  اتتفكري از ادورگهكه تا حدود زيادي قالب  شهري

ريزي را كوشند نظريه و عمل برنامهداري ميداري كنوني هستند و به جاي انتقاد صرف از سرمايهدر درون نظام سرمايه
ريزي شهري از دهة آخر به سمت عدالت در شهر سوق دهند. موضوع عدالت توسط اين انديشمندان در مباحث برنامه

                                                                                                                                                            
1 - Planning Through Debate 
2 - Communicative Planning 
3-  Collaborative Planning  
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تم و آغاز قرن بيست و يكم به يكي از موضوعات اصلي تبديل شده و به ويژه با مقوله فضا پيوندي عميق برقرار قرن بيس
  كرده است.

به عدالت فضايي شهري هاي فكري معطوفمقايسه انديشه -1ل وجد  

  مفاهيم اصلي در زمينة عدالت فضايي هاانديشمندان/ نظريه  هاي فكريانديشه

  ليبرال

  جان راولز

ها (كه در ساختار يك هاي متعارض انسانيجاد تعادل واقعي در ميان خواستها -
  . نهاد اجتماعي وجود دارد)

  هاي پايه براي افرادحق برابر براي داشتن آزادي -
ها ينترمحرومها بايد به صورتي مديريت شود كه متضمن منفعت نابرابري -

  .باشد
آمارتيا سن و مارتا نوزبام (رويكرد 

  ها)قابليت
  مندي از آن را دارند.بهره هايي كه اشخاص امكانبه حيات و آزاديه توج -

منجر به شكل  ريزيبرنامهد در فراينل تاكيد بر گفتگو و فرايند يادگيري متقاب -  بستاني) - جان فريدمن (برنامه ريزي بده
  ها و ايجاد دسترسي برابر خواهد شد.اجتماعي گروهتگيري قدر

تسي هيلي و ديگران جان فارستر، پ
  ريزي ارتباطي)رنامهب(

ريزي از طريق گفتمان و درك تاكيد بر فرايندهاي عادالنه در فرايند برنامه -
  مشترك

  اقتصاد سياسي

  فور (حق به شهر)هانري له

 »دسته فضايي«شناسانه به نام تبيين توليد فضا با يك چارچوب معرفت -
هاي فضايي (اين سه وجه عمل نمودي و شامل: بازنمودهاي فضا، فضاي باز

 دهند).فور، يگانگي ديالكتيكي متضادي را تشكيل ميتوليد فضا از نظر له

هاي عمومي و حفظ ناهمگني در سازي فضاحمايت از مبارزه عليه خصوصي -
 نواحي مادر شهري 

به شهر به عنوان حق تغيير شكل يافته و نو شده نسبت به ق صورت بندي ح -
  و حقي عمومي و همگاني  دسترسي به منابع شهريق و ح زندگي شهري

  »توزيع عادالنه از طريق عادالنه«مد نظر قرار دادن اصل   ديويد هاروي

ي آثار محيطي، كاالها و خدمات بين مردم يك توزيع منصفانهتوجه به  -  عدالت محيط زيستي
  هاي بشر و جهان طبيعيمنطقه، يك كشور و همچنين ميان نسل

  توزيعي توجه ويژه به عدالت باز -  ريزي وكالتي)ف (برنامهپل ديويد

  ريزي عدالت خواهبرنامه
بيشتر براي افراد و  يهافرصتتوجه به ترويج اختيار، انتخاب و گشودن  -
  محروم در جامعه  يهاوهگر
گذاري ياستس در فرايندهايي محروم هاگروه ترگستردهخواهان حضور  -

  گيري دولتيتصميمو  عمومي

پسامدرن و رويكردهاي 
تغيير يافته اقتصاد 

  سياسي
  
  

  ماريون يانگ

و منابــع شــهري در رســيدن بــه  خدمات برابرعامـل توزيـع توجه  -
 شهريعدالــت 

 ريزي شهري عادالنهتوجه به تفاوت در فرايند تصميم گيري در فرايند برنامه -

 توجه به شرايط نهادي در برقراري عدالت -

  سازي تفاوت و مقاومت در برابر آرمان يكپارچهتوجه به سياست  -
  شهر عدالت محور مبتني بر تنوع، برابري و دموكراسي -  )عدالت محورسوزان فاينشتاين (شهر 

ادوارد سوجا (در جستجوي عدالت 
  فضايي)

  عدالتيتاكيد بر حالت فضايي عدالت و نا -
  در فضا و منافع ارزشمند اجتماعي هافرصتو برابر  منصفانهتوزيع  -

  ها و تنوع توجه به همه شمولي اجتماعي و به رسميت شناختن و حفظ تفاوت -  ساندركاك لئوني
)نگارندگان :تهيه و تنظيم(  

  :) Soja, 2009( موارد زير استعدالتي فضايي از نظر سوجا شامل برخي از مفاهيم عدالت/ نا
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هاي فضايي يا معناي تأكيد تعمدي و متمركز بر جنبه ترين مفهوم خويش بهعدالتي فضايي در گستردهنا عدالت يا -
ها و منافع و برابر فرصت منصفانهعدالتي است. به عنوان نقطه شروع، اين مفهوم شامل توزيع جغرافيايي عدالت و نا

  شود.ها ميارزشمند اجتماعي در فضا به منظور مورد استفاده قرار گرفتن آن
هاي ديگر جانشين يا جايگزيني براي عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي يا شكل عدالت فضايي از اين نظر به عنوان -

رود، بلكه روشي براي نگريستن به عدالت از ديدگاه فضايي انتقادي است. از اين نظر، هميشه يك عدالت به شمار نمي
  بعد فضايي مربوط به عدالت وجود دارد. 

همچنان مشاهده كرد. وان يك پيامد (نتيجه) و هم به عنوان يك فرآيند توان هم به عنعدالتي فضايي را ميعدالت يا نا -
به خودي خود عادالنه يا  ،نتايج) نيز( الگوهاي جغرافيايي يا توزيعي و نيز فرآيندهاي ايجاد كننده اين پيامدها كه

و درك فرآيندهاي  عدالتي فضايي به طور توصيفي آسان است، اما تشخيصهايي از ناغيرعادالنه هستند. كشف نمونه
  شوند از سختي بسيار بيشتري برخوردار است.مهمي كه موجب ايجاد يك جغرافياي ناعادالنه مي

شود، ها ايجاد ميهاي خاص به خاطر مكان جغرافيايي آنداري از برخي گروهكه در اثر طرفداري و جانب تبعيض مكاني -
اي خاص رهاي فضايي بادوامي كه موجب برتري و مزيت عدهعدالتي فضايي و ايجاد ساختاعاملي اصلي در ايجاد نا

شوند، گيري تبعيض مكاني و فضايي ميترين عواملي كه موجب شكلشدهآيد. سه مورد از شناختهشود به حساب ميمي
  محدود كرد. ينيگز ييجداطبقة اجتماعي، نژاد و جنسيت هستند، اما اثرات اين عوامل را نبايد فقط به ايجاد 

هايي كه در اين زمينه وجود دارد عدالتي فضايي است. مثالماندهي سياسي فضا، يكي از ابزارهاي قدرتمند در ايجاد ناساز -
هاي گذاريهاي انتخاباتي، محدود كردن سرمايهتوان از تقسيم ناعادالنه حوزهاز دامنة متنوعي برخوردار است كه مي

