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چکیده

عدالت یکی از اصلیترین اهداف برنامهریزی شهری محسوب میشود؛ ازاینرو مفهوم کلی عددالت ندزد
متخصصان و اندیشمندان در طول دورههای مختلف از پذیرش و محبوبیت چشمگیری برخدوردار بدوده و
حاصل آن نیز مجموعهای بزرگ از نظریههای مختلف و متنوع بر مبندای مفهدوم عددالت در عرصده شدهر
است؛ اما بهدلیل ماهیت میانرشتهای عدالت ،برداشتها از این مفهدوم ،تبیدین و شدیوه پیادهسدازی آن در
برنامهریزی شهری ،نهتنها یکسان نبوده ،بلکه حتی گاهی متناقض نیز بوده اسدت؛ بندابراین ملالده حا در
بهدنبال گونهشناسی نظریههای عدالت در بستر مطالعات شهری و سنخشناسی مفهومی و معرفتشناسدانه
این نظریهها با هدف تبیین مفهومی خط سیر نظریههای برنامدهریزی شدهری (نظریدههای درونزا) اسدت.
این مهم با مرور نظاممند آرای عدالتمحور در شهر و با بهرهگیری از چارچوب «فرانظری آلمنددینگر» در
عرصه عدالتپژوهی و در قالب پنج محور مو وعی محلق شده کده میتواندد عووهبدر مشدخک کدردن
چارچوبی برای حرکت ،زمینه نظریهپردازی در این عرصه را نیز فراهم کند .در ایدن راسدتا از روششناسدی
کیفددی بددهعنوان راهبددرد پددژوها و از تکنی هددای متنپایددهای چددون مددرور نظاممنددد ،مطالعدده یانویدده و
گونهشناسی ،بهمنظور جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است .بهرهگیدری از گونهشناسدی در
راستای سنخشناسی و طبلهبندی مفهومی عدالت ،و درنهایت کم به درک و شدناخت بهتدر ایدن مفهدوم
میانرشتهای است .به این منظدور پدا از نلدد و بررسدی گونهشناسدیهای موجدود برنامدهریزی شدهری،
سنخشناسی نظریههای عدالت بر مبنای گونده انتخابشدده تبیدین شددهاند .نتیجده ایدن ملالده ارایده ید
«الگوواره مفهومی» برای فهم بهتر و جامعتر پیچیدگیهای اصل عددالت در برنامدهریزی شدهری اسدت؛
چارچوبی که میتواند راهنمای پژوهاهای گوناگون عدالتپژوهی در حوزه برنامهریزی شهری باشد.
کلیدواژهها :عدالت ،برنامهریزی شهری ،نظریههای درونزا ،فرا نظریه ،گونهشناسی.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

*این ملاله برگرفته از رساله دکتری خانم نینا الوندیپور در حوزه عدالت فضایی به راهنمایی دکتر هاشم داداشپدور در گدروه
شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران است.
 .دانشیار برنامهریزی شهری ومنطلهای،گروه شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،ایران( .نویسنده مسئول)
 .دانشجوی دکتری شهرسازی ،گروه شهرسازی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران.

مقدمه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

پژوهاهای علمی در کشورهای درحالتوسعه با رشد پرشدتاب گرتدهبرداری از علمگرایدی تجربدی و
نادیده گرفتن ابعاد نظری و ارزشی آن روبهرو است ،بهگونهای کده همدواره سدیل عظیمدی از کارهدای
پراکنده آماری با کمتوجهی به مبانی نظری و ایر کاربردی درحال انجدام هسدتند (افدرو.)۲ ،3167 ،،
رشته برنامهریزی شهری نیز از این واقعیت مستثنا نیست .جدایی علم از فلسفه و فروکاستن مطالعدات
شهری به پژوهاهای آماری ،سبب شده است که متخصصدان برنامدهریزی شدهری از تفکدر عمیدق
درباره چیستی و ماهیت مو وع موردمطالعه و ارتبدا مو دوع بدا سدط های اجتمداعی ،سیاسدی و
همچنین سایر مو وعهای مرتبط ،محروم شوند .حاصل چنین کاری ،ندوعی سدطحینگری و سداده
کردن بیا از حد پدیدههای شهری و فروکاستن آنها به پدیدههای طبیعی و غفلت از الیدههای تدو در
تو و پنهانی آنها است .این درحالی است که در هستیشناسی امور ،برخی از مو دوعهای شدناخت
بهحدی بااهمیت ،چندالیه ،تأییرگذار ،و اصیل هستند که تنها ی مو وع موردبررسی نیستند ،بلکده
تا سط ی پدیده ارتلا مییابند (ریا ی ،)3۰7 ،31۳۲ ،و یکی از این مو وعها ،مبحد عددالت
در برنامهریزی شهری است.
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نمودار شماره ( .)6سیر اجزای نظری و عملی عدالت بهمنظور تحقق عملی آن در برنامهریزی شهری
(منبع :ترابزاده جهرمی و سجادیه)693۱ ،

عدالت در این حوزه با نتایج پژوهاهای علمدی در حوزههدای دیگدری چدون اخدول ،علدوم
اجتماعی و فلسدفه سیاسدی مدرتبط میشدود .چندین گسدتره وسدیعی بده گسدترش دامنده مباحد
عدالتپژوهی در برنامهریزی شهری می انجامد و تأمل درباره عدالت را در گوهر خود به مو وعی
بینرشتهای تبدیل میکند .همچنین احتمال وجود این ارتبا اقتضا میکند کده پدژوها در ملولده

عدددالت در برنامددهریزی شددهری نیمنگدداهی بدده رهدداورد پژوهشددی حوزههددای دیگددر نیددز داشددته
باشد(واعظی .)۲7 ،31۳1 ،در این راستا برای شناخت عدالت در شهر که مبنا و معیار مشروعیت
ً
نظام و روابط انسانی است ،معموال به تعریف عدالت رجوع میشود؛ تعریفهایی که در پی تبیین
این مفهوم هستند ،عدالت را به شیوههای گوناگونی معنا کرده و شداخکها و معیارهدای مختلفدی
برای طراحی و سنجا آن در ملام نظر و عمل بیان کردهاند که ممکدن اسدت مکمدل ،معدار یدا
متباین باشند .از سوی دیگر ،گره خوردن مو دوع عددالت در شدهر بدا مباحد مختلدف ارزشدی،
اخوقددی ،حلددوقی ،سیاسددی ،انسانشددناختی و معرفتشددناختی ،بددر دشددواری عدددالتپژوهی در
مطالعات شهری افزوده است .برای نمونه نهتنها مبحد نظریدههای عددالتمحور در برنامدهریزی
شهری ،بلکه کل فلسفه سیاسی و فلسفه علدوم اجتمداعی ،در مدوارد متعدددی بدر پیافر هدای
معرفتی و انسانشناختی خاصی استوار میشوند کده در حوزههدای معرفتدی دیگدر مانندد فلسدفه و
فلسفه اخول باید به این مبانی و پیافر ها رسیدگی شود؛ بندابراین بدا تخصدکگرایی افراطدی
نمیتوان گره مبح عدالت در شهر و برنامهریزی شهری را گشود .ازاینرو لدزوم تبیدین چگدونگی
تأییرپذیری نظریههای درونزای برنامهریزی شهری از نظریههای فلسفی ،شدناختی و اجتمداعی در
مطالعات شهری درباره عدالتمحوری و ترسیم خط سیر این تأییرپذیری بسیار احسداس میشدود
(مارش و استوکر  ،)3۲ ،31۳۰ ،زیرا ترسیم و تبیین سنخشناسی مفهومی این نظریهها نلا مهمی
در فهم سادهتر آنها خواهد داشت.
درحلیلت مهمترین اقدام برای تحلق عدالت ،بررسی چیسدتی مفهدوم عددالت اسدت .شدناخت
مفهوم عدالت نیز ملدمه ورود به بح معیارهای عدالت است تا براساس آن بتوان در گام عملیداتی و
در پژوهاهای کاربردی به برنامهریزی و اجرای عددالت پرداخدت؛ ازایدنرو سنخشناسدی مفهدومی
نظریهها نلا مهمی در کشف دقیق چیستی عدالت ایفا میکند .در چنین شرایطی ،زمینه برای تحلق
هدف بازخوانی و بازسازی نظریه برنامهریزی عدالتمحور براسداس معرفتشناسدیهای رقیدب نیدز
فراهم میشود و عووهبر افزودن به غنای این رشته ،ما را بهسوی تدوین «نظریه بدومی برنامدهریزی» و
تحلق عملی آن براساس این نظریه در شهرهای ایران نزدی میکند؛ ازاینرو هدف اصلی نگارنددگان
در این ملاله ،ارایه الگدووارهای بدرای ریشهشناسدی و سنخشناسدی مفهدومی نظریدههای برنامدهریزی
شهری عدالتمحور از طریق مرور نظاممند مطالعات موجود ،مبتنیبدر قالدب گونهشناسدی منتخدب
اسددت .در ادامدده کوشددا میشددود از طریددق مشدداهده و انتخدداب محورهددای مو ددوعی مناسددب
گونهشناسی ،روابط مستلیم و غیرمستلیم معرفتشناسی نظریههای برنامهریزی شهری عدالتمحور،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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گونهشناسی مفهومی
عدالت در ...

