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  چكيده
 ريزان برنامه نظر دم تر بيش عدالت از اي نظريه چه« كه پرسش اين به پاسخ براي

 »است؟ يافته تغييراتي چه زمان گذر در نظريه اين و است بوده ايران در شهري
 ريزان برنامه آثار در عدالت مفهوم كاربرد از هايي نمونه نخست مطالعه اين در

 نشان ها يافته. شد بازخواني شهري جامع نمونة طرح سه سپس و ايراني شهري
 برابري مثابة به عدالت« تعريف دو در ايران شهري ريزان برنامه   ِتر  بيش دهد مي
 كالبدي و اقتصادي    ب عد دو در نيز و »ها حداقل تأمين مثابة به عدالت« و »سان يك
 تأمين« غالب در      ًعمدتا  عدالت نگاه، اين در. اند كرده توجه عدالت موضوع به

 توجه مورد »فضايي هاي نابرابري كاهش« و »حياتي هاي كاربري به دسترسي
  .است ايراني ريزان برنامه

  .عدالت فضايي ،ياجتماع عدالت ،يشهرساز ،يشهر توسعة يها برنامه :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
 گونـاگون  يهـا  جلـوه  از يعيوس حوزة كه است خيتار يها شيگرا از يكي ياجتماع خيتار

     نـد  يبرآ و نـد، يفرا ساختار، مطالعة به و كند يم يبررس را گذشتهدر  انسان فرهنگ و يزندگ
 يا گسـترده  اقبـال  بـا  شيگـرا  نيا 1960 دهة از پس). Hecht, 1968( پردازد يم يآدم    ِكنش 
 در كـه  يميمفـاه  از يكي چهارچوب، نيا در. پرداخت گوناگوني يها نهيزم به و شد مواجه
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 اسـت  نـد، يفرا كيـ  مثابـة  بـه  شـهر،  خيتـار  شـده  توجـه  بـدان  ياجتمـاع  خيتار قاتيتحق
)Thernstrom and Sennett, 1970 .(زيـ ن يشـهر  توسـعة  يهـا  برنامه يبازخوان ،يرو نيبد 
 يبازخوان نيا كه نيا ژهيو به شود؛ شامل را ياجتماع خيتار قاتيتحق از يمهم بخش تواند يم

 .باشد »عدالت« چون هم ياجتماع علوم حوزة يديكل ميمفاه از يكي درك بر يمبتن
 يها بحث رغم  به دهد، يم نشان »عدالت« مفهوم خصوص در اتيادب از نوعي بر يمرور

 از يواحد فيتعر به مناقشات داشته، وجود دور يها سال از كه ياديز اريبس دار دامنه
 شيپ تضاد حد تا گاه يآرمان مفهوم نيابارة در ها برداشت تنوع. است دهينجامين عدالت

. ندارند نظر اتفاق عدالت فيتعر سر بر زين گوناگون يفلسف مكاتب گر،يد يسو از. رود يم
 توسعة يها طرح ژهيو به ،يشهر يزير برنامه متون از ياريبس در مفهوم نيا كه جا آن از

 عدالت مفهوم از زانير برنامه درك كشف جامعه، هر در است، شده گرفته كار به يشهر
 چه«: از است عبارت مطالعه نيا در ياصل پرسش اساس، نيا بر. دارد ياديز اريبس تياهم
 گذر در هينظر نيا و است رانيا در يشهر زانير برنامه نظر مد تر شيب عدالت از يا هينظر
  »است؟ افتهي يراتييتغ چه زمان

 برنامة هر كه يوجوه نيتر مهم از يكي كه است تياهم حائز نكته نيا ذكر جا نيا در
      ًاساسا  يزير برنامه يها هينظر رايز است، عدالت مقولة بپردازد آن به ديبا يشهر توسعة
. اند كرده معطوف عدالت يارتقا موضوع به را يشهر يزير برنامه يندهايفرا تيمشروع
 شهر آگاهانة خلق« را يزير برنامه ،»شهر و يزير برنامه ةينظر« مطالعة در نينشتايف    ً مثال ،

 منافع در يشهر يزير برنامه آثار از توان ينم). Fainstein, 2005: 121( داند يم »عادالنه
 جامعه سطح در عدالت ليتقل اي ارتقا جهينت در و) Hyman and Kaitz, 1971( يعموم

)Marcuse, 2009 (در زين يشهر توسعة يها برنامه كه است الزم دليل نيهم به. شد غافل 
 .شوند واقع مؤثر مفهوم نيا به يابي دست جهت
 ،يشهر يزير برنامه متون از ياريبس در »شهر« و »عدالت« مفهوم دو كه جا آن از

 جامعه، هر در اند، شده گرفته كار به گريد كي كنار در ،يشهر توسعة يها طرح ژهيو به
 به پاسخ منظور به. دارد ياديز اريبس تياهم عدالت مفهوم از زانير برنامه درك كشف
 يها نوشته در عدالت مفهوم يخيتار تحول ريس يبررس به حاضر مطالعة در مطرح، پرسش
 يبازخوان به يابي به اين هدف براي دست و است شده پرداخته رانيا يشهر زانير برنامه
 ليتحل به مطالعه نيا در. است شده پرداخته  رانيا يشهر توسعة اسناد از ييها نمونه
 عدالت مفهوم كاربرد و گاهيجا كشف يبرا يشهر توسعة يها طرح از نمونه چند يمحتوا

  .شد خواهد پرداخته ها آن در
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  عدالت فيتعر. 2
 معاصـر  دوران تا ارسطو از شيپ  ِي ها سال از. است شده ذكر يمتعدد فيتعار عدالت يبرا

 ييماورا و يمثال امر قالب در را آن گاه و پرداخته يفلسف مفهوم نيا به يشمندانياند همواره
 ريـ اخ يهـا  سال در. اند كرده ريتفس يريگ اندازه درخور و ملموس يموضوع شكل در گاه و
 عـدالت   فلسـفة  در را يمطرحـ  يهـا  هيـ نظر نوسـبام،  مارتـا  و راولـز  جان رينظ ،يكسان زين

 از است، شده ارائه يگوناگون يها يبند دسته عدالت يها هينظر دربارة. اند كرده يبند صورت
 عـدالت  ،يبرابـر « گـروه  سه به را عدالت اتينظر كه ووديه اندرو گانة سه يبند دسته جمله
 تحول ريس به توجه با مطالعه، نيا در). 1388 وود،يه( است كرده ميتقس ،»رفاه و ،ياجتماع

. است  شده ميتقس يكل دستة هفت به عدالت اتينظر عدالت، با مرتبط ينظر يمبان يخيتار
  .شود يم مرور اختصار به عدالت يفلسف مفهوم خصوص در مختلف فيتعر هفت ادامه در

  
       برابر   ي  ها      گروه   ي   برا   ي     برابر     1.2
 گرفتـه  كـار  به يكاست  ِي نابرابر هيتوج يبرا عدالت مفهوم يفكر كهن يها نظام از يبرخ در

 يگـر يد بـر  يگروهـ  و نابرابرنـد  گريد كي با ذات در ها انسان ،يتفكر نيچن در. است شده
 حقـوق  طبقـه  هر مردم يبرا كه است نيا فقط عدالت تحقق الزمة جه،ينت در. دارند يبرتر
  . ابدي ينم يتيموضوع گوناگون طبقات انيم يبرابر نيا اما شد، قائل يبرابر
 ةدر محـدود  چـه  آنعدالت اجتماعي عبـارت از سـپردن   « است كهبر آن ، افالطون  ًال مث

است  بر آننيز  ارسطو). 109: 1348پازارگاد، ( »صالحيت و قابليت هر كس است به اوست
 ويتسـا  نيست؛ گرچه هـدف عـدالت تـأم   ايبرابر داشتن اشخاص و اش يكه عدالت به معن

است كه بـه موجـب آن    يلتيارسطو، عدالت فض دگاهياز د ،گريبه عبارت د. ستين ياضير
بـا   دياست كه با نيعدالت ا فيارسطو در تعر اريمع. حق اوست داد چه آنبه هر كس  ديبا

برابـر  افـراد  است كـه   بر آن رسطوا. نابرابر داشت يبرابر و با نابرابرها رفتار يرفتار رهابراب
و  ،زن و مـرد، بـرده  (افـراد   ةاي كـه در آن همـ   امـا جامعـه  ؛ برابر داشته باشند يزهايچ ديبا

اين تفكر به  ).46: 1386 ،ليدمان(برابر باشند از نظر وي مطلوب نيست  ديگر يكبا ) اشراف
  .يونان منجر شده بود ةو مس در جامع ،نقرهتعريف طبقات طال، 

 هـاي  تئـوري  اسـاس   بر. است مشهود نيز قديم هنديان انديشة در تفكري چنين نظير
 تفاوت هندوان، يباستان كتاب ،)Rig Veda( ودا گير بر يمبتن هندوستان، اي اسطوره ـ ديني
 هـا  آن شيدايپ زمان در) شوند يم خوانده) Varnas( وارنا اصطالح به كه( طبقات از كي هر
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 از يتـ يروا در ايـ ) (the primal man–Purush - پـوروش ( هياول انسان مختلف يها بخش از
 شـهروندان  اساس، نيا  بر. است شده جاديا) خالق) Brahma( يبرهما بدن مختلف ياعضا

 هـا  يچتـر  انـد،  شـده  خلق سر از كه) Brahmans( ها برهمن: شوند يم ميتقس گروه چهار به
)Kshatrias (اهايشيو اند، شده خلق ها دست از كه )Vaishias (و انـد،  شده خلق پا ران از كه 

  ).Pruthi, 2004: 1( اند شده خلق پا از كه ها نجس اي) Sudras( شودراها
 عـدالت  شمارند، يم نشيآفر در ينابرابر واجد را ها انسان كه جا آن از تفكرات، گونه نيا
  .كنند يم فيتعر مختلف طبقات انيم نابرابر رفتار و برابر طبقات با برابر رفتار صورت به را

 

 طبقات حذف و مساوات 2.2

 محض يبرابر يمعنا در عدالت. كند يم ديتأك ها انسان همة يبرابر بر فيتعر نيدوم
 ماركس كارل. شد توجه بدان يستيماركس يها دگاهيد در عمده طور به كه است يا شهياند

