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 چکیده: 

در  های قرن بیستم به طور عمدهاندیشه شهر عادالنه در نزد متفکرین شهرسازی در بیشتر دهه

به  1791کردند، اما از دهه های کمونیستی حمایت میانحصار صاحبنظران سوسیالیستی بود که از نظام

های های عمیق نظری و عملی بر پیکره پرطمطراق بلوک شرق و ارائه جایگزینبعد با وارد شدن ترک

ردازی شهرسازی نظری در میان فالسفه بلوک غرب، اندیشه شهر عدالت محور به جریان اصلی نظریه پ

های مورد توجه متفکران ترین مقولهراه یافت. اکنون در قرن بیست و یکم این موضوع یکی از جذاب

های جامعه و شهری عادالنه در نزد اندیشمندان اسالمی شهرسازی است. از طرف دیگر برشمردن ویژگی

ترین متفکرین ا بررسی آرای مهمای محکم دارد. مقاله حاضر کوشیده است بمبتنی بر قرآن و سنت پیشینه

پردازان شهرسازی و نیز مطالعه متون اصلی اسالمی در خصوص حوزه شهر عدالت در میان نظریه

عدالت، معیارهای تحقق شهری عادالنه را در نزد هر دو نحله فکری بازشناسی کرده و سپس به مقایسه 

تنوع »، «رفاه مادی»در این میان معیارهای  .ها با یکدیگر و ترسیم نقاط اشتراک و افتراق دست یابدآن

ترین به عنوان مهم« همه شمولی»و « مشارکت عمومی»، «حفظ محیط زیست»، «قومی، نژادی، مذهبی

حفظ کرامت »و « اعتدال در ارتباط با خدا»، «سرپرستی پرهیزگاران»معیارهای مشترک و معیارهای 

 باشد.ی میهای اسالمار معیارهای مختص آموزه« هاانسان
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 مقدمه .1

پردازی و تفکر در هر نوع ایده اتترین موضوعامعه عدالت محور، از دیرباز یکی از محوریهر و جش

های ترین دغدغهاز طرف دیگر، ساختن شهری عادالنه یکی از مهمهای اندیشه اسالمی بوده است. حوزه

های قرن بیستم در بیشتر دههگیری این علم بوده است. ریزی شهری از ابتدای شکلمتفکرین حوزه برنامه

میالدی، توجه به عدالت از دریچه نگاه متفکرین سوسیالیست که عمدتاً در جبهه سیاسی بلوک شرق قرار 

، توجه به «نظریه عدالت»با عنوان  2الزجان ربه بعد با انتشار کتاب اثرگذار  1791گرفتند بود، اما از دهه می

پردازی غرب گردید. اندیشه شهر وارد جریان اصلی نظریه های اخالقی و سیاسیگیریفارغ از موضع عدالت

متکی بر رویکردهای  1791اش در قرن بیستم تا دهه عدالت محور نیز به تبع آبشخورهای فلسفی

نظریه شهرسازی که عمدتاً مبتنی بر رویکردهای فردگرایانه  سوسیالیستی بود ولی پس از آن در جریان اصلی

 پردازی درباره آن آغاز شد.است نیز اندیشه

های شهرسازی، به چارچوبی های معطوف به عدالت در نظریهکوشد با مطالعه اندیشهمقاله حاضر می

حوزه دست یافته و سپس با  ترین متفکرین اینفراگیر از ابعاد و معیارهای شهر عدالت محور در نزد برجسته

ریزی جامعه های اسالمی )قرآن و حدیث(، رهنمودهای آن را در ارتباط با پیآموزهترین منابع تأمل در مهم

ای از و شهری عادالنه استنباط نماید. در نهایت نسبت این دو دیدگاه با یکدیگر ترسیم گردیده و مقایسه

هایی که این مقاله ترین پرسشپذیرد. از این رو مهمهم صورت میها با تشریح عدالت در نزد هر یک از آن

 هاست عبارتند از:در جستجوی پاسخ آن

 هایی است؟های شهرسازی دارای چه ویژگیدر نظریه عادالنهشهر  -1

 های اسالمی چه مشخصاتی ذکر گردیده است؟برای جامعه و شهر عادالنه در آموزه -2

های اسالمی وجود دارد؟ تا چه های شهرسازی و آموزهریهچه نسبتی میان شهر عادالنه در نظ -3

 حد میان این دو اشتراک و تا چه حد افتراق وجود دارد؟

با رویکرد تطبیقی به باشد که می 3ایروش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، روش اسنادی و کتابخانه

موضوعی های اسالمی( در ارتباط با زههای شهرسازی و آمومقایسه بین آرای دو منبع فکری مختلف )نظریه

 پردازد.واحد )شهر عادالنه( می

                                                      
2 John Rawls 
3 Documentary method 
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 در نزد متفکرین شهرسازی عادالنهشهر . 2

 های شهری معطوف به عدالتشناسی نظریه. گونه1-2

های شهری معطوف به عدالت از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردارند، از این رو ضروری ظریهن

شناسی کلی ها با هم یک گونهتر تمایزات آنها و تشخیص روشنتر این نظریهیقاست که به منظور درک دق

های گیریمقایسه این تفکرات با یکدیگر تسهیل گردد. با بررسی جهتها صورت پذیرد تا از این نظریه

 توان دریافت که سه گونه اصلی از یکدیگر قابل تمایزند:های شهری مرتبط با عدالت میفکری نظریه

که مبتنی بر تفکرات مارکس بوده و اندیشه سوسیالیسم را به عنوان  گرا چپ یهاهاندیشونه اول( گ

پذیرند و بر این باورند که نظام سرمایه داری ذاتاً شیوه کارآمد رسیدن به عدالت در فضای شهری می

ی جایگزین آن گردد، که ناعادالنه بوده و قابل اصالح نیست لذا باید نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دیگر

ها، اصالت را به جامعه ریزی سوسیالیستی باشد. این اندیشهمتکی بر توجه به جامعه و اقتصاد و برنامه

 دهند نه به فرد.می

که مبتنی بر اندیشه فردگرای لیبرالی بوده و با این که ممکن است  گرا راست یهاشهیاندگونه دوم( 

داری را به عنوان غرب انتقادهایی داشته باشند اما در کل، نظام سرمایه به نظام اقتصادی و سیاسی موجود

های موجود در همین نظام، به توان با رفع کاستیپذیرند و بر این باورند که میساختار اساسی جامعه می

 دهند نه به جامعه.ها، اصالت را به فرد میتر دست یافت. این اندیشهشرایطی عادالنه

های پسامدرن بوده و که اغلب ملهم از آثار نظریه انتقادی و فلسفه پسامدرن یهاشهیدانگونه سوم( 

سازند اما مانند چپ گرایان به انقالب و به هم زدن کل داری وارد میانتقادهایی اساسی به نظام حاکم سرمایه

ییر نگرش به جهان نظر ساختار جامعه سرمایه داری لیبرال اعتقادی ندارند، بلکه به اصالحات ساختاری و تغ

های پسامدرن، مخالفت با شیوه تفکر اثباتی و مقابله با مرجعیت در همه شئون دارند. نقطه محوری اندیشه

 دهند. های پست مدرن به آزادی اصالت میفکری، اجتماعی و اقتصادی است. اندیشه

 گردد.می گانه فوق ارائهبندی سه های متفکرین مختلف در دستهدر ادامه دیدگاه
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 گرا به عدالت های شهری چپ. دیدگاه2-2

، به خاطر (Gans 1968; Harvey 1978)ریزی را به خاطر جانبداری طبقاتی برنامه 4گرایانپچ

، و به (Davidoff and Reiner 1962; Yiftachel 1998; Purcell 2008)ساالرانه آن خصوصیت ضد مردم

 اند.مورد حمله قرار داده (Thomas 1996) هاخاطر شکستش در لحاظ کردن تفاوت

با این امر موافق است که عدالت، آن گونه که در قانون  (Harvey, 1996: 332)دیوید هاروی 

های سرمایه داری بیان شده است، بازتاب منافع طبقه حاکم است، اما بر این باور نیست که واژه دولت

. او تصور هر مفهومی از عدالت 5ای کنش سیاسی خلق کندتواند نیروی بسیج کننده قدرتمندی برعدالت می

آل آرمانشهری خود از روابط تواند ایدهداند ولی معتقد است که هر کس میرا فارغ از زمان و مکان اشتباه می

آل آرمانشهری از فرم فضایی مخالف است. هاروی بر این نظر اجتماعی را بسازد، هر چند با ساخت ایده

، بلکه باید از 6تواند از طریق تعامل ارتباطی حاصل شودآلی ]از روابط اجتماعی[ نمییدهاست که چنین ا

ای که وابسته به ایجاد آگاهی انقالبی میان طریق دگرگونی ساختار طبقاتی جامعه انجام پذیرد؛ دگرگونی

 استثمارشوندگان است. 

