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 چکیده

هاي عدالت فضایی یکی از موضوعاتی است که در  هاي توسعه مبتنی بر نظریه بررسی و ارزیابی طرح

هدف این مقاله تدوین چارچوب معیارهاي عدالت . ریزي شهري ایران مغفول مانده است برنامه

نجاکه ازآ. فضایی و ارزیابی طرح ساماندهی محلۀ فرحزاد بر اساس آن معیارها به روش کیفی است

هاي توسعه شهري با رویکرد عدالت فضایی مدنظر است با توجه به ماهیت موضوع  ارزیابی طرح

هاي پژوهش اصول عدالت فضایی در  مبتنی بر یافته. عمدتاً از روش تحلیل ثانویه استفاده شده است

ایت نشینی، رع مفهوم شامل، مشاوره با مردم، مشارکت محوري، نفی محرومیت و حاشیه 12قالب 

ها، نیاز به سهیم شدن در منفعت عمومی،  حقوق مردم، توزیع عادالنه منابع، آزادي، برابري فرصت

تحلیل محتواي اسناد طرح ساماندهی . شمولی و فراگیري، تنوع و تفاوت شناسایی شد استحقاق، همه

ی مانند محله فرحزاد بیانگر آن است این طرح به میزان کمی با برخی از معیارهاي عدالت فضای

ها انطباق  مشارکت محوري، مشاوره با مردم، استحقاق، توزیع عادالنه منابع، آزادي، برابري فرصت

سهیم شدن در  شمولی و نیاز به نشینی، همه که معیارهاي نفی محرومیت و حاشیه دارد، درصورتی

طرح . ریزي ساماندهی محله فرحزاد جایگاه پائین تري داشته است منفعت عمومی در برنامه

ساماندهی محلۀ فرحزاد طرحی کالبدي است که تنها برخی از معیارهاي موردنظر عدالت اجتماعی 

  .مبتنی بر لیبرالیسم را موردتوجه قرار داده است
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  مقدمه و طرح مسئله

با توجه به ماهیت پیچیده شهرها و برخورداري از ابعاد ارزیابی عدالت فضایی 

در . ریزي شهري اهمیتی فراوان دارد اجتماعی، اقتصادي و کالبدي مختلف، در برنامه

هاي توسعه شهري، دو  خصوص مطالعات مربوط به موضوع ارزیابی عدالت در برنامه

آنها بیشتر بر فرآیند  نگاه اول شامل نظریاتی است که تمرکز. طرح است نگاه عمده قابل

هایی که  مثال سنت عنوان به). 56، 1388یعقوبی، (هاي توسعه شهري است  تهیه طرح

ریزي شهري مطرح  براي برنامه» ریزي شهري در حوزه عمومی برنامه«فریدمن در کتاب 

اند از سنت اصالح اجتماعی، سنت تحلیل سیاست، سنت یادگیري  عبارت(کند که  می

هاي ارتقاي سطح عدالت در  ها به رویه و این سنت) بسیج اجتماعی اجتماعی و سنت

نگاه دوم، عدالت فضایی را در محتواي . شوند ریزي شهري منجر می فرآیند برنامه

با توجه به اهمیت عدالت ). 44 :1397میرغالمی و همکاران، (کند  ها جستجو می برنامه

دهی به موضوع  توجه و آدرس به بعد محققان شهري آشکارا شروع به 1990از دهۀ 

  ).Fainstein, 2014: 1(عدالت فضایی کردند 

گیري عدالت فضایی  اساساً حل بسیاري از مسائل شهرکه در نتیجه منجر به شکل

در کشور ما بیش از پنج دهه است که . ریزي شهري است شود بر عهده نظام برنامه می

منظور ایجاد زمینه ایجاد رشد  به) هاي جامع و تفصیلی طرح(هاي توسعه شهري  طرح

هاي جامع  هاي تجویزي و هنجاري در قالب طرح ضوابط و نقشه. شوند موزون تهیه می

هاي تفصیلی در زیر پارادایم  تر طرح شهري از نظر مفهومی و در سطحی پایین

زمان طوالنی هنوز  ریزي عقالیی در حال تهیه و اجرا بوده اما بعد از گذشت مدت برنامه

  .نسته است نتایج مطلوب را بدست آوردنتوا

در این پژوهش سعی بر آن است پس از شناسایی و استخراج معیارهاي عدالت 

مربوط به عدالت فضایی، طرح ساماندهی و احیاء محله  از متونفضایی با استفاده 
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فرحزاد بر اساس معیارهاي عدالت فضایی ارزیابی و تحلیل شود و به سؤاالت زیر 

  :شودپاسخ داده 

  اند؟ معیارها و اصول عدالت فضایی چیست -1

طرح ساماندهی و احیاء محله فرحزاد تا چه میزان تحت تأثیر معیارهاي عدالت  -2

  فضایی بوده است؟

بر مبناي نظرات مهندسین مشاور طرح، مشکل و مسئله اصلی محدوده فرحزاد، در 

رویه  ن و رشد بیمعرض نابودي قرار گرفتن بافت ارزشمند فرحزاد و باغات آ

وساز غیرقانونی و نفوذ عملکردهاي ناسازگار و آالینده در باغات و حریم  ساخت

راهکار اتخاذشده با این مسئله، احیاء ساماندهی و توسعه بافت . رودخانه فرحزاد است

ارزشمند، باغات و رود دره فرحزاد است، اما در ساماندهی مذکور کمتر به موضوعات 

فضایی توجه شده که الزم است با توجه به اهمیت عدالت فضایی و مرتبط با عدالت 

  .معیارهاي مرتبط به مباحث مربوطه بیشتر توجه گردد

  

  مبانی نظري

در برنامه فعلی توسعه شهري سازمان ملل متحد یونسکو بر ضرورت پیگیري 

ایی فض از هر نوع بی عدالتی .کند عدالت فضایی در تمام ابعاد توسعه شهري تأکید می

این اقدامات از  .جلوگیري شود تواند محدودیت دسترسی به منابع را افزایش دهدکه می

تعامالت بین مردم  بسترتوانند در  می توافقات حال در هر . شوند می طریق توافق ایجاد

د نهاي مشخصی نیاز دار گیري یا شاخص بنابراین نیاز به اندازه. و فضا قرار گیرند

)Uwayezu, Vries, 2018: 3( . نابرابري در مناطق شهري نیاز به درك ساختار فضایی

لذا . گیري فضا و مناطق مختلف آن دارد هاي اساسی در شکل شهر و نقش تفاوت

ها و جوامع  گروه بهترین وظیفه دولت یا مدیریت شهري، تخصیص منابع کمیاب  مهم

  ).Tavana Mehrabani, Nohegar, 2017: 14(شهري است 
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) 12:1387فریدمن، (اي سیاسی است  ریزي شهري اصوالً مقوله برنامهازآنجاکه 

توان از تأثیر آن بر منافع عمومی و در نتیجه ارتقاء یا افول عدالت در سطح جامعه  نمی

ریز بخواهد اقدامی عادالنه انجام دهد، ناگزیر از  غافل شد و به همین سبب، اگر برنامه

هاي  توان به نظریه در این میان می). 123: 1393شکوهی، (دانستن مفهوم عدالت است 

، )فاینشتاین(، شهر عدالت محور )فیشر(ریزي گفتمانی  ریزي ارتباطی، برنامه برنامه

داداش پور و (اشاره داشت ) دیکسی(و عدالت فضایی ) کرومهلز(ریزي برابرانه  برنامه

نماید و شامل  میآینده شهرها را مشخص  يریزي شهر برنامه). 69:1395پور،  الوندي

هاي توسعه شهري این قدرت را  طرح. شود هاي اجتماعی، اقتصادي و محیطی می مؤلفه

ریزي شهري  تصمیماتی که در برنامه. عدالتی فضایی و اجتماعی ایجاد نماید دارد که بی

... ها و  تواند نتیجه را با اختصاص منابع، هدایت زیرساخت شود می اتخاذ می

عدالت باید دربرگیرنده عدالت توزیعی و  .)Manuel, 2016: 2(دهد الشعاع قرار  تحت

زیرا تأمین منافع عمومی نیازها و استحقاق شهروندان بدون در نظر . تخصصی باشد

ریزي شهري  لذا هرگونه برنامه. پذیر نیست  گرفتن معیارهاي توزیعی و تخصصی امکان

بتواند هم در توزیع نیازها، منافع بایست  که مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باشد می

