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واکاوی تبلور عدالت محیطی در اندیشه آرمان شهری اسالمی جهت کاربست در شهرسازی اسالمی
مطالعة موردی: محله روستا بنیان سفین کیش

چکیده
با بررســی ادبیات نظری موجود در زمینه شهر اســامی، این اطمینان حاصل گردید که »عدالت« - در کنار برخی اصول دیگر، نظیر 
وحدت، احترام به مالکیت ها، قاعده الضرر و الضرار و ... - یکی از اصول قطعی شهرســازی اســامی است. موضوع عدالت محیطی در 
آرمان شهر اسامی در حالی که یکی از موضوعات مهم در جامعه و شهر اسامی است، موضوعی کاربردی نیز هست که به برخی نیازهای 
کنونی شهرسازی کشور پاسخ خواهد داد. از جمله بافت هایی که این رویکرد را در آن با تاکید بیشتر می توان پی جست محله هایی از شهر 
هستند که با بنیان روستایی شکل گرفته اند و به دلیل طی نشدن فرایند صحیح ادغام در شهر، به صورت محله ای مسئله دار در شهر درآمده 
و به تدریج انواع نابرابری های محیطی در آنها بروز پیدا می کند. در این باره، به منظور بررسی امکان توسعه اصل شیعی عدالت در نظام 
شهرسازی ایران، محله روستابنیان سفین جزیره کیش به عنوان نمونه ای از محدوده های شهری که به نظر می رسد در معرض بی عدالتی 
محیطی اســت، انتخاب و بررسی شــد. روش تحقیق مقالۀ حاضر توصیفی با ابزار  مطالعات اسنادی و همچنین روش تحلیلی است که به 
منظور بررسی دقیق تر موضوع در نمونه موردی از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است.  بر اساس مطالعات نظری و تجربی 
عوامل مشترک عدالت محیطی از منظر اندیشه های آرمان شهری اسامی و نظریات شهرسازی در قالب برابری اجتماعی اقتصادی، برابری 
زیســت محیطی و برابری رویه ای احصا گردید. برای پی جویی مؤلفه های احصا شده در چارچوب نظری، شواهد و مدارک برآمده از 
نتایج پرسشنامه در نمونه موردی با ضریب آلفای کرونباخ 0.928 در محدوده حاکی از آن است که بیشترین بی عدالتی در عامل اجتماعی 
اقتصادی از منظر توزیع هزینهـ  فرصت ها با امتیاز استاندارد 2.45 است. در نهایت با توجه به تأکید ویژه اندیشه های آرمان شهری اسامی 
بر برابری اجتماعی اقتصادی و تدقیق در نمونه موردی، عوامل عدالت محیطی از منظر آرمان شــهرهای اسامی احصا، تدقیق و معرفی 
شدند که عبارت اند از:  عدالت در توزیع هزینه -  فرصت ها؛ عدالت در به رسمیت شناختن افراد؛ عدالت در توجه به ظرفیت ها و توانایی 

افراد و عدالت در رویه سیاسی و مشارکت ساکنان در تمامی مراحل تهیه و اجرای طرح ها، تصمیم گیری ها و اتخاد سیاست های شهری.

واژگان کلیدی: شهر اسامی، شهرسازی اسامی، عدالت، عدالت محیطی، سفین کیش.
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مقّدمه
تاریخ زندگی بشــر گواه آن اســت که ســودای نیل به سعادت 
فــردی و اجتماعــی و جامعــه ای عاری از کاســتی، همــواره ذهن 
اندیشمندان و فالسفه را به خود مشغول داشته است. سودای ساختن 
جامعه ای بســامان و یك آرمان شهر پاسخ به چنین وضعیتی است. 
گاه این آرمان شــهر در زمین و گاه در آســمان جســته می شود. از 
افالطــون یونانی در کتاب جمهوریت، فرانســیس بیکن در کتاب 
آتالنتیــس، کامپالنــا در کتــاب شــهر آفتاب، جیمــز هرینگتون 
در کتــاب اوســئانیای، وتر در کتاب شــهر زرین، تومــاس مور در 
کتــاب یوتوپیا، اتین کابه در کتاب ســفربه ایکاری، گرفته تا کارل 
مارکــس همگی کوشــیده اند به توصیف آرمانِی شــهری ایده آل 
یا همان آرمان شــهر مطلوبشــان بپردازند. بزرگانی چون فارابی، امام 
محمد غزالی، خواجه نظام الملك، شــیخ شهاب الدین سهروردی، 
خواجه نصیرالدین طوسی، عطار نیشــابوری و بسیاری از متفکران 
مســلمان نیز در پی آرمان شهر خود بوده اند؛ مدینه فاضله ای که بر 
آموزه های دین مبین اســالم استوار بود. در تمامی این آرمان شهرها، 
اصــل »عدالت« به عنوان یکی از مهم ترین شــروط حکمروایی در 
شــهر دیده می شود )امین زاده و دیگران، 1381: 22(. تحقق عدالت، 
دستیابی به حقیقت، طرح جامعه آرمانی، مفاهیم خیر و شر، برابری 
و برادری، مفاهیم عقالنی، شیوه های رستگاری آدمیان، مشخصات 
حکمران و حاکم آرمان شهر، تحقق بهشت این جهانی و... همگی 

در اندیشه های آرمان خواهانه آرمان شهری ذکر گردیده است.
نگارش این مقاله از دغدغه اصلی نگارندگان در خصوص تمایز 
شهر در ســرزمین های اسالمی از شهر اسالمی نشات گرفته است. 
وضعیت کنونی حاکم بر شــهرهای داعیه دار اســالم نشــان از آن 
دارد که علم و عمل شهرسازی سمت و سویی متمایز از آموزه های 
اســالمی داشــته و تنها اشــتراک اندکی با منابع دین مبین )قرآن، 
حدیــث و کالم( دارد. این حوزه اشــتراک نیز پوســته و پوششــی 
ظاهری در این وادی اســت که جز در کالم منجر به شــکل گیری 
دانش کاربردی عملی در شهرســازی اســالمی نشــده است. الزمه 
خروج از این خأل ایجاد شــده و رســیدن به یك شهرسازی واقعی 
اســالمی پر کردن خألیی است که خود موضوعات متفاوتی را در 
بر می گیرد )شــکل 1(. در صورتی که فاصله یاد شده ترمیم گردد 
و در این بــاره از آموزه های تاریخی شهرســازی ســرزمین ایران نیز 
بهره جســته شود، نظریه های کاربردی در حوزه شهرسازی متناسب 
بــا هنجارها و ارزش های اســالمی تولید خواهد شــد که می تواند 
با همراهی نظریه هــای کاربردی مبتنی بر مکان )شــهر در ایران(، 
دانش پایه پارادایم بومی شهرسازی را فراهم آورد. این پارادایم بومی 
شهرســازی اندوخته ای فراهــم خواهد آورد که تحقق شهرســازی 

اسالمی را میسر می سازد.