استخراج شده و در قالب گونه منتخب ارایه شدود ،تدا از طریدق آن بتدوان بده درک درسدتی از مبحد
عدالت در مطالعات شهری رسید .در نمودار زیر فرایند مفهومی ملاله ترسیم شده است.

بیان مسأله

پیشینه پژوهش

سند گزینی

جستجو و تحلیل اسناد

چارچوب تحلیلی پژوهش

بسط گونهشناسی منتخب

انتخاب گونه منتخب

استخراج محورهای
مو وعی

سنخشناسی مفهومی نظریات
عدالت محوری

روش پژوهش

نمودار شماره ( .)2فرایند مقاله
(منبع :نگارندگان)

پیشینه پژوهش
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امروزه ذخیره دانا برنامهریزی شهری در متدون جهدانی ،ملالدهها و کتابهدای بسدیاری را در خدود
گنجانده است که به سنخشناسی ملولههایی با ماهیدت فلسدفی ،سیاسدی ،و اجتمداعی در ارتبدا بدا
مطالعات شهری و گونهشناسی آنها میپردازند .درباره مو وع عدالتمحوری در مطالعدات شدهری
نیز بررسیهایی عمیق با پایههای فلسفی انجام شده که درنهایت به روشهای کاربردی ختم شددهاند؛
ازجملدده ایددن پایددههای فلسددفی برجسددته در مطالعددات میتددوان بدده چهددار رکددن هستیشناسددی،
معرفتشناسی ،انسانشناسی و ارزششناسی اشاره کرد؛ بهعنوان مثال ،دیوید هاروی در کتداب خدود
با عنوان «عدالت اجتماعی و شهر» به پیریزی و ریشهشناسی بنیانهای فلسفی در ارتبدا بدا اصدول
عدالت و اصول فضایی در برنامهریزی پرداخته اسدت (هداروی  .)3167 ،سدوزان فاینسدتاین نیدز در
کتاب «شهر عدالتمحور» فصلی را به ارایه «رهیافتهای فلسفی به مسئله عددالت» بدرای پیریدزی
بهتر نظریه خود اختصاص داده است (فاینستاین  .)۲۰3۰ ،کمپل نیز در ملالهای بدا عندوان «بهسدوی
عدالت در برنامهریزی :ی ارزیابی تازه» بدهطور کامدل بده ملولده فلسدفی عددالت و جایگداه آن در
برنامهریزی توجه میکند (کمپل و مارشال  .)۲۰۰7 ،همچنین پیتر مارکوس در ملاله آغازین کتاب
«در جستجوی شهر عادالنه؛ مباحثی درباره نظریه و عمل برنامهریزی» به ابعاد فلسفی ،سیاسی ،و
اجتماعی عدالت اشاره داشته است (مارکوس و همکداران ،)۲۰۰۳ ،امدا بدا وجدود اهمیدت ایدن
مو وع ،ایدن ندوع نگداه در مطالعدات داخلدی نسدبت بده عمدق و گسدتره فلسفهاندیشدی ادبیدات
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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عدالتمحور برنامهریزی شهری در جهان ،کمرنگ و مبهم است .الزم به ذکر است که این امدر بدا
وجود تعدد منابع موجود در مورد عدالتمحوری در برنامهریزی شدهری ر داده اسدت؛ ازایدنرو
کوشا شد با سیری در اساسیترین پژوهاهای مرتبط با مو دوع (توجده بده بنیانهدای فلسدفی
عدالت در مطالعات برنامهریزی شهری) ،از تجربههای آنها وام گرفته شود:
 مرصوصی ( )31۳7در ملالده «تحلیدل جررافیدایی از تئوریهدای عددالت اجتمداعی» ،در
راستای رساله خود ،به بررسی عدالت اجتماعی از منظر پارادایمهای سیاسی حداکم بدا تأکیدد بدر
لیبرالیسم و اسوم پرداخته است .او بدرای درک و دریافدت بهتدر از اندیشده لیبدرال ،نظریده راولدز و
هاروی درباره عدالت را بررسی کرده است.
 طبیبیان و شکوهی ( )31۳6و حاتمینژاد و راستی ( ،)31۳۳در قالدب مطالعداتی تطبیلدی،
پایههای نظری اندیشه عدالت اجتماعی در شهر را براساس دو دیدگاه مختلف جان راولدز و دیویدد
هاروی بررسی کرده و به سیر اندیشههای شهرسازی در رابطه با این دو مفهوم ،توجه داشتهاند.
 حاتمینژاد ( )31۳۰در ملاله دیگری با عنوان «اصول عدالت اجتماعی و بازخوانی فضدایی
ایران» سه دیدگاه عمده در مورد عدالت اجتماعی (آنارشیسم ،لیبرالیسم و رادیکالیسم) را بررسی و
معرفی کرده است.
 سعیدی ر وانی ( )31۳3در رسداله خدود بدا عندوان «تبیدین مفهدومی و شاخکسدازی شدهر
عدالتمحور» و نیز سه ملاله برگرفته از آن ،یعنی «گونهشناسی آرای بنیدادین معطدوف بده عددالت در
شهر» (« ،)31۳۲شهرسازی عدالتمحور ،رهیافتی پیشدرو در برنامدهریزی شدهری» ،و «گدذری بدر
شهر عادالنه در نظریههای شهرسازی و آموزههای اسومی» ( ،)31۳1به بررسدی مفهدوم عددالت در
برنامهریزی در قالب چهار بخا اندیشههای بنیادین عدالت ،نظریههای شهری معطوف بده عددالت،
جنباهای شهری عدالتخواهانه ،و نظریههای برنامهریزی معطوف به عددالت پرداختده اسدت و در
پایان ،گونهشناسیای از مهمتدرین آرای متفکدران حددوزه شدهر عددالتمحور در میدان نظریدهپردازان
برنامهریزی در قالب سه گونه نظریههای راستگرا ،چپگرا و پسامدرن ارایه کرده است.
شکوهی بیدهندی ( )31۳1در رساله خود با عنوان «ارزیابی عدالت فضدایی در برنامدههای
توسعه شهری» توش کرده است ،نگاهی معرفتشناسانه به مو وع عدالت در برنامهریزی شدهری
داشته باشد؛ ازاینرو در بخا مبانی نظری ،دو بخا عدالت و عدالت فضایی را مطرح کدرده و در
ذیل بخا عدالت ،اندیشههای غربی متأخر ،و اندیشههای شرقی متأخر را مطرح کرده است.
 داداشپور و همکاران ( )31۳۱در کتاب «گفتمدان عددالت فضددایی و شددهر» و در ملالدهای بدا
عنوان «تبیین چارچوب مفهومی عدالت فضایی در برنامهریزی شهری بدا محوریدت مفهدوم عددالت در
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مکتب اسوم» ( ،)31۳۱مفهوم عددالت را از دیددگاه اندیشدمندان غربدی ،جهدان اسدوم ،مکتبهدای
مختلف بشری ،و دیدگاههای سیاسی ،اجتماعی ،و اقتصادی بررسدی کردهاندد .آنهدا در ملالده دیگدری
( )31۳۱با عنوان «جایگاه عدالت فضایی در نظام برنامهریزی شهری ایدران» نیدز بده صدورتبندیهای
مفهومی عدالت فضایی در نظام برنامهریزی کشور اشاره کردهاند.
نکتدده قابلتوجدده در بررسددی ایددن پژوهاهددا ،ابهددام موجددود در گونهبندددیهای ارایهشددده از
نظریههای عدالتمحور و تداخل محورهای مو وعی (وجه تمایزهای) موجود در هری از آنهدا
است .درواقع این مطالعات نتوانستهاند دستهبندی مناسبی برای بیان تمایزهای بدین نظریدهها ارایده
دهند .همچنین با نگاهی به پژوهاهای یادشده ،درمییابیم که اکثر ایدن مطالعدات ،بهعمدد و یدا
غیرعمد ،به حوزه مبادی فلسفی وارد نشده و این پایهها را در نظریههای مختلف کنکاش نکردهاند.
تنها در برخی از این پژوهاها ،فلسفه سیاسی بهعنوان یکی از فلسفههای حاشیهای بدهکار رفتده و
بر این مبنا از برخی ابعاد اساسی نظریههایی مانند نسبت فرد و جامعه ،غایت و کمال انسان و مبدأ
درک عدالت و ...غفلت شده است .طبیعی است که کمتوجهی بده ایدن مدوارد ،شدناختی بایسدته،
عمیق و همهجانبه در اختیار نویسندگان نخواهد گذاشت .درنهایت آن بخا از پژوهاهدا کده بده
گونهشناسی نظریههای برنامهریزی عدالتمحور رسیدهاند نیدز بدهدلیل وسدعت و عمدق مفهدومی
عددالت و پیوندد آن بدا سدایر عرصدههای اجتمداعی زنددگی بشدری ،نتوانسدتهاند نگدرش کامدل و
چندبعدیای داشته باشند و به دستهبندی نظریههای این عرصه براساس معیارهدایی سداده ،بسدنده
کردهاند .بهطورکلی نویسندگان با بررسی این پژوهاها ،به این نتیجده رسدیدند کده فهدم اصدیل و
همهجانبهای از ریشههای فلسفیداجتماعی شکلدهنده نظریدههای عددالتمحور در برنامدهریزی
شهری در مطالعات داخلی شکل نگرفته اسدت ،و هرید از ایدن مطالعدات ،بدر بعدد خاصدی از
نظریههای برنامهریزی شهری عدالت محور تأکید داشدته و در اغلدب مدوارد ،از بیدان همهجانبده و
نظاممند آن ،ناتوان بودهاند.
برنامهریزی شهری و گفتمان عدالت