همچنین ). Connelly; Bradley, 2004: 2(عمومی و هم در تخصیص آنها مؤثر باشد 

هاي مدیریت شهري  ریزي براي دستیابی به عدالت فضایی باید سیاست در برنامه

  ).Bassett, 2013: 3(موردتوجه قرار گیرد 

تواند  کند که می ما را غنی میتنها درك نظري  تفکر فضایی در مورد عدالت نه

توجهی کشف کرد که دانش عملی ما را براي اعمال مؤثرتر  هاي جدید قابل بینش

عدالت فضایی گاهی با مفاهیم مرتبطی چون  .)Soja, 2010: 3(دهد  عدالت گسترش می

صورت  اي و یا حتی به هاي منطقه محیطی، نابرابري عدالت سرزمین، عدالت زیست

هاي عمومی براي شهر عدالت محور و اجتماع عادالنه ادغام  بررسی تر در گسترده

ادوارد سوجا در عدالت فضایی بر کنترل بر فرایندهـاي  .)Soja, 2008: 1(شود  می
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عنوان نیـروي محرکه  هاي حـق بـه شـهر به تولیـد جغرافیایـی شـهري، ائتـالف گروه

  ).Guasco, 2015: 1(کند  دسـتیابی بـه عدالـت مـادي تأکید می

تر در کتــاب شــهر و عدالــت اجتماعــی، بــه ارائــه  هــاروي نیــز پیش

هایی مبتنــی بــر چگونگــی ارتبــاط فضــاي شــهري و وضعیــت  تحلیل

وي معتقد است کاپیتالیسم فضا را نابود کرده تا . اجتماعــی شــهروندان پرداخــت

  ).Rauhut, 2017: 2(شد  مطمئن شود بازتولید انجام خواهد

کند که عدالت  مارکوس که ایده عدالت فضایی را توسعه داده است، استدالل می

تري از عدالت  فضایی سرچشمه و علت عدالت اجتماعی است که موضوعات گسترده

  ).Iveson, 2011: 251(گیرد  اجتماعی را دربر می

مرتبط هستند،  تنیده با یکدیگر صورت درهم عدالت اجتماعی و فضایی به

ها براي گسترش  تواند منجر به از دست رفتن فرصت که جدا کردن آنها می طوري به

دیکسی ). Manuel,2016: 2(عدالتی گردد  عدالت در جامعه و مشخص ساختن بی

سازي روابط دیالکتیکی بین  منظور مفهوم کند مفهوم عدالت فضایی را به تالش می

که فضا در تولید و بازتولید سلطه و سرکوب وجود و مفهوم فضایی و نقشی ) عدالت(

  ).Dikeç, 2001: 1875(دارد، بیان کند 

، فصلی را به ارائه "شهر عدالت محور"در کتاب ) 2010(سوزان فاینشتاین 

وي سه شاخص دموکراسی، . رزي پرداخته استوهاي فلسفی به مسئله عدالت  رهیافت

سه شهر بررسی کرده است در  ان سه شاخص رنظر گرفته و کاربرد ای راتنوع و برابري 

)Silva, 2012: 88-89 .( از دیدگاه بیلی و همکاران درpraxis project  سه شاخص

نخست مطالبات . شده است جهت تعیین میزان دسترسی به عدالت فضایی مشخص

صورت انفرادي یا گروهی در فضاي موردنظر حضور  اینکه فردي بتواند به: فضایی

مطالبات فضایی . گردد نیز می) فضا و منابع(د که این موضوع شامل مالکیت داشته باش

لذا . یعنی حق حضور ایمن در فضا بدون توجه به جنسیت، سن، رنگ، دین و قومیت

عدالتی فضایی ممنوعیت حقوقی براي افراد فقیر در حضور و مشارکت  از مصادیق بی
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: دوم قدرت فضایی. باشد اها میدر برخی فضاها و یا ترس از حضور در برخی از فض

اگر قدرت را توانایی انجام کارها براي افراد تعریف کنیم، قدرت فضایی مرتبط با 

باشد و سوم ارتباطات  چگونگی خلق فضا و ایجاد شرایط مناسب براي انجام کارها می

زاتی توانایی دستیابی به منابع و امتیا. شود حق دسترسی و ارتباط مربوط می فضایی که به

  ).Bailey et al, 2011: 4-5(که پیرامون افراد و فضاها وجود دارد 

تقلیل مفهوم عدالت فضایی صرفاً به توزیع خدمات در ارتباط با نیازهاي شهروندان و 

موضوع عدالت . استانداردهاي خدمات، برداشتی سطحی از معناي عدالت فضایی است

ره روابط بین قدرت، فضا، فضایی با هدف تالش براي تجدیدنظر دوبا/شهري

فهم اینکه نظام . ریزي دچار تغییرات مفهومی زیادي شده است گذاري و برنامه سیاست

شود و این قدرت  گیرد و چگونه در فضا به کار گرفته می قدرت چگونه فضا را به کار می

. )22:1398رفیعیان و همکاران، (شود، داراي اهمیت است  چگونه در معانی فضا آشکار می

تــوان  ، می)عقالنــی /جامــع(با توجــه بــه انــگاره غالــب شهرســازي در ایــران 

ریــزي شــهري در ایــران تحــت تأثیــر فشــارهاي نظــام  گفــت کــه تفکــر برنامه

 .اســت  نشینی کــرده داري بــه نفــع کارکردگرایــی و منافــع شــخصی عقب سرمایه

جهــت (کاربــردي کــردن آن  ین مفهومــی از عدالــت فضایــی در شــهر ورو تبی ازاین

داداش پور و (ریزي شــهري ایــران کنــد  تواند کمــک شــایانی بــه برنامه می) تحقــق

  ).76: 1394همکاران، 

  

  پیشینه پژوهش

تالن و استالین در تحقیقاتی در شهرهاي آمریکا به بررسی نحوه توزیع خدمات 

مبناي کار این تحقیقات دیدگاه نیاز محور بوده و نتایج آن نشان داده است . اند پرداخته

براي رسیدن به عدالت فضایی باید خدمات و تسهیالت در ارتباط با مشخصات 

  .)52: 1394بهرام پور، (یابی و توزیع شود  اقتصادي، اجتماعی افراد مکان
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عدالت در توزیع فضایی خدمات شهري اي با عنوان  در مقاله 2002در سال  "گرر"

به دنبال دستیابی به مدلی است که به وضع استانداردهاي پیشرفته و نظارت دائم بر آن 

  .)52: 1394بهرام پور، (بتوان توزیع عادالنه خدمات شهري را تضمین نمود 

هاي  هاي کیفیت زندگی و شاخص جهت مقایسه شاخص) 2009-2005(مارتینز 

هاي فیزیکی، آب و  در محالت مختلف در کشور آرژانتین زیرساختها  توزیع فرصت

هاي مجازي ازجمله اینترنت را  فاضالب، مدرسه، درمانگاه، مراکز کار و زیرساخت

ها و  موردبررسی قرار داده است و جهت تعیین درصد جمعیت محالت از شاخص

 GISیط روش مینیمم فاصله براي سنجش دسترسی از تحلیل تکنیک فضایی در مح

  .)53: 1394رستمی، (بهره برده است 

در مقاله تحقیقی خود با عنوان عدالت ) 2010(مارتین پاریس و همکارانش 

فضایی و شهر در سائوپائولو به بررسی عوامل و عناصر مؤثر بر عدالت فضایی در این 

 "با طرح سه سؤال فرایندهاي تولید عدالت فضایی چگونه است" .پردازند شهر می

یندهاي یکپارچه آن،چه تأثیري بر توسعه شهرنشینی در برزیل دارد و اثرات آن در فرا

کند که تولید عدالت  در نهایت عنوان می ،ساختار سائوپائولو به چه صورت است

هاي ملی و محلی است  گیري هاي پنهان و پیداي تصمیم فضایی در شهرها متأثر از الیه

  ).29: 1393قادري حاجت، (

گیري عدالت  در مقاله بررسی مدل یکپارچه براي اندازه) 2017(ئو شنگ و ل هو

هاي شهري با در  هاي شهري به بررسی پارك فضایی امکانات عمومی در زمینه پارك

: 1391احمدي کرد آسیایی، (نظر گرفتن دو فاکتور مهم دسترسی و تحرك پرداختند 

34.(  

یی در شهر دترویت به وتحلیل عدالت فضا در تجزیه) 2018(جاستین ویلیامز 

کند عدالت فضایی ما را  وي استدالل می. هاي خالی در شهر پرداخته است موضوع محل

شده در اتحادهاي  سازد که در آن، خود مکان خالی، بازیگر ثبت هایی متمایل می به شیوه

  ).Williams, 2018: 149(سیاسی مختلف است 
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توجهی داشته  اخیر رشد قابل بحث عدالت فضایی در تسهیالت عمومی در دو دهه