هاي سكونتي، اي، تفكيك نهادينه حوزهنحصاري بر ايجاد آپارتايد منطقهي ابندةپهنهاي خاص، تأثيرات شهري در حوزه
فضايي مركزي ـ پيراموني به واسطه  تأثير جغرافياي نظامي و استعماري بر كنترل اجتماعي و ايجاد ساختارهاي

 باشد.هاي ملي نسبت به مقياس محلي ميامتيازدهي به مقياس

تر عني جستجوي جغرافيايي عدالت اجتماعي نيست، بلكه تالشي جامعبنابراين جستجوي عدالت فضايي فقط به م
- گيري دانش، از دانش هستي شناسي گرفته تا دانش معرفتاين مفهوم در همه سطوح شكل به 1براي فضائيت بخشيدن

د كه سوجا اعتقاد دار .)Soja,2010: 629-630(باشد ، مطالعة تجربي و پراكسيس اجتماعي ميپردازييهنظرشناسي، 
  ).Ibid, 630; Soja et al, 2011(آيد دست مي جستجوي عدالت فضايي، با دفاع قاطعانه از ديدگاه فضايي انتقادي به

دهد. در مورد بررسي قرار مي بندي ديالكتيكيصورتسازي عدالت فضايي را در يك مفهوم ،ديكسي نيز همانند سوجا
مفهوم اول  كند. از نظر ديكسياشاره مي »3عدالتي حالت فضايينا«و  »2عدالتيحالت فضايي نا«وي به بندي اين صورت

عدالتي در توان از يك نگرش فضايي براي تشخيص نابه اين معني است كه عدالت داراي بعد فضايي بوده و بنابراين مي
د در توليد و باز توليد از طرف ديگر مفهوم دوم بر ظرفيت ساختارهاي موجو .هاي توزيعي استفاده كردفضا با تحليل الگو

از نظر . تگرا اس و فرايند عدالتي حالت فضايي پوياتردر مقايسه با مفهوم اول، نا .عدالتي از طريق فضا داللت داردنا
تأكيد به خودي خود بر فضا نيست، بلكه بر فرايندهايي است كه ؛ بندي ديالكتيكيصورت سازي وديكسي در اين مفهوم

و در عين حال بر كاربرد اين فضاهاي توليد شده در فرايندهاي پوياي اجتماعي، اقتصادي و روابط كنند فضا توليد مي
كند تا به جاي تشخيص اين كه آيا يك اتفاق خاص عادالنه يا اين رويكرد به ما كمك مياز نظر وي . سياسي است

ها به روشي كار شف كنيم تا ببينيم آيا آنهاي پوياي اجتماعي، فضايي، اقتصادي و سياسي را كناعادالنه است، فرايند
 ).127-129 :1392ديكسي، ( توليد كنند شوند، توليد و بازكنند كه تسلط و سركوب را كه ناعادالنه در نظر گرفته ميمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Spatialize 
2- Spatiality of Injustice 
3- Injustice of Spatiality 
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اين اساس از نظر ديكسي، مفهوم عدالت فضايي، انتقادي از كنار گذاشتن، تسلط و سركوب سيستماتيك است؛  بر 
هاي موجود در فضا و عدالتيهاي جديدي است كه به اقدامات انجام گرفته عليه ناه هدف آن ترويج حساسيتانتقادي ك

حالت  عدالتي )نا(هدف اين انتقاد، تفسير يك گفتمان ايدئولوژيكي درباره از نظر وي  .بخشد، جان مي4هاي فضاييپويايي
بنابراين سه مفهوم  است؛ 5مقاوم بودن/ شهر و حق متفاوت است؛ گفتماني كه متأثر از دو مفهوم حق حضور در فضايي

 ، حق حضور در شهر و حق متفاوت بودنو ناعدالتي حالت فضايي) عدالتينافضايي حالت عدالتي (هاي فضايي ناديالكتيك
متأثر از  بخشهاي يك سياست رهاييبيند و بر اساس آن مؤلفهآورد ميرا در يك مثلثي كه اين مفاهيم را گرد هم مي

  ). 128 -129همان منبع: ( كندحالت فضايي را تعريف مي
  
  
  

  
  
  

  بخش متأثر از حالت فضايي از نظر ديكسيهاي سياست رهاييابزار مفهومي مؤلفه -1 شكل
  )1392 با استنتاج از ديكسي، نگارندگانمنبع: (

انيزم فضاي شهري همان طور كه در جهت تحليل گفتمان عدالت فضايي شهري و نيز براي شناخت مك بنابراين
- هايي كه در شكلها و فراينداين حوزه همانند سوجا و ديكسي نيز بر روي آن تأكيد دارند؛ شناخت هدف پردازانيهنظر

مانند ساير مناسبات اجتماعي در فضا آشكار  گذاريسياستسياست و  .و توليد فضا تأثيرگذارند اهميت زيادي داردگيري 
عدالت گذاري و فضا است. سياست رابطة متقابلدرك  مستلزمدرك مفهوم عدالت فضايي در شهر نيز، اين بنابر .شوندمي

مورد استفاده قرار گرفته براي پيشبرد برقراري در زمينه عدالت فضايي  به طور گسترده گاهاً توزيعي يا برابري توزيعي كه
عدالتي كه جنبه ساختاري ناالت توزيعي از توجه به داليل عد. است اما به تنهايي كافي نيست شرط الزم عدالت در شهر

توزيعي  عدالتينا توليدكنندهدارد كه هم ) روابط قدرت(اين داليل ريشه در روابط اجتماعي توليد فضا . داشته ناتوان است
تبيين و از اين جاست كه اهميت  ).156-141: 1392(ماركوس،  به شهري عادالنه است يابيدستبوده و هم مانع 
كند و مصاديق ايجاد گذاري مديريت شهري به عنوان بستر سياسي و حقوقي توليد فضا اهميت پيدا ميواكاوي سياست

  .هاي شهري مشاهده كردتوان در موارد زيادي از سياستعدالتي را مينا
هاي توسعة شهري ا و برنامههها و طرحاي وسيع دارد و قوانين و مقررات، بخشنامهگذاري دامنهدر اين ميان سياست

هاي اجرايي و قانوني است. ها و اهرمگذاري توسعة شهري به مفهوم تدوين چارچوبگيرد. در مجموع سياسترا در بر مي
ها و...) و چارچوب ها، بخشنامهدر شهر تهران اين موارد در دو چارچوب حقوقي و قانوني (قوانين، مصوبات، دستورالعمل

  بندي هستند.هاي توسعة شهري قابل جمعهها و برنامطرح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- spatial dynamics 
5- right to difference/ resist 

 عدالتيناهاي فضاييديالكتيك

 حق متفاوت بودن حق حضور در شهر
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  )نگارندگانمنبع: ( گذاري شهري و عدالت فضاييرابطه سياست -2شكل 

  گذاري مديريت شهري مفهوم معيارهاي ارائه شده براي ارزيابي سياست -2 جدول
  فضاييگذاري و نتايج عيني آن در فضاي شهري) از منظر عدالت (محتواي اسناد سياست

  مفهوم در عدالت فضايي/ شهري  معيار
  هاي انساني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.به معناي تنوع در ابعاد كالبدي و ويژگي  تنوع

برابري در 
  هافرصت

ي شهري، هاها و پروژهارزشمند اجتماعي در فضا، منافع قانوني برنامهافراد جامعه و شهروندان فرصت برابر در استفاده از منافع
اطالعات داشته باشند. اين معيار در تقابل با رانت  گيري عمومي و دسترسي بهمنابع، خدمات شهري، مشاركت در تصميم