شکل شمارة 1: خأل مطالعاتی در شهرسازی اسالمی
مأخذ: نگارندگان

پژوهش در حوزه شهرســازی اسالمی در ایران در دو دهه اخیر به 
لحاظ کمی به ســطح باالیی رســیده اســت. این نگاه، گاه با مداقه 
در منابــع دینی، گاه با رجوع به مستشــرقان غربی و گاه با کندوکاو 
در مطالعات پژوهشــگران دینی و فلسفی شــرقی آمیخته شده و با 
عنوان شــهر اســالمی مطرح شده اســت. می توان دو رویکرد غالب 
در پژوهش های کنونی شهرســازی اســالمی را چنیــن معرفی کرد: 
برخــی مؤلفه های کالبــدی که بیشــتر محققان غربــی و غالباً از 
شــهرهای شمال آفریقا اســتخراج کرده و نظر به اشتراکات و تکرار 
این مؤلفه ها در نمونه های موردی متعدد در قالب الگو و شــمایی از 
شهر اسالمی معرفی شده است. در این مقاله، نگرش اخیر، حداکثر 
در قالب الگویی از شــهر در سرزمین های اســالمی و نه شهرسازی 
اسالمی دیده خواهد شد. برخی مباحث معنایی نیز در کالم و نوشتار 
بزرگانی چون فارابی، ابن سینا، امام محمد غزالی، رودکی، فردوسی، 
خواجه نصیر، ابن رشد، ناصر خسرو، عطار، شیخ اشراق، شیخ بهایی، 
میرداماد، میرفندرسکی، مالصدرا، سورآبادی، ابوالفتوح رازی، و بعدها 
در کالم شیخ طوسی، عالمه نائینی، آخوند خراسانی، شیخ فضل اهلل 
نوری، آیت اهلل خوانســاری، مدرس، آیت اهلل کاشانی، نواب صفوی، 
آیــت اهلل خمینی و امروز در حوزه های علمیــه، کارگروه فقه نظام و 
همچنیــن بیانات آیت اهلل خامنه ای تبلور یافتــه که فاصله زیادی تا 

تحقق کالبدی در شهرها دارند.
فاصلۀ مذکور معلول دو عامل اساســی است: نخست، عدم ورود 
متفکران و محققان متخصص حوزه های مذهبی در زمینه نزدیك 
نمودن دیدگاه های متفکران یاد شده به حوزه های شهری؛ دوم، عدم 
ورود پژوهشگران حوزه شهرســازی که می بایست دیدگاه های یاد 
شــده را که متأثر از قرآن و حدیث و فرانظریه های دینی، فلسفی و 
اجتماعی اســت، در قالب نظریه های کاربردی شهرسازی که قابل 
کاربست در حرفه و عمل شهرســازی باشد، ارائه دهند؛ عامل دوم 
خود به نوعی معلول عامل اول اســت. در سال های اخیر، بزرگانی 
نظیر آیت اهلل محســن اراکی در حوزه علوم دینی، پروفسور داوری 
اردکانــی در حوزه فلســفه و هنــر و آقایان دکتر نقــره کار و دکتر 
نقی زاده در حوزه معماری و شهرسازی تالش های بسیاری کرده اند 
تا این خأل پوشــش داده شود، اما هنوز جای کار بسیار است. یك 
ســؤال اساسی این است که شهرسازی اسالمی باید پاسخگوی چه 
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چیز باشــد؟ پارادایم های علمی در پاســخگویی به نیازهای بشری 
که علوم موجود در پاســخگویی به آن نیازها عاجز هستند، شکل 
می گیرند. پارادایم شهرسازی نیز به طور کلی به دنبال پاسخگویی 
به نیازهای جوامع شهری است که از سده گذشته در غرب و به ویژه 
دانشــگاه های آمریکا و اروپا شکل گرفته و در طول زمان متناسب 
با تغییر نیازها؛ تغییر، تصحیح و تکوین یافته و در مقیاس جهانی 
عرضه می شــود. اما تفاوت نیازها در جوامــع مختلف و همچنین 
لزوم تفاوت در پاســخ ها متناســب با باورها، هنجارها و ارزش های 
متفاوت جوامع در پاسخگویی به نیاز همسان و واحد، عاملی است 
که ضرورت بومی ســازی پارادایم شهرســازی را روشن می کند. در 
جامعه شهری ایرانی، باورها و ارزش های برگرفته از آموزه های دین 
مبین اسالم و نظام سیاسی منتخب حاکم، ضرورت تولید پارادایم 
بومی مذکور را بر مبنای آموزه های اســالم روشــن می کند. بر این 
اســاس، موضوع شهرســازی اســالمی  باید نیاز جوامع شهری ایران 