 شيگرا و تمركز به هيسرما  ِش يگرا وي، نظر به. داند يم ها ينابرابر رفع مفهوم به را عدالت
). 89: 1377 افروغ،( ابدي يم گسترش و تينيع شهرها در شدن يقطب به ياجتماع      طبقات 
 كار ميتقس وةيش به را ها ينابرابر و شود يم متمركز ياجتماع عدالت ياقتصاد ابعاد بر ماركس
  .نجامديب تنوع بردن سؤال ريز و ها تفاوت ينف به است ممكن البته فيتعر نيا. دهد يم نسبت

  
  همه يبرا ها حداقل نيتأم 3.2
 و) 1965-  1887( هيلوكوربوز چون هم يافراد كه است يفيتعر عدالت از فيتعر نيسوم
 يمعن به عدالت ف،يتعر نيا در. اند كرده مطرح) 1920-  1844( ماتا. يا ايسور آرتور

 استاندارد به شيگرا ن،يبنابرا. است شده ريتعب انسان هر هاي»نياز« از »حداقلي« برآوردن
. شود مي مطرح) افراد يعيطب يها يژگيو يمبنا بر ونياستاندارديزاس( ازهاين همة كردن
 آن به ماندن زنده يبرا انسان هر كه است يا هيپا يازهاين  ف يتعر نيا در ها حداقل از منظور

 معمارانة يمعنا در نه و سرپناه يمعن در( مسكن و غذا، ت،يامن چون هم ييازهاين. دارد ازين
 هاي كيفيت. است مشابه) فرهنگ و نژاد از نظر صرف( بشر يابنا همة يبرا   ًبا يتقر كه) خانه

 اولية نيازهاي آوردن بر اصلي هدف زيرا ندارد، جايي »حداقل« اين در شهر بصري و فضايي
 كنندة رفع كه آورد مي ميان به سخن مرئي دستي از لوكوربوزيه. است همگان براي مازلو هرم
 و تر بيش نه انسان، نياز اندازة به درست« را انساني مقياس وي. است فرودست طبقات نياز
 سيماي در عدالت تجلي به نيز ماتا. اي سوريا). 1378 ،ينيبحر( كند مي تعريف »تر كم نه
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 كند مي مطرح را ،»زمين عادالنة تقسيم« طرح ، خطي شهر سرانجام و انديشد مي شهر
 در ازهاين نيا تحقق وةيش است يكردن تأمل انيم نيا در كه يا نكته). 1385 ،ياستروفسك(

 و، »يمرئ دست« كي حضور    ِگ رو  در را ها حداقل نيا تحقق انينوگرا. است انينوگرا نگاه
 اعمال يبرا يتلق نيا در جه،ينت در. دانند يم) يدولت( متمركز قدرت حضور گر،يد عبارت به

 است غرض نقض ينوع آن جةينت كه شود يم جسته تمسك محض يياقتدارگرا به عدالت
  ).1384 ،ييماهرو(

  
 قانون ياجرا در يبرابر 4.2
 ها مانيپ به يوفا و قراردادها تيرعا همان ديبا را عدالت ،)1679-  1588( هابز نظر به

 2است ياجتماع يقراردادها و نيقوان دةييزا يماد فيتكال همة هابز، نظر از. دانست
 حق و نياز ميان تنش و تناسب زين) 1704-  1632( الك جان). 116-  111: 1391 كلوسكو،(
. كند يم ياد خويشتن حفظ در فرد هر يآزاد حق از ن،يبنابرا. دهد يم تشخيص يدرست به را

 همة. است يطبيع قانون يمرزها چهارچوب در يآزاد همانا خويشتن حفظ يبرا يآزاد
 تبعيت نيقوان از بايد و برابرند قوانين برابر در خود، ياجتماع جايگاه از نظر صرف افراد،
 به كه سازند يم متبلور يقوانين در را خود هجداگان حقوق و مشترك يحقوق نظم. كنند

 تيحاكم به الك بنابراين،. است يافته سنديت ياساس قانون در معتبر و درست صورت
  :است معتقد عدالت تحقق يبرا قانون

 و صـلح  در مالكيتشان از بردن لذت شود مي رهنمون جامعه به را ها انسان كه بزرگي هدف
 گيـرد  مـي  قرار استفاده مورد هدف اين به نيل براي كه بزرگي وسائل و ابزار و است امنيت
  ).143: 1386ليدمان، ( گردد مي وضع جامعه اين در كه است قوانيني همانا

  :گويد مي الك
 رضايت پيشاپيش جامعه، يك در شدن وارد    صرف  به ،هركس كه ندارد وجود ترديدي

 كه هركس ،ترتيب اين به. باشد آن حكومت ةسلط تحت و جامعه آن عضو كه است داده
 كه است داده رضايت     ًضمنا  جامعه، در شدن وارد با دارد، ملكي يا زمين قلمرو آن در

  ).همان(كند  زندگي حكومت آن ةسلط تحت خود دارايي تمام با ديگران بسان
  
 سود كردن حداكثر 5.2
 عبارت به و، دهيفا و لذت مجموع آن در كه ينظام صورت به عادالنه نظام فيتعر
      ًعمدتا  رسد يم خود حداكثر به جامعه افراد همة انيم در سود يجبر جمع حاصل گر،يد
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 كردن بيشينه در را عدالت گرايان فايده. است گرفته شكل انيگرا دهيفا اتينظر در
 دو ميان منبعي باشد بنا اگر اي انديشه چنين در    ً مثال ،. بينند مي جامعه در لذت مجموع

 بهرة از تر متمول فرد       ًاحتماال  كه جايي آن از شود، تقسيم متفاوت اقتصادي وضع با فرد
 در منبع اين عمدة سهم است، برخوردار درآمد كسب در باالتر توانايي يا تر بيش هوشي
 از استفاده با تواند مي كه اوست زيرا گيرد، مي تعلق او به گرايي فايده عادالنة توزيع
 آورد حاصل جامعه كل براي را تري بيش افزودة ارزش خود قابليت و مهارت

  ).1383 ك،يتزپتريف(
  

 محروم يها گروه از تيحما 6.2

 ةاست مفهوم عدالت به مثابشده يكي ديگر از تعاريفي كه براي مفهوم عدالت طرح 
نهادهاي  دست بهها  ها و فرصت هاي محروم جامعه در بازتوزيع ثروت توجه به گروه

 راولز جان كه است يا هينظر خصوص نيا در مطرح يبند صورت. است يمدن و ياجتماع
)John Rawls, 1921-2002(، با را آن شود، يم شناخته عدالت لسوفيف كه برال،يل شمندياند 

 را عدالت اصل دو راولز جان. است كرده فيتعر انصاف مثابة به عدالت ةينظر عنوان
 نظرية مطابق گيرد، صورت اصل دو اين اساس بر توزيعي هر چه چنان كه كند  مي تعريف

  :آيد مي شمار به عادالنه توزيعي او،
 طرح با كه برابر، اساسي هاي آزادي از كافي     ًكامال  طرحي به نسبت شخصي هر. 1

  .دارد سان يك لغوناشدني حق باشد، ساز هم همگان براي ها آزادي از مشابهي
 ها نابرابري اين نخست،: است يرفتنيپذ شرط دو به اقتصادي ـ اجتماعي هاي نابرابري. 2
 به آن    ِباب  ها فرصت منصفانة برابري شرايط با كه باشد هايي مقام و مناصب به مختص بايد
 ترين محروم براي را سود ترين بيش بايد ها نابرابري اين دوم، است؛ گشوده همگان روي

   ).84: 1385 راولز،( باشد داشته بر در جامعه اعضاي
 »برابر فرصت اصل« دومي از اول بخش و »آزادي اصل« اولي كه اصل، دو اين اساس بر

 باشد برابر     ًكامال  بايد توزيعي هر د، شو مي ناميده »تفاوت اصل« دوم اصل از دوم بخش و
  ).1385 تليس،( شود جامعه دافرا ترين ضعيف نفع به توزيع در تساوي عدم كه اين مگر

  
  انتخاب يآزاد و ها فرصت يبرابر 7.2
 دان يجغراف سن، ايآمارت يآرا در را عدالت  ف يتعار نيتر توافق قابل از يكي بتوان ديشا
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 يمتعدد فاتيتأل در را عدالت باب در خود يها شهياند سن ايآمارت. كرد وجو جست ،يهند
 ،عدالت شةياند نيعناو با او كتاب سه بر اخص، طور به مطالعه، نيا در. است كرده نييتب

 مجموعة در يو. شود يم تمركز ريتقد توهم: خشونت و تيهو و ،يآزاد و يبرابر
 دگاهيد اساس بر. كند يم فيتعر ها تيقابل يبرابر يمعن به      ًعمدتا  را عدالت خود يها شهياند
. اند كرده توجه درآمدها زانيم به عدالت فيتعر در      ًعموما  ياقتصاد مكاتب ،يو

. است  بوده درآمد بر نيشيپ فيتعار ياتكا دهندة نشان خانوار فقر خط رينظ ييها شاخص
 برابر تيمطلوب به برابر يدرآمدها ندارند، يسان كي تيقابل ها انسان كه نيا به توجه با اما،

 يعاد فرد با يمساو تيقابل به تا دارد ياديز يازهاين معلول فرد كي    ً مثال ،. شود ينم منجر
 شيافزا بر يمبتن عدالت فيتعر در يو ينهاد شيپ يكانون ريمتغ جه،ينت در. برسد
  .)1390 سن، ؛1388 سن، ؛1379 سن،( است افراد يها تيقابل

 يها فرصت به است ممكن برابرتر يدرآمدها نباشد، برابر ها تيقابل اگر سن، نظر از
 نابرابر طيشرا در يعني شود؛ منجر نابرابر يدرآمدها به است ممكن برابر يها فرصت و نابرابر
 درآمدها ينابرابر به است ممكن برابر يها فرصت جاديا يبرا يتالش هر ها تيقابل بودن
 يسان كي تيرضا و تيمطلوب است ممكن سان كي يكاالها داشتن با افراد. شود منجر
 اما. كند يبدبخت احساس است ممكن بودن،  مند ثروت رغم  به ،يشخص و باشند  نداشته