« دیوید هاروی»ها أس آنهای متفکرین شهری چپ گرا و در ردر این بخش به مرور اندیشه

 پردازیم.می

 . دیوید هاروی1-2-2

 سه معیارتوان به کمک معتقد است که ماهیت عدالت اجتماعی را می 9اروی به پیروی از رانسیمنه

( 2ها، ( معیار نیاز به عنوان مهمترین آن1از معیارهایی که در بخش اصول عام عدالت مطرح شد، بیان کرد: 

 (. 111: 1396استحقاق )هاروی، ( 3منفعت عمومی و 

                                                      
4 The lefts 

ها، جایگاهی بنیادی قائل بیش از عدالت اقتصادی است. او برای روابط اقتصادی در حذف ستمگری چیزی« عدالت»مراد هاروی از به کارگیری واژه  5 

 است. 

 کندبه این ترتیب او آشکارا نظریه هابرماس را رد می6 
7 Runciman 
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 نیاز

ها نیاز مفهومی نسبی است. نیازهای انسانی ثابت نیستند و به موازات تحول جامعه و تغییر در آگاهی

توان بر حسب چند مقوله مختلف فعالیت تعریف کرد. یابند. با این حال، نیاز را میو شعور افراد، تحول می

 :کردمقوله اشاره  7حداقل به توان میاین جا این مقوالت کم و بیش ثابتند و در 

 خوراک -1

 مسکن -2

 خدمات بهداشتی  -3

 تحصیالت -4

 خدمات اجتماعی و خدمات مربوط به محیط زیست -5

 کاالهای مصرفی -6

 تأسیسات تفریحی -9

 دلپذیری محله -9

 (.112: 1396وسایل حمل و نقل )هاروی،  -7

 کمک به مصالح عمومی

بع به یک منطقه چگونه در وضع سایر مناطق تأثیر در این جا مسأله اصلی این است که تخصیص منا

هایی چون گذارد. کاربرد مفهوم مصالح عمومی مستلزم آن است که با استفاده از تکنولوژی موجود )روشمی

های رشد و اثرات خارجی تکنولوژی( مسائلی چون انتقال ، قطب9ایتحلیل ضریب فزایندگی بین منطقه

ای در ها بهتر بشناسیم، زیرا نتایج عملی یا بالقوهرات گسترده فضایی و مانند آنای، تأثیدرآمدهای بین منطقه

 (. 119: 1396توزیع درآمد در جامعه دارند )هاروی، 

 استحقاق

اگر در جایی احتیاج به تأسیسات خاصی باشد )مثالً پناهگاه برای مقابله با گردباد(، باید منابع بیشتری 

منطقه اختصاص یابد. بر اساس تعریفی که از عدالت اجتماعی کردیم، تنها  برای مقابله با حوادث به آن

زمانی حق داریم که منابع اضافی برای ساخت پناهگاه صرف کنیم که این تسهیالت به مصالح عمومی یاری 

کنند، حال آن که مجبور به زندگی کردن در آن نباشند و ای سیل خیز زندگی میرساند. اگر مردم در ناحیه

                                                      
8 interregional multiplier 
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رساند، آن وقت با تکیه بر اصول عدالت اجتماعی، نباید گر زندگی در آن جا به مصالح عمومی یاری نمیا

جبران خسارت وارده به این منطقه را امری عادالنه به حساب آورد. اما اگر افراد ناچار به زندگی در آن جا 

اند مورد استفاده قرار گیرد )هاروی، توبرای توجیه جبران خسارت می« نیاز»باشند، آن گاه معیار اول یعنی 

1396 :119.) 

 دهد:وی همچنین دو ضابطه برای دستیابی به عدالت اجتماعی در سطح منطقه ارائه می

باید به طریقی باشد که الف( نیازهای جمعیت هر منطقه برآورده شود، ب( تخصیص منابع  توزیع درآمد -1

ای به حداکثر برسد و ج( تخصیص منابع اضافی به طقهبه طریقی صورت گیرد که ضرایب فزایندگی بین من

 طریقی باشد که در رفع مشکالت خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی مؤثر واقع شود.

ترین )نهادی، سازمانی، سیاسی و اقتصادی( باید به طریقی باشد که دورنمای زندگی در محروم سازوکارها  -2

 مناطق تا حد امکان بهتر شود.

ی آزاد لزوماً منصفانه نیستند. هیچ چیز نابرابرتر از برخورد برابر با نابرابرها نیست. این همان هابازار

دهد. از طریق مساوات طلبی در مبادالت، اغنیا ثروتمندتر و فقرا فقیرتر چیزی است که بازار انجام می

کنند. شکاف شتیبانی میشوند. تعجبی ندارد که کسانی که دارای ثروت و قدرت هستند از این حقوق پمی

 د. نیابمی گسترشیابد و گتوهای شهری طبقاتی افزایش می

 گرا به عدالتهای شهری راست. دیدگاه3-2

و ایجاد کننده ناکارآمدی  (Hayek 1944)کننده آزادی ریزی را به عنوان نفیگرایان برنامهراست 

(Anderson 1964) ها مناسبی برای اختصاص دادن فضای شهری به آنهای دیده و بازارها را به عنوان مکان

گرایان پیروان تفکر لیبرالیسم است که در این جا منظور از راست .(Klosterman 1985)گیرند در نظر می

فردی، احترام به مالکیت خصوصی، مردم ساالری، تکثر فرهنگی، اعتقاد به نظام سرمایه  هایدفاع از آزادی

گیرند، هاست. در کل متفکرینی که در این جرگه جای میهای مشترک اندیشه آنهداری و بازار آزاد مشخص

با وجود انتقادهایی که برخی زوایای ناعادالنه نظام موجود لیبرال دموکراسی و نظام بازار آزاد دارند، اما آن را 

تری حاصل نتایج عادالنهتوان این نظام را به نحوی اصالح کرد که ذاتاً ناعادالنه ندانسته و معتقدند که می

 شود.
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 9اندیشه فایده گرایی. 1-3-2

کند را ارائه داده و پایه ظریه قراردادی دولت، اصول دولت مردم ساالر که از حقوق افراد حفاظت مین

مطرح شد  11گونه که در ابتدا توسط جرمی بنتامسنت لیبرال در نظریه سیاسی است. اندیشه فایده گرایی، آن

گیری توسط تشریح گردید، در چارچوب سنت لیبرالی راهنمایی برای تصمیم 11ستوارت میلو توسط جان ا

در نظام فکری « 12مصلحت عمومی»ها ارائه کرد. فایده گرایی آرمان برابری را از طریق ارائه مفهوم دولت

شود و ته میها در نظر گرفلیبرال گنجاند. مصلحت عمومی به عنوان استاندارد مناسب برای ارزیابی سیاست

 .کندچیزی است که بیشترین خیر را نصیب بیشترین تعداد افراد می

در چارچوب اندیشه فایده گرایی، برابری به معنای نفع رسانی به اکثریت است. در بستر اجتماعی 

ود ب 13اروپای قرن هجده و نوزده، این اندیشه، حرکتی مترقی در نظریه مردم ساالری بر پایه اکثریت انتخاباتی

کرد. فایده گرایی این قابلیت را های مردم ساالرانه وارد میو رویکرد عقالنی را در برآورده کردن خواسته

داراست که رابطه بین ابزارها و مقاصد را محاسبه کند، ارزش و منافع آتی را نشان داده و سپس سرجمع 

 .(Fainstein, 2010: 38)ای از اقدامات را بسنجد میزان رضایت از انجام مجموعه

گرایی نسبت به عدالت این است که ویژگی بارز دیدگاه فایده»همان گونه که رالز بیان کرده است، 

 ,Rawls)« ها چگونه بین افراد مختلف جامعه توزیع شده استدهد که مجموع این رضایتاهمیتی نمی

گرایی تا وقتی که به افراد، گاه فایدهمطابق دید 14های توسعه مجدّد شهری. بنابراین در مورد برنامه(26 :1971

های خود را از دست شود، اهمیتی ندارد که برخی از مردم خانهمبلغی برای جبران خسارت پرداخت می

چه از دست رفته است، بر اساس ارزش ]کنونی[ آن 15دهند. این به معنای آن است که در مورد مسکن ملکی

های عاطفی نیز ایگزینی ]آن چه از دست رفته[. برای آسیبشود نه بر اساس ارزش جغرامت پرداخت می

 (.Fullilove, 2004شود )بنگرید به: هیچ غرامتی پرداخت نمی

                                                      
9 Utilitarianism 
10 Jeremy Bentham 
11 John Stuart Mill 
12 public interest 
13 electoral majorities 
14 urban redevelopment program 
15 owner-value housing 
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 16. جان فریدمن2-3-2

کند و شهری تأکید میبه نیاز برای یک دیدگاه آرمان دورنمای شهرهانیز در کتاب  ان فریدمنج

دیدگاه انتقادی و  اند:طرز تفکیک ناپذیری به هم پیوستهشهری دو رو دارد که به گوید: تفکر آرمانمی

عدالتی، ظلم و ستم، تخریب محیط زیست نقد به وجوه مشخصی از شرایط موجود مانند: بی .دیدگاه سازنده

شهر در عدالتی از جامعه ما رخت بربندد، باید تصویر ملموسی از آرمانو جرایم اخالقی. اگر بخواهیم بی

تر نزدیک اشیم تا بدانیم که چگونه مرحله به مرحله، به تدریج به ساختن جهانی عادالنهذهنمان داشته ب

گر آن است که همه ما درکی هر چند گنگ عدالتی نشانانزجار اخالقی از بی»وی معتقد است که . شویم

عدالتی اصالح شود ما به تصاویری عینی از تفکر نسبت به عدالت داریم اگر بنا باشد که بی

تر باید برداشته شود تر شدن به جهانی عادالنههایی که برای اندکی نزدیکنیازمندیم تا گام 19رمانشهرگرایانهآ

 .(Freidman, 2002: 104) «را به ما نشان دهد

 . سوزان فاینستاین3-3-2

های مختلف آرای مرتبط با عدالت اینستاین پس از مجادالت فلسفی و تجربی متعدد و بررسی گونهف

( مردم ساالری 2( برابری، 1رسد که معیارهای اصلی شهر عدالت محور عبارتند از: شهر به این نتیجه می در

گانه مورد مقایسه قرار داده ( تنوع. وی شهرهایی را که مورد مطالعه قرار داده بر اساس این معیارهای سه3و 

 است.