امروز را مبتنی بر آموزه های اسالمی در دستور کار قرار دهد.
مقاله حاضر با هدف تالش برای بهبود خأل مطالعاتی یاد شــده، 
این رویکرد را با تأکید عام بر اصل عدالت و تأکید خاص بر عدالت 
محیطی پی جویی می کند. پرداختن به اندیشــه های فالســفه حول 
محور عدالت خود نیاز به تحقیقی مستقل دارد و از آنجا که هدف 
اصلــی پژوهش حاضر تمرکز بر اندیشــه های معطوف به عدالت و 
عدالت محیطی اســت، با مــروری گذرا بر مفهــوم عدالت، تمرکز 
اصلی بر آرای حکمای شــیعه و ائمه معصومین اســت. اهمیت و 
ضرورت انجام چنین تحقیقی با توجه به اهمیت حق الناس در اسالم 
و فقدان سازوکارهای روشن در شهرسازی برای در نظرگرفتن حقوق 
شهروندی، و همچنین تأثیر مســتقیم رعایت عدالت به طور عام و 
عدالــت محیطی به طور خاص در افزایش رضایت عمومی و به تبع 
آن پایداری و مطلوبیت محیطی، قابل تبیین اســت. بر این اســاس، 
ســؤال هایی که مقاله حاضر در پی پاســخگویی به آنها به نگارش 

درآمده است به صورت ذیل قابل تدقیق است:
ـ اصل عدالت بــه طور عام و عدالت محیطی به طور خاص در 

آرمان شهرهای اسالمی چگونه متبلور شده است؟ 
ـ مفهوم عدالت محیطی در شهرسازی به طور عام و در شهرسازی 

اسالمی به طور خاص از چه مؤلفه هایی تشکیل شده است؟
ـ بر اســاس مؤلفه های عدالت محیطی در شهرســازی اسالمی، 
مهمترین پاسخ ها برای کاهش سطوح بی عدالتی محیطی در محله 

روستابنیان سفین کیش چیست؟ 
بر این اساس، ابتدا، مفهوم عدالت محیطی در ادبیات شهرسازی 
مورد مداقه قرار می گیرد. ســپس، اصل عدالت و عدالت محیطی 
در اندیشه دینی و سیاسی اسالم و آرمان شهر اسالمی مورد واکاوی 
قرار می گیرد. در انتها، با مطالعه یك نمونه موردی تالش می شود 
تــا با رویکردی کاربردی، به مفهوم عدالت محیطی در شهرســازی 
اســالمی پرداخته شــود. نمونه مورد مطالعه در ایــن تحقیق، محله 

روستابنیان سفین قدیم جزیره کیش است. بخشی از جزیره کیش 
که بررســی عدالت محیطــی در آن، به دالیلی نظیر نژاد، ســطح 

درآمد و اقلیت دینی، می تواند قابل تأمل باشد. 

تبلور نهضت عدالت محیطی در شهرسازی
از اوایل دهه 1980 به بعد، فشــار مشــکالت ناشی از بی عدالتی  
محیطــی منجر به بروز جنبش هــای عدالت محیطی در آمریکا و 
در دیگر کشورها از جمله هند، آفریقای جنوبی، نیجریه، مکزیك 
و غیره شــد. در جنبش هــای عدالت محیطــی، مدافعان عدالت 
محیطی بر سیاست ها و قوانین محلی، منطقه ای و ملی که منجر 
به تبعیض محیطی می شــد، تأکید  می ورزیدند و علل بسیاری از 
مشــکالت موجود در جوامع فقیر و اقلیت را ناشی از اعمال زور و 
قدرت گروهی خاص می پنداشــتند. توزیع نابرابر منابع و خدمات، 
تخصیــص زمین های موجود در برخی نواحی به کاربرد های مغایر 
با سالمتی بشــر و غیره نمونه های کوچکی از پیامدهای این گونه 
 .)Khosravani nezhad & Akbari, 2014: 57( بــود سیاســت ها 
نهضت عدالت محیطی شــامل حــرکات چند وجهــی، تنازعات 
جوامع و مباحثاتی در جامعه معاصر اســت که در تالش اســت تا 
خطرهای محیطی را کاهش  دهد و اقداماتی که در جهت پشتیبانی 
از کیفیــت محیط انجام  می پذیــرد را افزایش دهد و به طور کلی 
نابرابری هــای محیطــی که جوامــع اقلیت و کم درآمــد متحمل  
می شــوند را کاهش  دهد. این مفهوم به ارزش ها و تصوراتی اشاره  
دارد که بــه منازعات جوامع محلی در برابر نمایندگان مؤسســات 
و دولت ها سمت و ســو می دهد، نمایندگانی کــه جوامع اقلیت و 
کم درآمد را در معرض سطوح نامناسبی از خطرهای محیطی قرار  
می دهنــد )Oboler & González, 2015: 160(. همچنیــن عدالت 
محیطی به یك عرصه چند انتظامی از مطالعه اشاره دارد که میزان 
در معــرض نابرابری های محیطی قرارگرفتن این جوامع را بررســی 
می کند و آن  را در راه حل های کوتاه و بلند مدت ســهیم می کند. 
در نهایت، این انگاشــت، تالش های دولت های ملی و محلی که 
به منظور کاهش تبعیض محیطی، پیشــبرد توسعه جوامع و دنبال 
کردن محیط های ســالم و پایــداری اکولوژیکی )بوم-شــناختی( 

.)Carruthers, DV., 2008:12( است، را شامل می شود
بــا مطالعه متــون و منابع معتبر جهانی و بررســی آرا و نظرهای 
نظریه پــردازان اندیشــه های بنیادین عدالت، می تــوان عدالت را از 
نظر ماهیتی در چهــار رویکرد تعریف کرد: عدالت از منظر توزیع 
)عدالــت توزیعی1(، عدالت از منظر به  رســمیت  شــناختن افراد، 
عدالــت از منظر قابلیت هــا2 و ظرفیت ها3، عدالــت از منظر رویه 
)عدالت روندکاری(4 و عدالت اکولوژیکی )زیست محیطی( که در 

نهایت 3 اصل عدالت محیطی احصا می گردد:
نخســت ـ برابــری زیســت محیطی: توجه بــه موقعیت مکانی 

مخاطرات محیطی با در نظر گرفتن جوامع متمایز نژادی و فقیر.
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دوم ـ برابری اجتماعی ـ اقتصادی: در نظرگرفتن راهی که در آن 
عوامــل اجتماعی از قبیل: نژاد، قومیــت، طبقه اجتماعی و قدرت 

سیاسی در تصیم سازی محیطی اثر  می گذارند و بازتاب دارند.
ســومـ  برابری روند کاری: پاســخ به مشــکالت مربوط به به کار 
بــردن قوانین و مقررات حکومتی، معیارهای ارزش گذاری شــده و 

اقدام براساس یك رفتار بدون تبعیض )جدول 1(.
در یــك جمع بندی از تعاریف مطرح  شــده، می توان چنین بیان 

کرد که: 
نخســتـ  عدالت محیطی به دنبال درگیــری معنادار و منصفانه 
همه مــردم صرف  نظر از نــژاد، رنگ، ملیت، ســطح تحصیالت 
یــا درآمد در توســعه، پیاده ســازی و انجــام قوانیــن و مقررات و 

سیاست های محیطی است.
دوم ـ عدالت محیطی به دنبال تضمین دســترس جوامع اقلیت 

و کم درآمــد به اطالعات عمومی اســت که به ســالمتی بشــر و 
برنامه ریزی، مقررات و اجرای  محیطی مربوط می شود.