 يها نهيگز كه يطيشرا از است عبارت تيقابل روشن، و ساده يفيتعر در ست؟يچ تيقابل
  ).17-  15: 1390 ،يمحمود( دهد يم قرار انسان يرو شيپ       انتخاب  يبرا را يمختلف

 يها يدگيچيپ بر زمان، گذر  در كه، كرد اشاره نكته نيا به ديبا فوق، فيتعار ذكر از پس
 باب در زين يگريد اتينظر م،يمفاه نيا جز به. است شده افزوده عدالت يفلسف مفهوم
 يپوشان هم اتينظر نيا از يبرخ با جهات يبرخ از است ممكن كه شده مطرح عدالت
 در است شده يسع جا نيا در حال، هر به. باشد متفاوت ها نهيزم يبعض در و باشد  داشته
 اتينظر از يفيط رندةيدربرگ كه شود ارائه يچهارچوب مقاله كي در حيتشر درخور حد
 اشراف انيم يبرابر به محدود عدالت گذشته در كه دهد يم نشان فيتعار نيا مرور. باشد

 تر شيب عدالت تر منصفانه و تر يانسان يها جنبه به امروزه اما،. است بوده محض يبرابر اي
 دو در كه ،يانسان توسعة و انصاف مثابة به عدالت رينظ يميمفاه طرح. شود يم توجه
 چشم به تر شيب متأخران فيتعار در چه آن. است امر نيا ديمؤ است، شده ذكر رياخ فيتعر
 ثروت عيبازتوز در ياجتماع ينهادها نقش بر ديتأك با عدالت شمول همه فيتعر خورد  يم
 فرصت جاديا اي محروم يها گروه از تيحما رينظ يميمفاه به ،يرو نيا از. است فرصت و

  .شود يم اشاره برابر
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  قيتحق روش. 3
 مورد اهداف از شود، يم آن از كه يگوناگون يها يتلق با عدالت، شد، اشاره كه گونه همان
 موضوع به زين يمختلف مطالعات در گذشته، يها سال در. است يشهر زانير برنامه توجه
 يهارو ديويد جمله، آن از است؛ شده پرداخته يشهر يزير برنامه با عدالت ارتباط

)Harvey, 1973 Harvey, 1996;(، نينشتايف سوزان )Fainstein, 2010(، سوجا ادوارد 
)Soja, 2010(، كمپبل دريه )Campbell, 2006(، وسيمارك تريپ )Marcuse, 2009(، اسكات 

 Dufaux and( فريليف پاسكال و دوفو كيفردر ،)Campbell and Fainstein, 2003( كمپل

Philifert, 2013(، يالمبون ـ ژروه پيليف و )Gervais-Lambony, 2014 (را يمطرح اتينظر 
  .اند پرداخته شهر عرصة در مفهوم نيا ليتحل به ژهيو به و كرده يبند صورت عدالت دربارة
 در) يشهر يزير برنامه اخص طور به و( يزير برنامه گاهيجا به ها شهياند نيا از ياريبس
 ييفضا نظام يبررس به شده، انجام تر شيپ كه مطالعات، يبرخ در. دارند توجه عدالت تحقق
 Thomas ؛Cao and Priemus, 2007 ←( است شده پرداخته ييايجغراف عرصة در عدالت

and Hwang, 2003؛ Dockemdorff et al., 2000رانيا يشهرها خصوص در نيچن هم ؛ ← 
 تر كم شهر يزير برنامه به مطالعات نيا در ن،يا وجود با). 1382 ،يمرصوص ؛1377 افروغ،
. است شده يبررس موجود وضع در ها فرصت و منابع عيتوز فقط ها آن در و شده توجه
 كاهش اي شيافزا در يشهر توسعة يها برنامه و يشهر تيريمد مداخالت آثار به    ً مثال ،

 و عدالت مفهوم انيم ارتباط بر مطالعه نيا ،دليل نيهم به. است نشده يتوجه عدالت
  .است متمركز يشهر توسعة يها برنامه

 چهارچوب نيا در. محتوا ليتحل روش بر يمبتن است يفيك يا مطالعه حاضر مطالعة
 اشاره) ها كتاب و مقاالت( فاتشانيتأل در يشهر زانير برنامه منتشرشدة يآرا به نخست

 توسعة يها برنامه اسناد در عدالت مفهوم يخيتار تحول ريس ليتحل يبرا سپس،. شود يم
 كه شود يم انتخاب يمورد نمونة سه 1350 تا 1340 يها سال فاصلة در رانيا يشهر

 طرح. 1: رديگ يم بر در مختلف يها زمان در گوناگون شهر سه در را يزير برنامه تجارب
 به 1340 دهة اواخر در كردند، هيته را آن مندا مشاور مهندسان كه ن،يقزو شهر جامع
 دهة در را آن كاران هم و موژدا مشاور مهندسان كه همدان، جامع طرح. 2 ؛ديرس بيتصو

 عنوان به( سازگان بوم شركت 1386 سال در كه تهران، جامع طرح. 3 ؛كردند هيته 1360
 عدالت مفهوم سند، سه نيا يبازخوان از پس. كرد هيته را آن) طرح كنندة قيتلف مادر مشاور

 و ،»تعادل« ،»مساوات« ،»يبرابر« ،»عادالنه« ،»عدالت« رينظ يواژگان يمحتوا ليتحل قيطر از
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 بر يمبتن ها طرح نيا يمحتوا ليتحل. شد خواهد ليتحل عدالت به مربوط واژگان ريسا
  .رديپذ يم انجام عدالت واژگان ينيجانش و ينينش هم

 هـا  آن در را عدالت يشهر زانير برنامه كه توسعه، از يابعاد ليتحل يبرا گر،يد يسو از
 از مختلف    ب عد شش به مدل نيا در. شود يم استفاده PESTEL مدل از كنند، يم وجو جست
 و ،ياقتصـاد  ،يكالبد ـ يفن ،ياجتماع ،يطيمح ستيز ،ياسيس    ب عد: است شده توجه توسعه
 مطالعه مورد برنامة سه از كي هر نظر مورد فيتعر تا شود يم تالش قيتحق نيا در. يحقوق

 تيموقع 1 جدول مطابق و شود داده مطابقت گفته شيپ    ب عد شش و عدالت فيتعر هفت با
  .شود مشخص گريد كي به نسبت ها آن

  شهري توسعة هاي برنامه در عدالت مفهوم جايگاه و نقش تحليل براي نهادي پيش چهارچوب. 1 جدول
  حقوقي  اقتصادي  كالبدي ـ فني اجتماعي محيطيزيست سياسي عدالت

         برابرهايگروه براي برابري
         طبقاتحذف و مساوات
         همهبرايها حداقل تأمين

         قانوناجراي در برابري
         سودكردن حداكثر

         محرومهاي گروه از حمايت
آزاديوها فرصت برابري

  انتخاب
            

  نگارندگان: مأخذ

 اخير سال پنجاه در شده تهيه برنامة سه مقايسة و كيفي تحليل براي چهارچوبي 1 جدول
 خود عمل مالك را عدالت نظريات از يكي تواند مي شهري توسعة برنامة هر. كند  مي فراهم
  .گيرد نظر در خود توجه محل نيز را فوق گانة شش ابعاد از    ب عد چند يا يك و دهد قرار

 
  ايران شهري ريزان برنامه در عدالت. 4

 حقيقت، در. اند پرداخته فضايي عدالت موضوع به كشور شهري انريز برنامه از اندكي شمار
 شاهد توان مي تر كم و است شده ذكر موجود اشارات   ِتر  بيش غربي آثار ترجمة هنگام به

 از هايي نمونه به ادامه در اين، وجود  با. بود زمينه  اين در ايراني شهرسازان مستقل نظر اظهار
  .شد خواهد اشاره شده ذكر عدالت دربارة ايراني شهري ريزان برنامه و طراحان آثار در چه آن
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  :نويسد مي چنين شهرسازي، نظر از اجتماعي، عدالت تعريف در سعيدنيا احمد
 خدماتي، اجتماعي، گوناگون نيازهاي تأمين معني به شهرسازي، نظر از اجتماعي، عدالت
 و خدمات اين فراگير توزيع و كيفيت ارتقاي با شهري مديريت و است فرهنگي و رفاهي،

  ).22: 1382 سعيدنيا،( يافت خواهد دست بزرگ موفقيتي به اجتماعي مسائل حل نيز

 اساسي اصول سرزندگي، و محيطي، كيفيت كارآمدي، كنار در را، عدالت سعيدنيا
 توزيع« در را شهري عدالت و عدالت شهري مفهوم او. گيرد مي نظر در شهري ريزي برنامه
 بدون فعاليتي و دهي خدمات مراكز به مناسب دسترسي و خدمات، كردها، عمل مناسب
  ).54: همان( كند مي خالصه »منطقه و شهر يك ساكنين بين گذاري تفاوت و تبعيض

 تمسك »تعادل« مفهوم به عدالت مفهوم جاي به بحريني سيدحسين و توسلي محمود
 طراحي اصول از يكي را تعادل اصل »شهري طراحي زبان« مطالعة در بحريني    ً مثال ،. اند جسته
 و پويا هاي نظام همة به متعلق است خاصيتي تعادل كه كند مي اشاره و داند مي شهري

 چيزي هر گرفتن قرار مفهوم به تعادل. بمانند پايدار خواهند مي كه هايي نظام محيط؛ ارگانيك
 به نشود، رعايت حدود اين اگر و است الزم زمان در و الزم اندازة به خود جاي در

 به تعادل اصل بحريني، نظر از. شد خواهد منجر نابودي و گسستگي، هم از محيط، ناپايداري
 در ارگانيك تعادل ساخت، انسان محيط و مصنوع محيط بين تعادل طبيعت، در تعادل معني
 توسعة و رشد و كمينه، دخالت و كنترل دهي، خودنظم انعطاف، قابليت و پويايي شهر،

 به شهري فضاي بدنة در تعادل كه كند مي بيان نيز توسلي). 1374 بحريني،( است خودجوش
 آرامش به يابي دست براي. نماست در بصري هاي وزن همبستگي يا ترازي هم برابري، معناي

 كه نيروهايي جمع يعني كنند؛ خنثي را ديگر يك بايد نما يك در بصري نيروهاي همة نما، در
 درآيند تعادل حالت به ديگر جهت نيروهاي جمع با بايد گيرند مي قرار جهت يك در
 بر مبتني      ً عمدتا ، تعادل، مفهوم از انديشمند دو هر تلقي كه شود مي مشاهده). تا بي توسلي،(