 برابری

را به جای « 19برابری»گذاری عمومی، واژه اینستاین در ارائه استانداردی برای ارزیابی سیاستف

گزیند. برابری آن گونه که مدنظر اوست به توزیع منافع مادّی و غیرمادّی منتج از برمی« 17مساوات»

های عمومی نظر دارد. عالوه بر این، برابری به معنای آن است که با هر فردی باید به گونه مناسبی سیاست

 .(Fainstein, 2010: 35, 36) سان برخورد نمود رفتار کرد نه این که با همه یک

مساوات برای این که ژه برابری به مساوات وجود دارد. ترجیح دادن وا دالیلی برایاز نظر فاینستاین 

داری، به عنوان هدفی قابل قبول پذیرفته شود، بسیار پیچیده، بتواند در بستر شهرهای ]جهان[ سرمایه

                                                      
16 John Freidman 
17 concrete imagery of utopian thinking 
18 Equity 
19 equality 
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ترین ا به امتیازاتی که به شایستههاست. این واژه به عنوان جاذب تمام اعتراض 21فرسا و غیرواقع بینانهتوان

ها، موازنه بین رشد و مساوات و غیرمنصفانه بودن ها درباره حذف مشوّق، پرسش21گیردافراد تعلق می

ر عمل تیابی به خیر بزرگمجازات تمام افرادی که باالتر از میانه ]اقتصادی جامعه[ هستند به نام دست

تر در شهرها، هیچگاه برای تغییر های عادالنه. از آن جا که اثرات سیاست(Fainstein, 2010: 36)کندمی

گذاری که محکوم به شکست است، وجود یکباره ]منحنی[ توزیع درآمد کافی نیست، نیازی به نوعی هدف

اندارد ارزیابی برای قضاوت ارائه یک است« شهر عدالت محور»ندارد. هدف فاینستاین در توسعه مفهوم 

 های شهری است. های شهری و بیان اهداف جنبشدرباره سیاست

 مردم ساالری

شارکت شهروندان در تصمیمات عمومی بخشی از آرمانِ شهرِ عدالت محور است، هم به دلیل آن م

عین در  نامحتمل است. 22که مشارکت فی نفسه هدفی ارزشمند است و هم به دلیل آن که استبداد صالح

اند کشد که از لحاظ نظری هیچگاه حل نشدهای از مسائل پردردسر را پیش می، مردم ساالری، مجموعهحال

به واسطه تأکید خود بر مصالحه و  23گرایی مردم ساالرانهو فقط در شرایط خاصی قابل ارائه هستند. کثرت

ار از منابع سازمانی و مالی باقی های برخوردامکان اندکی برای گریز از تسلط گروه 24فرایند گروهی

محروم سازد.  25ها را از امرار معاش، آزادی یا ابراز وجودتواند اقلیتساالری، می گذارد. قاعده مردممی

های اقلیت که توسط هیچکس از جمله نظریه کالسیک مردم ساالری، از طریق اعطای حقوقی به گروه

های اقلیتی که به دنبال شود. اما تکلیف گروهمسأله مواجه می های اکثریت قابل نقض نیستند، با اینگروه

دست یابی به حق تصرّف قدرت سیاسی و ستاندن حقوق دیگران تحت لوای اقتدار مذهبی یا برتری نژادی 

، جزم گرایان مذهبی و معتقدین به 26هستند، چیست؟ اصول مردم ساالری در مقابل شبه نظامیان راست گرا

. بنابراین معیار مناسب برای ارزیابی (Fainstein, 2000: 469) آیدسادگی به زانو در میخلوص نژادی، به 

ای مردم ساالری نیست، این ارزیابی باید دربردارنده بررسی این موضوع ادعاهای یک گروه، فقط قواعد رویّه

                                                      
20 too complex, demanding, and unrealistic 
21 rewards to the most deserving 
22 benevolent authoritarianism 
23 democratic pluralism 
24 group process and compromise 
25 self-expression 
26 right-wing militias 
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، به اصل عدالت باشد که آیا تحقق اهداف گروه ممکن است یا نه و اگر ممکن است آیا تحقق این اهداف

 زند یا نه. مردم ساالری، مطلوب است اما نه همیشه.اجتماعی لطمه می

 تنوع

شود، دارای معانی گوناگونی است. در بین طراحان گونه که توسط شهرسازان به کار برده مینوع آنت

ان ]شهری[ تنوع شود. در بین برنامه ریزهای مختلط مسکن به کار برده میشهری، تنوع برای ارجاع به گونه

نژادی در توسعه مسکن یا یک فضای عمومی  -ای مختلط یا ناهمگونی طبقاتی و قومیهبه معنای کاربری

 .ریزان دارد، داراستچه برای برنامهاست. برای جامعه شناسان و تحلیلگران فرهنگی، تنوع معنایی مشابه آن

خالقیت است که خود موجب رشد بر این باور است که تنوع شهری، محرّک  29ریچارد فلوریدا

. هر چه به سمت پایان قرن بیستم حرکت کنیم، موضوع مطرح در (Florida, 2002: 30)گردد اقتصادی می

شود. در برنامه ریزی نزدیک می« تنوع»به موضوع « 29به رسمیت شناسی دیگران»میان فالسفه تحت عنوان 

 ,Sandercock, 1998)خواند می« 27هان شهرکی»آل خود را  ریزی لئونی سندرکاک شهر ایدهپرداز برنامهنظریه

زند. او . وی همانند آیریس ماریون یانگ، به رسمیت شناسی دیگران را به عدالت پیوند می(2003

دهد که حقوق های متنوع قومی و نژادی اجازه میکند که به مردمان از پس زمینهرا توصیف می 31مادرشهری

 32گیری از لذت گمنامیداشته باشند، خواهان تکثر مردم بوده و بهره 31فضای شهری مندی ازبرابری در بهره

 . (Sandercock, 1998) کندرا تسهیل می

، آن گونه که مدنظر فاینستاین است، از نظر تحلیلی با آن چه بازتوزیع خوانده 33به رسمیت شناسی

ر عدالت محور مورد توجه قرار گیرد. در ای جداگانه، در شهشود متفاوت است و باید به عنوان مؤلفهمی

ریزی، به رسمیت شناسی مستلزم توجه خاص به ایجاد و اداره فضای عمومی است، اما الزاماً به معنای برنامه

 . آن نیست که استفاده از همه فضاها در همه ساعات روز برای همگان ممکن باشد

                                                      
27 Richard Florida 
28 recognition of the other 
29 Cosmopolis 
30 describes a metropolis 
31 city space 
32 the pleasure of anonymity 
33 recognition 
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 های شهری پسامدرن به عدالت. دیدگاه4-2

های مارکسیستی و لیبرال به عدالت، برخی اندیشمندان بر مبنای انتقاد اساسی از یدگاهه غیر از دب

اند. وجه مشترک این متفکرین مبانی مدرنیسم و از منظر پسامدرنیسم به عدالت در بستر شهرها نظر افکنده

ریزی، توجه به ر برنامهگرانه و عقالنی مدرنیسم دانتقاد اساسی از فردگرایی لیبرالیسم و مبانی صرفاً محاسبه

ریزی جهت عادالنه تر کردن فضاهای شهری و اعتقاد به مردم ها در برنامههای فرهنگی و اقلیتنقش تفاوت

 گردد.ها مطرح میساالری همه شمول است. در این بخش برخی از پرنفوذترین این دیدگاه

 34هنری لوفور .1-4-2

 35سوفی است که به وضوح خود را درگیر شهرگراییفیل یریس ماریون یانگآنری لوفور همانند ه

بیان کرد که از آن زمان تا کنون نه  1769را در سال  36حق بر شهروی برای نخستین بار مفهوم  نموده است.