ریزان در دادن یک ارزیابی جامع عدالت فضایی به دلیل دشوار بودن  اگرچه برنامه. است

اما تنها تعداد کمی از مطالعات به مسئله  ،اند اجراي عدالت فضایی ناتوان بوده

مطالعاتی که تالش . اند هاي شهري در تحقق عدالت فضایی پرداخته هاي طرح سیاست

کند بین اثرات واقعی سیاست و اثرات ناشی از سایر عواملی نظیر وضعیت اقتصادي،  می

  .وضعیت بازار مناسب و صنعت توسعه، تفاوت قائل شود

  

  روش پژوهش

روش پژوهش کیفی و رویکرد کلی ، باشد تبیینی می-تحقیق حاضر از نوع توصیفی

حاکم بر تحقیق، روش تحلیل ثانویه
1

اد، مقاالت موجود در رابطه است که با تکیه بر اسن 

گرفته  هاي عدالت فضایی با استفاده از تکنیک فرا ترکیب انجام با مفاهیم و شاخص

این تحقیق با استفاده از روش قیاسی استقرایی بر اساس مطالعات  بنابراین .است

سپس طرح  کند، اي و اسنادي ابتدا معیارهاي عدالت فضایی را بررسی می کتابخانه

محله فرحزاد را بر اساس میزان انطباق با معیارهاي عدالت فضایی با استفاده ساماندهی 

  .کند از تحلیل محتواي کیفی اسناد طرح ساماندهی ارزیابی می

  

  نمونه و جامعه آماري پژوهش

ها  جامعه آماري پژوهش در مرحله اول همه پژوهش. گیري نظري است روش نمونه

هاي اطالعاتی داخلی و خارجی  ه در پایگاهمنتشرشد) نامه کتاب، مقاله، پایان(

)ScienceDirect ،Mag Iran ،Sage ،Scopus ،Sid ( در زمینه عدالت اجتماعی و

اي که اشباع  منظور دستیابی به نمونه به) 2020–1980(هاي زمانی  عدالت فضایی در بازه

نی طرح نظري را موجب شود، است و در مرحله بعد، جامعه آماري پژوهش، اسناد قانو

                                                
1. Secondary analysis 
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باشد که در چارچوب اصول عدالت فضایی با استفاده از  ساماندهی محله فرحزاد می

همچنین در این بخش براي توصیف و . تحلیل محتواي کیفی موردبررسی قرار گرفت

  .تحلیل از استدالل منطقی استفاده شد

  

  محدوده جغرافیایی پژوهش

هاي یادگار  ن است که از بزرگراهتهرا 2اي واقع در شمال غرب و منطقه  فرحزاد، محله

امام، نیایش و اشرفی اصفهانی، بلوار ایثارگران و بلوار فرحزادي دسترسی دارد و در 

از  1340دره فرحزاد تا اواخر دهه  -رود. گردد محسوب می 5و  2واقع مرز میان منطقه 

رویه و ساز شهري به دور بود؛ اما تصویب قانون احداث  روند توسعه ساخت بی

وساز در این محدوده و  موجب ساخت 1350هاي مسکونی در سال  ها و مجتمع شهرك

توان مهم دالیل بروز آن را رشد جمعیت  شد؛ که می 1360ویژه از دهه  رویه به رشد بی

در دهه . و نیاز به اشغال اراضی بیشتر، جهت اسکان جمعیت در حال افزایش دانست

هاي متعددي طراحی  سی در محدوده بزرگراههاي دستر منظور گسترش شبکه و به 1360

صورت  هاي همت و نیایش به شد و بزرگراه یادگار امام در امتداد شمالی و بزرگراه

  .غربی، از روي دره طراحی شد -شرقی

  

  دره فرحزاد طرح احیا و ساماندهی رود

محیطی و  هاي زیست منظور صیانت از ارزش طرح احیا و ساماندهی روددره فرحزاد به

هویتی فرحزاد، به دنبال ساماندهی محله و حوزه پیرامونی همپیوند اکولوژیک آن، در 

هاي موضوعی و موضعی طرح جامع تهران در شهرداري  بر اساس طرح 1396سال 

با همکاري مهندسین مشاور فرنهاد و (تهران توسط مهندسین مشاور مادر پارس بوم 

در وحدت با زمینه شهري موجب تهیه شد تا این محدوده ) آورث و مهساب شرق

  .بهبود فرایند توسعه شهري تهران گردد
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  کاربري زمین

بخش زیادي از محدوده طرح با توجه به قرارگیري در پهنه سبز و باز شهري 

هاي خدماتی در آن نسبت به  صورت ساخته نشده وجود دارد و پراکنش کاربري به

  .باشد استاندارد کمتر می

  
  ن در محدودهکاربري زمی -1نقشه 

  )مهندسین مشاور پارس بوم: مأخذ(

  

  مطالعات جمعیتی

نفر و محدوده  12305، 1390جمعیت محدوده محله فرحزاد مطابق سرشماري سال 

به  1395این اعداد در سال . نفر جمعیت دارند 4536مداخله فرحزاد مطابق نقشه زیر 

هاي شرقی  تی در بخشجمعی همچنین تراکم. باشد نفر می 5140نفر و  14080ترتیب 

  .باشد هاي غربی می بیش از بخش
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طور مثال  به. بررسی است تحلیل تأثیرگذاري طرح بر محدوده از ابعاد مختلفی قابل

در محدوده روددره  1390-95از بعد جمعیتی ازآنجاکه نرخ رشد جمعیت طی دوره 

رفت، این توان نتیجه گ فرحزاد بیشتر از نرخ رشد جمعیت کل شهر تهران باشد می

کل شهر تهران داشته و  پذیري بیشتري نسبت به محدوده طی این بازه زمانی جمعیت

  .برداري پروژه ذکر نمود توان یکی از عوامل آن را بهره می
  

  طرح پیشنهادي

هکتار،  200طرح پیشنهادي فرحزاد قلمرو طراحی فرحزاد با وسعتی حدود 

با (وزه اصلی، حفاظت سبز و باز متمایز شامل سه ح) پهنه(متشکل از سه گستره 

، گستره )با مرکزیت بافت ارزشمند محله(، گستره شمالی محله )محوریت روددره

  .است) با محوریت گردشگري(جنوبی محله 
  

  
  هاي طراحی بندي گستره تقسیم -2نقشه 

  )مهندسین مشاور پارس بوم: مأخذ(
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  هاي پیشنهادي و الگوهاي طراحی بندي پهنه -3نقشه 

  )1396مهندسین مشاور آورث، : مأخذ(

  

  هاي پژوهش تحلیل یافته

  روش فرا ترکیب

ها و معیارهاي عدالت فضایی در  شاخص: تنظیم سؤال پژوهش: گام نخست

  اند؟ ریزي شهري چیست برنامه

هاي کلیدي  وجو از واژه براي جست: مند اصول پژوهشی بررسی نظام: گام دوم

هاي توسعه  عدالت محور، طرح الت فضایی، شهرمانند عدالت، عدالت اجتماعی، عد

  .شهري بر اساس عدالت اجتماعی و عدالت فضایی استفاده شد
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هاي  براي انتخاب پژوهش: هاي مناسب وجو و انتخاب پژوهش جست: گام سوم

با ارزیابی از بین . مناسب عوامل مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و ارزیابی شدند

. منبع که بیشترین تناسب با موضوع را داشتند انتخاب شدند 24 منبع جستجو شده 100

ها در قالب  نهایتاً متون موردنظر مطالعه و با فن کدگذاري واحدهاي معنایی و مقوله

  .اصول عدالت اجتماعی و فضایی تدوین شدند

  .استخراج کدها در دو مرحله صورت گرفت: استخراج نتایج: گام چهارم

  

مدرنیسم به عدالت  هاي لیبرال، اقتصاد سیاسی و پست ه بر اساس دیدگاهکدهاي اولی -1جدول 

  فضایی

  منبع  کد

 ,Uitermark & Nicholls  هاي تکنوکراتیک و آمرانه در شهرسازي نوگرا اعتراض به روش
2017 