ســوم ـ عدالت محیطــی تضمین می کند که هیــچ جمعیتی، 
خصوصاً ســالخوردگان و کــودکان، را مجبور نکننــد تا هزینه ای 
غیرمعقول از آثار منفی سالمتی و محیطی بشر ناشی از آلودگی و 

یا دیگر مخاطرات محیطی را متحمل شوند. 
اما به منظور دســته بندی ماهوی تعاریف عدالت محیطی، ســه 

دیدگاه ارائه می شود. این دیدگاه ها عبارت اند از:
نخست ـ عدالت محیطی به عنوان یك سیاست.

دوم ـ عدالت محیطی به عنوان یك جنبش اجتماعی متشــکل 
از موضوعات عدالت اجتماعی و دغدغه های فعاالن محیط باور.

ســوم ـ عدالت محیطی به عنوان یك نیاز برای دسترس برابر به 
فرآیند تصمیم سازی )جدول 2(.

جدول شمارة 1: تعاریف و  اندیشه های بنیادین عدالت از نظر ماهوی و موضوعی
تعریف عدالت

تخصیص برابر مزایا و هزینه ها ی اجتماعی از قبیل: ثروت، موقعیت اجتماعی، تحصیالت، انباشت زباله های سمی، هوای آلوده و 
مانند آن در میان افراد یك جامعه است. توزیعی

رویکرد تمامی افراد جامعه جدای از ویژگی های فردی و جمعی دارای حق برابر در استفاده از منابع و مزایای موجود دارند. به رسمیت شناختن افراد
تمرکز بر ظرفیت هایی است که دارا بودن آنها باعث می شود تا این افراد به درستی در زندگی که خود انتخاب کرده اند 

عمل کنند. قابلیت ها و ظرفیت ها

مشارکت کلید دستیابی به یك قابلیت سیاسی است که برای اطمینان افراد از عملکردها در جامعه ضروری است. روند کاری
فرصت برابر در برخورداری از یك محیط امن و سالم برابری اجتماعی

اجتماعی

وضعیتی در اقتصاد که در آن سهم منابع یا کاالها در میان مردم برابر و منصفانه محسوب  می شود. برابری اقتصادی
وضعیتی که در آن هزینه ها و مزایای ناشی از توسعه فناورانه به طور برابر و منصفانه بین همه گروه ها در جامعه تقسیم  می شود که 

غالباً از مشکالت زیست محیطی نشئت می گیرد
برابری 

زیست محیطی
نابرابری محیطی به یك واقعیت جغرافیایی بر می گردد، الگویی که در آن سایت های انباشت زباله های سمی، صنایع آلوده کننده، 

و دیگر تهدیدات زیست محیطی غالباً در درون یا همجوار با محل سکونت جوامع رنگین پوست یا فقیر قرار  می گیرند. نابرابری محیطی

وجود تفاوت بین ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نواحی مسکونی یك شهر و بررسی عوامل موثر در ایجاد و تشدید آن نابرابری فضایی
بهر ه برداری برابر و منصفانه همه از محیط طبیعی  اکولوژیکی

عدالت فضایی مستقل از دیگر فرم های عدالت )اجتماعی، اقتصادی و محیطی( نیست و از آنجا که فضا عنصر مشترک و پیوند 
دهنده آنهاست، عدالت فضایی می تواند به عنوان، مرکز انواع مفاهیم عدالت عمل کند. فضایی

جدول شمارة 2: جمع بندی و دسته بندی دیدگاه های مطرح شده در مورد عدالت محیطی در تعاریف مختلف
تعریف دیدگاه

تعریفی از عدالت محیطی که  بر مفاهیم انصاف و برابری در یك چارچوب منظم تاکید دارد:
عدالـت محیطـی رفتـار منصفانـه و درگیـری معنادار همه مـردم صرف نظر از نژاد، رنـگ، جنس، ملیت، یا درآمد نسـبت 

به  توسـعه، پیاده سـازی و اجرای قوانین، مقررات و سیاسـت های محیطی اسـت.

عدالت محیطی به عنوان یك 
سیاست

تعریفـی کـه مـورد اسـتفاده بسـیاری از مدافعـان جنبـش عدالـت محیطـی اسـت و بـر ارائـۀ جامـع موضوعـات عدالـت 
محیطـی تأکیـد دارد. در ایـن تعریـف عدالـت محیطـی هـم در محیـط کالبـدی و هـم در محیـط انسـانی مطـرح اسـت:

عدالـت محیطـی حقـی اسـت بـرای همـه، حـق بهره منـدی از یـك محیط امـن، سـالم، مولـد، و پایـدار، که »محیـط« در 
کلیـت خـودش جایـی در نظـر گرفتـه  می شـود کـه شـامل محیط هـای اکولوژیکـی، فیزیکی ) طبیعـی و انسان سـاخت(، 
اجتماعـی، سیاسـی، زیباشـناختی، و اقتصـادی اسـت. عدالـت محیطـی بـه وضعیتـی برمی گردد کـه در آن شـرایط چنین 
حقـی قابـل اعمـال و اجراسـت، کـه از طریـق آن هویت، نیاز و شایسـتگی شـخص یا گـروه به گونه ای حفاظت شـود که 

زمینـه خودشـکوفایی و توانمنـدی فـرد یـا جامعـه را فراهم  کند.