  .كند مي دنبال آن بصري    ب عد در را تعادل مفهوم ويژه، به توسلي، است؛ آن كالبدي    ب عد
 اشاره عدالت به اسالمي شهر صفات تعريف در نيز زاده نقي نظران، صاحب اين بر  عالوه

 كه است هايي ويژگي از الهي، فعل صفت بارزترين منزلة به عدل، كه نمايد  مي بيان و كند مي
 بر اسالمي تعاليم تأكيد به عنايت با. باشد متصف آن به نيز) اهللا خليفة( انسان فعل بايد

 را اسالمي شهر در آن تجلي توان مي زندگي، ابعاد همة در آن به توجه الزام و عدل رعايت
 زياد بسيار تأكيد رغم  به). 1377 زاده، نقي( دانست ها جاي بهترين و ترين مناسب از يكي
 چندان فضايي عدالت تحقق شيوة يا معيارها تبيين براي وي  اشارة عدالت، مفهوم بر زاده نقي

  .رسد نمي نظر به روشن
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  رانيا يشهر زانير برنامه از يبرخ دگاهيد از عدالت. 2 جدول

  مأخذ  ايران شهريريزانبرنامهازبرخينظرازفضاييعدالت مفاهيم
اي پايه مفاهيم

  نظريه
  اصل يك مثابة به تعادل

 ؛1374 بحريني،(
  )تا بي توسلي،

  عدالت تعريف
 بايد كه است هاييويژگيازالهي،فعلصفتبارزترينمنزلةبهعدل،

  .باشد متصف آن به نيز) اهللا خليفة( انسان فعل
 )1377 زاده، نقي(

  عدالت تعريف
 فرهنگي و رفاهي،خدماتي،اجتماعي،گوناگوننيازهايتأمينمعنيبه

 خدمات اين فراگير توزيع و كيفيت ارتقاي با شهري مديريت و است
  .يافت خواهد دست بزرگ موفقيتي به اجتماعي مسائل حل نيز و

 )1382 سعيدنيا،(

  عدالت معيارهاي
 مراكز به مناسبدسترسيوخدماتكردها،عملمناسبتوزيع
 يك ساكنان بين گذاري تفاوت و تبعيض بدون فعاليتي، و دهي خدمات

  منطقه و شهر
 )1382 سعيدنيا،(

 گاننگارند: مأخذ

 ايراني معاصر شهري ريزي برنامه نظران صاحب هاي ديدگاه از است اي خالصه 2 جدول
 نظر مورد عدالت نظرية اگرچه كه دهد مي نشان جدول اين. عدالت مفهوم دربارة
 معيارهاي بيان در است،كرده  توجه مختلفي ابعاد به تعريف، مقام در شهري، ريزان برنامه

 كه شود مي محدود »دسترسي و خدمات، كردها، عمل مناسب توزيع« به موضوع      عدالت 
 نظر مورد عدالت نظرية اساس بر نيز ادامه در. است معطوف كالبدي    ب عد  به      ًعمدتا 
  .است شده  تهيه) 3 جدول( جدولي ايران شهري توسعة هاي برنامه
  

  ايران شهري توسعة هاي برنامه در عدالت. 5
 را ها آن يشهرساز و راه وزارت      ًمعموال  كه هستند يا يتيهدا اسناد يشهر توسعة يها برنامه

 از. دينما يم نييتب بلندمدت در را شهرها توسعة ياصل يها يريگ جهت و كند يم هيته
 كي مادة مطابق. اند جامع يها طرح رانيا در يشهر توسعة يها برنامه يها نمونه نيتر مهم
 ،)1353 بومص( »يشهرساز و مسكن وزارت به مسكن و يآبادان وزارت نام رييتغ« قانون
 و اراضي از استفاده وةيش آن در كه بلندمدتي طرح: از است عبارت شهر جامع طرح
 و كشاورزي و اداري بازرگاني، صنعتي، مسكوني، هاي حوزه به مربوط بندي منطقه

 كلي خطوط شهري، عمومي هاي نيازمندي و شهري تسهيالت و تجهيزات و تأسيسات
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 ايجاد براي الزم سطح و بنادر و ها فرودگاه و) ترمينال( خط انتهايي مراكز محل و ارتباطي
 مربوط هاي اولويت و سازي به نوسازي، مناطق عمومي تسهيالت و تجهيزات و تأسيسات

 ضوابط چنين هم و فوق موارد كلية به مربوط مقررات و ضوابط و شود مي تعيين ها آن به
 شهر، جامع طرح. شود  مي تنظيم و تهيه طبيعي مناظر و تاريخي نماهاي و بنا حفظ به مربوط

  ).1353 سنا، مجلس( شود يم نظر تجديد ضرورت، حسب بر
 توسعة يها برنامه در عدالت مفهوم شناخت يبرا شد، اشاره تر شيپ كه گونه همان

) تهران و همدان، قزوين،( يشهر جامع طرح سه يمحتوا در عدالت       كاربرد  ران،يا يشهر
 يشهر يزير برنامه متخصصان ادراك راتييتغ روند ها آن يبررس طريق از تا شود مي ليتحل
  .شود بازكاوي دهه چند طي رانيا در

  
  مندا مشاور مهندسان ـ نيقزو شهر جامع طرح در عدالت مفهوم 1.5
 در و شد ابالغ مندا مشاور مهندسان به 1343 در نيقزو شهر جامع طرح نينخست
 يكي طرح نيا. ديرس يشهرساز يعال يشورا بيتصو به آن اول مرحلة 1347 بهشتيارد
 19/1/1348 مورخ جلسة در. رود يم شمار به رانيا در يشهر توسعة يها برنامه نينخست از

 به ن،يقزو شهر جامع طرح دوم مرحلة يبررس شد گرفته ميتصم يشهرساز يعال يشورا
 به. شود موكول نيقزو دشت جامع طرح        مطالعات  ليتكم به ،يا منطقه طرح از يجزئ منزلة
 ن،يقزو دشت جامع طرح ةيته در ،يشهرساز يعال يشورا و برنامه سازمان توافق استناد

 طرح ةيته    ًعمال  و كرد اقدام متخصصان استخدام به) مندا مشاور مهندسان( مؤسسه نيا
 شدن يمنتف 16/2/1349 خيتار در سرانجام، ،يفيبالتكل سال دو حدود از پس. شد آغاز
 يشورا رخانةيدب ميتصم 30/2/1349 خيتار در و شد ابالغ نيقزو دشت جامع طرح
 نيا افق .شد ابالغ مندا مشاور به شهر جامع طرح ادامة نحوة به راجع يشهرساز يعال

 بود طرح و ل،يتحل شناخت، روش بر يمبتن مطالعات نديفرا و) 1370( بود ساله 25 طرح
  ).2/ 2: 1349 مندا، مشاور مهندسان(

 سه در اما،. است نشده استفاده »يبرابر« و ،»عادالنه« ،»عدالت« واژگان از طرح نيا در
 پنج به يفعل نواقص و كمبودها طرح نيا در    ً مثال ،. است شده استفاده »تعادل« واژة از مورد
 التيتسه مسكن، شهر، يخارج و يداخل يارتباط شبكة اسكلت: است شده ميتقس دسته
 وضع در تعادل عدم و شهر، مختلف مناطق در تيجمع تراكم در تعادل عدم ،يشهر

  ).4/ 1: همان( شهر مختلف مناطق ياقتصاد و ياجتماع
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 شهر، ينوساز رينظ است، شده اشاره يموارد به اهداف انيب در نيچن هم طرح نيا در
 اصالح افتاده، عقب نقاط در يزندگ سطح بردن باال ت،يجمع تراكم تعادل الت،يتسه جاديا

 آن يبرا حل راه ارائة و نده،يآ در شهر توسعة ينيب شيپ طرح، يداخل و يخارج خطوط
  ).7: همان(

 و شود يم دنبال) يتيجمع تعادل      ًعمدتا ( تعادل مفهوم قالب در عدالت مفهوم طرح نيا در
 كه( شهر ينهاد شيپ پهنة همة در را يتيجمع يها سرانه كه اند آن يپ در      ًعمدتا  طرح انيمجر
 نيا. كنند عيتوز) است بوده يطراح زمان در شهر موجود وضع از تر بزرگ اريبس يا پهنه

 موضوع كنار در آن، اهداف انيب در ،دليل نيهم به ؛است يكالبد و يكيتكن تر شيب    طرح 
 شده اشاره طرح خطوط اصالح و الت،يتسه جاديا شهر، ينوساز رينظ يعبارات به تعادل،
 ياجتماع وضع در تعادل عدم به نواقص، و كمبودها انيب مقام در اگرچه، طرح نيا در. است

 به نهادها، شيپ و يگذار هدف مقام در است، شده  اشاره شهر گوناگون مناطق ياقتصاد و
 نقاط در يزندگ بردن باال« ريتعب با و شده  تمركز محالت همة يبرا ها حداقل نيتأم

  .شود پرداخته شهر گوناگون محالت در يا هيپا يازهاين نيتأم به شده تالش »افتاده عقب
  
  كاران هم و موژدا مشاور مهندسان ـ   همدان جامع طرح در عدالت مفهوم 2.5

 در را همدان شهر در يكنون عمل مالك جامع طرح كاران هم و موژدا مشاور مهندسان
 1344 اسفندماه در همدان يقبل جامع طرح ةيته طرح، نيا ةيته از شيپ. كردند هيته 1363

 ماه يد در و آن اول مرحلة 1347 خرداد در و بود شده محول مرجان مشاور مهندسان به
 موژدا مشاور مهندسان( بود دهيرس يشهرساز يعال يشورا بيتصو به آن دوم مرحلة 1350

 ديجد يقرارداد با استان يشهرساز و مسكن كل ادارة ،1362 در). 18: 1363 كاران، هم و
 مهندسان به را همدان يشهرساز طرح مجدد ةيته »همدان عمران و توسعه طرح« عنوان با