منظور باز توزیع  هاي سیاسی به هاي محروم در تصمیم نقش داشتن گروه

  ها طرح اجراينتایج بهتر در منافع شهري 

Uitermark & Nicholls, 
2017  

عنوان اصول حاکم بر  در نظر گرفتن سه معیار دموکراسی، تنوع و برابري به

  عدالت شهري در شهر عدالت محور فاینشتاین

Low & Iveson, 2016  

هاي  عدالت فضایی در شهر نیازمند شناخت بازیگران قدرت در عرصه

لیل روابط قدرت، ساختارها و مختلف اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و تح

  ریزي است فرایندهاي برنامه

داداش پور و همکاران، 

1394  

 Dufaux & et al., 2009  صورت عادالنه توزیع فضایی کاالها و خدمات به

فرایندهاي (دهی فضاي شهري  آمیز در شکل عدم وجود رویکردهاي تبعیض

  )تصمیم سازي

Fainstein, 2014  

  1395 ،پور و الوندي دادش  برابري در شهر/، فرصت برابرتوجه به معیار آزادي

  1395 ،پور و الوندي دادش  توجه تفاوت و تنوع در شهر

  1395 ،پور و الوندي دادش  هاي شهري شرکت در منفعت عمومی در طرح
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  1395 ،پور و الوندي دادش  ها به مردم شهر رعایت استحقاق مردم در واگذاري منافع و فرصت

 Malý, 2016  هاي نابرابر شهري امل و دالیل دسترسیتوجه به عو

پور و همکاران،  داداش  عنوان اهداف اصلی عدالت فضایی حذف تبعیض، کاهش فقر به

1394  

پور و همکاران،  داداش  عنوان هدف عدالت فضایی حذف جدایی گزینی اجتماعی و سلطه به

1394  

پور و همکاران،  داداش  )عیعدالت توزی(توجه به توزیع فضایی خدمات و جمعیت 

1394 

پور و همکاران،  داداش  )عدالت توزیعی(دسترسی ساکنان به خدمات 

1394 

مفهوم و واحد معنایی، عدالت مثابه (مثابه تأمین حداقل نیازها عدالت به

  هاي فضایی هاي حیاتی، کاهش نابرابري برابري، تأمین دسترسی به کاربري

پور و همکاران،  داداش

1394 

عزیزي و شکوهی   مساوات و حذف طبقات

  1394بیدهندي، 

عزیزي و شکوهی   ها رعایت قراردادها و وفاي به پیمان(برابري در اجراي قانون 

  1394بیدهندي، 

نظر از جایگاه اجتماعی خود در برابر قوانین برابرند و باید  همه افراد صرف

  )حاکمیت قانون براي تحقق عدالت(از قوانین تبعیت کنند 

عزیزي و شکوهی 

  1394بیدهندي، 

ها به  ها و فرصت هاي محروم جامعه در باز توزیع ثروت توجه به گروه

  دست نهادهاي اجتماعی و مدنی

Rawls, 1971-1982 

  )ها ها و آزادي انتخاب برابري فرصت(هاي افراد  برابري قابلیت

اي برابر ه ها هر تالشی براي ایجاد فرصت در شرایط نابرابر بودن قابلیت

هاي مختلفی از  گزینه(هاي درآمدي منجر شود ممکن است به نابرابري

  انتخاب پیش روي انسان باشد

  1379سن، 

  1388محمودي، 

  1382سعیدنیا، توزیع مناسب عملکردها، خدمات، و دسترسی مناسب به مراکز 
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دهی و فعالیتی بدون تبعیض و تفاوت گذاري بین ساکنین یک  خدمات

  شهر و منطقه

اندازه الزم  عدالت به مفهوم تعادل و قرار گرفتن هر چیزي در جاي خود به

  و در زمان الزم،

  1374بحرینی، 

ریزان و نشانه  توزیع مناسب و منصفانه فضا یکی از وظایف اصلی برنامه

  عدالت فضایی در شهر

داداش پور و همکاران، 

1394  

 Mayer,2009  تأکید دارد عدالت توزیعی بر تخصیص منصفانه منابع بین افراد

  Mayer,2009  .تخصیص عادالنه منابع به فرایند و الگوي توزیع اشاره دارد

پردازد و چه کسی چه چیزي را  ها را می پاسخ به سؤاالت چه کسی هزینه

  منظور توزیع عادالنه منابع عمومی، آورد به به دست می

Talen, 1998  

  1388سعیدي رضوانی،   هاي شهري ن در اجراي طرحکنندگا رعایت حق تمام افراد و استفاده

  1388سعیدي رضوانی،   هاي شهري اسالمی توجه به اصل زیان و ضرر مالکان در طرح

  1388سعیدي رضوانی،   احترام به حقوق مالکیت و عدم جواز انسداد معبر در شهرها

  1388سعیدي رضوانی،   برداري اولیه، در نظر گرفتن حقوق مربوط به بهره

  2014فاینشتاین،   هاي شهري بر پایه عقالنیت ارتباطی، شورا و مشورت با مردم در طرح

هاي مردم و کمک به ایجاد اجماع در  ها و خواسته گوش دادن به داستان

  هاي مختلف در شهر عدالت محور، میان دیدگاه

  2014فاینشتاین، 

میرغالمی و همکاران،   کنندگان، تعامل بین مشارکت

1397  

 ,Forester & Krumholz  ها ریزي هاي محروم در برنامه ایت از گروهحم
1990  

تر باشـد باز  هاي محـروم در تصمیمـات سیاسـی قوي هرچـه نقـش گروه

توزیع نتایـج بهتـر خواهـد بـود؛ بنابرایـن همـکاري و مشـورت وسـیع 

  تري را در پـی خواهنـد داشـت نتایـج عادالنه

Forester & Krumholz, 
1990 

ریزي بدون در نظر گرفتن رنگ،  به رسمت شناختن همه مردم در برنامه

  ..فرهنگ، جنس و

  2014فاینشتاین، 
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  2010فاینشتاین،   ریزي، هاي انسانی در برنامه عدم تبعیض علیه گروه

 Harvey, 2002  عدم استثمار نیروي کار

  Harvey, 2002  هاي اجتماعی نابودي همه اشکال به حاشیه راندن گروه

  Harvey, 2002  هاي ستم دیده، دسترسی به قدرت سیاسی و ابراز وجود گروه

  Harvey, 2002  هاي اجتماعی شناختی پروژه کاهش اثرات نامطلوب بوم

هاي جدید باید واحدهایی براي خانوارهایی با درآمد کمتر  سازي تمام خانه

. ز آن تأمین نماینداز میانه درآمدي جامعه در محل پروژه اصلی یا خارج ا

این کار با هدف عرضه مسکن مناسب و محیط زندگی مطلوب براي 

  .پذیرد همگان انجام می

Fainstein, 2010  

شوند، باید براي  درآمدها احداث می واحدهاي مسکونی که براي استفاده کم

قیمت باقی بمانند یا اینکه براي  همیشه در زمره ذخایر مسکن ارزان

  جاي خانه استفاده شوند، ی خانه بههاي جابجای طرح

  

Fainstein, 2010  

که به دلیل احداث تسهیالت عمومی، بهبود کیفیت مسکن یا افزایش  وقتی

پذیري، جابجایی ضروري باشد،  تراکم براي افزایش ظرفیت جمعیت

چه ) اند  غرامت کافی باید پرداخت شود تا افرادي که جابجا شده

نند واحد مسکونی یا تجاري معادل با آنچه بتوا(مستأجران و چه مالکان

  اند، تهیه کنند، قبالً داشته

  

  

Fainstein, 2010 

هاي توسعه اقتصادي باید به منافع کارگران و کارمندان باشد و تا  برنامه

  وکارهاي کوچک اولویت دهد، جاي ممکن به کسب

  

Fainstein, 2010 

گیرند تا اطمینان حاصل گردد ابرپروژه ها باید موردبررسی موشکافانه قرار 

زایی، افزایش امکانات رفاهی عمومی  که منافع مستقیمی را در قالب اشتغال

 .کنند و ارائه حداقل دستمزد، عاید درآمدها می

  

  