واژه «عدالت» یکی از مناقشدهانگیزترین مفاهیدم در حدوزه علدوم انسدانی اسددت و در حوزههدای
گوناگون حلدول ،اخدول ،الهیدات ،جامعهشناسدی و علوم سیاسی معانی مختلفدی پیددا میکندد
(میرویسی نید  .)۱۳ ،31۳۱ ،براسداس حکمدت  ۱16نهجالبوغده امیدر منمندان علیهالسدوم،
«عدل ،کارها را در محل خود قرار میدهد » (سید ر ی .)316۳ ،عدالت ،آرمان بدزرگ بشدر در
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .العدل یضع االمور موا عها

طول تاریخ بوده است و آن را « روشی که از طریق آن هر نوع سود و زیان بین افراد توزیع میشدود»
تعریف کردهاند (لینچ  .)31۳3 ،از سدالها پدیا و از زمدان افوطدون تدا دوران معاصدر ،همدواره
اندیشمندانی به این مفهوم فلسفی پرداختهاند و گاهی آن را در قالب ی امر مثالی و ماورایی و گداهی
نیز در شکل مو وعی ملموس و قابلاندازهگیری تفسیر کردهاند .در سالهای اخیر نیدز کسدانی نظیدر
جان راولز  ،دیوید هاروی ،سوزان فاینشتاین ،ادوارد سوجا  ،هیدر کمپل  ،و پیتر مدارکوس ()۲۰۰۳
نظریههای مطرحی را در فلسفه عدالت در برنامهریزی شهری صورتبندی کردهاند و بهویژه به تحلیل
این مفهوم در عرصه شهر پرداختهاند؛ بنابراین ،عدالت در برنامهریزی شهری در حوزههدای گونداگون
فردی و اجتماعی ،کاربرد گستردهای یافته است که به وسعت دامنه مباح عدالتمحوری میانجامد.
مطالعه پژوهاهای انجامشده در حوزه عدالتمحوری در برنامدهریزی شدهری گدواه ایدن اسدت کده
برنامهریزان نمیتوانند بدون اطوع از مبانی سیاسیدفلسفی نظریههای مرتبط با عددالت ،ید نظریده را
انتخدداب کننددد و یددا براسدداس آن ،اقدددامی انجددام دهنددد .مکتبهددا و رویکردهددای مختلددف
سیاسیدفلسفی ،عدالت را به شکلهای مختلفی تعریف کردهاند که حتی گاهی همسو با یکددیگر
نیز بهنظر نمیرسند(داداشپور و الوندیپور.)6۳-67 ،31۳۱ ،
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نمودار شماره ( .)9ابعاد معرفتشناختی نظریههای عدالتمحور در برنامهر یزی شهری
(منبع :نگارندگان)
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ً
همچنین ازآنجاکه برنامهریزی شهری اصوال ملولهای سیاسی اسدت (فریددمن ،)3۲ ،31۳6 ،
نمی توان از تأییر آن بر منافع عمومی و درنتیجه ارتلا یا افول عدالت در سط جامعه غافل شد و بده
همین سبب ،اگر برنامه ریز بخواهد اقدامی عادالنه انجام دهد ،نداگزیر از دانسدتن مفهدوم عددالت
است .برنامهریزان شهری نهتنها مشروعیت الزم برای پرداختن به ملوله فلسدفی عددالت را دارندد،
بلکه حتی موظف هستند که پیا از طرح هر نظریهای از عدالت ،زمینه فلسفی آن نظریده را بشناسدند
و با ملایسه نظریههای مختلف ،نظریهای را که با ارزشهدا و هنجارهدای جامعده همسدویی بیشدتری
دارد ،انتخاب کنند (شکوهی)31 ،31۳1 ،؛ ازاینرو تأمل درباره عدالت ،در گدوهر خدود ،پژوهشدی
میانرشتهای است .کداوش علمدی در حدوزه اخدول ،حلدول ،علدوم اجتمداعی و فلسدفه سیاسدی از
جنبههایی با مو وع عدالت مرتبط میشود .تمرکز این شاخههای متنوع دانا ،از نظر اهداف و روش
تحلیق ،مانع پیوند و دادوستد احتمالی دستاوردهای ایدن حوزههدای معرفتدی در کدار عددالتپژوهی
نیست و احتمال برقراری چنین ارتباطی ،اقتضا میکند که کاوش در ملوله عدالت ،در هرید از ایدن
حوزهها ،نیمنگاهی به رهاورد پژوهشی حوزههای دیگر نیز داشته باشد (واعظی.)۲7 ،31۳1 ،
میانرشتهای بودن عدالتمحوری در برنامهریزی شهری ،تنها در پیوند بیواسطه میدان رهداورد
حوزههای دانا درباره عدالت خوصه نمیشود ،بلکه فراتر از آن است و باید در چارچوب ارتبدا
گسترده برخی شاخههای دانا با یکدیگر بررسی شود .این مبح نهتنها با فلسفه سیاسی و علدوم
اجتماعی پیوند خورده است ،بلکه در موارد متعددی بر پیافر های متافیزیکی و انسانشناختی
خاصی استوار میشود که در حوزههای معرفتی دیگری مانند فلسفه و فلسدفه اخدول ،بایدد بده آن
مبانی و پیافر ها رسیدگی شود؛ ازاینرو برنامهریزی شهری عدالتمحور از طیدف گسدتردهای
از نظریهها و اقدامات حوزههای علمدی گونداگون کمد میگیدرد کده بدا تخصدکگرایی افراطدی
نمیتوان گره از آن گشود .تخصدکگرایی از ویژگیهدای بدارز پژوهاهدای دانشدگاهی در دوران
معاصر است .این رویکرد اگرچه برای علوم تجربی برکتها و فوایدی داشته اسدت ،امدا در برخدی
مباح و مو وعات ،نظیر عدالتپژوهی در برنامهریزی شهری ،مایده تشدتت بیشدتر و ابهدامزایی
شددده اسددت (واعظددی)۲6 ،31۳1 ،؛ ازایددنرو الزم اسددت کدده ماهیددت چندددوجهی و التلدداطی
عدالتمحوری در مطالعات شهری و نظریههایا بهطور گستردهای تفسیر میشود .در ایدن راسدتا
گونهشناسی ،چارچوب و درکی عمومی از عرصده مو دوع موردبحد و تداریخ تکدوین ایددهها و
تجربههای آن دد ورای تعابیر تصادفی ددد بهدست میدهد؛ بنابراین گونهشناسیها برای کسدانیکه بده
این مو وع توجه دارند ،اگر روری نباشدند ،سدودمندند .مبحد عددالتمحوری در شدهر نیدز
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

نیازمند چنین نگاهی است .بنابر گفته ایفتاشل ،گونهشناسی از طریق گروهبنددی نظاممندد مفداهیم
مرتبط ،دریافتهای نادرست از مو وع را اصوح کرده و نظریهپردازی را از طریق تحدیدد اجدزای
عمده و محوری مو وع برای تحلیق بیشدتر ،تسدهیل میکندد (ایفتاشدل  )1 ،3۳۳۳ ،و همچندین
ً
نلا مهمی در کم به درک پیامدهای کامو متفاوت ایدهها و نظریهها دارد.