 بيتصو به 1363 در طرح نيا سرانجام،). 18: همان( كرد واگذار كاران هم و موژدا مشاور
  .ديرس يمعمار و يشهرساز يعال يشورا
 يبررس نيچن هم و شهر نيا يخيتار تحول ريس مطالعة با همدان، جامع طرح اساس بر
 در. است ماريب يشهر همدان شهر فضا، بر حاكم ياقتصاد و ،ياجتماع ،ياسيس يها نظام
  :است آمده نيچن مطالعه نيا موجود وضع گزارش از يبخش

 هم ديشا و كشور كل كه برد يم رنج يا يماريب همان از   ًقا يدق همدان شهر ييفضا سازمان
...  ديتول تا است، يكان مواد صادرات به يمتك ها آن اقتصاد كه سوم، جهان يكشورها تمام

 و د،يتول فرهنگ، يسنت يها بخش همواره كه شود يم باعث يعموم وضع نيا حاصل



 ... ايران شهري توسعة هاي برنامه در اجتماعي عدالت مفهوم تاريخي تحول سير تحليل   138

 به و دهند ادامه ،ياقتصاد رونق دوران در ،يبطئ هرچند خود، اتيح به جامعه يكل ساختار
 در يدوگانگ حاصل. ندينما حفظ را خود تيموجود همواره رفته شيپ يها بخش       موازات 
 يمناطق. است نموده متأثر زين را شهر كل ييفضا       ِسازمان     ْشهر  ياجتماع ـ ياقتصاد سازمان

 واجد دولت وستةيناپ و يمقطع مداخالت ليدل به اي خود گذشتة ةيپا بر اي شهر از
 تحمل وجود با شهر، يميقد بازار...  است شده زيمتما شهر كل از كه دهيگرد ياتيخصوص
 يها يازمندين رفع مركز تنها هنوز شده، آن بر شيفر كارل طرح توسط كه يا يجراح

 جاديا را شهر ديجد وسعت 1345 سال از پس كه يمناطق و است يهمدان شهروندان
 از فارغ كه است نكته نيا جالب و رنديگ ينم بهره يخدمات امكانات حداقل از اند نموده

 از اند شده گذاشته انيبن دولت توسط كه يمحالت فقط محله، باقدمت ياهال يمال امكانات
 سنه به مربوط امر نيا و] باشند يم[ باسند يم برخوردار يشهر ساتيتأس و امكانات حداكثر

  ).137: همان( باشد ينم زين خاص دورة و

 و هـا  تيمحـدود  ليـ تحل بـه  جـامع  طـرح  همـدان،  شهر موجود وضع شناخت از پس
 »شهر ييفضا سازمان ندةيآ« عنوان ليذ منظور، نيبد. پردازد يم شهر يآت توسعة يها تيظرف
  :شود يم اشاره موارد نيا به

 و يمياقل و ييايجغراف بخش مطالعات به توجه با: توسعه يها تياولو و گسترش امكانات
 گسترش امكانات شهر، اقتصاد در يكشاورز تياهم و خاك يزيخ حاصل به مربوط مسائل
 محالت كه گردد باعث تواند ينم امر نيا يول. باشد يم شرق و جنوب سمت به شهر
 متوقف     ًكامال  اند، گرفته قرار يرقانونيغ هرچند يشهر ساز و ساخت مورد كه شهر، يشمال

 اقتصاد در يكشاورز تيوضع ليدل به شد، انيب قبل فصول در كه طور همان را،يز گردند،
 يها بخش كه دارد وجود خطر نيا همواره ،يشهر يسازها و ساخت با اسيق در شهر، كل
 رو، نيا از. شوند گرفته يشهر توسعة كار به شهر شمال زيخ حاصل ياراض از يگريد
 را يملك يها ارزش كه يحد در يشمال محالت و مناطق يده سامان كه شود يم نهاد شيپ

 موازات به ديبا امر نيا كه است يهيبد. شود انجام دهد ارتقا يشهر مناطق ريسا سطح هم
 محدودة« يمنف عوارض دادن كاهش نيچن هم و نظر مورد مناطق در يشهر نيزم نيتأم

 اسكان هدف با »يشهر حوزة« يتيجمع مراكز با توأم شهر مسئلة حل قيطر از »يقانون
 بر] افزون[ افزودن نيزم عرضة و همدان يشهر حوزة يتيجمع مراكز در تيجمع از يبخش

  ).165: همان( ابدي انجام طرح دورة حداقل يازهاين

  :كردتوان در موارد زير بازخواني  ريزي در طرح جامع همدان را مي اهداف برنامه
 مركـز  مجـدد  احيـاي  و بخشـيدن  اصالت براي اي منطقه اداري و تجاري مراكز ايجاد ـ
 ؛)همان( شهر تجاري ـ سنتي
 ؛)همان( شهر حومة روستاهاي و اي حاشيه محالت براي تسهيالت نمودن فراهم  ـ 
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 حمل شبكة نظام از ناشي مشكالت رفع و شهري حوزة مراكز ارتباطي نيازهاي تأمين  ـ 
 ؛)همان( شعاعي نقل و

 عملكردها ساير با ساز هم نقل، و حمل شبكة اجزاي بين در مراتب سلسله نظام رعايت  ـ 
 ؛)169 و 168: همان(

 سيستم آن منفي خورهاي پس به توجه با شهر فضايي سازمان در موجود سيستم تداوم  ـ 
 ).172: همان(

 در شهر تاريخي توسعة فرايند تداوم براي همدان جامع طرح در شد، مشاهده كه چنان
 از نظامي جامع، هاي طرح ساير      مشابه  آتي، اقتصادي و اجتماعي نيازهاي مطالعة كنار

 مسائل حل و زمين كاربري هاي سرانه در كمبودها و نيازها رفع براي شهري عملكردهاي
 در عدالت موضوع همدان جامع طرح در چهارچوب، اين در. است شده ارائه ترافيكي
 به طرح اين نگاه. شود  مي وجو جست شهر گوناگون محالت در برابر هاي سرانه تبيين

 تا كند مي تالش و شود مي نزديك »طبقات حذف و مساوات« مثابة به عدالت تعريف
 برابر توزيع طريق از ممكن حد تا و كالبدي شرايط تغيير با     ًصرفا  را موجود هاي دوگانگي
  .كند برطرف شهري خدمات

  
  سازگان بوم شركت ـ تهران جامع طرح در عدالت مفهوم 3.5
 لزوم تهران، شهري مديريت در بالتكليفي ها سال از پس ،1370 دهة پاياني هاي سال در
 بين موردي، هاي جويي چاره و دستورالعمل، نامه، بخش جاي به طرح و برنامه كردن يننشجا

 و گرفت توق تدريج به ايران، معماري و شهرسازي عالي  شوراي ويژه به ربط، ذي مسئوالن
 و شهرسازي و مسكن وزارت كاري هم زمينة عمل در كه انجاميد تصميمي اتخاذ به سرانجام
 طرح سند. كرد ميسر تهران جديد شهري عمران و توسعه هاي طرح تهية براي را شهرداري

 سند اين. رسيد معماري و شهرسازي عالي شوراي تصويب به 1386 در تهران شهر جامع
 عملياتي و ساختاري، بردي، راه بخش سه در) بود كرده تهيه را آن 3سازگان بوم شركت كه(

 طرح( تهران شهر عمران و توسعه ساختاري ـ بردي راه طرح« دليل همين به و شد طراحي
  ).2: 1386 تهران، شهري توسعة هاي طرح تهية و مطالعات نهاد( شد ناميده» )تهران جامع
 و عمومي رفاه با روان شهري تهران؛«: است آمده چنين جامع طرح انداز چشم بخش در

 »شـهروندي  حقوق كلية عادالنة تأمين و ها نابرابري تعديل با همراه مناسب، هاي زيرساخت
 تشـكيل  را تهـران  شـهر  گانة هفت اندازهاي چشم از ششم سطر كه عبارت، اين در). همان(

 حقـوق  عادالنـة  تـأمين « و ،»هـا  نـابرابري  تعـديل « ،»عمـومي  رفـاه « نظيـر  كلماتي دهد، مي
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 به. است آمده »مناسب هاي زيرساخت« و »روان شهر« چون هم واژگاني كنار در »شهروندي
 بيش عدالت مفهوم      عبارت  اين در كه كرد تفسير گونه اين بايد را نشيني هم اين رسد مي نظر
 اي تلقي. است بوده »شهري هاي زيرساخت و خدمات به برابر       ِدسترسي « معني به چيز هر از
 بـا  حتـي، . دارد فاصـله  اقتصادي و اجتماعي موارد به پرداختن از و است كالبدي      ًعمدتا  كه

 حقـوق  اين كه رسد مي نظر به بعيد انداز، چشم اين در »شهري حقوق« مفهوم كاربرد وجود
 ،»مـدني  هـاي  آزادي« چـون  هـم  ديگري بنيادين مفاهيم هاي اندازه و حد در مفهومي شهري

 مناسب عمومي رفاه با روان شهر« تعبير. شود ظاهر »انساني كرامت« و ،»اجتماعي مشاركت«
 شبكة توسعة نظير اموري در را عدالت تواند مي چيز هر از بيش »ها نابرابري تعديل با همراه
 در شـهر  همـة  پوشـش  يا شهر جنوب در سبز فضاي سرانة افزايش يا عمومي نقل و حمل
  .كند وجو جست امثالهم و نشاني آتش و پزشكي هاي فوريت ارائة زمان

 كه واژگاني و عبارات توان نمي تهران جامع طرح در ذكرشده اهداف از يك هيچ در
 اين ميان در ذكرشده عبارات برخي اين، وجود با. يافت كند مي اشاره عدالت به        ًمستقيما 
 از مناسب استفادة«: ، از جملهباشند كارا عدالت ارتقاي در توانند مي حدودي تا اهداف
 گسترش« ،»شهر اقتصادي ـ مالي و انساني، اجتماعي، فيزيكي، هاي سرمايه و ها ظرفيت
 ،»تهران اقتصادي توسعة و فعاليت رونق« ،»خدماتي هاي كاربري و عمومي فضاهاي

 ،»اشتغال تأمين و جديد شغلي هاي فرصت ايجاد براي فضاها از مناسب وري بهره«
 ها زيرساخت توسعة« ،»)طبيعي منابع و صدا، هوا، آب، ويژه به( زيست محيط از حفاظت«
 از استفاده مقررات و ضوابط      ا عمال هاي محدوده تعيين« ،»همگاني نقل و حمل سيستم و