Fainstein, 2010 

گیري  صورت مستقیم در فرایندهاي تصمیم توانند به هایی که نمی گروه

  .این منظور معرفی کنندمشارکت کنند، باید نمایندگانی را به 

سعیدي رضوانی و 

  1393نوریان، 

 هاي موجود باید با مشاوره هاي توسعه شهري در بافت برنامه

  .با جمعیت هدف تهیه شود

سعیدي رضوانی و 

 1393نوریان، 
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ریزي براي محدودهایی که مسکون نبوده یا داراي نقاط  در مورد برنامه

اي با  هاي گسترده اید مشاورهجمعیت هستند، ب مسکونی پراکنده و کم

هایی که در حال حاضر در مجاورت محدوده مورد  نمایندگان گروه

  .کنند، انجام پذیرد ریزي زندگی می برنامه

  

سعیدي رضوانی و 

 1393نوریان، 

همچنین نباید . خانوارها نباید به خاطر ایجاد تنوع بیشتر جابجا شوند

افزایش جدایی گزینی جوامع محلی جدیدي ایجاد شوند که موجب 

  .اجتماعی شود

  

سعیدي رضوانی و 

 1393نوریان، 

آمیز به کار گرفته شوند، بلکه  بندي نباید براي مقاصد تبعیض ضوابط پهنه

 .شمولی گردند باید باعث تقویت همه

سعیدي رضوانی و 

 1393نوریان، 

سعیدي رضوانی و   .هاي مختلف شهر باید نفوذپذیر باشند مرزهاي بخش

 1393یان، نور

سعیدي رضوانی و   .فضاهاي عمومی متنوع و فراوان باید در دسترس مردم باشد

 1393نوریان، 

اجتماعی، اقتصادي و (هاي عدالت  عدالت فضایی مستقل از دیگر فرم

نیست و ازآنجاکه فضا عنصر پیونددهنده و مشترك آنها است، ) محیطی

  .فاهیم عدالت عمل کندعنوان مرکز انواع م تواند به عدالت فضایی می

  

Cardoso, 2007 

  

  ترکیب کدهاي اولیه و استخراج واحدهاي معنایی و مقوالت: مرحله پنجم

نتایج . اند شده  در این مرحله واحدهاي معنایی بر اساس اصل تمایز معنایی شناسایی

در این مرحله کدهاي . ، آورده شده است)2(حاصل از این شناسایی در جدول 

شده   باشند، شناسایی مفهوم که اصول عدالت فضایی می 12ده در قالب ش  شناسایی

  .است
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  شده عدالت فضایی اصول شناسایی -2جدول 

  کدهاي اولیه
اصول عدالت 

  فضایی

گیري مشارکت  صورت مستقیم در فرایندهاي تصمیم توانند به هایی که نمی گروه -

 .کنند، باید نمایندگانی را به این منظور معرفی کنند

هاي موجود باید با مشاوره با جمعیت هدف  هاي توسعه شهري در بافت برنامه -

  .تهیه شود

ریزي براي محدودهایی که مسکون نبوده یا داراي نقاط مسکونی  در مورد برنامه

هایی که  اي با نمایندگان گروه هاي گسترده جمعیت هستند، باید مشاوره پراکنده و کم

  .کنند، انجام پذیرد ریزي زندگی می وده مورد برنامهدر حال حاضر در مجاورت محد

  هاي شهري بر پایه عقالنیت ارتباطی، شورا و مشورت با مردم در طرح -

  

  

همفکري و 

  مشاوره با مردم

هاي مردم و کمک به ایجاد اجماع در میان  ها و خواسته گوش دادن به داستان -

  ،النیت ارتباطیهاي مختلف در شهر عدالت محور بر اساس عق دیدگاه

  ،کنندگان تعامل بین مشارکت -

  ،تر هاي مدنی در ایجاد شهر عادالنه توجه به نقش گروه -

  هاي تکنوکراتیک و آمرانه در شهرسازي نوگرا، اعتراض به روش -

  

مشارکت محور 

  بودن

  ها ریزي هاي محروم در برنامه حمایت از گروه -  

تر باشـد باز توزیع  ات سیاسـی قويهاي محـروم در تصمیمـ هرچـه نقـش گروه -

نتایـج بهتـر خواهـد بـود؛ بنابرایـن همـکاري و مشـورت وسـیع نتایـج 

  .تري را در پـی خواهنـد داشـت عادالنه

شوند، باید براي  درآمدها احداث می واحدهاي مسکونی که براي استفاده کم -

هاي  اینکه براي طرحقیمت باقی بمانند یا  همیشه در زمره ذخایر مسکن ارزان

  جاي خانه استفاده شوند، جابجایی خانه به

ها به دست  ها و فرصت هاي محروم جامعه در باز توزیع ثروت توجه به گروه -

 نهادهاي اجتماعی و مدنی

  

  

  

نفی 

  سازي محروم

ریزي بدون در نظر گرفتن رنگ، فرهنگ،  به رسمت شناختن همه مردم در برنامه -  

  ...جنس و

  ریزي، هاي انسانی در برنامه تبعیض علیه گروهعدم  -

  عدم استثمار نیروي کار -

  

اي  نفی حاشیه

  شدن
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  هاي اجتماعی، نابودي همه اشکال به حاشیه راندن گروه

  هاي ستم دیده، دسترسی به قدرت سیاسی و ابراز وجود گروه -

تراکم  که به دلیل احداث تسهیالت عمومی، بهبود کیفیت مسکن یا افزایش وقتی -

پذیري، جابجایی ضروري باشد، غرامت کافی باید  براي افزایش ظرفیت جمعیت

بتوانند (چه مستأجران و چه مالکان) اند  پرداخت شود تا افرادي که جابجا شده

 اند، تهیه کنند، واحد مسکونی یا تجاري معادل با آنچه قبالً داشته

  

رعایت حقوق 

  مردم

اندازه الزم و در  گرفتن هر چیزي در جاي خود به عدالت به مفهوم تعادل و قرار -

  زمان الزم،

ریزان و نشانه عدالت  توزیع مناسب و منصفانه فضا یکی از وظایف اصلی برنامه -

  فضایی در شهر

  عدالت توزیعی بر تخصیص منصفانه منابع بین افراد تأکید دارد -

  .ردتخصیص عادالنه منابع به فرایند و الگوي توزیع اشاره دا -

پردازد و چه کسی چه چیزي را به  ها را می پاسخ به سؤاالت چه کسی هزینه -

  منظور توزیع عادالنه منابع عمومی، آورد به دست می

هاي جدید باید واحدهایی براي خانوارهایی با درآمد کمتر از میانه  سازي تمام خانه -

این کار با هدف . ددرآمدي جامعه در محل پروژه اصلی یا خارج از آن تأمین نماین

  پذیرد، عرضه مسکن مناسب و محیط زندگی مطلوب براي همگان انجام می

  

  

توزیع عادالنه 

منابع و امکانات 

در شهر و 

هاي  طرح

  شهري

  هاي شهري اسالمی، توجه به اصل زیان و ضرر مالکان در طرح -

  احترام به حقوق مالکیت و عدم جواز انسداد معبر در شهرها، -

  برداري اولیه، گرفتن حقوق مربوط به بهره در نظر -

  هاي شهري، کنندگان در اجراي طرح رعایت حق تمام افراد و استفاده -

  

آزادي مردم در 

حفظ حقوق 

  فردي

  )ها ها و آزادي انتخاب برابري فرصت(هاي افراد  برابري قابلیت 

برابر ممکن هاي  ها هر تالشی براي ایجاد فرصت در شرایط نابرابر بودن قابلیت -

هاي مختلفی از انتخاب پیش روي  گزینه(هاي درآمدي منجر شود است به نابرابري

  انسان باشد

دهی و  توزیع مناسب عملکردها، خدمات، و دسترسی مناسب به مراکز خدمات -

  فعالیتی بدون تبعیض و تفاوت گذاري بین ساکنین یک شهر و منطقه

  ها ا و وفاي به پیمانرعایت قرارداده(برابري در اجراي قانون 

  

  

ها  برابري فرصت

و برابري 

  ها دسترسی
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نظر از جایگاه اجتماعی خود در برابر قوانین برابرند و باید از  همه افراد صرف -

  )حاکمیت قانون براي تحقق عدالت(قوانین تبعیت کنند 

هاي مختلف  عدالت فضایی در شهر نیازمند شناخت بازیگران قدرت در عرصه-

ساختارها و فرایندهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و تحلیل روابط قدرت، 