عدالت محیطی به عنوان یك 
جنبش اجتماعی متشکل از 

موضوعات عدالت اجتماعی و 
دغدغه های فعاالن محیط باور

تعریفـی کـه تمرکـز بیشـتر بـر قوانین محیطـی و حفاظت محیطی دارد و مسـتلزم عدالـت برابر، حفاظت برابر و دسترسـی 
برابـر به فرآیند تصمیم سـازی اسـت:

عدالـت محیطـی بـه عنـوان دنبالـه و ادامه عدالت برابـر و حفاظت برابـر تحت عنوان قانونـی که تمامی قوانیـن و مقرارت 
محیطـی در لـوای آن ملـزم بـه ممانعـت از تبعیـض بـر اسـاس نـژاد، قومیـت، و یـا وضعیـت اجتماعـی/ اقتصادی انـد. این 

مفهـوم بـر تمامـی فعالیت هـای حکومتـی و در تمامـی سـطوح محلـی، منطقه ای و کشـوری اعمال  می شـود.  

عدالت محیطی به عنوان یك 
نیاز برای دسترسی برابر به فرآیند 

تصمیم سازی
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جمع بنــدی ایــن مطالــب نشــان می دهد کــه پژوهشــگران و 
متخصصان امر از عدالت محیطی دو اســتفاده متمایز داشــته اند: 
نخستین و رایج ترین استفاده عدالت محیطی را جنبشی اجتماعی 
توصیــف می کند که بر توزیــع منصفانه هزینــه و فایده محیطی 
تمرکز دارد. دومین اســتفاده از عدالت محیطی به گونه ای اســت 
که بخشی میان رشــته ای از ادبیات علوم اجتماعی دانسته می شود 
که شــامل نظریه های زیســت محیطی، نظریه های عدالت، قوانین 
محیطی و حکمرانی، سیاســت های زیست محیطی و برنامه ریزی، 

توسعه، پایدار و بوم شناسی سیاسی است )جدول 3(.

جدول شمارة 3: تعریف عدالت محیطی از منظر مفاهیم مختلف
توضیح سه گستره تعریفی مفهوم

پاسخ به مشکالت مربوط به 
انصاف، به کار بردن قوانین و 
مقررات حکومتی، معیارهای 

ارزش گذاری شده و اقدام 
براساس یك رفتار بدون تبعیض

برابری رویه ای

عدالت 
محیطی

توجه به موقعیت مکانی 
مخاطرات محیطی با در نظر 
گرفتن جوامع رنگین پوست 

و فقیر

برابری زیست  
محیطی

در نظرگرفتن راهی که در آن 
عوامل اجتماعی از قبیل: نژاد، 

قومیت، طبقه اجتماعی، و قدرت 
سیاسی در تصیم سازی محیطی 
اثر  می گذارند و بازتاب دارند.

برابری اجتماعی

تبلور اصل عدالت و عدالت محیطی در اندیشه دینی 
و سیاسی اسالم 

عدالــت از دیدگاه هــای مختلف به عنوان منشــأ و مبنای ایجاد 
محیــط مطلوب و عاملــی مهم در تعریف شــهری ایده آل مطرح 
بوده  است. از عدالت تعابیر و برداشت های مختلفی ارائه شده و در 
طــول تاریخ نظریه های گوناگون درباره مفهوم عدالت بیان گردیده 
است؛ اما نگاه اسالم به عدالت با همه مکاتب بشری متفاوت است. 
اهمیــت عدالت در اســالم از آنجا سرچشــمه می گیــرد که بنابر 
آموزه های اســالمی، خداوند عادل اســت و همه افعال الهی عین 
دادگری و عدالت اند. عدل و عدالت در مذهب شیعه اهمیتی ویژه 
دارد؛ به طوری که از اصول دین به شمار می آید )خطیبی کوشك، 
1385: 333(. در ادامــه به چگونگی نگرش به اصل عدالت به طور 
عام و عدالت محیطی به طور خاص در مدینه فاضله یا آرمان شهر 
اســالمی از نگاه قرآن و معصومین و علمای مسلمان پرداخته شده 
اســت و در پایان سعی شده معیارهای آرمان شــهر اسالمی از این 

نظریات استخراج شود.
انعکاس عدالت و عدالت محیطی در  شهر اسالمی از منظر قرآن 
ریشه اصلی مباحث مربوط به عدل را باید در اصلی ترین منبع تعالیم 
اســالم »قرآن«، جست وجو کرد. با عنایت به انواع عدل مطرح شده در 

تعالیم قرآنی یعنی عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل اخالقی و عدل 
اجتماعی، می توان به این اصل اساسی دست یافت که پایه  جهان بینی 

قرآنی را عدل تشکیل می دهد )مطهری،1357: 35(:
- خداوند آفرینش  جهان هستی را براساس عدالت استوار می کند؛ 
عدل الهی چون صفت حق تعالی است در عین واقعی بودن و کامل 
بودن، یکی از اصول آفرینش نیز هست. عالوه بر اینکه خلقت جهان 
هســتی بر اساس عدل اســت ایجاد قوانین و سنن و کلمات جهان 

هستی نیز بر پایۀ عدل و داد تحقق یافته است5.
- اســتقرار عدالت یکی از مهم ترین اهداف انبیاء الهی: در آیه 
25 ســوره حدید آمده اســت: »همانا ما پیغمبران خــود را با ادله و 
معجزات )به حق( فرســتادیم و برایشان کتاب و میزان )عدل( نازل 
کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند6«؛ و چون وجود جامعه ای عادل 
هم نیاز به قدرت معنوی دارد و هم قدرت مادی، در آیه فوق به هر 

دو قدرت اشاره شده است7.
- مســاوات و عدم تبعیض نژادی اصِل اساســی ای که خداوند 
جامعه اســالمی را بر آن استوار می داند: با ظهور اسالم، تمام آمال 
و آرزوها و منافع اشــراف با چالش مواجه شــد؛ یکی از این منافع، 
تبعیض نژادی و به بند کشــیدن افراد سیاه پوست بود. لذا قرآن با 
تفاخرها و امتیازات نژادی به شــدت مقابله کرده است. خداوند در 
آیه 13 حجرات می فرماید: »ای مردم! ما شما را به صورت زن و مرد 
آفریدیم، و شما را گروه گروه گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید8. 
انعکاس عدالت و عدالت محیطی در  شهر و آرمان شهر 