 سازي، به منظور به فرسوده هاي بافت ويژه به مداخله نيازمند هاي محدوده و اراضي
 اين از كه گونه همان. »گردشگري و عمومي فضاهاي توسعة« و ،»بازسازي و نوسازي،
 بوده كالبدي      ًعمدتا  اهداف تدوين زمان در جامع طرح كنندگان تهيه نگاه آيد، برمي عبارات

 رونق به اشاره. است نشده كافي توجه عدالت فرهنگي و سياسي، اجتماعي، ابعاد به و
 نظر در »شغلي هاي فرصت ايجاد براي فضاها از مناسب وري بهره« حد در نيز اقتصادي

 به تهران جامع طرح كنندگان تهيه نگاه كه گرفت نتيجه توان مي جا اين تا. شود مي گرفته
 تكية اقتصادي رونق زمينة در حتي و بوده آن كالبدي    ب عد به معطوف      ًعمدتا  عدالت مقولة
 براي نياز مورد اراضي تأمين و كار و كسب هاي محيط دهي سامان بر ريزان برنامه اصلي

 زمان در جامع طرح كنندگان تهيه. است فعاليت و كار هاي پهنه و تجاري هاي كاربري
 به گذرا صورت به انداز چشم در كه را، »شهروندي حقوق« مفهوم حتي »اهداف« تدوين

  .سپارند مي فراموشي به بود، شده اشاره آن
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. ترند كامل و نگر جامع مراتب، به اهداف، به نسبت تهران، شهر توسعة بردهاي راه
 بردها راه اين شد، اشاره تهران جامع طرح تهية روية بحث در كه گونه همان كه، آن ويژه به
 وجود با. اند رسيده بلوغ به زيادي حدود تا مرتبط هاي كارگروه در شدن طرح طريق از

 به كماكان بردها راه اين در عدالت اجتماعي و سياسي ابعاد به پرداختن در ترديد اين،
 به تر بيش آيند مي پي در كه مواردي جامع، طرح بردهاي راه ميان در. خورد مي چشم
  :اند  نزديك حاضر مطالعة مفاهيم

 به شهر محدودة در مسكوني خالص هاي كاربري نهايي وسعت تثبيت -2-4-2
 اجتناب ضمن ،4چهارگانه هاي پهنه تمامي در سرجمع در و كيلومترمربع 180 مساحت

 دهي سامان و زندگي كيفيت تنزل زيان به جمعيت اسكان توسعة بر حاكم هاي گرايش از
 نهاد( پيراموني هاي هاله و شهري هاي بافت در نشيني حاشيه و غيررسمي هاي اسكان

  ).4: 1386 تهران، شهري توسعة هاي طرح تهية و مطالعات
 وضعيت ارتقاي طريق از شهري نواحي سطح در جمعيت متناسب توزيع - 2- 4- 3
 مترمربع 5/17 حداقل نواحي سطح در سرانه اين ميانگين كه نحوي به تهران شهر مسكن
  ).همان( باشد

 جمعيت نياز مورد عمومي فضاهاي و خدمات تأمين و ها نابرابري تعديل - 2- 4- 4
 فضاهاي توزيع وضعيت دهي سامان و شهر مركزي و جنوبي مناطق در ويژه به تهران شهري
  ).همان( شهروندان نياز با متناسب محلي، كرد عمل با تجاري و خدماتي

 هاي شبكه دهي سامان با سكونت هاي عرصه در سالمت و امنيت تأمين - 2- 4- 5
 و مسكوني محالت بين و محالت در آرام تردد براي پياده حركت و مناسب دسترسي
  ).همان( معلولين حركت
 و شوراها از حمايت و زندگي كيفيت ارتقاي براي عمومي مشاركت جلب - 2- 4- 6

 و محلي صورت به شهر امور ادارة براي محوري، ـ محله رويكرد با مردمي، نهادهاي
  ).همان( شهري مناطق و نواحي، محالت، سطح در مشاركتي

  ).همان( شهري زمين و مسكن در غيرمولد كار و كسب و سوداگري از جلوگيري - 2- 5- 2
 از استفاده ويژه به همگاني، نقل و حمل سيستم دهي سامان و توسعه - 2- 6- 1
 بر متكي) مونوريل( هوايي قطار و مترو اولويت با سريع ريلي نقل و حمل هاي سيستم

  ).5: همان( 5اقتصادي و فني مطالعات
 جمله از ممكن، كارهاي راه ارائة با صدا و هوا آلودگي كاهش يا جلوگيري - 2- 7- 3
 صدا، توليد نظر از سنگين نقلية وسايل مشخصات در تغيير و شخصي نقل و حمل تحديد

 و توليد تكنولوژي ارتقاي و ريلي شبكة توسعة ويژه به عمومي، نقل و حمل گسترش
  ).6: همان( آاليندگي حداقل با مناسب سوخت مصرف
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 طبيعي الزامات با متناسب فعاليت و سكونت استقرار الگوي به بخشي تعادل - 2- 11- 5
 منسجم، ساختار ريزي پي با فضايي دوگانگي و گسيختگي از جلوگيري و شهر تاريخي و

  ).8: همان( پذير زيست و پذير، توسعه
 فضايي ـ اجتماعي عدالت تأمين و خصوصي منافع بر عمومي منافع ارجحيت - 2- 11- 6

  ).همان( تهران شهر فضايي دهي سامان در عمومي فضاهاي تقويت به اولويت و
 ها، فعاليت مركزيت، توزيع با سفر تقاضاي كاهش و خدمات متعادل توزيع - 2- 11- 8

  ).همان( شهر در اي فرامنطقه كردهاي عمل با خدمات و
 محلي و اي، ناحيه اي، منطقه شهري، كرد عمل مقياس با سبز فضاهاي توسعة - 2- 15- 1
 سطح در متعادل توزيع با تهران شهر در سبز فضاي سرانة مربع متر 10 حداقل تأمين براي
  ).10: همان( شهر

 و شهر سطح در خدمات مقياس با متناسب شهري خدمات متعادل توزيع - 2- 16- 3
  ).همان( نواحي و محالت سطوح در خدماتي سرانة مربع متر 5 حداقل تأمين
 مداخلة و بخشي توان نيازمند كه هايي بافت در نوسازي بر نظارت و حمايت - 2- 17- 1
 مديريتي نهادهاي كارگيري به و ايجاد طريق از است تشويقي هاي سياست اعمال با محدود
  ).11: همان( نياز مورد و مناسب
 دهي سازمان و مندسازي توان بر تأكيد با فرسوده هاي بافت در مداخله لزوم - 2- 17- 2

 واجد هاي مديريت ايجاد ضمن پذير، امكان هاي شيوه به مشاركت براي اي محله هاي لكتش
 اي محله هويت و سكونت تداوم و حفظ رويكرد با مداخالت اين براي نهادسازي و شرايط

  ).همان(
 فرسودة هاي بافت و محالت براي پارچه يك توسعة ويژة هاي طرح تهية - 3-17-2
 و مؤثر اقتصادي رويكرد با) ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي بومص( شهر

 براي صفر مالي تراز شرايط در فرهنگي و اجتماعي، محيطي، زيست مالحظات رعايت
 با مداخله طرح تهية از قبل نياز مورد سنجي امكان مطالعات انجام با و تهران شهرداري

 طراحي قالب در زمان هم طور به شهري نوسازي ذخيرة هاي عرصه از برداري بهره
  ).همان( واحد

 16 تهران جامع طرح سند در شده مطرح برد راه 104 مجموع از كه شود مي مشاهده
 بردها راه اين تفكيك به ادامه در. دارند سروكار عدالت با مرتبط واژگان با كمابيش برد راه

  .شد خواهد تري بيش اشارة
 سبب به را آن توان مي ،2- 4- 2 برد راه در شده  كارگرفته به مغشوش ادبيات از نظر صرف

 و برد راه اين. دانست مند ارزش نشيني حاشيه مسئلة به توجه و زندگي كيفيت بر تأكيد
 تهران شهر در مسكن مسئلة به كه است بردهايي راه محدود از 2- 4- 3 برد راه چنين هم
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 آن توان مي جهت، اين از. دارد بر در را استاندارديزاسيون از نوعي 2- 4- 3 برد راه. پردازد مي
 ،2- 4- 4 برد راه. دانست »همگان براي ها حداقل تعيين مثابة به عدالت به نگاه« مصداق را

 تعديل معناي به عدالت شد، مشاهده هم سند اهداف و انداز چشم در كه روالي مطابق
 مد را شهري خدمات به شهر جنوب و شمال در شهروندان همة دسترسي در ها نابرابري

. است داده قرار نظر مد را) معلوالن( خاص هاي گروه حقوق 2- 4- 5 برد راه. دارد نظر
 برد راه چون هم نيز 2- 4- 6 برد راه. دارد تطابق »نياز« معيار با تر بيش    برد  راه اين در عدالت

 در زمين رانت مسئلة به 2- 5- 2 برد راه. كند مي اشاره زندگي كيفيت موضوع به 2- 4- 2
 اين حال، هر به. كند مي زد گوش را  آن دهد، ارائه حلي راه كه آن بي و، كند مي توجه تهران
 تهديد تهران شهر در را عدالت همواره گذشته ساليان در كه است هايي چالش از مسئله
 تأمين و همگاني نقل و حمل توسعة به دو هر 2- 7- 3 و 2- 6- 1 برد راه دو. است كرده

 2- 16- 3 و ،2- 15- 1 ،2- 11- 8 ،2- 11- 5 بردهاي راه. كنند مي توجه همگان دسترسي
 توجه فضايي هاي دوگانگي رفع و اراضي كاربري هاي سرانه سان هم توزيع به همگي

 و سبز و مسكوني، خدماتي، فضاهاي به برابر دسترسي ايجاد پي در بردها، راه اين. كنند مي
 اين. است توجه جالب بردها راه بقية از بيش 2- 11- 6 برد راه ميان، اين در. هستند باز

 عدالت تأمين« بر تأكيد و »خصوصي منافع بر عمومي منافع ارجحيت« تصريح با استراتژي
 »تهران شهر فضايي دهي سامان در عمومي فضاهاي تقويت به اولويت و فضايي ـ اجتماعي