روش پژوهش

پارادایم فلسفی حاکم بر این ملاله از نوع تفسیریداستفهامی است که پژوهشگر از طریق تعامل بدا
مو وع مورد پژوها ،به شناخت آن دست مییابد .پژوها پیا رو کیفی و از ندوع پژوهاهدای
توصیفیدتحلیلی است که هدف آن ،توصیف کردن شرایط و پدیدههای موردبررسی است (بازرگان
هرندی .)1۲ ،31۳۱ ،همچنین ازآنجاکه در این ملاله کوشا میشود نوعی سنخشناسی مفهومی
از نظریههای برنامهریزی عدالت محور ترسیم و تبیین شود ،راهبرد پژوها ،مطالعه یانویده از ندوع
فرانظریه انتخاب شده است .این ندوع مطالعدات ،جایگداه برجسدتهای در پژوهاهدای توصدیفی
داشته و هدف از آن ،مطالعه نظریههای موجود است .درحالیکه نظریه ،درباره جهان واقعی است،
فرانظریه ،نظریهپردازی درباره آن نظریهها است .فرانظریه را میتوان بهعنوان فلسفه نظریده بهشدمار
آورد؛ مجموعه اساسی ای از علاید در پیوند با اینکه چگونه باید در مدورد پدیددههای مدوردنظر در
ی حوزه خاص اندیشید و آنها را بررسی کرد .فرانظریه بهعنوان ید روش ،موجدب درک عمیدق
نظریه مدیشود (ریتزر و همکاران.)۱۱۱ ،۲۰۰7 ،
الزم به ذکر است که فرانظریه 1 ،سط را دربر میگیرد .ملاله پیا رو مبتنیبر سدط نخسدت از
فرانظریه ،یعنی مطالعه و دستیابی به درک عمیقتر از نظریه ،نظریدهپددردازان و زمیندههددای اجتمداعی
نظریهها و نظریهپردازان است (کریج و مولر  .)۱۱ ،۲۰۰6 ،روشهای گردآوری و تحلیل دادهها نیدز
متناسب با راهبرد پژوها متنپایه انتخاب شده و از شیوههای اسنادی چون گونهشناسدی مو دوعی،
مرور نظاممند بههمراه تحلیل تماتی استفاده شده است .گونهشناسدیهای مو دوعی ،عنصدر رایدج
پژوهاهای نظری هسدتند ،زیدرا چدارچوب جدامع و مدانعی را بدرای توصدیف پدیددههای پیچیدده
اجتماعی فراهم میکنند (داناییفرد .)3۱ ،31۳۲ ،در این روش ،عناصدر مختلدف براسداس محدور
مو وعی که مطلوب پژوهشگر است ،طبلهبندی میشوند .انتخاب نوع محور میتواند اطوعدات
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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متفاوتی را تولید کند .درحلیلت ارزش ی گونهشناسی یا طبلهبندی به نوع تلسیمگری اسدت کده
انتخاب میشود (بیلی  .)3۲ ،3۳۳۱ ،مرور نظاممند نیدز بدده مطالعده کدون ،جامددع ،تفسددیر ،و
تحلیل متنهایی می پدردازد کده بده ید مو دوع خاص مرتبدط هسددتند (وفاییدان و منصدوریان،
 .)۳7 ،31۳1تحلیل تماتی نیز نوعی تکنی پژوهشی غیرواکنشی و غیرمداخلهای از روشهدای
عمده مشاهده اسنادی است که به برجسته کردن و بیان نظاممند نکاتی میپردازد که بهطور پراکنده
در مجموعهای از متنهدا درباره محورهای مو وعی پژوها و ملولدههای آن مطدرح شددهاند .بده
سخن دیگر ،این نوع تحلیل بهدنبال الگویابی در دادهها است (محمدپور.)76 ،31۳۲ ،
چارچوب تحلیل پژوهش
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چارچوب تحلیل پژوها از دو مرحله اساسی تشکیل شده است .در مرحله نخست ،پژوهشدگران
توش کردهاند ،براساس مطالب ارایهشده در بخاهای پیشین ،گوندههای موجدود در برنامدهریزی
شهری را مطالعه و بررسی کرده و گونه منتخب را اسدتخراج کنندد .همانگونده کده در بخدا روش
پژوها اشاره شد ،از ویژگیهای اصلی ی گونهشناسی مناسب ،استفاده از محورهای مو دوعی
است که بتوانند بهطور کامل عرصههای موردنظر را از یکدیگر متمایز و نکدات مشدترک گوندهها را
بیان کنند .اگر ایدن محورهدا بدهطور دقیدق انتخداب نشدوند ،بدهخوبی نمیتوانندد ربدط و نسدبت،
شباهتها و اختوفات نظریههای گوناگون را ترسیم کنند؛ عنصر مهم در ارزیابی ی گونهشناسی،
تحلق نسبی این هدف خواهد بود (ترابزاده جهرمی و سدجادیه)6۰ ،31۳۰ ،؛ بندابراین کوشدا
شد از طریدق واکداوی گونهشناسدیهای موجدود در ارتبدا بدا نظریده برنامدهریزی ،مناسدبترین
گونهشناسی در پاسخ به هدف اصلی این ملاله (ریشهشناسی و سنخشناسدی مفهدومی نظریدههای
برنامهریزی شهری عدالتمحور) انتخاب شود .در ایدن راسدتا تدا اوایدل دهده  3۳۳۰گونهشناسدی
مسلط نظریه برنامهریزی از دیدگاه فالودی ( )3۳61نشئت گرفته بود که رویکردی بدر پایده تمدایز
بین نظریه محتوایی و رویهای ارایه داده بود .در گونهشناسی فدالودی ،فراینددها و روشهدا ،ابدزار و
حیطه کاری برنامهریزی و برنامهریز بهشمار میآمدند؛ ازاینرو برنامهریزی ،زیر سلطه دیددگاههای
ایباتگرایانددهای درآمددد کدده فراینددد را بدداالتر از جددوهره یددا واقعیددت برنامددهریزی قدرار داده بودنددد
(آلمندینگر ۲۰۰۲ ،الف« ،)۲۱ ،اما از اوایل دهه  3۳۳۰نظریده برنامدهریزی بدا توجده بده تحدول
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

پدیدآمده در برخی زمینهها مانند چشماندازهای نئولیبرال و انتخاب عمومی برنامهریزی پسامدرن،
نئوپراگماتیسم ،رویکردهای اقتصاد سیاسی و برنامهریزی مشارکتی در و عیتی بسیار متفداوت بدا
گذشته قرار گرفدت» (آلمنددینگر۲۰۰۲ ،ب .)6۳ ،درنتیجده پدا از آن گونهشناسدیهایی توسدط
افرادی چون تایلور ( ،)3۳۳۰کدوک ( )3۳۳1و ایفتاشدل ( )3۳۳۳ارایده شدد کده امکدان اسدتنبا
عمیقتری را فراهم کرد؛ اما همچنان در پا گونههای ارایهشدده ،دو دسدته نظریدههای محتدوایی و
فرایندی ،با پذیرش عدم سلطه یکی بر دیگری ،تثبیت شدده بودندد .بدا آغداز دهده  ،3۳۳۰دیددگاه
پسامدرن ،در علوم اجتماعی نفوذ و غلبده قابدلتوجهی یافدت .فیلیدپ آلمنددینگر از مو دع ید
نظریهپرداز پسامدرن ،ایباتگرایی را در علوم اجتماعی رد کرد .او از طبلهبندی نظریه برنامدهریزی
و تفکی میان نظریه جوهری و فرایندی که توسط فالودی ارایه شد ،بهشدت انتلاد کرد .او اینگونه
استدالل میکرد که همه نظریهها کموبیا هنجاری هستند ،پا نمیتوان آنها را بدهطور انتزاعدی
فهمید ،بلکه نظریهها در بستر شرایط زمانی و مکانی فهمیدده شدده و بدهکار میروندد (اجولدی و
همکاران .)66 ،31۳3 ،در ادامه نیز آرکوبدوجی در سدال  ۲۰۰۱دسدتهبندی خدود از نظریدههای
برنامهریزی شهری را در قالب  1دسته نظریههای بیرون برنامهریزی ،نظریههای درون برنامهریزی و
نظریههای برنامهریزی ارایه کرد.
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نمودار شماره ( .)۴گونهشناسیهای موجود نظریه برنامهر یزی شهری
(منبع :نگارندگان)

همانگونه که از تو یحات باال نیز برمیآید ،گونهشناسی فالودی نگاهی غیرسیاسی و تکنیکی
به برنامهریزی داشته و جنبه هنجاری و ارزشی کمرنگی بدرای نظریدههای برنامدهریزی قایدل شدده

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

است .در گونهبندیهای ارایهشده توسط تایلور و کوک نیز مشکوتی مانند تدداخل گوندهها ،بدومی
نبودن ،غفلت از برخی مبادی فلسفی ،و نگرش ت ساختی یا دوساختی به نظریدهها قابلمشداهده
است .ایفتاشل نیز دیدگاه خطی و پیاروندهای در نظریه برنامدهریزی داشدته و از مبدادی فلسدفی
اجتماعی و سیاسی غفلت کرده است .آرکوبوجی نیز توش کرده است که همه اندیشدههایی را کده
بهنوعی به برنامهریزی ارتبا پیدا میکردند و به همه مبانی فکری که بهنظر او دیدگاههای مرتبط بدا
برنامهریزی بر آن استوار هستند ،توجه کند ،اما گونهشناسی او در سط کدون بداقی ماندده اسدت؛
بنابراین همانگونه که مشاهده میشود ،این گونهشناسیها فاقد صفتهای جامعیت و مانعیت هستند
و نمیتوانند بهطور کامل ما را در رسیدن به هدف این ملاله یاری رسانند .گونهشناسی آلمنددینگر نیدز
با درنظر گرفتن شرایط تاریخی و اجتماعی و ارزشهایی که پشت سر نظریدهها قدرار دارد ،بده نفدوذ و
تأییر ارزشها ،قدرت و شرایط حاکم بر شناخت نظریهها پرداخته است .در این الگدوواره بندابر گفتده
آلمندینگر« :نظریه چارچوبساز است کده تعیدین میکندد چده نظریده اجتمداعی ،چده فلسدفه علدم
اجتماعی و کدام نظریه بدرونزا بدا میدانجیگری دوره زمدانی و حدوزه مکدانی خداص نظریده درونزا،
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برنامهریزی معینی را بهوجود آورد» (اجولی و همکاران)۳1 ،31۳3 ،؛ بنابراین با توجه به جایگداه و
ویژگیهای مطالعات مربو به عدالتمحوری در برنامهریزی شهری و ویژگی چندرشدتهای بدودن
این نظریهها ،قالب و ساختار گونهشناسی ارایهشدده توسدط فیلیدپ آلمنددینگر بدرای سنخشناسدی
نظریههای برنامهریزی شهری عدالتمحور انتخاب شد تا با شناخت دستگاههای ارزشی هر نظریه
و تجزیهوتحلیل عناصر آن ،پژوهشگر را از ملام نخست توصیف به عرصه عمیقتر تجویز ،راهنمدایی
کرده و امکان قضاوت و حکم دادن درباره حلانیت یا باطل بودن اجدزای مختلدف نظریدهها را فدراهم
میکند .مزیت دیگر ایدن گونهشناسدی ،امکدان طدرح جنبدههای مرفدول نظریده برنامدهریزی شدهری
عدالتمحور بهصورت منطلدی اسدت و تحلیلدی جدامع از پایدههای فلسدفی نظریده ارایده میدهدد.
همچنین ازآنجاکه در حوزه آرای عدالتمحوری در مطالعات شهری نیز دیدگاههای رقیبی خودنمایی
میکنند که هری استداللها و پیشینههای علمیدفلسفی و گاه سیاسیداجتماعی خود را دارندد و در
چنین مطالعهای نمیتوان از هیچی از آنها غفلت کدرد ،اسدتفاده از ایدن گونهشناسدی در قدالبی
نظاممند ،نظریههای مرتبط و منیر بر آرای عدالتمحوری در شهر را بازتعریف میکند .این امکدان
نیز فراهم است که در صورت مطرح شدن نظریهای جدید ،بتوان بهراحتی در کنار سایر نظریهها آن
را تحلیل کنیم؛ بهنوعی که بستری مناسب برای تولید نظریه بومی با بسط نظریههای عددالتمحور
بر گونهشناسی آلمندینگر فراهم میشود.