  ي صاحب قدرت يا نفوذ قرار دارد.هاگروه

  مشاركت

هاي عمومي و گذاريهاي توسعة شهري و سياستهايي كه از طرحدر عدالت فضايي به معناي شراكت شهروندان، افراد و گروه
ها شهروندان در اجراي و برنامه گيري عمومي است. همچنين مشاركت، تصميميساز يمتصمپذيرند در فرايند شهري تأثير مي

نامه رود. به طوري كه يك توافقها تأثيرگذار است نيز بعد ديگر آن به شمار ميهاي شهري كه بر مكان زندگي آنو پروژه
ها ممكن است بر كسب و كارهاي خرد محلي تأثير بگذارد ها و پروژهداشته باشد. چرا كه اين برنامهمنافع اجتماع محلي وجود 

هاي و بنابراين در برنامه (عمدتاً تأثير منفي)، منجر به كاهش كيفيت زندگي و يا از هم پاشيدن روابط اجتماع محلي شود؛
اجتماعي مانند اجتماعات محلي و واحدهاي همسايگي در هاي محلي حضور و شراكت نمايندگان تجمعات فضايي و پروژه

  گيري ضروري است. تصميم

  آزادي
تأكيد دارد. به طوري  شانيزندگبر محيط  رگذاريتأثي هاپروژهوهابرنامهاين معيار به توجه به حق انتخاب شهروندان در زمينه

ي شهري و يا آثار و پيامدهاي آن وجود داشته باشد. همچنين در هاپروژهي و هابرنامهكه امكان اظهار نظر و مخالفت با اجراي 
  ي رسمي به وجود بيايد.نهادهاي صاحب قدرت و هاگروهاين زمينه نبايد در استفاده از فضا و منابع شهري محدوديتي از سوي 

نفي 
ي اهيحاش

  شدن

ي شهري است. روند گذاراستيسي و زيربرنامهي اين معيار به معناي مقابله با ناديده گرفتن منافع شهروندان در فرايندها
محروميت و عدم برخورداري نبايد منجر به تله فقر و نابرابري گردد و يك سطح حداقلي و متعادلي از نظر دسترسي به منابع و 

روندان به ي كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و محيطي در بين شههامنفعتو  هايگذارهيسرماي وجود داشته باشد. شهرامكانات 
ي اطبقهگزيني نژادي، قومي، مذهبي و  تبعيض ممكن توزيع شود. به عالوه شهرها نبايد داراي جداي نيتركمطور برابر و با 

ي توليدي ديگري دسترسي ندارند مجبور شوند براي هافرصتباشند. همچنين اجتماعات محلي فقير نبايد به خاطر اين كه به 
ي بايد با كارآمدي زيربرنامهبنابراين ؛ را بپذيرند شانيزندگي تهديد كننده محيط هاتيفعاليشتر فراهم كردن چند فرصت كار ب

گذاري وسياست
سازي شهريتصميم

 هايطرح بستر
 توسعه شهري

ويحقوقمحيط
 مديريتي

 ريزيبرنامه

 اجرا

توليد و بازتوليد
 فضا

ناعدالتي و شكاف عدالت فضايي
 فضايي

ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه

ري
شه

ل 
سائ

م
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  مفهوم در عدالت فضايي/ شهري  معيار
يي كه در هاگروهي افراد و هايتوانمند مردم فقير مقابله كند. در اين ميان پيوندمندنظامبيشتري با پديده به حاشيه رانده شدن

يي افزاهمضرورت دارد. اين  اندشدهيي كه به حساب آورده هاآنبه  اندشدهي شهري كنار گذاشته زيربرنامهي و گذاراستيس
  نيروي قدرتمندي را براي تغيير به وجود بياورد. توانديم

  تأكيد دارد. هاآني ارائه شده و نيز اجراي هاطرحو  هابرنامهگران بر سر ش و كن نفعانيذهمگاني  وفاق اين معيار بر  توافق

  همه شمولي
ي توسعة شهري هابرنامهي مختلف قومي، نژادي و جنسي مرتبط با هاگروهمدخل، هاي ذيمعناي توجه به همه گروهبه 

. به طوري كه امكان بروز هاستتفاوتي به فراگيري در شهرها با پذيرش و به رسميت شناسي ابيدستاست. به بيان ديگر 
  وجود داشته باشد.   هاآني سازنكساي متفاوت بدون يهاگروهبراي  هاخواستهصداها و 

ي توسعة شهري يا هر اقدام جايگزين، بايد اطالعات كافي به اجتماع محلي و شهروندان در خصوص منافع هابرنامهدر اجراي  شفافيت
  و مضرات آن داده شود.

  تفاوت

در  هاي شهرياجتماعي و محدودههاي محيطي متفاوت گروهاين معيار شامل توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و
گذاري است. شهرها همان هاي توسعه، توزيع خدمات شهري و سرمايهگيري براي ارائه برنامهگذاري و تصميمهنگام سياست

ريزي بنابراين برنامه هاي متوسط و كم درآمد نيز است؛هاي با درآمد باال است، مكان زندگي گروهطور كه مكان زندگي گروه
  .محيطي را بپذيرد رايط متفاوت، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وبايد ش

  )نگارندگان :تهيه و تنظيم(

  شناسيها و روشداده
گذاري شهري است، در اين مقاله به عنوان ، سند اصلي در حوزه سياست1386آنجايي كه طرح جامع مصوب سال  از

 ستا با رويكرد استقرايي بر مبناي روش پژوهش كيفي،گذاري انتخاب شده است. در اين رانمونه معرف اسناد سياست
نوع متغيرهاي  در واقع به دليل اين كه ماهيت موضوع ازانجام گرفته است.  6ها با استفاده از تحليل تمتحليل داده

يفي كه اند؛ روش كهاي متني بودههاي مورد بررسي نيز اسناد و دادهگيري و كميت ناپذير بوده و دادهغيرقابل اندازه
 پذيرتري بيشتري در اين زمينه دارد انتخاب شده است. انعطاف

هاي فكري و ها از انديشهها و مفاهيم آنروش كار بدين صورت بوده كه در ابتدا معيارهاي عدالت فضايي و مؤلفه
نون و نظري استخراج و سپس به تفكيك سطوح پيشنهادي در سند اصلي طرح جامع، شواهد موجود و يا كدهاي مك

هاي فرعي شناسايي و تحليل شده است. در نهايت از اين شواهد يا كدها؛ تم ،هامؤلفهبر اساس اين معيارها و  7مشهود
   هاي اصلي گرديده انجام شده است.تر كه منجر به شناسايي تمبندي كليشناسايي شده و در ادامه دسته

  
  

  
  شهر تهران گذاريعدالت فضايي در سند سياست فرايند استخراج شواهد گفتمان – 3 شكل

  روش تحليل تم به صورت مراحل زير انجام شده است:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 - Theme Analysis 

به صورت مشهود و هم به صورت مكنون (البته بيشتر به صورت مكنون) از سند طرح جامع استخراج شده است. براي افزايش قابل اعتماد بودن كدها هم  -7
ار هاي خود به بررسي نتايج پژوهش پرداخته) خواسته شد شواهد استخراج شده را مورد ارزيابي قربررسي كننده بيروني (شخصي كه با مالك پژوهش؛ از يك

  دهد.
  