 تهران جامع طرح سند بردي راه مباني در عدالت شناسي نشانه به تواند مي چيز هر از بيش
 بر عمومي منافع تقدم بر شدن قائل اصالت با جامع، طرح اساس، اين بر. كند كمك

 بر ديگر، سوي از و گيرد مي فاصله عدالت فردگرايانة تعريف از سو،  يك از خصوصي،
 در »فضا« و »عدالت« واژگان نشيني هم. كند مي تأكيد ميان اين در عمومي فضاهاي اهميت

 2- 17- 3 و ،2- 17- 2 ،2- 17- 1 برد راه سه نهايت، در. است توجه جالب بسيار برد راه اين
 نظر فرسوده هاي بافت نوسازي و مندسازي توان مثابة به فضايي عدالت موضوع به
 براي صفر مالي تراز شرايط«      عبارت  همه، از بيش برد، راه سه اين ميان از. كنند مي

 شهرداري نيست قرار كه معناست بدين عبارت اين. است اهميت حائز »تهران شهرداري
 هزينه فرسوده هاي بافت نوسازي براي غيرفرسوده هاي بافت در خود درآمدهاي از تهران
 و سپارد مي ها آن خود به را محرومان مشكالت جامع طرح ديگر، عبارت به. كند

 تعريف تهران شهر كل براي مالي تراز كه آن جاي به. خواند نمي ياري به را مندان ثروت
 نگاه اين. شود مي تعريف فرسوده هاي بافت هاي محدوده براي مالي تراز اين شود،

  برد راه نظري مباني با البته كه است آزاد بازار بر مبتني و ليبراليستي نگاهي روشني به
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 منافع سو، يك از بتواند، جامع طرح رسد نمي نظر به. است جدي تضاد در 2- 11- 6
 هاي بافت مشكالت ديگر، سوي از و، دهد ارجحيت خصوصي منافع بر را عمومي
 تناقض و التقاط اين براي تهران جامع طرح      ًظاهرا  6.بسپرد ها بافت اين خود به را فرسوده

  .كند نمي ارائه حلي راه ايدئولوژيك
 به ولو بردها، راه و اهداف، انداز، چشم بخش سه هر در تهران جامع طرح بنابراين،

 از جامع طرح سند تعبير. كند مي توجه عدالت با مرتبط مفاهيم به غيرمستقيم، صورت
 سند در عدالت موارد، تر بيش در معنا، بدين. است كالبدي عدالت معطوف تر بيش      عدالت 
 سبز، فضاي و خدماتي هاي كاربري هاي سرانه سان هم توزيع«: از است عبارت جامع طرح

. »همگان براي مسكوني هاي استاندارد حداقل تعيين و عمومي، نقل و حمل شبكة توسعة
 تأكيد خصوصي منافع بر عمومي منافع رجحان بر گاه ايدئولوژيك، نظر از جامع، طرح
 فرسوده هاي بافت نوسازي    ً مثال ، دارد؛ گرايش آزاد بازار مدافع هاي ديدگاه به گاه و كند مي
 از مواردي در تهران جامع طرح. كند مي آرزو عوارض و ماليات محل از پرداخت بدون را

. است كرده ياد عدالت مفهوم كنار در »شهروندي حقوق« و »زندگي كيفيت« نظير واژگاني
 به عمومي هاي دسترسي به معطوف تر بيش نيز واژگان اين از طرح اصلي تعبير اين، وجود با

  .است شهري هاي زيرساخت
  

  گيري نتيجه. 6
 هفت به گوناگون هاي تلقي و پرداخته آن با مرتبط آراي و عدالت مفهوم به تحقيق اين در

 براي برابري مثابة به عدالت«: از اند عبارت دسته هفت اين. شد تقسيم كلي دستة
 تأمين مثابة به عدالت« ،»طبقات حذف و مساوات مثابة به عدالت« ،»برابر هاي گروه
 حداكثر مثابة به عدالت« ،»قانون اجراي در برابري مثابة به عدالت« ،»همه براي ها كمينه
 برابري مثابة به عدالت« و ،»محروم هاي گروه از حمايت مثابة به عدالت« ،»سود كردن

  .»انتخاب آزادي و ها فرصت
 مـدل  و سـو،  يـك  از گفتـه،  پـيش  تعريـف  هفـت  بر مبتني محتوا تحليل اين چهارچوب

PESTEL، ب عد  شش در را شهري مسائل كه بود ديگر، سوي از    ،اجتمـاعي،  اقتصادي، سياسي 
 محتـوا  تحليـل  ايـن  بنابراين،. كند مي بندي دسته قانوني و محيطي، زيست كالبدي، ـ تكنيكي
 به تر بيش عدالت، مفهوم كاربرد زمان در ايران، در شهري توسعة هاي برنامه كه دهد مي نشان
  .دارند توجه آن ابعاد از يك  كدام نيز و آن تعاريف از يك  كدام
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 شهري ريزان برنامه و شهرسازان از برخي منتشرشدة آراي به نخست مطالعه اين در
 به مربوط شهري توسعة برنامة سه سپس،. شد پرداخته ها كتاب و مقاالت قالب در ايراني
 بر اسناد اين محتواي تحليل. شد مطالعه و انتخاب مطالعاتي مورد منزلة به مختلف هاي دهه

 هاي برنامه در عدالت كاربرد كه دهد مي نشان ،3 جدول مطابق گفته، پيش چهارچوب اساس
  .معناست چه به      ًعمدتا  مطالعه مورد     ِِشهري   توسعة

  رانيا در يشهر توسعة برنامة سه در عدالت گاهيجا و مفهوم يمحتوا ليتحل. 3 جدول

  حقوقي  اقتصادي  كالبدي ـ يكيتكن اجتماعي محيطيزيست سياسي عدالت
  -   -   -  - - - برابرهايگروه براي برابري

  -   -   -   -   طبقات حذف و مساوات
 برنامة
  همدان

 -  

  -   -   -   همه براي ها حداقل تأمين
  قزوين برنامة
  تهران برنامة

 -   -  

  -   -   -  - - - قانوناجراي در برابري
  -   -   -  - - - سودكردن حداكثر

  -   -   -  - - - محرومهاي گروه از حمايت
آزاديوها فرصت برابري

  انتخاب
 -   -   -   -   -   -  

 نگارندگان: مأخذ

 توجـه  تعريف دو در      ًعمدتا  عدالت موضوع به كه دهد مي نشان جامع طرح سه بررسي
 و »هـا  حـداقل  تـأمين  مثابة به عدالت«. 2 ،»سان يك مساوات مثابة به عدالت«. 1: است شده
در جهت ارتقـاي سـطح    ايراني ريزان برنامه. كالبدي ـ تكنيكي و اقتصادي    ب عد دو در تر بيش

 كـاهش « و »حيـاتي  هـاي  كـاربري  بـه  دسترسـي  تـأمين «كليدي  به دو مفهوم      ًعمدتا  عدالت
  .اند كرده توجه »فضايي هاي نابرابري
 از ايـران  در شـهري  ريزان برنامه غالب رويكرد كه دهد مي نشان عدالت از تلقي اين
 اول دهـة  پنج مدرنيستي تعاريف از متأثر      ًعمدتا  كنون تا شهري ريزي برنامه رسمي آغاز
 نخسـتين  از سـال  پنجـاه  طـول  در كـه  اسـت  ايـن  جالـب  نكتـة . است بوده بيستم قرن

 بـه  اسناد اين رويكرد در يدج تفاوت شاهد توان  نمي كنون تا شهري توسعة هاي برنامه
  .بود عدالت موضوع
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  ها نوشت پي
 

 عدالت ارزيابي« موضوع با بيدهندي شكوهي محمدصالح دكتري رسالة از برگرفته مطالعه اين. 1
 راهنمايي با كه است تهران دانشگاه شهرسازي دانشكدة در »شهري توسعة هاي برنامه در فضايي

 .است شده تدوين فيليفر پاسكال و عزيزي محمدمهدي
 الك، هابز، چون هم افرادي كه است فلسفي مفاهيم از اجتماعي قرارداد مفهوم. 1373 اشتراوس،. 2

 بوده اجتماعي نظريات از بسياري فلسفي مبناي      مفهوم  اين. اند كرده توجه بدان مونتسكيو و روسو،
 موضوع اين در مداقه از كالم اطالة از پرهيز براي جا اين در موضوع، پيچيدة ابعاد به توجه با. است

 .1381 موحد، ؛1341 روسو،: شود مي اشاره زمينه اين در مرتبط منبع دو به     ًصرفا  و شود مي اجتناب
         عنـوان       بـه          سازگان،     بوم      شركت          سرانجام،  .   شد      آغاز       مشاور    30      كاري    هم    با       تهران      جامع     طرح      تهية  . 3

      بـه         حـال،        ايـن       بـا   .   شد       تهران      جامع     طرح     سند       تدوين   و         مطالعات     اين       تلفيق       مسئول       مادر،       مشاور
   و         افتـاد          اتفـاق          اوليـه            مطالعـات     به      نسبت         مطالعات       تلفيق      روند    در    كه       زيادي       بسيار         تغييرات     سبب

       ايـن       توان    مي        بردها،     راه   و        اهداف،        انداز،     چشم       نگارش    در        سازگان     بوم      شركت     نقش     سبب    به      ويژه    به
  .     دانست      شركت     اين       محصول     اول      درجة    در    را     طرح

  .   سبز      فضاي   و        مختلط،        تجاري،         مسكوني،     هاي      پهنه  :   از     است       عبارت          چهارگانه     هاي      پهنه    از       منظور  . 4
       كـه،        اسـت        سـبب         بـدان     تر     بيش   »       اقتصادي   و     فني         مطالعات    بر      متكي «       عبارت     ذكر     رسد    مي     نظر    به  . 5

    را           مونوريـل        ايـن              كارشناسـان           تهـران،           منوريـل          احـداث     بر     وقت       جمهور      رئيس      زياد       تأكيد     رغم      به
       نظـر      كسب      براي     تالش     ِ ضمنِ    در       واقع،    در         دوپهلو،       عبارت     اين  .    اند        دانسته        غيرفني   و            غيراقتصادي

  .   كند    مي       موكول       آينده    به    را       تصميم     اين     شدن        اجرايي         باالدست،        مقامات       مساعد
         خـدمات         انـد،        شـده       واقع       تهران     شهر      جنوب   و      مركز    در       ً عمدتاً    كه        تهران،     شهر        فرسودة     هاي      بافت  . 6