نمودار شماره ( .)۵برخی از مهمترین نظر یههای عدالتمحور در برنامهر یزی شهری
(منبع :نگارندگان)

در ادامه و در قالب مرحله دوم ،کوشا شد بهمنظور کاربست گونهشناسی منتخب ،برای تبیین
چگونگی سنخشناسی نظریههای عدالتمحوری (با ابعاد متفاوت اجتماعی ،سیاسدی ،و فلسدفی)
در برنامهریزی شهری ،نظریههای پرکاربرد در این حوزه بینرشدتهای جمدعآوری و بررسدی شدوند.
الزم به ذکر است که این نظریهها بهعنوان مورد پژوها در راستای هدف این ملاله انتخاب شددهاند و
این امکان وجود دارد که نظریههای مرتبط دیگری نیز که مبتنیبر سنخشناسی انجامشده در این ملالده
باشند ،در این گونهشناسی وارد شده و در قالدب یکدی از محورهدای مو دوعی ایدن الگدوواره تبیدین
شوند  .بر این مبنا با استفاده از تکنی مرور نظاممند ،از منابع آرشیوی بدهعنوان واحددهای پژوهشدی
استفاده شده است  .این مستندات شامل پژوهاهای انجامشده پیشین در زمینده عددالتمحوری در
برنامهریزی شهری بوده است .مسدتندات آرشدیوی بدا بررسدی طرحهدای پژوهشدی و پایاننامدههای
دانشجویی و ملالههای علمیدپژوهشی منتشرشده در پایگاههای معتبر علمی جمعآوری شدهاند.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .هدف اصلی این ملاله ارایه الگویی بدرای سنخشناسدی اصدولی و منطلدی از نظریدههای عددالتمحور در مطالعدات برنامدهریزی
شهری بوده است؛ ازاینرو این ملاله نظریهمحور است و میکوشد با تمرکز بر دیدگاهها و آرای برخی اندیشدمندان صداحبنام در ایدن
عرصه ،زوایای بح را آشکارتر کند .همچنین الزم به ذکر است که نظریههای مطرحشده در این ملالده ،بخشدی گزیناشدده از کدل
آرای موجود درباره عدالت و شهر هستند و هرگز مدعی کاربرد تمام نظریدههای مطرحشدده در اینبداره نبدودهایم ،بلکده امیددواریم در
آینده شاهد توشهای علمی در این زمینه برای تلویت گونهشناسی ارایهشده از آرای عدالتمحوری در این ملاله باشیم.
 .کتابشناسی این اسناد در فهرست منابع آورده شده است.
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الزم به ذکر است که تمام مستندات ،بدون نمونهگیری و در حد دسترسی پژوهشگران ،بررسدی
شدهاند .نتیجه این کار ،دسترسی به نظریههای عدالتمحور رکاربرد در حوزه برنامدهریزی شدهری
بود .همچنین با توجه به این نکته که پژوهاهای عدالتمحور از طیدف گسدتردهای از نظریدهها و
اقدامات حوزههای علمی مختلف کم میگیرندد ،نزدید بده  1۰دیددگاه و نظریده پرکداربرد در
مطالعات برنامهریزی شهری شناسایی و ارزیابی شددند .الزم بده یدادآوری اسدت کده در بدین ایدن
نظریهها از نظریههای عام فلسفی گرفته تا اندک نظریدههای تخصصدی برنامدهریزی شدهری مانندد
نظریه شهر عدالتمحور ،قابلمشاهده هستند کده ایدن امدر خدود ،چیسدتی مفهدوم عددالت را در
پژوهاهای داخلی مخدوش کرده است.
در پایان نیز کوشا شد که مطابق روش تحلیل در پژوهاهای کیفی و با بهرهگیری از تکنید
تحلیددل تماتیدد و مبتنیبددر محورهددای مو ددوعی گونهشناسددی منتخددب ،گددردآوری دادههددا،
تجزیهوتحلیل و تفسیر یافتهها بهصورت همزمان صورت گیرد.
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یافتههای پژوهش؛ بسط گونهشناسی منتخب

در ادامه به بسط گونهشناسی منتخب در حوزه عدالتمحوری در برنامهریزی شدهری بدا توجده بده
نلا میانرشتهای مطالعات مربو بده عددالتمحوری پرداختده شدده اسدت؛ ازایدنرو هرید از
محورهای مو وعی موجود در گونه منتخدب آلمنددینگر از منظدر تبیدین مفهدومی و سنخشناسدی
نظریههای برنامهریزی شهری عدالتمحور ،تبیین شدند .الگوواره پیشنهادی ،نشاندهنده خط سیر
حوزههای نظری و معرفتی تأییرگذار بر نظریههای عدالتمحور در برنامهریزی است .همچندین بدر
این امر تأکید میکند که دو عامل زمان و مکان نیدز در تبیدین و شدناخت اصدیل از هرید از ایدن
نظریهها تعیینکننده هسدتند .الزم بده ذکدر اسدت کده بدهمنظور درک بهتدر ایدن الگدوی مفهدومی،
ارجاعاتی به نظریه شهر عدالتمحور سدوزان فاینسدتاین ( )۲۰3۰در ذیدل هرید از محورهدای
مو وعی انجام شد .نظریه شهر عدالتمحور ،از پرقدرتترین نظریههای درونزا دربداره عددالت
است که دربرگیرنده سه معیار دموکراسی ،تنوع و برابری بهصورت همزمان بوده و بر طدرح مفهدوم
عدالت در فرایند برنامهریزی و بهعنوان محصول آن ،تأکید دارد (فاینستاین.)3 ،۲۰3۱ ،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

.
در حوزه برنامدهریزی شدهری بدوده و در چندد سدال
 .الزم به ذکر است که شهر عدالتمحور از نظریههای دا،
اخیر نیز رسالهها ،پایاننامهها و ملالههای فراوانی در ایران ،مبتنیبر این نظریه انجام شدهاند ،اما متأسفانه اغلب ایدن پژوهاهدا
ً
بهصورت پراکنده و عمدتا کمیمحور به این مو وع پرداختهاند.

نمودار شماره ( .)1گونهشناسی آرای عدالتمحوری در برنامهر یزی شهری
(منبع :نگارندگان)