های اجتماعی تنها در بین نظریه پردازان به وفور مورد ارجاع قرار گرفته بلکه در عرصه عمل نیز جنبش

در بخش  حق بر شهررها برانگیخته است. در مورد جنبش عدالت خواهی متعددی را در بسیاری کشو

شود. در این جا، تنها به ابعاد و به طور تفصیلی توضیح داده می« های شهری عدالت خواهانهجنبش»

 از دیدگاه لوفور پرداخته خواهد شد. حق بر شهرهای نظری ویژگی

سازی فضاهای عمومی و حفظ یه خصوصیاز مبارزه بر عل« حق بر شهر»در بحثش در مورد  وی

هم از « حق بر شهر. »(Lefebvre 1996; Mitchell 2003)کند ناهمگنی در نواحی مادرشهری حمایت می

 39که منظور از شهر چیست، فاقد صراحت شود و هم از نظر اینکه آن حق شامل چه چیزهایی مینظر این

های صریحش به فضا که متغیری است که در بیشتر نوشتهباشد. در عین حال این مفهوم به خاطر توجه می

 . (Fainstein, 2009: 27)باشد نظریه پردازان شهری مفید میشود، برای فلسفی به آن پرداخته نمی

یا بازگشت به شهر  39توان یک حق دیدار سادهرا نمی حق بر شهر»نویسد، ( می1773: 435لوفور )

ای البته به گونه 37مندی از زندگی شهریحق بهرهتواند به عنوان ا میتنه حق بر شهرسنتی در نظر گرفت. 

بندی شود. این حق صرفاً حق صاحبان دارایی نیست بلکه حق تمام تغییرشکل یافته و نو شده، صورت

و قشنگ که « تمیز»به معنی یک شهر  حق بر شهرکنند. بنابراین کسانی است که در شهر زندگی می

                                                      
34 Henri Lefebvre 
35 urbanism 
36 The right to the city 
37 lacks specificity 
38 simple visiting right 
39 right to urban life 
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های زیبای آن جمع شده و تا ابد با خوشحالی های آن قدم زده، در پارکهم در خیابان با« شهروندان خوب»

ها و تقابل حق بر شهر»کند، . وی استدالل می(Lefebvre, 1993: 435)« کنند، نیستجا زندگی میدر آن

 . (Lefebvre, 1996: 195)« کندها را تشدید میبرد. بلکه برعکس آنرا از بین نمی 41مبارزات

تر از آن نه تنها بر مشارکت شهروندان در زندگی اجتماعی شهری داللت دارد بلکه مهم حق بر شهر

یابی کند که دستباشد. لوفور بیان میبه معنی مشارکت فعال در زندگی سیاسی، مدیریت و اداره شهر نیز می

ندگی سیاسی شهری است که به این حقوق با تغییرشکل جامعه از نظر زمانی و فضایی همراه است. این ز

ابداً حقی نیست که از باال به افراد داده  حق بر شهرباید تغییر کند نه شهر به خودی خود. به عبارت دیگر، 

جمعی با زندگی سیاسی شهر ارتباط توان به طور فعال و دستهشود بلکه راهی است که از طریق آن می

اهد شد که نه بر امور انتزاعی بلکه بر فضا و زمان بنا یک جامعه مدنی تشکیل خو»گاه شهر از داشت. آن

تر از آن صرفاً حق مشارکت نبوده بلکه مهم حق بر شهربنابراین،  .(Lefebvre 1986: 173)« نهاده شده است

تنها حق فضای  حق بر شهراست که باید از طریق مبارزه سیاسی تعریف و تصحیح شود.  41حقی توانمندساز

گیرد. از این لحاظ حق فضای سیاسی نیز هست و شهر را یک فضای سیاسی در نظر میشهری نبوده بلکه 

ای از شناسایی شهر به عنوان یک هویت سیاسی دهد بلکه به گونهشهروندی به وضعیت قانونی ارجاع نمی

 شود که حق متفاوتپذیر میاشاره دارد. ساخت این هویت از طریق مبارزه سیاسی توسط حق دیگری امکان

 بودن نام دارد.

 42آیریس ماریون یانگ. 2-4-2

های اصلی فکری خود قلمداد کرده است و انگ، فیلسوفی است که شهر را به عنوان یکی از دغدغهی

ریزی نفوذ پردازان برنامههای وی در بین نظریهکوشیده است رهنمودهایی در این زمینه ارائه دهد. اندیشه

( زمینه 1ی به عنوان شرایطی نهادی که درباره عدالت اجتماع نگاس ماریون یرییادیدگاه  فراوانی یافته است.

و  45(از طریق دستاوردهای توسعه درونی3 44کند( با ظلم مقابله می2، 43کندمشارکت را فراهم می

 .(Cardoso and Va’zquez, 2007: 384) شکل گرفته استشود، بر امور مسلط می 46خودمختاری

                                                      
40 confrontations and struggles 
41 an enabling right 
42 Iris Marion Young 
43 enables participation 
44 overcomes oppression 
45 self-development 
46 self-determination 
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کند. او به خصوص به لیلش را به جای افراد با مؤسسات اجتماعی آغاز میآیریس ماریون یانگ تح

اموری چون رابطه بین تنوع و مساوات، تجارب فرهنگی متمایز و تغییرات اجتماعی، تفاوت و یکپارچگی 

ساالری بیشتر، مساوات کند که مردمگونه بیان میاو این 49ساالریشمولی و مردمهمه پردازد. در کتابمی

که ای گونهساالری شورایی به آنمفهوم مردمگیرد که طور در نظر میکند ولی او اینشتری را ایجاد میبی

گیر بوده و نیازمند تعامالت رو در رو بسیار زمان -غیرعملی است 49ایشود در جوامع تودهمعموالً بیان می

ادها و تردیدها را قبول دارد، از . اگرچه، روشن نیست که چرا رویکرد او که تض(Young, 2000) باشدمی

تر است. و در واقع رویکرد او کمی با رویکرد هابرماس که کاربردی ،مطلوب نظر رسیدن به نتایج محتواییِ

به اموری چون رابطه بین تنوع و مساوات، گوید، متفاوت است سخن می 47ساالری غیر متمرکزاو نیز از مردم

 .پردازدتماعی، تفاوت و یکپارچگی میتجارب فرهنگی متمایز و تغییرات اج

تواند یانگ همبستگی زندگی و نیز حق خودمختاری را به رسمیت شناخته و درباره شرایطی که می

رغم نابرابری ساختاری و تفاوت فرهنگی خلق نماید، موافق است. ساالرانه فراگیری را علیارتباطات مردم

شرایط نهادی برای »ای که خواند، نظریهمی« برای شرایط ناعادالنهساالرانه نظریه مردم»یانگ این رویکرد را 

  .نمایدرا برقرار می« ارتقای توسعه درونی و عزت نفس اعضای جامعه

 . لئونی سندرکاک3-4-2

 تنوع شهریخواند. او می« شهرکیهان »آل خود را شهر ایده 51 لئونی سندرکاک ریزیبرنامهپرداز ظریهن

کند که به افرادی با داند. او مادرشهری را توصیف میمحور می -ای برای یک شهر عدالترا به عنوان پایه

کند، از کثرت و گوناگونی ساکنان های قومی و نژادی گوناگون حقوق برابری در شهر عطا میپس زمینه

 .tein, 2005: 5)(Fainsمند شوند بهره« 51لذت گمنامی»دهد تا از کند و به افراد اجازه میشهر، استقبال می

داند که از نظر اجتماعی محور را شهری می -شهر عدالت 52کیهان شهربه سوی سندرکاک در کتاب 

ها به رسمیت شناخته شده و شود بلکه تفاوتها تحمل میهمه شمول است و جایی است که نه تنها تفاوت

های شهرسازی را با سایر گفتماننظریه »دارد که عالقمند است شوند. او سپس اظهار میمحترم شمرده می

                                                      
47 Inclusion and Democracy 
48 mass societies 
49 decentered democracy 
51 Leonie Sandercock 

51 the pleasures of anonymity 
52 Towards Cosmopolis 
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ارتباط دهد،  -ها و عدالت اجتماعی در شهر، هویت، تفاوت53به ویژه مباحثی پیرامون حاشیه گزینی –نظری 

ها معموالً توسط شهرسازان شود که صدای آنهایی میزیرا کلیه این مباحث منجر به توانمندسازی گروه

 .(Sandercock, 1997: 110)« شودشنیده نمی
 

 های شهری معطوف به عدالتجمع بندی نظریه .5-2

 که های شهری معطوف به عدالت در قالب جدولیدر ادامه، نظریهر پاسخ به پرسش اول مقاله د

با یکدیگر مقایسه شده باشد پردازان مختلف میدربردارنده ابعاد اصلی و معیارهای شهر عادالنه از دید نظریه

 است. 