  ریزي است، برنامه

 هاي نابرابر شهري توجه به عوامل و دالیل دسترسی -

  هاي شهري، شرکت در منفعت عمومی در طرح -

  عنوان اهداف اصلی عدالت فضایی، کاهش فقر به

ارمندان باشد و تا جاي هاي توسعه اقتصادي باید به منافع کارگران و ک برنامه -

  وکارهاي کوچک اولویت دهد، ممکن به کسب

ابرپروژه ها باید موردبررسی موشکافانه قرار گیرند تا اطمینان حاصل گردد که  -

زایی، افزایش امکانات رفاهی عمومی و ارائه  منافع مستقیمی را در قالب اشتغال

 .کنند حداقل دستمزد، عاید درآمدها می

  هاي اجتماعی، شناختی پروژه نامطلوب بومکاهش اثرات  -

  

  

نیاز به شراکت 

و سهیم شدن 

در منفعت 

  عمومی

  ها به مردم شهر، رعایت استحقاق مردم در واگذاري منافع و فرصت -

فرایندهاي تصمیم (دهی فضاي شهري  آمیز در شکل عدم وجود رویکردهاي تبعیض

  )سازي

  

  استحقاق

  عنوان هدف عدالت فضایی، طه بهحذف جدایی گزینی اجتماعی و سل -

  مندي از امکانات و خدمات، مساوات در بهره -

  ..مندي از مزایاي اجتماعی، اقتصادي و حذف تبعیض در بهره -

  نادیده گرفتن طبقات اجتماعی در هنگام ارائه خدمات، -

آمیز به کار گرفته شوند، بلکه باید  بندي نباید براي مقاصد تبعیض ضوابط پهنه -

  شمولی گردند، ث تقویت همهباع

  

  

شمولی و  همه

  فراگیري

همچنین نباید جوامع . خانوارها نباید به خاطر ایجاد تنوع بیشتر جابجا شوند -

  محلی جدیدي ایجاد شوند که موجب افزایش جدایی گزینی اجتماعی شود،

  .هاي مختلف شهر باید نفوذپذیر باشند مرزهاي بخش

  ان باید در دسترس مردم باشد،فضاهاي عمومی متنوع و فراو -

  هاي متفاوت درآمدي، وجود مساکن متنوع براي گروه -

  

  تنوع و تفاوت



   

  

  

  

 79     …هاي توسعه شهري بر اساس   بررسی و ارزیابی طرح

  :تعیین اعتبار و پایایی: مرحله ششم

. براي پایایی این پژوهش تالش شد از روش خود بازبینی پژوهشگر استفاده شود

ارسال و معماري  در حوزه شهرسازيها و طبقات اولیه براي اساتید  متن کامل کدگذاري

گردید و از نظرات تکمیلی اساتید در کلیه مراحل کار در جهت کدگذاري و استخراج 

براي تأییدپذیري پژوهش نیز فرایند انجام کار در اختیار چند . مفاهیم استفاده شده است

  .تن از همکاران پـژوهش قرار داده شد تا صحت نحوه انجام پژوهش تأیید گـردد

  

  :هاي پژوهش لگوي نهایی حاصل از یافتها: مرحله هفتم

در این مرحله تحلیل و الگوي استخراج شده در قالب شکل نشان داده شده است 

  ).1شکل (
  

  
هاي فکري، لیبرالیسم، اقتصاد سیاسی و  معیارهاي عدالت فضایی بر اساس دیدگاه -1کل ش

  مدرن پست

  همفکري و مشاوره با مردم
  مشارکت محور بودن

 يساز محرومنفی 

  شدن يا هیحاشنفی 

  رعایت حقوق مردم

 توزیع عادالنه منابع و امکانات در شهر

معیارهاي 

 عدالت فضایی

  آزادي

  ها یدسترسو برابري ها  فرصتبرابري 

  منفعت عمومی نیاز به سهیم شدن در

 

  استحقاق
  تنوع و تفاوت

  ی و فراگیريشمول همه
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هاي  اماندهی فرحزاد بر اساس معیارها و شاخصارزیابی و تفسیر طرح س: ب

  عدالت فضایی

شده از روش فرا  در این مرحله طرح ساماندهی فرحزاد بر اساس اصول استخراج

  .شود ترکیب تفسیر و ارزیابی می

  

کدهاي مشهود و مکنون معیارهاي عدالت فضایی در طرح ساماندهی و احیا فرحزاد  -3جدول 

1395  

اصول و 

  معیارها

اي مکنون و مشهود و یا شواهد در طرح ساماندهی و احیا فرحزاد بر اساس کده

  معیارهاي عدالت فضایی

 

همفکري و 

مشاوره با 

  مردم

منظور  تشکیل جلسات با نهادهاي مردمی و اعضاي شورایاري محله فرحزاد به -

  دستیابی راهکارهاي پیشرفت طرح،

  شنیدن انتظارات و نقطه نظرات ساکنین، -

  هاي مداوم، ی مسائل و مشکالت مردم با نظرسنجیبررس -

مشارکت 

  محور بودن

  

  توجه تأثیر و نقش مردم محله در پیشرفت روند طرح، -

ها در تهیه و  اخذ نظرات و مشارکت فرحزادي(ها  طراحی فرحزاد براي فرحزادي -

  ،)اجراي طرح

وساز  باالي ساختهاي عمرانی و حجم  با توجه به محدودیت منابع مالی براي پروژه -

در پروژه استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و جذب سرمایه در چارچوب تعریف 

الگوي بهینه براي مشارکت در جهت حفظ حداکثري منافع براي مدیریت شهري 

  .ضروري است

الگوي مشارکت پیشنهادي جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز بر پایه مشارکت  -

  .خصوصی است-عمومی

نفی 

  سازي حرومم

-  

اي  نفی حاشیه

  شدن

-  
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رعایت 

  حقوق مردم

  برنامه، هاي غیرقانونی و بی درخواست اعضاي شورایاري محله براي عدم تملک -

  درخواست مردم براي صدور رأي ماده صد براي امالك باسابقه، -

  تأمین نسبی منابع مالی اجراي طرح، -

جرم و کاهش جرم در محدوده  انجام مجموعه اقداماتی براي پیشگیري از وقوع -

توان به کنترل دسترسی  منظور افزایش امنیت مردم، ازجمله این اقدامات می فرحزاد به

خصوصی از فضاهاي  به معناي تعیین مرز و حدود مالکیت فضاهاي خصوصی و نیمه

  عمومی و محدود کردن استفاده افراد اجتماع از فضاهاي غیرعمومی،

شده عامل مهمی در  هاي ویران ي تاریخی و ساختمانها احیاي آثار و محوطه -

  .پیشگیري از وقوع جرم است

تقویت عناصر هویتی محله براي افزایش حس مالکیت افراد عمومی و افزایش  -

  امنیت،

دهی فضا در محله فرحزاد باعث افزایش امنیت  داشتن نظام سلسله مراتبی سازمان -

  شود، می

توزیع عادالنه 

منابع و 

ات در امکان

  شهر

  بینی امکانات شهري و خدمات عمومی الزمه در محله، پیش -

طراحی محدوده ارگانیک (طراحی زمینه گرا با تطابق حداکثري با بستر موجود  -

  ،)گردشگري

اي است با بافت مسکونی نوساز و مقاوم که  انداز طرح؛ فرحزاد محله در چشم -

  ت،امکانات و خدمات براي همگی ساکنان فراهم اس

  آوري مشاغل مزاحم و ساماندهی و هدایت مشاغل نامزاحم؛ جمع -

  آزادي

نامه اعطاي مجوز  تدوین شیوه-موضوع اسناد مالکیت و (وساز  تسهیل در امر ساخت -

  ،)ساختمانی براي نوسازي

ترین شیوه در مواجهه با  هاي تملک روش کشویی بهترین و مناسب از میان روش -

در این روش ملک ساکنان تملک اما در مقابل . البالغه است نهج 3ساکنان محدوده فاز 

جاي اعطاي پول تسهیالت مالی و تراکم ساختمانی همراه با مصالح ساختمانی  آن به

هم به شرطی که ساکنان در محدوده فرحزاد و با همکاري ساکنان این  شود آن داده می

  .محله اقدام کنند

  در مسیر ساماندهی شبکه معابر، رعایت حقوق مالکیت مکتسبه موجود -

  کاهش عمق دسترسی در عین صیانت از محرمیت واحدهاي همسایگی، -
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برابري 