  

معيار عدالت 
 فضايي

درمفهوم
عدالت فضايي

هاي معيارمؤلفه
عدالت فضايي

 دشواهد در اسنا
گذاريسياست

هاي اصليتمهاي فرعيتم
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مورد  ي آن)هاگزارش(متن سند اصلي طرح جامع و ساير  هاداده در اين مرحله: ) (متن هاآشنايي با داده :1مرحله  -
  قرار گرفت.ها) ها به صورت فعال (جستجوي معاني و الگوداده شو خوانبازخواني مكرر 

  كد اوليه از سند طرح جامع استخراج گرديد. 80در اين مرحله حدود ايجاد كدهاي اوليه:  :2مرحله  -
ي كدهاي مختلف در قالب كدهاي گزينشي است. در بنددستهجستجوي كدهاي گزينشي: اين مرحله شامل  :3مرحله  -

. اندشدهي بنددستهايجاد يك تم مشترك تركيب و  واقع در اين مرحله تحليل كدها شروع شده و كدهاي مختلف براي
  كد گزينشي به دست آمد. 69در اين مرحله 

. اين مرحله گرفته استمورد بازبيني قرار  ايجاد وها اي از تممجموعه در اين مرحله: ي فرعيهاتمي ريگشكل :4مرحله  -
هاي كدگذاري شده است. در يني در سطح خالصهها است. مرحله اول شامل بازبتم ةشامل دو مرحله بازبيني و تصفي

  شده است.ها در نظر گرفته داده ةها در رابطه با مجموعمرحله دوم اعتبار تم
  است. آمدهتم اصلي به دست  21اين مرحله  در: ي اصليهاگذاري تمتعريف و نام :5مرحله  -
  است. شده انجامتحليل پاياني و نگارش  ةاين مرحل درتهيه گزارش:  :6مرحله  -

  هاافتهي
كنند و بنابراين هاي مختلف و متفاوت آشكار ميفرايندهايي چون عدالت و ناعدالتي فضايي خود را در فضا به گونه

 گذارند، كشف كرد. ها تأثير ميها را در شرايط نهادي، قانوني و برنامه ريزي كه بر آنبايد آن

در چارچوب نظري نيز عنوان شد، تبيين و كشف فرايندهاي  اصلي در مفهوم عدالت فضايي همان طور كه مسئلة
در واقع پرسش اصلي اين است كه پويايي، . شوندپوياي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه منجر به توليد فضا مي

ي و قوانين گذاري شهرها/ سياستتوليد ناعدالتي فضايي (از جمله سياست ها و فرايندهاي توليد و بازاصول، ابزارها، شيوه
گذاري شهر تهران، يكي از اصول و كنند؟ طرح جامع به عنوان سند سياستريزي) كدامند و چگونه كار ميبرنامه

  گذار است. شهري تأثيرابزارهايي است كه در هدايت و توليد فضاي 
ها در زمينه ارائه خدمات اجتماعي روي اجراي سياست اي بربه شكل فزاينده شهري گذاريپيشينه مربوط به سياست

در اين زمينه سوزان فاينشتاين بر . پرداختن به اسناد سياستي هنوز در آغاز راه قرار داردبنابراين  است. توزيعي توجه كرده
شهري شهرهاي نيويورك، لندن و  يهاطرحشامل برابري، تنوع و مشاركت،  اساس معيارهاي رويكرد شهر عدالت محور

  ).Fainstein, 2009, 2010(مورد تحليل و ارزيابي قرار داده است  را آمستردام
بر اين اساس و در توليد فضاي شهري آغازگر بحث عدالت فضايي است. ز توليد و با ةكاوش و پرسش در زمين

چارچوب اين رويكرد، در اين پژوهش معيارهاي گفتمان عدالت فضايي به عنوان يك راهنماي نظري براي استخراج 
هاي با توجه به اين كه طرح اند.گذاري توسعه شهري مورد استفاده قرار گرفتهها و ابعاد مورد توجه در سند سياستمؤلفه

انداز، موارد سياستي طرح جامع، شامل چشم در اين زمينه؛ شهري داراي سطوح مختلفي از اطالعات و پيشنهادات هستند
بندي سازمان فضايي پيشنهادي، شرايط انداز كالبدي و استخوانچشم ها، ايده ساختاري توسعه،راهبردها، سياست

سند معيار مشاركت،  ةدر زمين اند.بررسي قرار گرفته مورد هاي موضوعيها و طرحپذيري و در مواردي برنامهتحقق
  به شرح زير تأكيد داشته است: اصلي ةبر سه مقولگذاري سياست
شهري در سطوح مختلف فضايي از جمله سطح  ةي توسعهابرنامهها و ياستسي هاي مشاركتي در اجرايزممكانارائه  -

وده و مديريت بحران و ي فرسهابافتي اساسي شهر تهران از قبيل ارتقاي هاچالشمحله به ويژه در زمينه مسائل و 
  ايمني شهري

 .شهري ةي توسعهابرنامهها و ياستسنهادسازي در اجراي  -

  شهري  ةي توسعهابرنامهها و ياستسر تهيه محتواي مشاركت نمايندگان شهري د -
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نهادسازي يا ايجاد اي تشخيص داده شده كه اين ابزار ، مشاركت نيازمند يك ابزار واسطهاين سنددر واقع در 
بيني شده اي (پيشهاي محله و در مراكز محلهتوانند در قالب خانهها مياين تشكلهاي مردمي عنوان شده است. تشكل

، سنداز نظر  .طرح جامع) استقرار يابند و به عنوان ركن اصلي نهاد مشاركت مردمي در اداره امور محله قلمداد شوند در
هاي مديريت شهري، نظارت شهروندان بر ارائه خدمات شهري كارآمد، افزايش اين ابزار و ساختار موجب كاهش هزينه

رسد راهكارها و يمبه نظر اي رفتاري شهروندان خواهد شد. به شهر و مكان زندگي و بهبود الگوه حس تعلق مكاني
هاي اجرايي مشخص است اما انطباق زيادي با يهروهاي پيشنهادي طرح جامع هر چند كه فاقد ساز و كارها و ياستس

  ي معيار مشاركت در گفتمان عدالت فضايي دارد. هامؤلفه
شواهد و  ،هر كدام از معيارها، در اين مقاله به عنوان نمونههاي مرتبط با با توجه به حجم باالي مطالب و تحليل

  آورده شده است. مشاركت ي استخراج شده در ارتباط با معيارهاتم

  »مشاركت«هاي موجود در سند طرح جامع شهر تهران در زمينه گفتمان عدالت فضايي بر اساس معيار استخراج شواهد و تم -3جدول 
معيار 

عدالت 
  فضايي

  ناسايي شدهي شكدها
سطوح مختلف  ي اصليهاتم  ي فرعيهاتم

  سند طرح جامع
كدهاي مكنون و مشهود يا شواهد موجود در 

  سند 

  مشاركت

  اندازچشم
  پيشنهادي

 هـاي زيرسـاخت  و عمـومي  رفـاه  با روان شهري تهران؛
 كلية عادالنه تأمين و هانابرابري تعديل با همراه مناسب
 شهروندي حقوق

 حقــوق كليــة نــهعادال تــأمين
 شهروندي (از جمله مشـاركت 

  مردمي)

ي هـــازميمكـــان
ــاركتي در  مشـــ

 هااستيساجراي 
ي هــــابرنامــــه

توسعة شهري با 
تأكيد بـر سـطح   

  محله

اجتماعي شهر در جهت  توسعة  جمعيت اسكان ساماندهي و اجتماعي توسعة  راهبردها
  ارتقاي مشاركت شهروندي