 های شهری معطوف به عدالتمقایسه نظریه :1 جدول

 نظریه پرداز/ مکتب فکری معیارهای شهر عادالنه  ابعاد شهر عادالنه 

 برابری

 هاروی دسترسی به خوراک

 هاروی دسترسی به مسکن مناسب

 هاروی دسترسی به تحصیالت و آموزش

 هاروی دسترسی به کاالهای مصرفی

 هاروی ت تفریحیدسترسی به امکانا

 هاروی/ فاینستاین دسترسی به حمل و نقل عمومی

 هاروی/ فاینستاین بازتوزیع درآمد

 مردم ساالری

 هاروی سازوکارهای نهادی عادالنه

 و جان استوارت میل( مبنتاجرمی )هاروی/ فایده گرایی  مصلحت عمومی

 فاینستاین/ لوفور/ یانگ مشارکت شهروندان

 انگ/ سندرکاکی همه شمولی

 تنوّع

 هاروی استحقاق

 فریدمن حفظ تنوع زیستی و محیط زیست

 فاینستاین/ سندرکاک ناهمگونی طبقاتی

 / لوفورفاینستاین/ سندرکاک ناهمگونی قومی و نژادی و مذهبی

 

                                                      
53 marginality 
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 منظومه عدالت در اندیشه اسالمی. 3

در قرآن کریم و نیز احادیث و  های اسالمی دارد. آیات متعددیالت، نقشی محوری در آموزهعد

روایات متقنی از پیامبر و معصومین در این رابطه وجود دارد که مبیّن اهمیت و جایگاه این موضوع در اسالم 

های مرتبط با ضرورت اجرا و نحوه اجرای عدالت در اسالم چنان است که برای باشد. گستردگی توصیهمی

بخش به  4استفاده شده است. به نظر نگارنده، منظومه عدالت در « همنظوم»ها در این جا از واژه توصیف آن

قرار زیر قابل ارائه است: الف( اهمیت عدالت در اسالم  ب( عدالت در ارتباط با خدا   پ( عدالت در 

 .ها   ت( عدالت در ارتباط با محیطارتباط با سایر انسان

های اسالمی با تأکید بر آیات قرآن و احادیث زهترین آمودر قالب عناوین فوق، بخشی از مهم در ادامه

های مزبور است گردد و سپس ابعاد و معیارهای جامعه و شهر عادالنه که مستخرج از آموزهنبوی ذکر می

گردد به طور مستقیم به شهر اشاره ندارد و ناظر گردد. طبیعی است که بسیاری از مواردی که ذکر میارائه می

توان معیارها و ضوابطی برای ها، روابط با جهان و محیط زندگی است. با این حال میبر روابط بین انسان

 برنامه ریزی و آبادانی شهرها از آن استنباط نمود. 

 اهمیت عدالت در اسالم. 1-3

دهی به آن تلقی شده است. آیات و روایات های اسالمی اساس اداره جامعه و شکلعدالت در آموزه

در قرآن کریم واژگان  گردد.ها در ادامه اشاره میص در دست است که به برخی از آنزیادی در این خصو

ی مختلفی از جمله عدالت، های فارسداللت بر عدالت دارد که معادل« میزان»، «قِسط»، «عدل»مختلفی مانند 

دالت در ها ارائه شده است. تمامی این مفاهیم به نوعی به ابعاد مختلف عدادگری و انصاف برای آن

 های اسالمی اشاره دارد.آموزه

  و با ایشان )پیامبران( کتاب و میزان )ترازو( فرود آوردیم تا مردم به 25سوره حدید، آیه :

 . 54انصاف برخیزند

o به نقل  119 ، ص5)تفسیر صافی، ج  55ها و زمین برپا استپیامبر اسالم: بر پایه عدالت، آسمان

 .(451الف:  1399حکیمی و دیگران، از 

                                                      
 و اَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ و المیزانَ لِیقومَ الناسُ بِالقِسط.... 54
 رضُالنبی )ص(: بِالعَدلِ قامَتِ السّمواتُ و اال 55
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o ها چهار نوع است: نخست حکمت )و دانایی( است و قوام آن به اندیشه امام علی )ع(: فضیلت

چهارم عدل است و قوام آن در اعتدال )و تعادل یابی( قوای نفس نهفته ... بستگی دارد. 

 (.447-449الف:  1399به نقل از حکیمی و دیگران،  91، ص 99)بحاراالنوار، ج  56است

o  :)مطالب السؤول به نقل از  59ای است که جهان بر آن استوار استعدالت، شالودهامام علی )ع(

 (.3472: 1399ری شهری، 

o نهج « اَفضَلُ؟ العدلُ ام الجودُ؟ یُّهماا»)ع( سؤال کرد:  یعل یرالمؤمنیناز ام یفرد نکته سنج(

 ی؟بخشندگ یادارد، عدل  یبرتر یک(: کدام439البالغه حکمت 

عدالت به مفهوم مراعات حقوق  یراکه بخشش از عدالت برتر است ز رسدیمنگاه اول به نظر  در

گذشت از حق خود و احسان به  یبه معنا یها است، اما بخشندگو تجاوز نکردن به حدود آن یگراند

 است. یگرید

 :داندیعدل را برتر از بخشش م یلدل 2در پاسخ به آن فرد، به  یرالمؤمنینرغم آن چه گفته شد، ام به

 یعیطب یرا در مجرا هایانعدل جر«: مِن جهتها یُخرِجُهااالمورَ مَواضِعَها و الجُودُ  یَضَعُالعدلُ ( »الف

 .سازدیخود خارج م یها را از مجرااما بخشش، آن دهدیخود قرار م

افراد در نظر گرفته شود و به هر  یو واقع یعیطب یهااست که استحقاق ینواقع مفهوم عدالت ا در

و امکانات داده شود. درست است که بخشش از نگاه شخص  یتمسؤول یاقتش،کس مطابق استعداد و ل

 یدحال با ینفوق العاده با ارزش است، در ع کند،یواگذار م یگریمشروع خود را به د ییبخشنده که دارا

اعضا  یراست و سا یماراز آن ب یاست که عضو یو به سان بدن یرطبیعیغ یانجر یکتوجه داشت که آن 

 (.114: 1399 یزدانی،) کوشندینجات آن م یبرا

استثنا و  یعمل یبخشندگ یهمه شمول است ول یو قانون یّهعدالت، رو«: العدلُ ساءسٌ عامُ والجودُ عارضٌ خاصٌ( »ب

فالعَدلُ أشرَفُها و »که:  گیردیم یجهنت نینیرالمؤم. سپس امیستبخشش ن یگرکند، د یداپ یتعموم یخاص است. اگر بخشندگ

 «.اَفضلُهُما

                                                      
لثُ القُوَّه و قوامُها فی الغَضب؛ و الرّابعُ االمام علی )ع(: الفضائلُ اَربعه اجناسٍ: اَحدُها الحِکمه و قوامُها فی الفکره؛ و الثانی العِّفه، و قِوامُها فی الشَّهوه؛ و الثا 56

 امه فی اعتِدالِ قُوی النَّفس.العَدلُ، و قو

 وامُ العالَماالمام علی )ع(: العدلُ اساسٌ بهِ قِ 57 
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 عدالت در ارتباط با خدا. 2-3

عدالت آن چنان جایگاهی دارد که خداوند در خصوص ارتباط بنده با خود نیز امر به حفظ اعتدال 

 های زیر نشانگر این موضوع است.کند. روایتمی

o  که با تفکر )و حضور قلب( خوانده شود، بهتر پیامبر اسالم )ص(: ای اباذر! دو رکعت کوتاه

به نقل  94: ص 99)بحار االنوار، ج  59است از یک شب تا صبح نماز خواندن بی حضور قلب

 (479الف:  1399حکیمی و دیگران، از 

o 57توانی انجام دهی بپردازروی کن و به عبادتی که همواره میامام علی )ع(: در عبادت میانه 

 (477الف:  1399به نقل از حکیمی و دیگران،  94، ص 99)بحاراالنوار، ج 

o  امام علی )ع(: عدل میزان خداست که آن را برای آفریدگان وضع کرده و برای برپاداشتن حق

مقرّر داشته است پس در رعایت میزان با خدا مخالفت نکن و در قلمرو حاکمیت خداوند به 

 (462الف:  1399می و دیگران، حکیبه نقل از  113)غرر الحکم،  گری مپردازستیزه

 هاعدالت در ارتباط با سایر انسان. 3-3

ای ترین اصل اسالم در روابط اجتماعی است. در اسالم بر هیچ ارزشی به اندازه عدالت عدالت پایه

در خصوص ارتباط با مردم تأکید نشده است؛ چه عدالت حاکم نسبت به مردم، چه عدالت مردم نسبت به 

الت مردم نسبت به یکدیگر. طرفه آن که به خالف آن چه ممکن است در وهله اول به نظر حاکم و چه عد

آید، رعایت عدالت اجتماعی از نظر اسالم فقط در خصوص مسلمانان واجب نیست، بلکه رعایت عدالت در 

که در باید توجه داشت مورد اهل کتاب و غیرمسلمانانی که در حال جنگ با اسالم نیستند نیز واجب است. 