نظریه چارچوبساز عدالتمحوری

نظریههای چارچوبساز پایدهایترین بسدتر را در فهدم نظریدههای برنامدهریزی درونزای عددالتمحور
تشکیل میدهند .اینگونه نظریهها به تعبیر آلمنددینگر همدان دیددگاههای شناختشناسدانه یدا گفتمدانی
هستند که با واژههایی مانند پارادایم یا مجموعه مفهومی به آنها میشود و درحلیلت ،ندوعی جهدانبینی
کلی هستند که به مو وعهای مختلف توجه دارند .درواقع نظریههای چارچوبسداز ،بدین فلسدفه علدم
اجتمداعی ،نظریده اجتمداعی و نظریدههای بددرونزای برنامدهریزی ،پیوندد ایجداد میکنندد (آلمندددینگر،
۲۰۰۲ب .)۳3 ،بددر ایددن اسدداس ،در تطبیددق نظریددههای عدددالتمحور بددا گونهشناسددی آلمندددینگر،
پارادایمهای عمده فلسفیدسیاسی موجود جهان ،بهعنوان زمینه کلدی ایدن نظریدهها شدناخته میشدوند.
انسانها همواره بدر مبندای ادراک خدود از وقدایع عمدل میکنندد و نظریدههای چارچوبسداز در قالدب
پارادایمهای سیاسی ،بر بخا عمدهای از پندارها و ادراکهدای افدراد تأییرگذارهسدتند؛ بندابراین ،رصدد
جهتگیریهای پارادایمی جوامع ،ارزش قابلتوجهی در پیابینی رفتار سیسدتمهای برنامدهریزی آنهدا
در جهان آینده خواهد داشت ،زیرا هر پارادایم سیاسدی ،مفهدوم ویدژهای از عددالت را درنظدر میگیدرد و
سیستم برنامهریزی خود را بر مبنای آن تجویز میکند (پورعزت.)۲۲ ،31۳۲ ،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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همواره تأییر پارادایمهدای فلسدفه سیاسدی بدر مکتبهدای نظدری شهرسدازی عددالتمحور ،دارای
ً
اهمیت بوده اسدت .تدا جاییکده میتدوان گفدت ،احتمداال در هدر برهدهای از زمدان ،شدکلگیری ایدن
پارادایمها ،تا حد قابلتوجهی از مراتب اجماع صاحبنظران این حوزه علمی در مدورد مفداهیم فلسدفی
عدالت تأییر میپدذیرد؛ بهگوندهای کده نمیتدوان تدأییر مفهدوم سوسیالیسدتی عددالت را بدر حمایدت از
برنامهریزی مبتنیبر برابری و تأییر مفهوم لیبرالی عددالت را بدر نظریده شدهر عددالتمحور ،انکدار کدرد؛
ازاینرو با توجه به مطالعه نظاممند انجامشده در بخا پیشینه ایدن ملالده ،از سده مکتدب عمدده فلسدفه
سیاسی لیبرالیسم ،سوسیالیسم و اسوم در الگوواره پیشنهادی بهره گرفته شد .بهعنوان مثال ،مفهدوم شدهر
عدالتمحوری که توسط سوزان فاینستاین ارایه شده ،مبتنیبر چارچوب نظریای است کده بدهطور
منیری جهتیافته از پارادایم سیاسی «لیبرالددموکراسی» است و تا پایان نیز در ترسدیم تخصصدی
شاخکهای عدالتمحوری در برنامهریزی شهری ،بر ایدن پدارادایم تأکیدد میکندد .از اینجاسدت کده
فاینستاین تفاوت نظریه شهر عدالتمحور خود را با سایر نظریههای برنامدهریزی شدهری عددالتمحور،
مشخک میکند .فاینستاین به گفته خود ،الگدوی لیبدرال موجدود در جوامدع غربدی را بدهعنوان پدارادایم
مسلط میپذیرد و سعی در اصوح این الگو دارد .عدالت در پارادایم لیبدرال ،حدق حیدات و زنددگی آزاد
برای همه معنا میشود؛ ازاینرو آرمان سیاسی لیبرالیسم ،آزادی است ،درحالیکده در اسدوم ،عددل بدر
مبنای حق تعریف شدده و عدل و حق ،مترادف و همراه یکدیگر فر شددهاند (داداشپدور و همکداران،
31۳۱ب .)67 ،به بیان دیگر این مکتب ،عدالت را ایجاد توازن اجتماعی بدرای تحلدق تکامدل و تعدالی
انسان در مسیر توحید تعریف میکند (پدورعزت .)۲۲ ،31۳۲ ،اسدوم ،عددالت تدوزیعی ،اسدتحلاقی،
برابری فرصتها ،و ...را در کنار یکدیگر قرار میدهدد و آنهدا را بدا هدم ،دارای معندا تللدی میکندد .در
اسوم ،عدالت ،بهطورکامل استحلاقی نیست ،زیرا در این صورت ،به افرادی که تدوان کدار نداشدته یدا از
ً
استعداد باالیی برخوردار نباشند ،ظلم میشود و درعینحال ،کامو توزیعی نیست ،زیرا در ایدن صدورت
نیز تفاوت بین افراد توشگر و بیکار مشخک نمیشود؛ ترکیبی از این دو نیز نیست ،زیرا به شدرایطی کده
انسانها در آن رشد کردهاند هم توجه دارد و میکوشد برای همگان فرصدتهای برابدری بدرای پیشدرفت
فراهم کند (داداشپور و همکاران31۳۱ ،ب.)۳۰-۳۱ ،
نظریه برونزای عدالتمحور

نظریههای برونزا ،شامل نظریههایی میشوند که هرچند بدهطور مسدتلیم بده برنامدهریزی شدهری
مربو نمیشوند ،اما در زمینه فضای سیاستگذاری دارای اهمیت هستند .نظریههای برونزا درک

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

کلیای از جامعه فراهم نمیآورند ،بلکه بر عنصر خاصی از جامعه متمرکز میشدوند (آلمنددینگر،
۲۰۰۲ب .)۳3 ،با توجه به این تو یحات ،اندیشههای بنیادین عدالت از یونان باستان تا متفکدران
معاصر ،در سدیر گونهشناسدی نظریدههای شدهر عددالتمحور ،در زمدره نظریدههای بدرونزا قدرار
میگیرند .این نظریهها و اندیشهها توسط متفکرانی از حوزههای فکری دفلسفی مختلدف در مدورد
مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی ارایه شدهاند؛ ازاینرو تشخیک نظریههای برونزای تأییرگذار بر
هری از نظریههای برنامهریزی عدالتمحور ،در شناخت بهتدر نظریده و معیارهدای شدکلدهنده
مفهوم عدالت در آن و اقتضاهای الزم برای کاربست مفهوم عدالت ،حیاتی است .در این راسدتا بدا
مطالعه مروری انجامشده با این محور مو وعی ،نظریههای افدرادی چدون هدابز ،روسدو ،کاندت،
بنتام ،مارکا ،انگلا ،راولدز ،هابرمداس ،نوسدبام ،سدن ،مطهدری ،و عومده طباطبدایی بدهعنوان
نظریههای پرکاربرد در این محور شناسایی شد.
عدالت از منظر فوسفه کوسی مانند افوطون ،آرمانی نهایی است کده تنهدا در گدرو حکومدت
دانشمندان و حکما دستیافتنی است و بر مبنای عدالت افوطونی هر کا بایددر جایی قرار گیرد که
طبیعت ،او را در آنجا قرار داده است ،اما ارسطو عدالت را توزیعی دیدده و اعتلداد دارد کده امتیازهدای
موجود در جامعه باید بین همه افراد به تناسدب شایستگیهایشدان توزیدع شدود .ذیدل اندیشده فلسدفه
سیاسی لیبرال و لیبرال دموکراسی نیز نظریه افرادی چون هابز ،روسو ،کانت ،بنتام ،راولدز ،هابرمداس،
نوسبام ،و سن مطرح اسدت .عددالت از منظدر بنتدام ،مسداواتطلبی و فایددهگرایی اسدت (بیشدترین
منفعت برای بیشترین افراد)؛ روسو ،عدالت را قراردادی میداند؛ هابز ،اصرار دارد که دولدت بایدد بدا
افسار عدالت ،منافع خصوصی سرکا را مهار کند؛ کانت عدالت را ی امر اخوقی میداند؛ راولدز،
هابرماس ،مارتا نوسبام ،و آمارتیا سن با ارایه نظریههایی که بر ساختار اقتصاد سیاسی لیبرالیسم مبتندی
هستند ،عدالت را بر مبنای آزادی و گفتمان اخوقی مساوات و انصاف فهم میکنندد؛ جدان راولدز بده
شیوه کانت در مورد مفهوم عدالت ،جهدانوطن بدوده و اسدتدالل میکندد کده افدراد از حدق برابدر در
آزادیهای پایه برخوردارند و نابرابریها در جاییکه درورت دارد ،بایدد بده نفدع محرومتدرین افدراد
توزیع شوند .رویکرد قابلیتهای سن و نوسبام نیز بدا اتخداذ مو دع هنجداری مبتنیبدر فرصدتهای
غیرقابلمبادله برای هر شخک معنا میشود .مارکددا و پیدروانا نیدز عددالت را براسداس مسداوات
اقتصادی و اجتماعی تعریف میکنند (داداشپور و همکاران31۳۱ ،الف.)7۲ ،
در تفکر نظریهپردازان اسومی ،عدالت از اصول دین بوده است .آنچه در بح عدالت در بین
اندیشمندان اسومی مهم است ،تساوی هری از افراد در برابر قانون و برخورداری یکسان آنها از
امکانات جامعه و لزوم رعایت تساوی در زمینه استحلالهای مساوی است؛ بهگونهای کده عومده
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طباطبایی ،قانون را مبنای عدالت دیده و شهید مطهری ،ظرفیت را مبنای عدالت تعریدف میکندد.
شهید مطهری برای عدالت اجتماعی سه تعریف ارایه میدهد .3 :تساوی همه افراد در برابر قدانون؛
 .۲اگر افراد در شرایطی ناهمسان هستند ،قانون نباید در مورد آنها یکسان عمل کندد؛  .1اصدالت
اجتماع و ایجاد توازن اجتماع (مرصوصی .)33۳ ،31۳7 ،بنابراین همانگونده کده از سنخشناسدی
مطالب ارایهشده در باال مشخک است ،نظریههای برونزای عدالتمحور در برنامدهریزی شدهری
ذیل سه مکتب عمده فلسفه سیاسی لیبرالیسم ،سوسیالیسم و اسوم طرح شده و ادامه یافتهاند.
برداشتهای فلسفی علم اجتماعی
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آنچه ید پدژوها علمدی را از یدد پژوهددا غیرعلمددی جدددا میکنددد و موجددب اعتبددار و یددا
بیاعتبداری آن میشدود ،روششناسدی پژوهدا اسدت .بسدیاری از مشدکوت و چالاهددای اساسدی
بهویژه در مطالعات میانرشتهای مانند عددالت ،ناشدی از ابهدام روششدناختی آنهدا اسدت (اصدرری،
 .)3۰۱ ،31۳۱یکی از اهداف اصلی در هر گونهشناسدی ،شدناخت دسدتگاههای ارزشدی و روشدی هدر
نظریه و تجزیهوتحلیل عناصر آن است .این هدف ما را از ملدام نخسدت توصدیف ،بده عرصده عمیدقتر
تجویز راهنمایی کرده و امکان قضاوت و حکم دادن دربداره حلانیدت یدا باطدل بدودن اجدزای مختلدف
نظریهها را فراهم میکند .ناگفته پیداست که هر نظریهای از پایههای اصدلیای تشدکیل شدده اسدت کده
دستیابی به ملصد یادشده ،مستلزم اکتشاف و شناخت این پایهها است .ازجمله ایدن پایدهها میتدوان بده
ارکددان هستیشددناختی ،معرفتشددناختی ،و روششددناختی اشدداره کددرد کدده ایددن مددوارد در گونهشناسددی
آلمندینگر در قالب برداشتهای فلسفیدعلمیداجتماعی تعریف شدهاند .طبیعی است کده در مبداحثی
مانند عدالتمحوری در شهر ،توجه به این عناصدر ،شدناختی بایسدته ،عمیدق و همهجانبده را در اختیدار
پژوهشگران خواهد گذاشت .در مطالعات انجامشده ،این برداشتها بدا عنوانهدای کلدی ایبداتگرایی،
پسدداایباتگرایی ،نظریدده انتلددادی ،برسدداختگرایی ،فمینیسددم ،پستمدرنیسددم ،و پراگماتیسددم شددناخته
میشوند و میتوان آنها را پیافر های فلسفی دانست که پشت سر نظریههای اجتمداعی و درونزای
عدالتمحور قرار دارند .به گفته نیومن ،علم ی نهاد اجتماعی و طریلی است که در آن ،معرفت علمدی
تولید میشود .در این دیدگاه ،علم ،ی سیستم تولید معرفت اسدت .معرفدت علمدی متکدی بدر برخدی
مبانی فلسفی و پارادایمی است که درصدد ورود به واقعیت تجربی است .به سخن دیگر ،در هر معرفدت
علمی ،پیافر های فلسفی و پارادایمی معینی وجود دارد که براساس آنهدا شدیوه ورود بده واقعیدت و
خروج از آن روشن میشود (ایمان.)۱-36 ،31۳۳ ،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