  هااستيس

 بـه  و شهري محالت در نشهروندا مشاركت ساماندهي
 در محـوري  محلـة  رويكرد با مردمي نيروهاي يريگكار

 آسـتانه  و دفـاعي  تـوان  ارتقـاء  ضـمن  بحـران،  مديريت
  مخاطرات انواع برابر در مردم مقاومت

استفاده از پتانسـيل مشـاركت   
ي هـا برنامهمردمي در اجراي 

  شهري با تأكيد بر سطح محله

 مشـاركت بـابهسازييبراتشويقيهايسياستاعمال
 حمايت، با سازيمقاوم نيازمند كه هاييمحدوده در مردم

 تعميـر  و بخشـي اسـتحكام  مراقبـت،  نگهداري، حفاظت،
  .است

ساماندهي مشـاركت شـهروندان در اداره امـور شـهر بـا        طرح موضوعي
  محوري ةرويكرد محل

  هااستيس

 و زنـدگي  كيفيـت  ارتقـاء  بـراي  عمـومي  مشاركت جلب
 محلـة  رويكـرد  بـا  مردمي، نهادهاي و شوراها حمايت از
 و محلــيبــه صــورت  شــهر امــور اداره بــراي محــوري،
  شهري مناطق و نواحي محالت، سطح در مشاركتي

ي نهادسازمشاركت عمومي و 
(در قالب نهادهـاي مردمـي و   

ــمي) ــف  رس ــطوح مختل در س
 فضايي با تأكيد بر سطح محله 

ــاز ي نهادســـــ
(مردمــــــي) در 

 هااستيساجراي 
ي هـــابرنامـــهو 

توسعة شهري در 
ســطوح فضــايي 

  مختلف
  

ــزوم ــه ل ــت در مداخل ــايباف ــوده ه ــا فرس ــد ب ــر تأكي  ب
 بـراي  ايمحلـه  هايتشكل دهيسازمان و توانمندسازي

-مـديريت  ايجاد ضمن پذيرامكان هايشيوه به مشاركت

 بـا  مـداخالت  ايـن  بـراي  نهادسازي و شرايط واجد هاي
  ايمحله هويت و سكونت تداوم و حفظ رويكرد

ــاز ي و نهادســازي، توانمندس
ــازمان ــيس ــكل ده ــايتش  ه
ــه ــه در  محل ــت مداخل اي جه
ي فرسوده بـه منظـور   هابافت

 و ســـكونت تـــداوم و حفـــظ
هويت ايمحلهارتقاي
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معيار 
عدالت 
  فضايي

  ناسايي شدهي شكدها
سطوح مختلف  ي اصليهاتم  ي فرعيهاتم

  سند طرح جامع
كدهاي مكنون و مشهود يا شواهد موجود در 

  سند 

شرايط 
  ي طرحريپذتحقق

مشاركت شوراي اسالمي شهر تهران در وضـع هرگونـه   
-و اعمـال سياسـت  ها ضابطه، دستورالعمل، اعالم برنامه

هاي اقتصادي توسط دولت و مجلس، در امور مرتبط بـا  
مــديريت شــهري و مــؤثر در عرضــه و تقاضــاي زمــين 

  شهري و مسكن

مشاركت شوراي اسالمي شهر 
تهران به عنوان نماينده مردم 
ــابطه،    ــه ض ــع هرگون در وض

هـا  دستورالعمل، اعالم برنامـه 
توسط دولت و مجلس در امور 

  مديريت شهري

ــار كت مشــــــ
ــدگان  نماينـــــ
شهري در تهيـه  

ــتيس ــااســ  هــ
ي هــــابرنامــــه

  توسعة شهري

سازي (نهادهاي مردمي و رسمي) در پيشنهاد مشاركت عمومي و نهاد در قالبطرح جامع سند معيار توافق،  ةدر زمين
و  هابرنامهتواند منجر به كسب توافق عمومي و يا يك موافقت نامه عمومي در اجراي يمسطوح مختلف شهري كه 

سازي تا از فرايند عملكرد اين نهادها، بتوان در زمينه پياده ؛داشته استتوجه به اين موضوع اقدامات شهري شود، 
هاي تخصصي و ويژه و استقرار دادگاه ايجاد گران را جلب كرد.ش هاي توسعه شهري، موافقت شهروندان و كنبرنامه

مورد توجه در اين زمينه  هاياز مكانيزمديگر شهري، يكي ريت توسط قوه قضائيه در زمينه مسائل شهرسـازي و مـدي
توانست در جهت حل تعارض و ها ميبوده كه اين پيشنهاد تاكنون به سرانجام نرسيده است. ايجاد اين دادگاه

ر باشد. گذاهاي مردم نهاد و محلي بسيار تأثيرهاي مختلف عمومي و دولتي و سازمانهاي بين شهروندان، دستگاهاختالف
عالوه بر اين كه از حمايت عمومي برخوردار بوده، در حيطه  ستيبايمهاي شهري براي آن كه تحقق پيدا كند، برنامه

به طور كلي ي شهري مختلف نيز موفق باشد. هاانجمنو  هاونيسيكم، هادادگاهنظام حقوقي، قضايي و عمومي از جمله 
  است.نهادهاي مدني و نهادسازي مناسب  و موافقت عمومي نيازمند تقويت حوزه عمومي

تأكيد ها اين طرحشــهرداري و مالكان اراضي مشمول اجراي  بر توافقهر چند  عمراني يهاجراي طرححتي در ا
استفاده از با  و بدون توافق ناشي از رضايت و جانبه يك به صورتدر موارد زيادي شــهرداري ي هاتملكاما  شود،مي

  گيرد.يم صورت قوه قهريهتيباني ابزار قدرت و پش
بندي شهري هو پهنو فضاهاي عمومي ها يكاربربه اختالط و تنوع در  سند اصلي در ارتباط با معيار تنوع، توجه

هاي پيشنهادي طرح مورد تأكيد قرار ياستسحفظ تنوع زيستي و محيطي موجود شهر تهران نيز در  بوده است.معطوف 
  يت زيادي است. اهمستي و منابع طبيعي در عدالت فضايي داراي گرفته است. حفظ تنوع زي

است كه مفهوم و چارچوب و منطق  8بندي كاربري اراضيترين پيشنهاد طرح جامع در اين زمينه ارائه پهنهمهم
فهوم م ،. از نظر طرحضي پيشنهادي ارائه شده استابندي استفاده از ارها و نيز پهنهفضايي آن در راهبردها، سياست

متناسب با ، به طوري كه هر يك از اين تقسيمات است هاي مختلف با مرزهاي معينبندي تقسيم يك شهر به پهنهپهنه
هاي الزم در درون و بيرون، كم و كيف معيني از كاركرد و فعاليت شهري با ساختار كالبدي و ظرفيت دروني و سازگاري

مانع از استقرار  اين سند،. الگوي پهنه بندي بنا بر ادعاي هددبه خود اختصاص ميرا توده گذاري تعريف شده 
شهري را بر اساس عملكردهاي  يهاگسترهنامتجانس شهري در جوار يكديگر شده و مراكز و محورها و  هاييكاربر

  .سازديم به سامانمتمايز و متنوع 
ريزي كشور، م بر نظام مديريت و برنامهبندي كاربري اراضي با توجه به ساختار و تفكر حاكپيشنهاد پهنههر چند 