طول قرون گذشته عملکرد ناصواب و تنگ نظرانه برخی حاکمان اسالمی ممکن است پذیرش عدالت در 

خصوص غیرمسلمانان را در نظر مخاطب امروز دشوار جلوه دهد، اما نباید از نظر دور داشت که مالک 

سنت عملی پیامبر  ،های خالص و راستین اسالم، رهنمودهای قرآن کریمها و آموزهقضاوت درباره اندیشه

باشد. از این رو میو دوره خالفت امام علی بن ابیطالب اسالم در دوره حکومت بر مدینه و سپس حجاز 

باشد نه عملکرد خلفای بعد از ایشان و نیز این دوره کوتاه تاریخی میهای اسالم، همحک داوری درباره آموز

                                                      
 خیرٌ من قیام لیله و القَلبُ ساهالنّبی )ص(: یا اباذر! رَکعَتان مُقتَصِدتانِ فی تفکُّر،  58 

 مرِ الدّائمِ الّذی تُیِیقُهاالمام علی )ع(: و اقتَصِد فی عِبادتک و علیک فیها باالَ 59 
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دگی بحث عدالت اجتماعی در ادامه در قالب . با توجه به گسترهای اسالمی در دوره معاصرحکومت

 شود. های مختلفی این بحث به پیش برده میسرفصل

 هابرابری انسان

انسانها است.به موجب این اصل که از کرامت ذاتی هر شخص  برابرییکی از اصول اسالم اصل 

به همین دلیل هیچ کس انسانی نشات می گیرد هیچ انسانی فراتر و یا فروتر از دیگران آفریده نمی شود. 

تواند بدون دلیل بر دیگری حاکمیت داشته باشد. برابری حاکم با مردم در معیشت و عمل جلوه ای از نمی

برابری افراد در اسالم است. هیچ امتیازی برای حاکم و جود ندارد همچنان که هیچ مصونیتی در برابرقوانین 

نشده و بر اساس طبقه نیست، بلکه تنها افراد واجد  برای وی نیست. در اسالم حکومتی موروثی پذیرفته

با بررسی آیات قرآن چندین نوع برابری بین  .برسند مهمصالحیت می توانند به حکومت و دیگر مشاغل 

 گردد:ها در ادامه اشاره میها قابل شناسایی است که به برخی از آنانسان

 (41)روم/در ارتباط با خالق  برابری .1

 (56ر حکمت خلقت )ذاریات/د برابری .2

 (7انسانها در شایستگی دمیده شدن روح الهی در آنها )سجده/ برابری .3

 (31رفت در درون همه آنها )بقره/در کاشته شدن بذر مع برابری .4

 (91در کرامت ذاتی با کرامت اولی )اسرا/  برابری .5

 (13 در استعداد تحصیل کرامت ارزشی و اکتسابی )حجرات برابری .6

 (1در مبدا خلقت انسانها )نسا/ برابری .9

 (26در ماده اصلی خلقت )حجر/ برابری .9

 (15و  14و 2در ماهیت و مختصات از جمله در عقل و وجدان )قیامت/  برابری .7

 (135و  9در برابر حقوق طبیعی و وضعی قوانین الزم )مائده/  برابری. 11

 گردد:ها اشاره مییث در تصریح برابری میان انسانترین آیات و احاددر ادامه به برخی از مهم

  ها و : ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را از تیره13سوره حجرات، آیه

ها مالک برتری نیست[. در حقیقت قبایل ]مختلف[ قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید ]این
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. )ترجمه 61خداوند دانای آگاه است ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست.

 محمدمهدی فوالدوند(

  ترجمه فوالدوند( 61: او همان کسی است که شما را از یک تن پدید آورد79سوره انعام، آیه( 

o به  251، ص 99)بحاراالنوار، ج  62های شانهامام صادق )ع(: مردمان با هم مساویند، مانند دندانه

 (.634ب: 1399نقل از حکیمی و دیگران، 

o  امام صادق )ع(: اصالت هر کس به عقل اوست و افتخار هر کس به دینش است و ارزش وی به

به نقل از  212: 99)بحار االنوار، ج  63در نسبت با آدم )ع( همه مساویند تقوا است و مردمان

 (639ب: 1399حکیمی و دیگران، 

o ه مثل سالم کردن به ثروتمند، امام رضا )ع(: هر کس فقیر مسلمانی را ببیند و به او سالم کند، ن

به نقل از  39، ص 92در روز رستاخیز، خدای بزرگ بر او خشمگین باشد )بحاراالنوار، ج 

 (.643ب: 1399حکیمی و دیگران، 

 مردم ساالری

ها شده است. اساساً در حکومت حضرت علی توجهی خاص به توده مردم و خواست و اراده آن

 یز مشروط به اراده و خواست مردم دانسته است. حضرت، به دست گرفتن حکومت را ن

o  :)اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من امام علی )ع

نبود و اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقابل ستم ساکت ننشینند، همانا افسار خالفت 

 (.3)نهج البالغه، خطبه  64نشستم نار میانداختم و مانند روز اول کاش میرا روی شانه

o بهترین چیزی که موجب سرافرازی و  فرماید:حضرت علی )ع( در نامه خود به مالک اشتر می

شود، آن است که در همه جا عدالت حکمفرما باشد و مردم مِهر خود چشم روشنی والیان می

د که گرد والی را بگیرند و شورا نسبت به والی آشکار سازند. خیرخواهی مردم وقتی ثابت می

او را از گزند محافظت کنند، نه این که فرمانروایی او را بر خود سنگین شمارند )نهج البالغه، 

 (.53نامه 

                                                      
 کُم شُعُوباً و قبائلَ لِتَعارَفوا اِنَّ اَکرَمَکُم عِند اهللِ اَتقَیکُم اِن اهللَ علیمٌ خبیرٌیآ اَیُّها الناسُ اِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ اُنثی و جَعَلنا 61 
 و هو الذی أنشأکم من نفس واحده 61 

     االمام الصادق )ع(: النّاسُ سَواءٌ کأسنانِ المُشط 62 

 تَقواه و النّاسُ فِی آدمَ مُستَوُون   .االمام الصادق )ع(: اَصلُ الرَّجُلِ عَقلُه، و حَسَبُه دینُه، و کَرَمُه  63 
 سَقَیتُ آخِرَها بِکَأسِ أوّلهالوال حضورُالحاضِرِ و قیامُ الحُجَّةِ بوجودِ الناصِر و ما اَخَذَ اهللُ علی العلماء الّا یُقارُّوا علی کِظِّةِ ظالمٍ .... وَ لَ 64 
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 هاانساناحترام به مردم و حفظ کرامت 

حضرت علی، انسان دارای کرامت و ارزش خاصی است و ایشان  پیامبر اسالم و در سیره حکومت

 ای باشند. که حافظ کرامت و ارزش مردم از هر گروه و قبیله ندنموداران خود توصیه میهمواره به کارگز

o ترین مردم نزد خدا پیامبر )ص( به روایت امام صادق )ع(: مردمان خانواده خدایند و گرامی

حکیمی و به نقل از  164، ص 2)کافی، ج   65بیشتر به خانواده خدا سود رساند کسی است که

 (.632ب: 1399دیگران، 

o باید دلت از رحمت و محبت مردم ماالمال  فرماید:علی )ع( در فراز دیگری از نامه به مالک می

باشد و لطف و دوستی نسبت به آنان روا داری و نباید همچون جانور درنده خو آنان را 

ای اگر چه غنیمت شمری؛ زیرا مردم دو صنف هستند: گروهی برادر دینی تو هستند و دسته

 (53)نهج البالغه: نامه  66ان نیستند، اما مثل تو انسان هستند و انسان محترم استمسلم

o داد کسی شد که احدی تحقیر شود، اجازه نمیامام علی )ع( در سیره خود هرگز حاضر نمی

دانست )نهج البالغه، کالم پیاده در رکابش حرکت کند و این را توهین به کرامت انسانی می

39.) 

 ر عادالنه با دشمن حتی در هنگام خشمسفارش به رفتا

ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا قیام کنید و به عدل گواهی دهید و دشمنی : 9سوره مائده آیه 

با یک گروه وادارتان نکند که عدالت نورزید. عدالت ورزید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا 

 .69کنید

 عادل ترین مردمصفات 

o 69هر که با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنان با او رفتار کنند، عادل استاسالم:  پیامبر .