.

ارایه نظریهای درباره عدالت بدون توجه به تبیین مبانی فلسفی ،موجب انحراف در نظریهها و یا بدروز
تناقضهایی در آنها خواهد شد .از سوی دیگر ،اسدتنبا از نظریده در اجدرا و شدناخت اقتضداهای آن،
بدون درنظر گرفتن مبانی فلسفی و هستیشناسانه ،ممکن است به اسدتخراج روشهدا یدا شداخکهایی
معار با ماهیت نظریه منجر شود و هدف آن را تأمین نکند؛ ازهمینرو در مباح سنخشناسی مربدو
به عدالت ،الزم است بسترهای معرفتشناختی و هستیشناختی هری از نظریدههای ارایهشدده بدهدقت
بررسی شوند؛ بهعنوان مثدال ،فاینسدتاین در بسدط شدهر عددالتمحور خدود در قالدب اندیشده سیاسدی
لیبرالددموکراسی ،مو ع فلسفی پساایباتگرایی و نظریه انتلادی را بهکار میگیرد .هستیشناسدیای کده
مبتنیبر واقعگرایی انتلادی (واقعیت «واقعی» قابدلدرک ،امدا نداقک و محتمدل) و واقدعگرایی تداریخی
(واقعیت مجازی شکلگرفته بهوسیله ارزشهای اجتماعی ،سیاسدی ،اقتصدادی ،و جنسدیتی؛ در خدول
زمان تبلوریافته) است تا از طریق نلد مبانی نظری موجدود در زمینده عددالت ،بده ارایده راهنمدایی بدرای
ارزیابی عدالت بهعنوان نخستین معیار در سیاستگذاری شهری بپردازد.
جدول شماره ( .)6مواضع فلسفیـعلمیـ اجتماعی حاکم بر مبحث عدالت
عنوان پارادایم

هستیشناسی

معرفتشناسی

روششناسی

اثباتگرایی

واقعگرایی بومیـواقعیت «واقعی» و
قابلدرک

ثنویتگراییـعینیگرا؛ یافتهها
حقیقت دارند.

آزمایشیـدستکاریکننده؛ تأیید
فرضیهها؛ عمدتا روشهای کمی

پسااثباتگرایی

واقعگرایی انتقادیـواقعیت «واقعی»
قابلدرک ،اما ناقص و محتمل

ثنویتگراییـعینیتگرایی
تعدیلشده؛ سنتـاجتماع انتقادی؛
یافتهها احتمال حقیقت دارند.

آزمایشیـدستکاریشده
تعدیلشده؛ چندگرایی انتقادی؛
ابطال فرضیهها

نظریه انتقادی

واقعگرایی تاریخیـواقعیت مجازی
شکلگرفته بهوسیله ارزشهای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
جنسیتی

مبادلهایـذهنیگرا؛ یافتههای
ارزشـواسط

گفتگوییـجدلی

برساختگرایی

نسبیگراییـمحلی و واقعیتهای
برساخته خاص

مبادلهای ـ ذهنیگرا؛ یافتههای
برساخته

تأویلیـجدلی

فمینیسم

نسبیگرایی جنسیتی ،واقعیت
جنسیتیشده

ثنویتگراـفراعینیگرا

گفتگویی ،تأویلی ،جدلی

پستمدرنیسم

نسبیگرایی افراطی ،بازیهای زبانی
واقعیت ،واقعیتهای متکثر

پایان معرفتشناسی ،دانش
مخدوش ،معرفت پراکنده

گفتگویی ،کنایهای؛ روشهای
ساختارشکن

پراگماتیسم

واقعیتهای چندگانه ،وحدت
هستیشناختی

ضدتقابلگرا ،معرفتشناسی
چندپارادایمی ،همگرایی پارادایمی

روشهای متکثر ،روششناسی
ترکیبی

(منبع :محمدپور)6932 ،
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نظریه اجتماعی عدالتمحوری

نظریههای اجتماعی برآمده از جامعهشناسی هستند و هدفشان فراهم کردن درکی کلدی از ماهیدت
جامعه است .این نظریهها از دیددگاه آلمنددینگر بده دو دسدته کلدی تلسدیم میشدوند (اجولدی و
همکاران :)۳3 ،31۳3،نخست ،نظریههای ساختارگرای باال به پدایین (نظریده مردمسداالرانه بدرای
شرایط ناعادالنه آیریا ماریون یانگ و آرمانشهر عدالت جان فریدمن) که بدر شدناخت نیروهدای
ساختمندسازی که بر فرد تأییر میگذارند ،تأکید دارند .در نظریه یانگ ،از نظر اجتمداعی گوندهای
از برنامهریزی شهری ،عادالنه اسدت کده بده مبحد تفداوت در فراینددهای تصدمیمگیری احتدرام

بگذارد؛ دسته دوم ،دیدگاه های پایین به بال و تفسیرگرا هستند که قدرت انتخاب و اندیشـه فـرد (مثـل
حق حضور در شهر لوفور و شهر و عدالت اجتماعی دیوید هاروی) را مبنا قرار میدهند.

این دسته از نظریهها به مسئله شهر بهعنوان یک مفهوم عام پرداختـه و تـ ش کردهانـد بهصـورت

کلی ،شرایط و زمینههای تحقق عدالت در شهر را بررسـی کننـد .نظریـهپردازان ایـن بخـش ،فـارز از
اینکه در کدام رشته دانشگاهی تحصیل کردهاند ،ازآنجاکه بـه مسـئله عـدالت در شـهر در کلیـت آن
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پرداختهاند و ت ش کردهاند مبانی فکری مشخصی برای این موضوع فراهم کنند ،در این دسـته جـای

میگیرند .نظریه حق حضور در شهر لوفور ،دو حق مشارکت و تخصیص فضا را بـرای شـهروندان در
بحث عدالت اجتماعی بهرسمیت میشناسد و هاروی نیز عدالت را اساسا بهعنوان اصلی میدانـد کـه

برای حلوفصل دعاوی متضاد بهوجود آمده است .عدالت اجتماعی نیز درواقـع کـاربرد خـاص ایـن
اصول برای فائق آمدن بر تعارضهایی است که لزمـه همکـاری اجتمـاعی بـرای ترقـی افـراد هسـتند

(هاروی .)33-442 ،4970 ،آنچـه در ایـن محـور موضـوعی و از رهگـذر مـرور نظاممنـد مطالعـات،

قابلمشاهده است ،طرح نشدن نظریهای رقیب درباره مبحث عدالت اجتماعی ،ذیل تعریـ

عـدالت

از منظر پارادایم اس م است .همانگونه که در الگوواره نشان داده شـده اسـت ،دو پـارادایم لیبـرال و
سوسیال بهعنوان نظریههای چارچوبساز موفـق شـدهاند اصـول عـدالت از دیـدگاه خـود را در قالـب

نظریههای برونزا و نظریههای اجتماعی بسط دهند ،اما اندیشمندان اس می از ارائه نظریهای اجتماعی
درباره شهر و عدالت اجتماعی در آن ،با ویژگیهای ذکرشده در این بخش ،موفق نبودهانـد؛ بـهعنوان

مثال ،شهر عدالت محور فاینستاین در این بخش با قبول نظریه عدالت مـاریون یانـت تـ ش میکنـد

شاخصهایی را برای تبیین برابری در جوامع لیبرال ترسیم کند و ازاینرو به اموری مانند رابطه بین تنوع
و مساوات ،تجربههای فرهنگی متمایز ،تغییرات اجتماعی ،تفاوت و یکپارچگی اشاره میکند.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