به ويژه در سطح مناطق،  باشد؛ اما به دليل سياست فروش تراكم و توافق براي تبديل و تغيير كاربريگامي رو به جلو مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8  -Zoning  
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كيفيت و بر روي اين مسئله اي شده كه نظر طرح در بخش هاي زيادي از شهر تهران دچار تغييرات عمده بندي مدپهنه
   در آينده تأثير گذار خواهد بود.محيط شهري  كارايي

، افزايش پيوند اجتماعي و كاربري مختلط زمين بوده به نحوي كه در شهر رابطه با معيار تنوعبسيار مهم در  مؤلفه
ي شغلي جذاب و متناسب با درآمد، به گستره وسيعي از جمعيت ارائه گردد. در طرح هافرصتطيفي از خدمات، مسكن و 

ارائه  هي شهري با افزايش تنوع اجتماعي و اقتصادي؛ تنها در مواردي ببندهپهنالوه بر نبود پيوند شفاف جامع ع
شهري از طريق مراكز پيشنهادي در سازمان فضايي و  جمله لزوم افزايش تنوع اجتماعي و اقتصاديهاي كلي از يهتوص

  شده است.  بسنده مين فضاهاي كار و فعاليت مورد نيازأت
موضوعات مهم شهري تبديل شده است. در اين زمينه  و هاال حاضر فراگيري و همه شمولي به يكي از چالشدر ح

شده در حالي كه ابعادي مانند نيازهاي » طرد اجتماعي فقرا«اي به مسئله هاي شهري توجه ويژهيگذاردر پيشينه سياست
اند. در رويكردهاي جديد ني و ... چندان مورد توجه نبودههاي قومي، نژادي و ديي سني، ويژگيهاگروهمربوط به زنان، 

عدالت شهري توجه به جنسيت (وضعيت زنان در مقايسه با مردان)، توجه به نيازهاي كودكان، سالمندان و معلوالن و 
د در ي اصلي براي نشان دادن فراگيري در شهرها است و عدم توجه به اين ابعاهاشاخصي آسيب پذير از هاگروهساير 

بايست يمهاي شهري يگذارعدالتي خواهد بود. سياستتشديد كننده نا ،شهري هاي توسعهو برنامه هايگذارسياست
و به خدمات و استفاده از فضاهاي شهري طراحي ي نيازمند حمايت را در هاگروهمالحظات جنسيتي، قومي، ديني و ساير 

اين معيار در  يهامؤلفهتوجه به . مد نظر قرار دهدبندي ههنطوري كلي در ضوابط فضايي خود از جمله ضوابط پ
 دراست. اجتماعي در شهر  هاي بيشتر براي تحركهاي اجتماعي كمتر و ارائه فرصتي شهري موجب مغايرتهابرنامه

دان در هاي نيازمند حمايت ويژه و حقوق شهرونهاي پيشنهادي سند طرح جامع حقوق معلوالن، جانبازان و گروهياستس
همچنين توجه به حفظ و پايداري مناطق شكننده طبيعي و  زمينه حركت پياده و دوچرخه به رسميت شناخته شده است.

ي مورد توجه در اين زمينه بوده هامؤلفهاكولوژيك و استفاده و دسترسي همگاني به فضاهاي عمومي و طبيعي از ديگر 
  است. 

شهري و شفافيت  ةي توسعهاطرح، امكان دسترسي عمومي به اطالعات در زمينه معيار شفافيت در سند طرح جامع
شهري مورد تأكيد قرار گرفته است. بسياري از ضوابط و قوانين شهرسازي در شهر  ةي توسعهاطرحو  هابرنامهدر اجراي 

ت شهري مندان، بخش خصوصي و حتي نهادهاي مديريهتهران نه تنها براي شهروندان بلكه براي بسياري از حرف
سازي هاي مهم در چارچوب معيار شفافيت، اطالع رساني و شفافشفافيت و گويايي الزم را ندارند. يكي از مؤلفه

اين اسناد و نيز ارائه اطالعات كافي به نهادها،  شهري و آموزش عمومي در خصوص ةهاي توسعاطالعات مربوط به طرح
شهري يا  ةهاي توسعبرنامه اجراي هايزيانمنافع و ن در خصوص اجتماع محلي و شهروندا ،و ذينفعان شهرين دخيال

  هر اقدام جايگزين است. 
شهري را  ةو مزاياي توسع هافرصتها، ينههزگذاري بايد توزيع عادالنه ، سياستهافرصتدر ارتباط با معيار برابري 

جزء شرايط پايه هر  هافرصتشرايط آغازين يا نيز معتقد است، برقراري برابري در » رالز«كه  هم چنان مد نظر قرار دهد.
شهري در فراهم آوردن نيازهاي اساسي و پايه براي  ةريزي توسعجامعه و هدفي منصفانه است. اين مفهوم در برنامه

در اين چارچوب عدالت در فضا به معناي توزيع عادالنه دستاوردهاي اجتماعي در فضاست.  و همگان بازتاب يافته است
برخورداري در قالب توازن در  معيارادالنه به معناي مساوات فضايي نيست. در سند طرح جامع شهر تهران به اين توزيع ع

ها و خدمات شهري، دسترسي مناسب به فضاهاي عمومي و حمل و نقل عمومي در سطح يكاربرمناطق مختلف شهر از 
   شهر توجه شده است.
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ن فضايي پيشنهادي تالش داشته تا با استفاده از پتانسيل محورهاي در سازما اين سنددر اين چارچوب به عالوه 
براي  هاآنو استقرار عملكردهاي مختلف در پيرامون  موجودي هادرهجنوبي شهر تهران در راستاي رود  -شمالي گانهپنج

ار عملكردهاي تمركز زدايي از مركز شهر تهران و گسترش فضاهاي عمومي استفاده كند. همچنين با توزيع و استقر
فرايند  ،ي متفاوت در سازمان فضاييهااسيمقو ايجاد و تجهيز مراكز شهري با پراكنش و  هادرهعمومي در حاشيه رود 

به عالوه با توجه به فرايند زوال تدريجي مركز شهر تهران به  جنوب شهر تهران را تعديل نمايد. -قطبي شدن شمال
ندگي، طرح تالش كرده تا از طريق افزايش عملكردهاي فرهنگي، گردشگري، لحاظ كالبدي، عملكردي و نيز كيفيت ز

پااليش و سطح و  كسب و كار با كيفيت و مقياس عملكرد شهري و سكونت اقشار اجتماعي متوسط و باال، اين مركز را
سازمان  كه طرح جامع به روشني مشخص نشده استسند كيفيت عملكردي آن را ارتقاء دهد. البته در اين زمينه در 

سازمان فضايي به همين دليل  با چه سازوكاري تحقق خواهد يافت.به اهداف تعيين شده  يابيدستدر  فضايي پيشنهادي
   دارد.است تناسب اندكي با پيشنهاد طرح  تغيير در حالتهران شهر كه در حال حاضر در 

همه ابعاد مورد نظر در اما  شونديممحسوب براي عدالت فضايي مهم و حياتي ل عوام موارد ذكر شده ازهر چند كه 
هاي برابر در زمينه توزيع منافع فضايي و ارائه فرصت به عنوان نمونه .دهندينمرا پوشش  هافرصتبرابري معيار 

  .اطالعات، شواهد بارزي در طرح وجود ندارد گيري عمومي و دسترسي بهمشاركت در تصميم
حضور در شهر براي محرومان و به حاشيه راندگان، پرهيز از استعمارگري اي شدن خواهان حق معيار نفي حاشيه