اسالمی از منظر معصومین 
به غیــر از آیات قرآن، توجه به عدل در احادیث نبوی و روایات 
ائمــه معصومین نیــز دیده می شــود. نبی اکــرم در این خصوص 
می فرمایند: »یك ساعت عدالت از هفتاد سال عبادتی که روزهای 
آن روزه و شب های آن احیا داشته باشید بهتر است9« )نراقی، 1384: 
223( اقدامات نخســتین پیامبر)ص( در مدینه انسجام و وحدت را 
ایجاد کــرد و محدودیت های طبقاتی را حذف نمــود و بازارها و 
میادیــن و فضاهای عمومــی را در ارتباطی معنوی با خود قرار داد. 
پیامبــر)ص( با اقطاعــات و وقف زمین و چاه های آب و تقســیم 
ثروت بین مهاجر و انصار10 و تدوین نخســتین پیمان نامه عمومی 
اســالم بین طبقات مختلــف موجود در مدینه، و تقســیم افراد به 
حضری و بدوی و تبیین الگوهای رفتاری مناسب دو شعار اساسی 
تقسیم ثروت ها بین مردم و تعالی ارزش های انسانی را محقق نمود 
)پاک، 1387: 138( که این اقدامات مظاهر عدالت محیطی است. 
همچنین عدم تبعیض نژادی در سیرۀ رسول خدا)ص( همواره مورد 

توجه و تأکید بوده است11. 
ائمــه معصومین )ع( نیز عدالت همه جانبه را مدنظر داشــته اند. 
امام علی)ع( حکومت خویش را بر پایه عدالت گستری بنیان نهاد. 
خطبه هــا، نامه ها و کلمات قصار ایشــان به ویــژه عهدنامه مالك 
اشــتر، که با تفصیل تمام چگونگی رفتار عادالنه حاکم اســالمی 
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بــا صنف های گوناگون جامعه را بیان می کند، گواهی روشــن بر 
این حقیقت اســت12 )کلینی،1350 :411(. بنابر معتقدات اسالمی 
و شــیعی، عدالت راستین و جهانگیر در آرمان شهر مهدوی تحقق 
خواهــد یافت. در خصوصیــات حکومت امام زمــان )عج(، هیچ 
ویژگی به اندازه »عدالت« و »قســط« روشــنی ندارد. آن قدر که در 
روایات بر ویژگی عدالت گستری آن حضرت تأکید شده، بر سایر 
مســائل چنین ابرامی نرفته است و این نشان از برجستگی این مهم 

در دوران ظهور و آرمان شهر مهدوی دارد )ترانه ای، 1383: 484(
انعکاس عدالت و عدالت محیطی در  شهر و آرمان شهر 

اسالمی از منظر حکما و علمای مسلمان
کالم الهی )وحی(، کالم معصومین)ع( )احادیث(، عقل و اجماع 
خبرگان، به عنوان چهار مرجع و سرچشمۀ قابل اعتمادـ  در دو مورد 
بی انحراف و بی نقص )کالم الهی و معصومین( که در باال بررسی 
شــد و در دو مورد دیگر به طور نســبی و اعتباری )عقل و اجماع( 
وجود دارند که در ادامه به بررسی نظر اندیشمندان مسلمان پرداخته 
می شود. شــهر آرمانی اسالم و شــهر خدا که اندیشمندان بزرگی 
چون فارابی، اخوان الصفا، ســهروردی، ابن رشد، خواجه نصیرالدین 
طوســی، خواجه نظام الملك و... در اندیشــه سیاســی خود، از آن 
سخن گفته اند، می تواند در کنار حقیقت اعتقادی و ایمان واقعی 
به اســالم، معیاری برای ارزیابی شــهر اسالمی باشد. مفهوم عدالت 
در کانون هر اندیشــه  فلسفی درباره سیاســت قرار دارد. به جرئت 
می توان گفت که اختالف در آرای بسیاری از اندیشمندان سیاسی 
به اختالف دریافت آنان از این مفهوم باز می گردد، و اگر بتوان این 
اختالف دریافت را به درســتی توضیح داد، راه تبیین اختالف آراء 
نیز به طور عمده هموار می شود13. در اندیشه سیاسی دوره  اسالمی، 
به طور کلی، ســه دریافت متفاوت از عدالت را می توان تمیز داد: 
ترجمه آثار یونانی14، سیاست نامه نویســی15 و شریعت نامه نویسی16 
)طباطبایــی، 1386: 169 و ماوردی، 1365: 668(. بر این اســاس، در 
ادامه دریافت های علما و فیلســوفان مســلمان از عدالت و عدالت 

محیطی با توجه به این سه رویکرد بررسی می شود.
فارابی )معلم ثانی(

فارابی از جمله فیلســوفانی است که با کندوکاو در آثار فالسفه 
یونانی آرمان شــهر یا مدینه فاضله خود را معرفی کرده است17. در 
اندیشه سیاســی فارابی عدالت از مفاهیم کلیدی است و حتی در 
محتوایی بسیار متنوع تر و گسترده تر از فالسفه یونان طرح می شود. 
موضوع اصلی اندیشــه وی برعکس افالطون، عدالت نیست، بلکه 
ســعادت است. بحث او با خداشناســی، نبوت و مسائل مربوط به 
آن دو آغاز می شــود )اخــوان کاظمــی، 1388: 123( و به عدالت 
می انجامــد. در بحث عدالت از دید فارابی، نکته مهم این اســت 
که ابتــدا، عدالت و توازن و اعتدال را می تــوان در روش تعقلی و 
روش علمی او مشاهده کرد. برخی متفکران موضوع عدالت از دید 
فارابی را »عدالت عقلی به عنوان عدالت ایده آل« نامیده اند و نقش 