 (12114حدیث شماره  3511: ص1399ری شهری، )تحف العقول به نقل از 

o  :)سیاست دادگری سه چیز است: نرمی توأم با دوراندیشی، سختگیری در عدالت امام علی )ع

 (.3474: 1399ری شهری، به نقل از  رر الحکم)غ .67رویو احسان همراه با میانه

                                                      
 لُ اهللِ، فَأحبُّ الخلقِ اِلی اهللِ مَن نَفَعَ عِیالَ اهللِ.   النّبی )ص(: فیما رواهُ االمام الصادق )ع(: الخَلقُ عِیا 65 

م صنفانِ: اِمّا اِخٌ لَک فی الدین، اَو نظیرُ لَکَ وَ اَشعر قَلبَکَ الرحمهَ للرعیّه و المُحبهَ لهم و اللُّطفَ بِهِم و ال تکونَنَّ عَلَیهِم سَبُعاً ضارِیاً تغتنم اَکلَهُم، فانهُ 66 

 فی الخَلقِ. 
 قرَبٌ لِلتَّقوییا اَیُّها الذینَ آمنوا کُونُوا قوامینَ هللِ شُهداءَ بالقِسطِ و الیَجرِِمنّکُم شنأنُ قومٍ علی اَلّا تَعدِلوا  اِعدِلوا هُوَ اَ 69 

 

 مَن صاحَبَ النّاسَ بالذیِ یُحبُّ أن یُصاحِبوهُ کان عَدالً 68 
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o  امام صادق )ع(: سه چیز است که هر کس داشته باشد، چهار وظیفه را نسبت به او بر مردم

واجب گردانند. کسی که هر گاه با مردم سخن گوید به ایشان دروغ نگوید و هر گاه با آنان 

ان مردم آشکار شود و مروّتش بیامیزد در حقشان ستم نکند، واجب است که عدالت او در می

به نقل از  162، ص 2آید. )کنزالفوائد، ج  ها الزمدر میان آنان هویدا گردد و برادریش بر آن

 (12113حدیث شماره  3511: ص1399ری شهری، 

o ترین مردم کسی است که در عین داشتن قدرت، انصاف داشته باشد. )غرر امام علی )ع(: عادل

 (12114حدیث شماره  3513: ص1399ری شهری،  به نقل از 3242الحکم: 

o ترین مردم آن است که با کسی که به او ستم کرده است به عدالت رفتار امام علی )ع(: عادل

 91کند و ظالمترین مردم آن است که با کسی که با او به عدالت رفتار کرده، ستم روا دارد

 (.645ب: 1399)غررالحکم به نقل از حکیمی و دیگران، 

 یت اصل عدالت برای همهرعا

  اند و شما را از خدا شما را از کسانی که در راه دین با شما نجنگیده :9سوره ممتحنه آیه

دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا اند، باز نمیدیارتان بیرون نکرده

 )ترجمه فوالدوند(. 91دادگران را دوست دارد

o )با دوست و  به فرزندش امام حسین: فرزندم تو را به رفتار عادالنه توصیه امام علی )ع

 .(411الف:  1399حکیمی و دیگران، کنم. )تحف العقول به نقل از فارش میدشمن س

o  امام سجاد )ع(: حق اهل ذمّه )غیرمسلمانان در جامعه اسالمی(، این است که با آنان رفتاری

ه خداوند برای آنان قرار داده است رعایت کنی و هر خداپسندانه داشته باشی. یعنی هر حقی ک

گاه میان تو و ایشان داد و ستدی صورت گرفت، به آن چه خدا درباره خودت دستور داده 

 (411الف:  1399است، با آنان رفتار کنی. )تحف العقول، به نقل از حکیمی و دیگران، 

 برابری مسلمان و غیرمسلمان در برابر قانون

o :)هر کس به زیان مسلمان یا غیرمسلمان )اهل ذمّه( یا فردی از افراد جامعه،  پیامبر )ص

شود و او با منافقان است در پایین شهادت دروغ بدهد، در روز رستاخیز با زبانش آویخته می

                                                                                                                                                                      
 ی عدلٍ، و اِفضالٌ فی قصدٍ   سیاسهُ العدلِ ثالثٌ: لینُ فی حزمٍ، و استقصاءٌ ف 69 

 االمام علی )ع(: اَعدلُ الناسِ مَن اَنصَفَ من ظَلمه. اجور الناس من ظلم من انصفه 70 

 المُقسِطینَ اهللَ یُحِبُّ ال ینهاکُمُ اهللُ عَنِ الَّذینَ لَم یُقاتلوکُم فی الدّینِ و لَم یُخرِجوکُم مِن دِیارکُم اَن تَبَرُّوهُم و تَقسِطوا اِلیهِم انَّ 91 
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 1399حکیمی و دیگران، به نقل از  311، ص 114)بحار االنوار، ج  های دوزخ ترین جایگاه

 (414الف: 

o (: بر مسلمانی که با زنی مسیحی زنا کرده، حد جاری کن و زن مسیحی را نزد امام علی )ع

به  415، ص 19نند )وسائل الشیعه، ج مسیحیان بفرست تا هر طور خواهند درباره او حکم ک

 (415الف:  1399حکیمی و دیگران، نقل از 

o ش )بحار االنوار، ج با امام باقر )ع(: اگر یهودی با تو همنشینی کرد، رفتاری خوب با او داشته

 (411الف:  1399حکیمی و دیگران، به نقل از  199، ص 99

o  امام حسین )ع(: نیکی کردن در حق مردم باید مانند باران ژاله بار باشد، یعنی هم در حق

الف:  1399حکیمی و دیگران، به نقل از  نیکان انجام شود و هم در حق بدان. )تحف العقول

419) 

o  درباره مؤمن و « آیا پاداش نیکی جز نیکی است»هشام! فرموده خداوند امام کاظم )ع(: ای

کافر و نیکوکار و بدکار صادق است. برای هر کس کار نیکی انجام دادند، باید آن را پاداش 

دهد. پاداش به این معنا نیست که چون او کاری انجام دهی بلکه باید کار برتری انجام دهی. 

وده است )تحف العقول، ص او از تو برتر است چون آغازگر ب اگر کاری مثل او انجام دهی،

 (.419-419الف:  1399حکیمی و دیگران، به نقل از  271-272

 

 امانت داری نسبت به همه انسان ها

  ها رد کنید و دهد که هر امانتی را به صاحبان آن: خدا به شما فرمان می59سوره نساء، آیه

ه عدالت داوری کنید. این نیکو پندی است که خدا شما را کنید، بچون میان مردم داوری می

 )ترجمه فوالدوند( 92دهد. خدا شنوا و بیناستپند می

o  امام باقر )ع(: سه چیز را خداوند بزرگ اجازه نداده است: سرباز زدن از امانتداری نسبت به

در و مادر، چه نیکوکار و بدکار، وفای به پیمان نسبت به نیکوکار و بدکار و نیکی نسبت به پ

الف:  1399حکیمی و دیگران، به نقل از  162، ص 2چه بدکار. )کافی، ج نیکوکار باشد و

417) 

                                                      
 عِمّا یَعِظُکُم بِهِ اِنَّ اهللَ کانَ سمیعاً بصیراًاِنَّ اهللَ یأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا االَماناتِ اِلی اَهلِها و اِذا حَکَمتُم بَین النّاسَ اَن تَحکُمُوا بالعَدلِ اِنَّ اهللَ نِ 92 
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o  امام صادق )ع(: اگر قاتل علی )ع( که او را با شمشیر کشته است، به من امانتی سپارد و من را

. )وسایل الشیعه، ج نمگرداخیرخواه خود بداند و من از او پذیرفته باشم، امانتش را به او باز می

 (417الف:  1399حکیمی و دیگران، به نقل از  223، ص 13

 عدالت در ارتباط با محیط . 4-3

حفظ محیط زیست و رفتار نیکو با تمامی اهمیت زمین، گیاهان و حیوانات و ضرورت ر ارتباط با د

ها در ادامه به برخی از آنهای متعددی ذکر گردیده است که جانداران )حیوانات و گیاهان( آیات و روایت

 گردد. اشاره می

  ها ای ساخت و برای شما در آن راه: ]خدایی[ که زمین را برایتان گهواره53سوره طه آیه

 )ترجمه فوالدوند( 93ترسیم کرد ...