ها و  فرصت

برابري 

  ها دسترسی

  روي؛ تأمین پارکینگ مورد نیاز در ارتباط با مسیرهاي گردشگري و پیاده -

  سازي، فضاسازي و تبدیل فضاهاي رهاشده به فضاهاي عمومی؛ پاك -

  روي و گردشگري؛ ها و مسیرهاي پیاده ن دسترسیتأمی -

  زاده داوود؛ امتداد ارتباط و دسترسی پیاده در تمامی طول مسیر روددره تا امام -

نیاز به 

شراکت و 

سهیم شدن 

در منفعت 

  عمومی

-  

  استحقاق

ارتقاي کیفیت مسکونی و جلوگیري از مهاجرت (حفظ سکونت پذیري فرحزاد  -

  ،)اجباري ساکنان

هاي  اندازي به عناصر و ویژگی حفاظت و عدم دست(فظ هویت و اصالت فرحزاد ح -

  ،)بخش فرحزاد هویت

  عدم تعارض حقوقی طرح با وضعیت محله و روددره فرحزاد؛ -

بینی سازوکارهاي  حفظ نظام توده گذاري موجود در هسته محله فرحزاد در عین پیش -

  ترغیب مردم به نوسازي؛

ها، هنوز  رستوران–بیشتر باغ ) خارج از محدوده طرح(د در بخش جنوبی فرحزا -

خصوص در مجاورت محور آبشار نیز  مشغول فعالیت هستند و در حاشیه فرحزاد به

انداز  هاي گردشگري با چشم وجود این کاربري. هایی قرار گرفته است باغ رستوران

ت دارد به شده است، مطابق منطقه و جایگاهی که از نظر گردشگري براي آن دیده

  اي دارد، ها اهمیت ویژه همین جهت ساماندهی این فعالیت

اي با هویت منسجم و همبستگی باالي اجتماعی  انداز طرح، فرحزاد محله در چشم -

  عنوان قطب گردشگري طبیعی در تهران، است و به

شمولی و  همه

  فراگیري

- 

  

تنوع و 

  تفاوت

- 

  1399: هاي تحقیق منبع، یافته
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حث شاهدهاي عینی معیارهاي عدالت فضایی در طرح ساماندهی و تفسیر و ب

  احیا محله فرحزاد

  :همفکري و مشاوره با مردم -1

همفکري و مشاوره با مردم در یک جامعه عدالت محور بدین معنا است که 

هاي قومی، نژادي،  زمینه اي متکثر که داراي مردمی با پس ریزي براي جامعه برنامه

صورت آمرانه و از باال به پایین صورت  تواند به متنوع است نمیفرهنگی و طبقاتی 

. ناپذیر خواهد بود ریزي مشاوره و نظرخواهی از مردم اجتناب پذیرد، و در فرایند برنامه

ها  ریزان گوش فرادادن به خواسته از دیدگاه عدالت فضایی، یکی از وظایف اصلی برنامه

در طرح . هاي مختلف است اع در میان دیدگاههاي مردم و کمک به ایجاد اجم و داستان

اند و با  ساماندهی محله فرحزاد، مسئوالن این طرح این مسئله مهم را درك کرده

برگزاري جلسات متعدد با نهادهاي محلی و اعضاي شورایاري محله، راهکارهاي 

 اند، شواهد عینی این مفهوم پیشرفت طرح و مشکالت مردم در محله را استخراج کرده

تشکیل جلسات با نهادهاي مردمی و اعضاي شورایاري محله : اند از در طرح عبارت

منظور دستیابی راهکارهاي پیشرفت طرح، شنیدن انتظارات و نقطه نظرات  فرحزاد به

  .هاي مداوم ساکنین، بررسی مسائل و مشکالت مردم با نظرسنجی

  

  :مشارکت محور بودن -2

فرایندهاي عدالت فضایی مشارکت فعال و  عنوان یکی از منظور از مشارکت به

ریزي توسط مردم آرمان این نگرش  برنامه .باشد مستمر شهروندان در بازتولید فضا می

هاي آن تغییر از یک نگاه تجویزي به مشارکتی، از وابستگی به منابع  است و ویژگی

ئله محور با هاي مس محور به شیوه هاي دولت حل سازي، از توجه به راه موجود به ظرفیت

اگرچه در تهیه و اجراي طرح ساماندهی و . باشد تأکید بر ابتکارات جامعۀ مدنی می

احیاي محله فرحزاد، فرایند مشارکت به معناي واقعی و با همه ابعاد آن، وجود ندارد، 
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شود، ازجمله  طور سطحی مشاهده می مواردي اندك از توجه به مشارکت مردم به

ها در تهیه و اجراي  اخذ نظرات و مشارکت فرحزادي(ها  زاديطراحی فرحزاد براي فرح

، همچنین در این طرح براي پیشبرد طرح از منابع مالی بخش خصوصی در )طرح

  .خصوصی استفاده شده است–چارچوب الگوي مشارکت عمومی 

  

  :سازي نفی محروم -3

ید به ریزي با بسیاري از محققان مباحث شهر عدالت محور، معتقدند که برنامه

مثال، نورمن کرومهلز، بیان داشت که  عنوان هاي محروم بپردازد، به حمایت از گروه

هاي عادالنه  ریزي توانند در برنامه ریزان در استخدام دولت هستند، اما می هرچند برنامه

به نفع اقشار فقیر و اقلیت مردم نیز بپردازند، در محله فرحزاد، به دلیل وجود بسترهاي 

هاي غیرقانونی و غیراصولی، قیمت پایین زمین نسبت به مناطق مجاور، وساز ساخت

هاي  هاي بایر، گروه شده و باغات و زمین هاي تخریب بناهاي فرسوده و ساختمان

اند، اما در طرح ساماندهی محله  درآمد و فقیر شهري در این محدوده سکونت کرده کم

  .مشکالت و مسائل آنها یافت نشدهاي  حل ها و راه فرحزاد شواهدي مبنی بر برنامه

  

  :اي شدن نفی حاشیه -4

عنوان نیروي محرکه دستیابی  هاي حق به شهر به در عدالت فضایی به ائتالف گروه

. شده تأکید دارد هاي به حاشیه رانده به عدالت مادي و احترام بیشتر به محرومان و گروه

هاي  ، وجود سکونتگاهرغم طرح ساماندهی و احیاء محله در محله فرحزاد، علی

شده، سیاست و راهبرد  دیده و تخریب نشینی و وجود بناهاي آسیب غیررسمی و حاشیه

نشینی و تبعات آن مانند افزایش خریدوفروش مواد  منظور حل مسئله حاشیه خاصی را به

مخدر و ارتکاب به جرائم گوناگون مانند دزدي، اعتیاد، ایجاد مزاحمت براي ساکنین 

  .ده است و در سند فوق، شواهدي دال بر توجه به این مسئله مشاهده نشداتخاذ نکر
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  :رعایت حقوق مردم -5

در یک جامعه عدالت محور، مردم داراي حقوق فردي و اجتماعی مانند حق تأمین 

هستند که حاکمیت و دولت ملزم .. شغل، مسکن، امنیت، حق مالکیت بر اموال خود و

ساماندهی محلۀ فرحزاد، شواهدي مبنی بر توجه به در طرح  .باشند به تحقق آن می

تأمین امنیت در محله مانند کنترل دسترسی به معناي تعیین مرز و حدود مالکیت 

خصوصی از فضاهاي عمومی و محدود کردن استفاده افراد  فضاهاي خصوصی و نیمه

 هاي هاي تاریخی و ساختمان اجتماع از فضاهاي غیرعمومی، احیاي آثار و محوطه

عنوان عامل مهمی در پیشگیري از وقوع جرم، تقویت عناصر هویتی محله  شده به ویران

دهی فضا  براي افزایش حس مالکیت افراد عمومی و داشتن نظام سلسله مراتبی سازمان

هاي  همچنین عدم تملک. شود منظور افزایش امنیت مشاهده می در محله فرحزاد به

دم و صدور رأي ماده صد براي امالك باسابقه غیرقانونی و بدون برنامه امالك مر

  .باشد هاي خصوصی و حق تصرف بر اموال خود می دهندة اهمیت حفظ مالکیت نشان

  