فارابی را عالوه بر تلخیص و بازگویی نظریات افالطون و ارسطو، در 
ارائه نظریه مختص عدالت وی که مبتنی بر هماهنگی بین عقل و 
دین بود، می دانند )Khadduri, 1984: 84-85( در آثار فارابی، چند 

:)URL1( تعریف برای عدالت قابل شناسایی است
ـ عدالت، خصیصه ماهوی نظم حاکم در کائنات

ـ عدالت به معنای ایفای اهلیّت و استعدادها و رعایت استحقاق ها 
و سلسله مراتب، و عدم ترادف با برابری مطلق

ـ عدالت، بــه معنای فضیلت و ملکه اخالقی در فرد برای عمل 
به فضایل اخالقی نسبت به دیگران

ـ عدالت و نظریه اعتدال و ملکات متوسطه
ـ عدالت، به معنای تقسیم مساوی خیرات مشترک عمومی

ـ عدالت، هدف قوانین مدینه 
شــاید این نوع نگرش بــه اصل عدالت در مدینــه فاضلۀ فارابی 
ناشــی از عصر فارابی، عصر هرج و مرج، تشــتّت و زوال بنیادهای 
سیاســی و اجتماعی جهان اسالمی اســت )اخوان کاظمی، 1388: 
125(. در جمع بنــدی آرا و نظرهــای فارابــی در خصوص فلســفه 
عدالت می توان چنین بیان داشت که او به خوبی به دو رویکرد از 

رویکردهای چهارگانه عدالت محیطی توجه کرده است:
1ـ عدالــت از منظر توزیع )عدالت توزیعــی(: عدالت، به معنای 

تقسیم مساوی خیرات مشترک عمومی
2ـ عدالــت از منظــر قابلیت ها و ظرفیت هــا: عدالت به معنای 
ایفای اهلیّت و استعدادها و رعایت استحقاق ها و سلسله مراتب، و 

عدم ترادف با برابری مطلق.
ابوعلی سینا )شیخ الرئیس(

آرمان شــهر در آراء ابن ســینا بــه تصریــح معرفــی نشــده اما 
اندیشــه های فلســفه اجتماعی ابن ســینا، توصیفاتی از آرمان شهر 
فلســفی این فیلسوف مّشــایی دارد )فکوهی، 1381: 77(. ابن سینا 
هماننــد فارابی و افالطــون و... که آراء خود را مــدون کرده و نام 
»اتوپیا«)مدینه فاضله، آرمان شهر( بر آن نهادند، اثر و مشرب فلسفی 
خاصی ابداع نکرد، لیکن برایند اندیشه های خود را به شکل جامع 
در پایان کتاب الشــفاء آورده و در دو فصل به تشریح آنها پرداخته 
است. از نگاه او شهرها سه گونه اند: گمراه شهر-که باید آن را به راه 
حق فراخواند، ناسازشهر-که دارای سنت  هایی برخالف سنّت فرّهی 
)کریمه( اســت، آیین شهر-که ســنّت گذار آن خداست، و همین 
مدینه، »دادشــهر« است. در این دادشــهر )= مدینۀ عادله(، سزاست 
که عوام از اخالق و عاداتی که شریعت نهاده است پیروی کنند تا 
آنکه کردارهای نیك با تکرار پیوسته و بسیار و طی زمانی طوالنی 
آیین شود. ابوعلی سینا درباره عدالت بیش از فارابی به واقع گرایی 
معتقد اســت. وی عدالت را به معنــای برابری مطلق نمی داند بلکه 
آن را در زمینه استحقاق های متساوی و نفی تبعیض الزم می داند. 
ابن سینا به جای »برابری مطلق« قائل به تفاوت در بین انسان هاست. 
برخی اندیشــمندان، عدالت مورد ادعای ابن سینا را »عدالت عقلی 
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بــه عنوان تجلی و تعبیــری از قرارداد اجتماعی« عنــوان نموده اند 
)Khadduri, 1984: 88(. در آرای ابن ســینا لــزوم وجود مشــارکت 
مردم در تصمیم گیری ها قابل مشــاهده است، اما نکته قابل توجه 
در آن ژرفای نگرش این فیلسوف به این موضوع است. ابن سینا در 
ده قــرن پیش، به بروز بحران کثرت گرایی18 در صورت مشــارکت 
حداکثری مــردم در جامعه اشــاره می کند. راه حــل مقابله با این 
کثرت گرایی در آرا و نظرها را تعریف مبنایی مشــخص می داند. 
مبنا و مقیاس، سنت و عدل است و برای تشریح سنت و عدل نیز، 

قانون گذار عادل نیاز است )اخوان کاظمی، 1388: 127(.
با این شواهد عدالت محیطی در نظرگاه ابن سینا در بعدی دیگر 
نســبت به فارابی دیده می شود. ابن ســینا عالوه بر توجه به عدالت 
از منظر قابلیت ها و ظرفیت ها به عدالت از منظر رویه و مشــارکت 
همه جانبه مردم در جامعه اشــاره دارد؛ که یکی از مهم ترین وجوه 
برقــراری عدالــت محیطــی در جامعه و بــه طور ویــژه در تدوین 
سیاســت های شهرسازانه، در قالب مطالبات فعاالن نهضت عدالت 

محیطی است.
محمد بن احمد بن رشد اندلسی )ابن رشد(

نظریه ابن رشــد این اســت که فرد باید با توجــه به توانایی هایی 
که دارد دارای حرفه ای باشــد که در آن تبحر دارد و حق اشــغال 
موارد دیگر را ندارد. ابن رشــد معتقد اســت کــه در این موارد همه 
افــراد مســاوی اند و میان زن و مــرد تفاوتی وجود نــدارد. او برای 
حق مالکیت اهمیت زیادی قائل اســت، بدین ترتیب که فرد باید 
مالك دســترنج خود باشــد و توان تصرف در آن را داشــته باشد. 
آرمان شهر فلسفی ابن رشــد نیز مانند آرمان شهر فلسفی افالطون، 
فارابی و ابن سیناست، هرچند اندکی وجه تمدنی و علم االجتماعی 
آن، افزونی یافته اســت بــه صورت کلی برخی شــاخصه های آن 

عبارت انداز )آکوچکیان، 1387: 26(:
- سعادت معنوی در گفتمان ترقی شهر، اصالت دارد؛

- حاکمیت در شهر با عقل و شیوخ است؛
- عدالــت اجتماعی عقل مدار، اصل در نظام اجتماعی شــمرده 

می شود؛
- دفاع از حقوق زنان مورد توجه است.