هاي مورد توجه در اين معيار از مؤلفه. اي در شهر استهاي نژادي، قومي، مذهبي و طبقهگزينيشهري و كاهش جدايي
عيان سازي، نژادي، ا و هاي قوميهايي چون تفكيكعناصر الزم در پيگيري و تحقق عدالت شهري هستند. پديده

ها در ارتباطند. در سند طرح هاي ناخواسته و شكل گيري فضاهاي شهري و اشتغال غيررسمي با اين مؤلفهجاييجابه
 يهاگاهسكونتهاي فرسوده و فضايي نامتوازن از جمله بافت هاييفيتكجامع شهر تهران در چارچوب اين معيار، كاهش 

هاي مورد توجه در اين فضايي بين نواحي شهري، از مؤلفه ينيگزييداجغير رسمي و به دنبال آن كاهش گسست و 
هاي ناكارآمد و فضاهاي شهري غيررسمي نقطه قوت به طور كلي در زمينه اين معيار توجه به بافت بوده است.زمينه 
  وجه بوده است.تبي ها، طرح سياست مشخصي اتخاذ نكرده و يا به آنساير مواردرود. اما در به شمار مي جامع طرح

هاي شهري و ها و پروژهاجراي برخي برنامهمخالفت با  اظهار نظر و مفاهيم معيار آزادي، امكانو  هامؤلفهدر قالب 
نافع اجتماع محلي هاي متضاد با مبندي شهري و يا مكانيزم لغو برنامههاز جمله قدرت لغو يا تغيير پهنن آثار و پيامدهاي آ

هاي صاحب قدرت و نهادهاي رسمي در استفاده از فضا و منابع محدوديت و سلطه گروها له بو شهري و همچنين مقاب
   شود.شهري فراهم مي

و  هابرنامه، در خصوص اين كه شهروندان در زمينه گذاري شهر تهرانسياستدر ارتباط با معيار آزادي در سند 
بايد  كه يدر حالنشده است.  ارائهت، پيشنهاد مشخصي چه حقي خواهند داش شانيزندگبر محيط  رگذاريتأثي هاپروژه

هاي ي شهري و يا آثار و پيامدهاي آن وجود داشته و مكانيزمهاپروژهي و هابرنامهت با اجراي مخالفو  اظهارنظرامكان 
همراهي  ي شهروندان و عدمتفاوتيببه موضوع  عدم توجه به ايني شده باشد. نيبشيپي شهري هايگذاراستيسالزم در 

تنها در بخش شرايط تحقق پذيري و الزامات اجرايي،  در اين زمينه. انجامديمي شهري هابرنامهدر  هاآنو مشاركت 
هاي تخصصي مسائل شهرسازي ارائه هاي متضاد با منافع اجتماع محلي و شهروندان در قالب دادگاهمكانيزم لغو برنامه

هاي حاكم بر يابي به مؤلفهتوانست مجراي مناسبي را براي دستت تحقق ميها در صوراين دادگاهشده است. استقرار 
  . آزادي و توافق فراهم كند هايمعيار

بندي قدرت لغو يا تغيير پهنه شامل وجود داردهاي جهاني در اين زمينه كه در تجربه ييهانمونهها و يا شاخص
هاي متضاد با منافع اجتماع محلي هاي لغو برنامهري مكانيزمشهري توسط ساكنان و نهادهاي عمومي و مردمي و يا برقرا
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هاي شهري، در براي اعتراض و يا مخالفت با برنامه رسمي و غيررسمياستفاده از مجاري و بسترهاي  در زمينهاست. 
از  در اين زمينه يكي وجود دارد. متنوع و منحصر به فردي يهاروشفراوان و  هايجربهورهاي غربي تشهرهاي كش

هاي جديد شهري براي هاي رسمي، ظهور جنبشخارج از چارچوب خواهانهعدالتاشكال استفاده از فضا براي مقاصد 
  موضوعات شهري و فضايي است.

  
 

 

 

 

 

 

  
  

  
  
  
  
  
  

 گذاري مديريت شهري در شهر تهرانهاي مرتبط با گفتمان عدالت فضايي در سند سياستشبكه تم -4 لشك

ريزي گذاري و برنامهت، پذيرش شرايط متفاوت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و محيطي در سياستدر زمينه معيار تفاو
عالوه بر اين كه انتظارات نامناسب از » تفاوت«و در توزيع منابع و خدمات شهري اهميت زيادي دارد. عدم توجه به معيار 

ها و خدمات در فضاي شهري خواهد گذاريسرمايه اعادالنههاي شهري را ايجاد خواهد كرد، منجر به توزيع نبرخي گروه
هاي متفاوت با نيازهاي ها و پروژهگذاريهاي زيادي در اثر عدم توجه به اين مقوله مهم، سرمايههمچنين در نمونه شد.

ابع ساكنان و اجتماع محلي اجرا شده كه اين موضوع به عدم اثر بخشي اقدامات و يا خدمات ارائه شده و نيز اتالف من
هاي اجتماعي و ها بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي زيادي از اين اقدامات و پروژهمنتهي شده است. در شهر تهران مصداق

  اند.به اجرا در آمده اقتصادي ساكنان
پذير و مناطق هاي آسيبهاي زيادي از بافتهاي اقتصادي متفاوت و عرصهشهر تهران داراي مناطق با ويژگي

هاي غيررسمي و بافت تاريخي در محدوده شهر است. در حريم آن (فرسوده)، سكونتگاه هاي ميانيبافتم از فقيرنشين اع
اين است  باشدمطرح مي كه در اين زمينه هايپرسشهاي خود ساخته در حال افزايش است. گيري سكونتگاهنيز شكل

اقتصادي  –هاي فضايي و شرايط اجتماعي تفاوتي بين الگوي توسعه مناطق مختلف شهر كه داراي كيفيت چهكه 
مناطق در هاي فقيرنشين نيز مشابه الگوي توسعه محدودهدر توسعه گفتمان آيا و اين كه  متفاوت هستند وجود دارد؟

هاي مشابه براي مناطق متفاوت، مسلماً ها و يا ارائه سياستپاسخ گذاشتن اين پرسشاست؟ در صورت بي نشيناعيان
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انجامد كه شهر مي بيني شده همخوان نيست و اين سياست به توسعه ناپايداريهاي شهري با اهداف پيشتمنابع و ظرفي
  كند.و حيات شهروندان را با تهديدهاي جدي مواجه مي

بوده و فاقد چارچوب و ديدگاه منسجم و مشخص تهران گذاري شهر ، سند سياستتفاوت در زمينه معياربه طور كلي 
  هاي كلي بسنده كرده است. ايدهارائه برخي  به

 گيرينتيجه

فور، سوجا و ديكسي بر اساس يك رابطه ديالكتيكي بين عدالت/ توان بر پايه نظرات لهگيري اين پژوهش را مينتيجه
است.  »عدالتي حالت فضايينا«و  »عدالتيحالت فضايي نا« مفهوماي كه مبتني بر دو ناعدالتي و فضا تبيين كرد. رابطه

گذاري مديريت شهري) مفهوم دوم كه بر تحليل ظرفيت ساختارهاي موجود (از جمله سياست رررسي ما در اين مقاله بب
   ، استوار بوده است.عدالتي از طريق فضا داللت دارددر توليد و باز توليد نا
و ابعاد عدالت  هانهيزمبرخي  ،تهران گذاري مديريت شهريدر سند سياستگيري كرد كه توان نتيجهبر اين اساس مي