  :توزیع عادالنه منابع و امکانات در شهر -6

این مفهوم در عدالت فضایی بر توزیع متوازن و عادالنه امکانات و خدمات  

افزوده زمین در شهر  انات شهري و ارزشها در خدمات و امک شهري، رعایت حداقل

در طرح ساماندهی محله فرحزاد؛ بافت مسکونی نوساز و مقاوم با . کند تأکید می

بینی  شده براي همگی ساکنان و امکانات شهري و پیش امکانات و خدمات فراهم

خدمات عمومی الزمه در محله، طراحی محدوده ارگانیک گردشگري در تطابق 

آوري مشاغل مزاحم و ساماندهی و  ، جمع)زمینه گرایی(ر موجود حداکثري با بست

هاي ساختمانی، بیانگر  آوري زباله و نخاله هاي جمع هدایت مشاغل نامزاحم؛ برنامه

  .باشند شواهد مبنی بر توجه به توزیع عادالنه امکانات و خدمات در شهر می

  



 1398، تابستان 9اي، سال چهارم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     86 

  :آزادي -7

طرح باید بتواند حقوق فردي  آزادي در عدالت فضایی بدین معنا است که اجراي

رعایت حقوق . هاي فردي، در اثر اجراي طرح از بین نروند افراد را حفظ کند و آزادي

مکتسبه موجود در مسیر ساماندهی شبکه معابر، کاهش عمق دسترسی در عین صیانت 

و  موضوع اسناد مالکیت(وساز  از محرمیت واحدهاي همسایگی، تسهیل در امر ساخت

اعطاي پول، تسهیالت مالی و  ،)مجوز ساختمانی براي نوسازي نامه اعطاي هتدوین شیو

تراکم ساختمانی همراه با مصالح ساختمانی در مقابل تملک ملک ساکنان، شواهد و 

  .باشند هاي فردي در طرح ساماندهی محله فرحزاد می هاي توجه به آزادي مصداق
  

  :ها ها و براي دسترسی برابري فرصت -8

جاي افراد در تمامی  برابر به معنی جلوگیري، رفع یا کنترل برتري بی هاي فرصت

ها است و نظامی عادالنه است که همه افراد آن داراي موقعیتی برابر جهت بروز  زمینه

در طرح ساماندهی محله فرحزاد، عواملی مانند تأمین . هاي پنهانی خود باشند توان

سازي، فضاسازي  روي؛ پاك گردشگري و پیاده پارکینگ مورد نیاز در ارتباط با مسیرهاي

روي  ها و مسیرهاي پیاده و تبدیل فضاهاي رهاشده به فضاهاي عمومی؛ تأمین دسترسی

زاده  و گردشگري؛ و امتداد ارتباط و دسترسی پیاده در تمامی طول مسیر رود دره تا امام

ها براي  ابري فرصتساز ایجاد بر عنوان عوامل تسهیلگر و زمینه توان به داوود را می

  .دستیابی به شهر عادالنه دانست
  

  :نیاز به شراکت و سهیم شدن در منفعت عمومی -9

این مفهوم عدالت فضایی نیز به معناي آن است که افرادي که نتایج کار آنها 

توانند سهم خواهی بیشتري از منابع  کند، می منفعت بیشتري براي جامعه ایجاد می

طالعه و تحلیل محتواي طرح ساماندهی محله فرحزاد، شاهد در م شهري طلب کنند،

  .عینی دال بر این ویژگی یافت نشده است
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  :استحقاق -10

آن است که در مواردي که افراد به  مفهوم استحقاق در عدالت فضایی به معناي

داراي سابقه ... تر و دالیلی نظیر زحمت بیشتر، تحت تعلیم بودن در مدتی طوالنی

در طرح ساماندهی و احیاء محله  تند، استحقاق دریافت بیشتري را دارندبیشتري هس

هایی با قدمت بیشتر تأکید شده است و مشاوران  فرحزاد، بر حفظ و ارتقاء ویژگی

اند که استحقاق مردم براي  ریزي محله اهمیت بیشتري براي آنها قائل شده برنامه

نی استحقاق در طرح ذکرشده شواهد عی .دهد دستیابی به این حقوق را نشان می

ارتقاي کیفیت مسکونی فرحزاد و جلوگیري از مهاجرت اجباري ساکنان، : اند از عبارت

، )بخش فرحزاد هاي هویت اندازي به ویژگی عدم دست(حفظ هویت و اصالت فرحزاد 

عدم تعارض حقوقی طرح با وضعیت محله و روددره فرحزاد؛ حفظ نظام توده گذاري 

بینی سازوکارهاي ترغیب مردم به نوسازي  محله فرحزاد در عین پیش موجود در هسته

  .هاي قدیمی و حفظ باغ رستوران

  

  :شمولی و فراگیري همه -11

هاي همه  این مفهوم عدالت فضایی به معناي در نظر گرفتن نیازهاي و درخواست

ها و  يریز هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي، قومی، نژادي، سنی در برنامه مردم و گروه

در تحلیل سند ساماندهی و . باشد مندي از امکانات و خدمات می حذف تبعیض در بهره

هاي ویژه  شمولی و فراگیري مانند برنامه هاي دال بر همه احیاي محله فرحزاد، مصداق

هایی براي  براي حرکت جانبازان و معلوالن، سالمندان و کودکان و همچنین برنامه

هاي غیررسمی که به دلیل قیمت پایین زمین و  ان و سکونتگاهنشین توانمندسازي حاشیه

در . اند، مشاهده نشده است شده وجود امالك بدون اسناد مالکیتی در این منطقه ایجاد

حقیقت طرح ساماندهی و احیا فرحزاد، طرحی فیزیکی کالبدي است و کمتر به حل 

  .مسائل اجتماعی اقتصادي محله پرداخته است
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  :تفاوت -12

که تفاوتی در توزیع وجود  یار تفاوت به این موضوع اشاره دارد که درصورتیمع

در طرح . ترین طبقه باشد دارد، این تفاوت زمانی عادالنه است که به نفع محروم

  .هایی دال بر این مسئله مشاهده نشد ساماندهی و احیاء محله فرحزاد، شواهد و مصداق

  

  گیري نتیجه

استفاده از مطالعه متون و منابع معتبر مربوط به عدالت  در این پژوهش تالش شد، با

فضایی، معیارها و مفاهیم آن ارائه گردد و سپس طرح ساماندهی محلۀ فرحزاد بر اساس 

سؤال اول پژوهش مبنی بر اینکه . میزان انطباق با معیارهاي عدالت فضایی ارزیابی شود

شده است  از فرا ترکیب پاسخ دادهاصول و معیارهاي عدالت فضایی چیستند، با استفاده 

نشینی،  اصول شامل مشاوره با مردم، مشارکت محوري، نفی محرومیت و حاشیه 12و 

ها، نیاز به سهیم شدن  رعایت حقوق مردم، توزیع عادالنه منابع، آزادي، برابري فرصت

عنوان اصول  شمولی و فراگیري، تنوع و تفاوت به در منفعت عمومی، استحقاق، همه

در مرحله دوم پژوهش، طرح ساماندهی و احیاي محله . الت فضایی شناسایی شدندعد

فرحزاد را بر مبناي میزان انطباق با اصول و معیارهاي عدالت فضایی ارزیابی و تحلیل 

نموده، نتایج تحلیلی محتواي کیفی طرح بر اساس معیارهاي عدالت فضایی بیانگر 

اي که به همه  گونه به .ي عدالت فضایی استانطباق نسبی و کم این طرح با معیارها

گونه  توان این در واقع می .ابعاد و اصول عدالت فضایی در این طرح پرداخته نشده است

استنباط نمود که با توجه به اینکه طرح ساماندهی محله فرحزاد مانند بسیاري از 

الئی و ریزي عق هاي توسعه شهري، طرحی فیزیکی کالبدي تحت تأثیر برنامه طرح

لیبرالیسم است، به ابعاد عدالت فضایی موردنظر متفکران و اندیشمندان لیبرالیسم مانند 

آزادي و تأمین عادالنه منابع و امکانات، استحقاق، رعایت حقوق اساسی و اولیه مردم 

هاي اقتصاد  که مفاهیم موردنظر عدالت محور در دیدگاه توجه داشته است درحالی. ..و
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نشینی، شمولی و فراگیري، مشارکت  درن مانند نفی محرومیت و حاشیهم سیاسی و پست

ها  جانبه مردم در تهیه و اجراي طرح و سهیم شدن در منفعت عمومی طرح همه

هاي غیررسمی در  نشین و سکونتگاه هاي حاشیه رغم وجود محله جایگاهی ندارند و علی

دسازي این محالت راهکاري ریزي براي رفع محرومیت و توانمن این محله نظام برنامه

  .اتخاذ نکرده است
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