   و     شهر      شمال    از          شهروندان    از        بسياري      شمار        روزانه  .     كنند    مي       ارائه     شهر      ديگر     هاي     بخش    به        بسياري
        شـهري         ثـروت        جريان  .     برند    مي      بهره    آن       خدمات    از   و      آيند    مي       تهران       بازار    به      نشين      مرفه     هاي     بخش
   و       نقـش         تـوان        نمـي          مبنـا،      اين    بر  .     دارد       جريان     شهر      شمال     سمت    به     شهر      جنوب    از        كماكان       ً ظاهراً
       طـرح   .       گرفـت           ناديـده           فرسـوده      هاي      بافت        نوسازي    در    را        فرسوده      بافت    از      خارج        ساكنان       تكليف
       ايـن          تـأمين       كـه        كنـد       توجه     نيز      نكته     اين    به      بايد      است،      قائل       اصالت       عمومي       منافع      براي     اگر      جامع
       منافع      روشن     هاي       نمونه    از     يكي        فرسوده     هاي      بافت        نوسازي  .     هاست        عدالتي    بي      كاهش     ِ گروِ    در       منافع

           اسـتداللي     چه    با    كه     است       نكرده      مشخص      جامع     طرح  .    است       تهران     شهر       كنوني       شرايط    در       عمومي
         تهـران          مسـائل           برتـرين          هزينـه    و        تـرين         پيچيده    از    كه (       تهران     شهر        نوسازي      براي    را     صفر      مالي      تراز
       جهـت     در           محرومـان     از       حمايت      ً اصوالً       عوارض   و        ماليات     اخذ       فلسفة  .    است       گرفته     نظر    در  )    است

      طريق    از       ً عمدتاً    را     خود       درآمد       عمومي     بخش       منزلة    به    كه          شهرداري،  .    است       نهايي         مطلوبيت        افزايش
          نوسـازي         توقـع     اي         هزينـه        هـيچ         پرداخت      بدون       تواند    مي       چگونه      كند،    مي       تأمين       عوارض   و        ماليات
       باشد؟       داشته    را        فرسوده      بافت



 147   يدهنديب يشكوه محمدصالح و يزيعز يمحمدمهد
 

      منابع
   .        دانشگاهي     نشر      مركز  :      تهران   ،   آتن       منشور    تا    ها        سرچشمه        نخستين    از        معاصر؛         شهرسازي  ).1385(       واتسالف            استروفسكي،
   .    آگاه  :      تهران        پرهام،      باقر       ترجمة   ، خ ي   تار   و   ي ع ي  طب      حقوق   ).     1373 (     لئو          اشتراوس،

   و         فضـايي          گزينـي          جـدايي         بـراي           الگـويي        ارائة  :        اجتماعي          نابرابري   و     فضا  :      جامعه   و     فضا   . )    1377 (      عماد        افروغ،
   .    مدرس       تربيت         دانشگاه          انتشارات  :      تهران   ،  آن          پيامدهاي

ـ  ا   ي        شهرسـاز    و   ي     معمار   خ ي   تار       كنگرة   ن ي   اول   ، » ي   خود   ي   شهر   ي    طراح      زبان «   ).     1374 (   ن ي   دحس ي س   ، ي ن ي   بحر    ،   ران   ي
   . ي     فرهنگ     راث ي م        سازمان   ، 2   ج        مقاالت،        مجموعه

   .     تهران         دانشگاه          انتشارات  :      تهران   ،       شهرسازي    در    آن    از    پس   و          فراتجدد،       تجدد،   ).     1378 (         سيدحسين         بحريني،
      زمان    تا   خ ي   تار      آغاز    از   ي  اس ي س   د ي   عقا   و       افكار   ي خ ي   تار   ر ي س    با  :  ي  اس ي س       فلسفة   خ ي   تار   ).     1348 (   ن ي       بهاءالد           پازارگاد،

   .    زوار  :      تهران   ، 1   ج   ،     معاصر
   .  نو     طرح  :      تهران         ديهيمي،        خشايار       ترجمة   ،     راولز       فلسفة   ).     1385   . (  بي       رابرت       تليس،
   ي       معمـار      قات ي   تحق   و         مطالعات      مركز  :      تهران   ، ي   شهر   ي   فضا   ي    طراح   ي    ارها ي  مع   و       قواعد   ).   تا   ي ب (       محمود   ، ي    توسل
  . ي      شهرساز   و
  .     ققنوس  :      تهران        ثابتي،       عرفان       ترجمة   ،       بازگويي    يك        انصاف؛       مثابة    به       عدالت   ).     1385 (     جان        راولز،
  .   چهر   ي    سهام      شركت          انتشارات       زاده،    رك ي ز   ن ي  حس     غالم       ترجمة   ، ي      اجتماع         قرارداد   ).     1341 (     ژاك     ژان       روسو،

       كشور،       وزارت   ، ي      شهرساز  :      تهران   ، ي      شهردار     سبز      كتاب        مجموعة    از   ، 1   ج   ، ي      شهرساز   ).     1382 (      احمد    ا، ي  دن ي  سع
   .  ها   ي      شهردار        سازمان          انتشارات

   و     نشر  :      تهران   ، ي     فشارك     حسن       ترجمة   ، ي  اس ي س        اقتصاد   و       فلسفه        مجموعة   ، ي    آزاد   و   ي     برابر   ).     1379 (   ا ي ت ر   آما     سن،
   .    رازه ي ش       پژوهش

   .  ان ي  آش  :      تهران   ، ي    مجلس     دون ي  فر       ترجمة   ، ر ي   تقد      توهم  :      خشونت   و   ت ي  هو   ).     1388 (   ا ي     آرمات     سن،
   و         كندوكاو          انتشارات  :      تهران      پور،    ون ي   هما      هرمز   و   ي     محمود   د ي  وح       ترجمة   ،     عدالت    شة ي   اند   ).     1390 (   ا ي     آرمات     سن،

  .    روشن      كتاب
   ي    دكتر       رسالة   ، » ي   شهر       توسعة   ي  ها        برنامه    در    يي   فضا       عدالت   ي  اب ي   ارز «   ).     1393 (          محمدصالح   ، ي    دهند ي ب   ي    شكوه

  .     تهران         دانشگاه     با، ي ز   ي     هنرها   س ي   پرد   ، ي      شهرساز         دانشكدة   ، ي      شهرساز
       نـو؛      گام  :      تهران      پور،        همايون      هرمز       ترجمة   ، )     چيست؟         اجتماعي       سياست (      رفاه       نظرية   ).     1383 (      توني            فيتزپتريك،
   .       اجتماعي       تأمين       پژوهش      عالي       مؤسسة
   ، ي   مـ  ي ه ي د    ار ي   خشا       ترجمة   ، 3   ج   ، و ي     منتسك    تا   ي   اول ي   ماك    از  :   در   ، » ي  اس ي س       فلسفة   خ ي   تار «   ).     1391 (      جورج         كلوسكو،
   . ي ن     نشر  :      تهران

   .      اختران  :      تهران       مقدم،   د ي  سع       ترجمة   ،       هابرماس    تا        افالطون    از  :  ي  اس ي س   د ي   عقا   خ ي   تار   ).     1386 (   ك ي  ار       دمان، ي ل
   .      اختران  :      تهران   ، )   عقل      عليه      شورش    يا          متافيزيك       پايان (    ما       بحران   و         مدرنيته   ).     1385 (       هوشنگ          ماهرويي،
        مصـوب  (   ي        شهرسـاز    و        مسـكن        وزارت      بـه         مسـكن    و   ي        آبـادان        وزارت       نـام    ر  يي  تغ       قانون   ).     1353 (     سنا      مجلس
   ي     معمار   و   ي      شهرساز        معاونت   ي     نترنت ي ا     گاه ي  پا   ، ) ي  مل   ي    شورا      مجلس      1353 / 4 /  16   و     سنا      مجلس      1353 / 4 / 3

   .    1392 / 4 /  19   ي     دسترس   ، ي      شهرساز   و     راه       وزارت
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   . 1   ش   ،    منظر      نامة     ماه   ، »   ران ي ا    در   ي   شهر   ي ز ي ر        برنامه      نظام   ي    بررس      زگرد ي م «   ).     1388 (   ه ي   مرض   ، ي     محمود
   و           جغرافيـا          دكتـري          رسـالة    ، »       تهـران        شـهر     در   ي        اجتمـاع          عـدالت     يي     فضـا    ل ي   تحل «   ).     1382 (    سه ي  نف   ، ي     مرصوص

   .    مدرس   ت ي   ترب         دانشگاه         انساني،      علوم   و        ادبيات         دانشكدة  :      تهران       شهري،      ريزي        برنامه
   . ي      شهرساز   و      مسكن       وزارت   ، ن ي   قزو      جامع     طرح   ).     1349 (      مندا       مشاور         مهندسان
  .       كارنامه     نشر   ،   بشر      حقوق    تا   ي ع ي  طب      حقوق    از  :      عدالت   و    حق   ي   هوا    در   ).     1381( يمحمدعل      موحد،

       استان   ي      شهرساز   و      مسكن    كل       ادارة   ،     همدان       عمران   و       توسعه     طرح   ).     1363 (       كاران    هم   و       موژدا       مشاور         مهندسان
  .     همدان        تهران؛        همدان،

   . 5   و   4   ش   ،  با ي ز   ي     هنرها   ، » ي    اسالم      متون    در   ي    اسالم     شهر      صفات «   ).     1377 (      محمد       زاده،   ي  نق
       شـهر          عمـران    و       توسعه   ي      ساختار   ي   برد     راه     طرح   ).     1386 (       تهران   ي   شهر       توسعة   ي  ها     طرح   ة ي  ته   و         مطالعات      نهاد

   .   ران ي ا   ي     معمار   و   ي      شهرساز   ي   عال   ي    شورا       رخانة ي  دب   ، )     تهران      جامع     طرح (       تهران
   .    قومس     نشر   :     تهران       عالم،            عبدالرحمان       ترجمة   ، ي  اس ي س   ة ي   نظر       مقدمة   ).     1388 (       اندرو      وود، ي ه
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