در سياست گذاري مديريت » عدالت حالت فضايي«نسبي آن را به وجود  توانيمفضايي مورد توجه قرار گرفته است كه 
در بستر اجرا در شهر تهران حالت فضايي ناعدالتي نمود عيني دارد و اهداف  رسديمهر چند كه به نظر تعبير كرد. شهري 

  ديريت شهري در بسياري از محقق نشده و يا مسير متفاوتي را طي كرده است.گذاري ممورد نظر سياست
ها حاكي از گذاري شهر تهران، يافتهو ابعاد مورد توجه گفتمان عدالت فضايي در سند سياست هامؤلفهدر زمينه 

به صورت شكل  توانيمرا  و ابعاد در زمينه معيارهاي مختلف هامؤلفهباشد. اين يمتم اصلي در اين ارتباط  21شناسايي 
يعني معيارها و  هافرصتاي شدن، همه شمولي و برابري يهحاشسند به معيارهاي نفي  در اين زمينهكرد.  جمع بندي) 4(

عدالت فضايي و همچنين معيار مشاركت با توجه به اين كه اين موضوع از نيازهاي اساسي در روند  ترملموسي هامؤلفه
هران بوده توجه بيشتري داشته است. در مورد معيارهاي تنوع، شفافيت و توافق، شواهد به دست توسعة شهري در شهر ت

معيارهاي آزادي و تفاوت باشد. در زمينه يماين معيارها ر د موجودهاي مؤلفهآمده حاكي از توجه كمتر سند به اصول و 
گذاري الزم در فرايند اجرا خواهد بود نيز تأثير هاي كلي كه فاقد سياست پيشنهادي مشخص ويدهادر حد برخي  سند ؛نيز

  باقي مانده است.
رسد گذاري از آن آموخت. به نظر ميريزي و سياستي مهمي در زمينه برنامههادرس توانيمتهران شهري است كه 

گذاري سياست محتوايتلقي شده و » مسئله«از نظر محيط حاكم بر تهيه طرح جامع و نوع نگاه اين سند، شهر به منزله 
و  هافرصت«شده است. در حالي كه اگر اين تلقي بر مبناي استفاده از  گويي به آن تهيهمبناي آن و در پاسخ بر

  كرد.پيدا مي يترگذاري شهري محتوا و برآيند عادالنهبود، سياستشهري مي» هايپتانسيل
ي توسعة هاطرحينه تدوين قوانين، مصوبات و به ويژه در زم ها در شهر تهرانيگذارسير سياست همچنين بررسي

مديريت تدوين شده و  ي شهريهاچالشبعد از بروز مشكالت و  عمدتاًها يگذاركه اين سياست دهدينشان مشهري 
گذاري شهري در شهر تهران سياست .است داشتهنگرانه به موضوعات شهري فرايند كمتر نگاه پيشدر اين  شهري

 هاچالشو اصول و معيارهاي عدالت فضايي/ شهري كمتر مبنايي براي حل اين ي زيادي همراه بوده هاهمواره با چالش
  .اندبوده

هاي اخير به يكي از گردد. فضا در طي دههريزي فضايي بر ميدر اين ميان مسئله مهم به خود مقوله فضا و برنامه
به موضوعي سياسي و اجتماعي تبديل شده است.  هاي شهري تبديل شده و بيش از گذشتهمقوالت اساسي در تحليل

اي ماهيت شهري و فضايي دارند. موضوعات و مصاديق مختلفي همچون فقر مسائل جامعه امروز ما نيز، به طور فزاينده
ها در طرح جامع نيز ها موضوع ديگر كه برخي از آنهاي ناكارآمد، فقر مسكن، ايمني و امنيت و دهشهري، گسترش بافت
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ها در نظام اند، همگي تبلور فضايي دارند. اهميت اين موضوع، سالعنوان چالش اساسي شهر تهران مطرح شدهبه 
گذاري و اجرايي كشور ناديده گرفته شده و يا الاقل شيوه مواجه با آن به صورت فضايي يا با ديدگاه فضايي نبوده سياست

هايي كه عوامل مختلفي است. بسياري از نهادها و دستگاه ها واست. ساماندهي فضاي شهري نيازمند توجه به اليه
يابي به نتيجه مناسب اقدامات و دست ناچارند جهت كارايي بيشتر دارد؛ ييفضا يرغشان ماهيتي موضوع فعاليت

هايشان، فعاليت خود را معطوف به شهر و فضاي شهري كنند. در اين ميان فضا بستري براي يكپارچگي سياست
  ي بخشي و موضوعي خواهد بود.هابرنامه
كه به دليل عدم  دهدجامع شهر تهران نشان ميطرح  و از جمله گذارياسناد سياست ري ازبررسي محتواي بسيا 

نگاه يكپارچه و فضايي به مسائل و مشكالت، جوابگوي مسائل و مشكالت اجتماعي و اقتصادي كه تأثير مستقيم بر 
هاي حاكم بر آن نيز . البته در شرايط كنوني خود نظام مديريت شهري و محدوديتنبوده اند دهاي كالبدي دارناليه
گذاري مديريت شهري در شهر تهران بر اساس پاسخ گويي به بنابراين سياست تواند اين رويكرد را محقق كند.نمي

ست نه بر اساس رويكرد و كه ابعاد مختلفي نيز دارند به موضوع عدالت فضايي توجه كرده ا موجودهاي مشكالت و چالش
بايست بر اساس يك تعهد قوي مطالبه نظامند و مشخص. چرا كه در اين صورت چشم انداز و راهبردهاي طرح جامع مي

  شد.به ارتقاي عدالت فضايي در شهر تهران تنظيم و تدوين مي

  پيشنهادها
هاي گذاريسياستزمند تغيير است، بر اساس گفتمان عدالت فضايي همچنان كه نگاه و رويكرد مديريت شهري نيا

و  كردهتوجه  فضايي دولت بايد به عدالت رود.هاي شهري فراتر محدوديتمسائل و از  بايستنيز ميآتي 
سطح در  گذارهاي سياستنهادپرسش مهم در اين زمينه اين است كه  .يابدتغيير بر اين اساس ملي  هايگذاريسياست

و يا  عدالتي در شهرها چه سياستي را اتخاذ كردهت راه و شهرسازي در زمينه مقابله با ناملي مانند وزارت كشور و وزار
- . پويايي كه از سوي حزبهمچنين اين فرايند همچنين نياز به يك پويايي باالي اجتماعي و مشاركتي دارد خواهند كرد.

فور و از نظر له .ها تقويت شودي و اتحاديهاهاي حرفههاي مردم نهاد، انجمنهاي اجتماعي، سازمانهاي سياسي، جنبش
توان از حق هاي اجتماعي) مياجتماعي (حول همبستگي -هاي جمعي سياسيهاروي از طريق بسيج اجتماعي و تالش

حضور در شهر به وسيله تغيير زندگي شهري استفاده كرد. حق حضور در شهر در اين مفهوم تنها حق مطالبه و دفاع از 
ها روابط ريزي) كه به وسيله آنگذاري و قوانين برنامههايي (سياستلكه پرسش از اصول، ابزارها و روشحقوق نيست، ب

  شود. شوند را نيز شامل مياجتماعي در شهر به شكل فضايي متبلور مي

  قدرداني
ارچوب مديريت شهري در چ گذاريتبيين سياست«با عنوان  سومنويسندة دكتري  ةاين مقاله مستخرج از رسال
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