  ترجمه  94: او شما را از زمین پدید آورد و از شما آباد کردن آن را خواست61سوره هود آیه(

 فوالدوند(

 نوشید و رشد : خداوند از آسمان برای شما باران فرستاد که از آن می11و  11حل، آیه سوره ن

چرانید. خداوند با آن آب برای شما کشتزار و درختان و گیاهان از آن است، که چارپایان را می

ای از آیات خداوند ای رویاند. در این کار نشانهزیتون و خرما و انگور و از هر گونه میوه

 .95کننددر نظر مردمی که فکر میاست، 

o  امام صادق )ع(: سکونت در هر جا همراه آسایش نیست مگر سه چیز باشد: هوای پاک، آب

 (.242ب: 1399حکیمی و دیگران، فراوان و زمین نرم )تحف العقول به نقل از 

o خواند خواست لشکری را به جایی گسیل کند، آنان را فرا میامام صادق )ع(: پیامبر هر گاه می

به نام خدا حرکت کنید ... پیر فرسوده و کودک »گفت نشاند و به آنان میو پیش روی خود می

 ( 29، ص 5)کافی، ج « ای را ویران نکنیدرا نکشید ... ، درختی را نبرید و خانه

o اند و پاداش آنان همواره در دیوان اعمالشان پیامبر )ص(: پنج تن هستند که در گور خود خفته

شود: یکی آن که نخلی بکارد، یکی آن که چاهی حفر کند ... )مستدرک الوسائل، ج یثبت م

 (  237، ص 12

                                                      
 الً...الّذِی جَعَلَ لَکُمُ االَرضَ مَهداً و سَلَکَ لَکُم فیها سُبُ 73 

 هُوَ أنشَأَکُم مِنَ األرضِ و استَعمَرَکُم فیها ... 94 

لنَّخیلَ و االَعنابَ و مِن کُلِّ الثَمراتِ اِنَّ فی هُوَ الّذی اَنزلَ مِنَ السَّماء ماءً لَکم منهُ شرابٌ و مِنهُ شَجَرٌ فیهِ تُسیمون* یُنبِتُ لَکم بِهِ الزَّرعَ و الزَّیتونَ و ا 75 

 ومٍ یَتَفَکّرونَذلکَ آلیهً لِق
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o ای را نبرید و زراعتی را مسوزانید ... )کافی، ج امام صادق )ع(: نخل را نسوزانید، درخت میوه

 (  27، ص 5

 های شهر برتر ویژگی

پروردگارا این شهر را ایمن »، «96ن شهر امنو ای»فرماید: امنیت، آرامش و آسایش؛ خدای متعال می -1

 «99گردان

آدمی در شهر برتر از نظر اسالم از امکانات مادی زندگی بهره مند است و تأمین معیشت مردم؛  -2

های روزی و مردمش را از فرآورده»فرماید: یابد. خداوند در قرآن میفرصت پیشرفت اقتصادی می

هر چیزی که رزقی از جانب ماست به سوی آن سرازیر که محصوالت »، و «99مند کردیمبخش بهره

 (.17 -19: 1399)عاملی،  «97شودمی

سرپرستی پرهیزگاران؛ اداره و مدیریت شهر برتر از دیدگاه اسالمی بر عهده پرهیزگاران و دینداران  -3

چرا خدا ]در آخرت[ عذابشان »فرماید: مخلص است. خدای متعال درباره اداره حرم شریف مکه می

دارند در حالی که آنان سرپرست آن ند با این که آنان ]مردم را[ از ]زیارت[ مسجدالحرام باز مینک

 «.91دانندنباشند، زیرا که سرپرست آن جز پرهیزگاران نیستند، ولی بیشترشان نمی

 های اسالمی. جمع بندی آرای مربوط به شهر عادالنه در آموزه5-3

ای عادالنه به همراه مستندات و معیارهای مرتبط با شهر و جامعهدر پاسخ به پرسش دوم مقاله، ابعاد 

 گردد. های اسالمی استخراج گردیده است، ذکر میپشتیبان آن که از آموزه

                                                      
 «و هذا البلد االمین: »3سوره تین آیه  76 

 «رب اجعل هذا البلد آمنا: »35سوره ابراهیم آیه  77 

 «و ارزق اهله من الثمرات: »621سوره بقره آیه  78 

 «یجبی الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا: »75سوره قصص آیه  79 

 ...« و هم یصدوع  ن مدجد الاراو و ما کانوا اولیاءه اع اولیا ه اال الموقوع و ما لهم اال یعذبهم اهلل: »43سوره انفال آیه  80 
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 های اسالمی به همراه استنادات: معیارهای شهر عادالنه در آموزه2جدول 

 های اسالمیمستندات پشتیبان در آموزه معیارهای شهر عادالنه ابعاد شهر عادالنه

عدالت در ارتباط 

 با خدا
 اعتدال در عبادت

 (، امام علی )غررالحکم(99(، امام علی )بحار/ج99پیامبر )بحار/ج

عدالت در ارتباط 

 هابا سایر انسان

 هابرابری انسان
، حجر 1، نساء 13، حجرات 91، اسرا 31، بقره 7، سجده 41روم

 79، انعام 135و  9، مائده 15و  14و 2، قیامت 26

 مردم ساالری
 (3امام علی )نهج البالغه، خطبه 

 (53امام علی )نهج البالغه، نامه 

 (39و کالم  53(، امام علی )نهج البالغه، نامه 2پیامبر )کافی، ج هاحفظ کرامت انسان

 9مائده  رفتار عادالنه با دشمن

 ی )غررالحکم(امام عل انصاف در عین داشتن قدرت

 ، امام علی )تحف العقول(، امام سجاد )تحف العقول(9ممتحنه  همه شمولی عدالت

 برابری مسلمان و غیر مسلمان
(، امام علی )وسائل الشیعه(، امام باقر )بحار، 114پیامبر )بحار ج 

 (، امام حسین )تحف العقول(، امام کاظم )تحف العقول(99ج 

 ، امام باقر )کافی(، امام صادق )وسائل الشیعه(59نساء  هامانت داری نسبت به هم

عدالت در ارتباط 

 با محیط

 61، هود 53طه  اهمیت حفظ و احترام به زمین

 11و  11نحل  اهمیت آب و حفاظت از آن

، پیامبر )مستدرک الوسائل(، امام صادق )کافی، ج 11و  11نحل  اهمیت گیاهان و درختان

5) 

 35، ابراهیم 3تین  شآرام با شهر امن و

 59، قصص 126بقره  تأمین معیشت مردم

 34انفال  سرپرستی پرهیزگاران
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 نتیجه گیری .4

مقاله که به جمع بندی  3و  2های های اول و دوم تحقیق به ترتیب در انتهای بخشپرسش

ت، پاسخ داده شد. در پایان پرداخهای اسالمی میهای شهرسازی و آموزههای شهر عادالنه در نظریهدیدگاه

های شهرسازی و برای پاسخگویی به پرسش سوم تحقیق، به مقایسه نگاه به شهر عادالنه از دیدگاه نظریه

 های اسالمی خواهیم پرداخت.منظر آموزه

تواند های شهرسازی و هم در اندیشه اسالمی میهر چند که معیارهای شهر عادالنه هم در نظریه

با توجه به آن که تالش گردیده است هم در  آن چه در این جا بیان شده است، باشد، اما بسیار فراتر از

ترین منابع اسالمی، دقت و شمول کافی های شهرسازی و هم در مطالعه اصلیکاوش متون مرتبط با نظریه

سه صورت در این مجال بر اساس هر آن چه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است مقایمبذول گردد، 

های شهرسازی و متون اسالمی به دست آورد و به ترتیب در پذیرد. با توجه به نتایجی که از مطالعه نظریهمی

منعکس گردیده است. معیارهای مشخصی برای شهر عادالنه بیان گردید که در قالب  3-5و  2-5بخش 

های شهرسازی حله فکری )نظریهجدول زیر کلیه معیارهای اصلی قید گردیده و موضعگیری هر یک از دو ن

با پررنگ کردن  های اسالمی( در ارتباط با آن مشخص شده است. موضع تأییدی هر یک از دو نحلهو آموزه

خانه مربوط به آن معیار نشان داده شده است و در ستون بعدی نیز نظریه پردازان پشتیبان این معیار در 

های اسالمی نیز آیات پشتیبان آن معیار خصوص آموزه های شهرسازی نام برده شده و درخصوص نظریه

ذکر گردیده است. رنگ نشدن خانه مربوط به هر معیار در هر یک از دو نحله فکری به معنای موضع خنثی 

باشد. به دلیل وفور احادیث و روایات پشتیبان، در بخش یا عدم تأیید آن معیار از طرف آن نحله فکری می

 کنند بسنده شده است. ذکر آیات قرآنی که از معیار خاصی حمایت می های اسالمی بهآموزه
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 : مطالعه تطبیقی معیارهای شهر عادالنه در نظریه های شهرسازی و آموزه های اسالمی3جدول 
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معیارهای های اسالمی تقریباً تمامی همان گونه که از جدول تطبیقی فوق قابل استنباط است، آموزه

دهد. تنها های شهرسازی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت را پوشش میشهر عادالنه از دید نظریه

است که البته در کلیت « سازوکارهای نهادی»و « مصلحت عمومی»، «استحقاق»اختالف در معیارهای 

ها نام برده شده و مانند آن« صالحانحکومت »های اسالمی، از این معیارها نیز با عناوین دیگری مانند آموزه

باشد، حفظ که ناظر بر بعد عدالت در ارتباط با خدا می« اعتدال در عبادت»است. با این حال معیارهای 

کرامت انسان، امانت داری نسبت به همه، سرپرستی پرهیزگاران و شهر امن و با آرامش از معیارهایی است 

 های شهرسازی مفقود است.د شده است و در نظریههای اسالمی به آن تأکیکه در آموزه

 کند عبارتند از:معیارهای مشترکی که در این میان خودنمایی می
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 لزوم برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاه مادی 

 لزوم مشارکت مردم در اداره امور جامعه 

  بودن همه در برابر قانونیکسان 

 عدالت بر سر همه مردم فارغ از قومیت، نژاد، طبقه  گستردگی چتر همه شمولی: به معنای

 اجتماعی و حتی مذهب

 ضرورت حفظ محیط زیست و تنوع زیستی 
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