نظریه درونزای عدالتمحوری

براساس انواع نظریههایی که در باال مطرح شدند ،نوع خاصی از نظریهپردازی مطدرح میشدود کده
بهطور مشخک به امدر برنامدهریزی میپدردازد (اجولدی و همکداران .)۳3 ،31۳3 ،برنامدهریزی،
فعالیتی است که با انتخاب کردن بین بد و خوب و درست و نادرست عجین شدده اسدت و دربداره
ً
مو وعاتی که گاهی اوقات بسیار بح برانگیز هستند ،داوری میکند؛ ازاینرو برنامهریزی عمیلدا
با عدالت مرتبط اسدت .بدر ایدن اسداس ،نظریدههای برنامدهریزی معطدوف بده عددالت ،بده ارایده
رهنمودهددای قابلاسددتفادهای در فراینددد برنامددهر یزی شددهری کدداربردی ،توجدده دارنددد و اصددول و
معیارهایی برای استفاده در تهیده طرحهدای شدهری ،ارزیدابی شدرایط شدهرها از لحداق تطدابق بدا
معیارهای عدالت ارایه میدهند (سعیدی ر وانی .)۳۲ ،31۳3 ،این نوع نظریههای عددالتمحور
در شهر ،در گروه نظریههای درونزای گونهشناسی آلمنددینگر قدرار میگیرندد .براسداس الگدوواره
مفهومی در ایدن بخدا ،نظریدههای برنامدهریزی ارتبداطی (جدودیا ایندز ،پتسدی هیلدی ،لئدونی
ساندرکاک  ،اوایل دهه  3۳۳۰تاکنون) ،بهسوی کیهانشهر  3و ( ۲لئونی ساندرکاک) ،برنامدهریزی
گفتمددانی (فراند فیشددر ) ،شددهر عدددالتمحور (سددوزان فاینسددتاین و هیدددر کمپددل) در راسددتای
سنخشناسی لیبرال از مفهوم عدالت در برنامهریزی شهری گسترش یافتهاندد .همچندین نظریدههای
برنامددهریزی همگددانی (پیتددر مددارکوس) ،برنامددهریزی برابراندده (کرومهلددز ) ،و عدددالت فضددایی
(دیکسی ) نیز خط سیر اندیشه سوسیال را در برنامهریزی شهری بسط دادهاند .در این میدان ،عددم
تحلق و تبیین نظریه اسومی عدالت در قالب ی نظریده درونزای رقیدب در برنامدهریزی شدهری
قابلمشاهده اسدت کده خدود عرصدهای آمداده را بدرای نظریدهپردازی دربداره عددالت اسدومی در
برنامهریزی شهری فراهم میکند.
بحث و نتیجهگیری

در علوم میانرشتهای مانندد برنامدهریزی شدهری ،نظریدهپردازی دربداره عددالت ،بددون اطدوع از
شاخههای معرفتی دیگر که بهنوعی با مسئله عدالت مرتبط هستند ،بده نتیجده مطلدوب نمیرسدد،
زیرا عدالت در برنامهریزی شهری ،با مباح ژرفدی در حوزههدای فلسدفه ،علدوم سیاسدی ،علدوم
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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اجتماعی ،جررافیا و ...پیوند دارد؛ ازاینرو در این ملاله کوشا شد ،ندوعی گونهبنددی بدرای فهدم
بهتر ابعاد این پدیده ارایه شود؛ هرچند نگارندگان اذعان دارند که این تدوش ،نلطدهای آغدازین در
راستای بسط نگاه فلسفی در حوزه گونهشناسی متون عدالتپژوهی در برنامدهریزی شدهری اسدت.
الزم به ذکر است که الگوی مفهومی پیشنهادی ،با توجه به نکات اشارهشدده در بخدا چدارچوب
تحلیلی ملاله درباره گونهشناسی منتخب و شرح و تبیین ارتبا ملسمهای موجدود در آن و تطبیدق
آن با نظریدههای عددالتمحور در برنامدهریزی شدهری طراحدی شدد .ایدن الگدوواره نشداندهنده
حوزههای نظری و معرفتی تأییرگذار بر نظریههای عدالتمحور در برنامهریزی است .همچندین بدر
این مسئله تأکید می کند که دو عامل زمان و مکان نیز در شناخت ،تحلیل و تبیین اصیل هرید از
این نظریهها ،تعیینکننده هستند .کاربرد اصدلی ایدن نمونده در کاربسدت نظریدههای برنامدهریزی
درونزای عدالتمحور و توجه به مبانی معرفتشناختی موجود در هری از ایدن نظریدهها اسدت.
این نمونه به ما اطمینان میدهد که ترییر در ی مبنای معرفتشناسدی ،ترییدرات گسدتردهای را در
نظریهای که از آن مبنا استفاده میکند ،بههمراه دارد .با توجه به این مطلب ،این نمونده زمینده اولیده
برای جایگزینی مبانی معرفتشناختی نظریههای برنامهریزی عدالتمحور موجود در جهدان را بدا
مبانی معرفتشناسیهای رقیدب ازجملده معرفتشناسدیهای بدومی آمداده میکندد ،زیدرا مفهدوم
عدالت در هر جامعهای باید براساس ویژگیهای ساختار اجتماعی ،اخوقی ،و فلسدفی خداص آن
جامعه و بر مبنای پارادایمهدای فکدری و سیاسدی حداکم بدر آن جامعده بدهوجود آیدد .نظریدههای
درونزای عدالت محور غرب ،مخصوص جوامع غربی و برای از میدان بدردن مسدایل و مشدکوت
موجود در آن جوامع طراحی شدهاند .به همین دلیل ،فاینستاین در آخرین ملاله خود دربداره شدهر
عدالتمحور ،اشاره میکند که معیارها و توصیفهای او از عدالت در برنامهریزی شهری ،خداص
جوامع لیبرالدموکرات مدرن ،بهویژه ،ایالدت متحدده امریکدا اسدت .از سدوی دیگدر ،عددالت بدا
مفاهیمی مانند حلول ،آزادی ،خیر ،برابری و ...پیوند دارد و این مفاهیم ممکدن اسدت در جوامدع
مختلف ،معانی متفاوتی بهخود بگیرند؛ ازاینرو با توجه به اینکده تعریفهدای اصدیل اسدومی از
عدالت نتوانستهاند خود را در قالب نظریههای درونزای برنامهریزی بسط دهند ،لذا از ایدن نمونده
میتوان برای جایگزینی مبدانی معرفتشناسدی موجدود در حدوزه عددالتمحوری در برنامدهریزی
شهری با مبانی معرفتشناسی رقیب ،ازجمله مبانی معرفتشناسدی دیندی اسدتفاده کدرد و نظریده
جدیدی را که مبنای متفاوتی دارد ،تولید کرد .تعریف نظریههای درونزای عدالتمحوری مبتنیبر
اندیشه ایرانیداسومی یکی از مهمترین این اقدامات است .در راسدتای رسدیدن بده چندین هددف
ارزشمندی ،مبتنیبر الگوواره پیشنهادی این ملاله و مباح مطرحشده در بخا یافتهها مشدخک

شد که اسوم در قالب ی پارادایم چارچوبساز از مفاهیم عدالی در تعریدف عددالت بهدره بدرده
است .اسوم ،عدالت را ایجاد توازن اجتماعی برای تحلق تکامل و تعالی انسدان در مسدیر توحیدد
تعریف میکند و این درست در نلطه ملابل تعریفهای لیبرالی در قالب پارادایم چارچوبسداز از
عدالت قرار میگیرد که اصالت را به فرد میدهند .اندیشمندان اسومی مانند شهید مطهری ،عومه
طباطبایی ،شیخ طوسی ،عومده حلدی و دیگدران بدهخوبی توانسدتهاند مفهدوم عددالت و عددالت
اجتماعی از منظر اسوم را در قالب نظریههای برونزای عدالتمحوری تبیین کنندد ،امدا در ادامده
این الگوواره بهدلیل غفلدت متخصصدان ایراندی در حوزههدایی مانندد برنامدهریزی شدهری ،علدوم
اجتمدداعی ،و ...مفدداهیم ارزشددمند عدددالت از منظددر اسددوم بدده نظریددههای اجتمدداعی و درونزای
برنامهریزی عدالتمحور تبدیل نشدهاند و ایدن در شدرایطی اسدت کده پارادایمهدای رقیدب موفدق
شدهاند اصول خود از عدالت را در قالب نظریههای درونزا و نظریههای اجتماعی بسدط دهندد .از
این نظر تمام سعی نگارندگان در ایدن ملالده ارایده الگدووارهای بدرای ریشهشناسدی و سنخشناسدی
مفهومی نظریههای برنامهریزی شهری عدالتمحور با هدف کم به نظریهپردازی بومی مبتنیبدر
مفاهیم عالی اسومی در این حوزه است؛ لذا برای مطالعات بعدی پیشدنهاد میشدود در مدورد دو
مو وع ،تمرکز بیشتری صورت گیرد ،تا بتوان به درک عمیقتری از زاویههای مختلف مربو به این
سنخشناسی مفهومی دست یافت .3 :تبیین و ادراک هری از نظریههای درونزای غالب و مطدرح
عدالتمحوری در برنامهریزی شهری در قالب این الگوواره بهمنظور فهم کامل پایدههای فلسدفی،
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نمودار ( :)2سنخشناسی نظریه برنامهر یزی شهری عدالتمحور
(منبع :نگارندگان)
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