ابن رشــد به پیروی از ارســطو در موارد حقوق اساسی در جامعه 
این دیدگاه را دارد که فرد و همه فراد اجتماع از مشــی معتدل باید 
پیروی نمایــد. او به حق برای مداخله در تعیین سرنوشــت و حق 
آگاهــی برای عموم اهمیت درجه یك قائل اســت که باید به آن 
توجه شــود. او به عدالت سیاســی در فرد و حکومت توجه نموده 
آن را از همدیگر جدا نمی داند )ابن رشــد، 1998: 1852(. او رعایت 
مصالح عمومی، تأمین امنیت و توجه به اســتعدادهای نخبگان را 
ضروری می داند که باید از همه موارد مضر در امان بماند )سلمان، 
1390(. در عرصه اقتصادی، حاکمیت باید به فردی توجه نماید که 
به تنهایی قادر به تامین نیازهای خود نیســت. بــرای رفع نیازهای 

عمومی اتباع با در نظر داشتن توزیع عادالنه مشاغل و مالکیت های 
عمومــی امکان تامین وجــود دارد. گذری کوتــاه در آثار و آرای 
ابن رشــد توجه وی به تحقق عدالت محیطی در سه اصل را آشکار 
می کند: عدالت از منظــر توزیع برابر، عدالت از منظر قابلیت ها و 

ظرفیت ها و عدالت از منظر رویه و مشارکت.
خواجه نصیرالدین طوسی

خواجــه نصیرالدین طوســی از جمله متفکرانی اســت که در 
جریان سیاست نامه نویســی عدالت را تعریــف می کند19. خواجه 
در بحث مدینه فاضله و سیاســت مدن، پیرو فارابی است. خواجه 
پیرو و شــارح آثار ابن ســینا و مســکویه رازی نیز هست. نظریات 
خواجــه در مبحث عدالت گرچه همانند اغلب فالســفه مشــایی 
متأثر از اندیشــه افالطون و ارسطو اســت؛ ولی عمدتاً ریشه قرآنی 
و اســالمی دارد. خواجه نصیرالدین طوسی به مانند سایر فالسفه و 
بنا به نظریه اعتدال، معتقد اســت که عدالت به دنبال ســه فضیلت 
دیگر که عبارت اســت، از حکمت و شــجاعت و عفت، حاصل 
می گردد. عدالت حد وســط و حالت تعــادل بین ظلم و انظالم و 
شامل جملگی اعتداالت است و هر دو طرفش، جور است. عدالت 
به معنای ایفای اهلیت و استعدادها و رعایت استحقاق ها و سلسله 
مراتب است نه تساوی مطلق. خواجه نصیر همانند فارابی و بوعلی، 
بــه تعاریفی از عدالت از جمله »اعطــاء کل ذی حق حقه«، »وضع 
کل شــی فی موضعه« اعتقاد داشته و با رد برابری مطلق، تساوی و 
رفع تبعیض در زمینه استحقاق های مساوی را الزم می دانسته است. 
این تعبیر از عدالت که از شــایع ترین تعابیر اسالمی و افالطونی از 
این مفهوم اســت، در نزد خواجه نیز بســیار مهم و اساســی است 
و او تعریف این مفهوم را با بررســی معنای تســاوی آغاز می کند. 
برخــی از مؤلفان نیز این معنــا از عدالت را نزد خواجه تمیز داده و 
وجه ممیزه شمرده اند و از جمله معتقدند: »عدالت در مدینه فاضله 
خواجه نصیرالدین طوسی، همان عدالت افالطونی و فارابی است و 
تحقق آن، وابسته به این است که هر کس بر حسب شایستگی در 
پایگاه راســتین خود جای گیرد و به کاری بپردازد که با سرشت و 
استعداد او سازگار است. هیچ کس نباید بیش از یك پیشه داشته 
باشد؛ زیرا طبایع مردم اقتضا می کند که به کاری که شایسته آنند، 
بپردازند« )اصیل، 1381: 120(. با توجه به مطالب ذکر شده تعاریف 
عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر طوسی می توان 

چنین جمع بندی کرد:
ـ ریشه الهی داشتن عدالت و اینکه عادل اصلی ذات الهی است 

و ضرورت دارد همه در عدالت به عدل وی تأسی نمایند.
ـ عدالت به معنای ایفای اهلیت و استعدادها و رعایت استحقاق ها 

و سلسله مراتب است نه تساوی مطلق. 
ـ عدالت در مدینه، تقسیم مساوی خیرات مشترک عمومی است.

ـ عدالت، هدف قوانین مدینه است )جدول 4(.
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جدول شمارة 4: عدالت و عدالت محیطی در نظرگاه حکما و علمای مسلمان
اصول عدالت 

محیطی اصول عدالت هدف ویژگی نام جامعه 
آرمانی

نام اثر 
آرمانگرا نام و تاریخ

برابری اجتماعی و 
اقتصادی

عدالت از منظر توزیع
عدالت از منظر قابلیت ها و ظرفیت ها سعادت معنوی نگاه اندامگرا 

به شهر مدینه فاضله
آرای اهل 

مدینه فاضله و 
السیاسه

 فارابی
)259-339هـ .ق(

برابری اجتماعی و 
اقتصادی

برابری روند کاری

عدالت از منظر قابلیت ها و ظرفیت ها
عدالت از منظر روند کار )مشارکت 

مردم(

ارائه سنت فرهی 
)کریمه( برپایه 

شریعت
عدالت  داد شهر

)آیین شهر( الشفا  ابوعلی سینا
)370-428هـ.ق(

برابری اجتماعی و 
اقتصادی

برابری روند کاری

عدالت از منظر توزیع
عدالت از منظر قابلیت ها و ظرفیت ها

عدالت از منظر روند کار )مشارکت مردم(

رسیدن به 
فضیلت، کمال 

وکمال یابی
شریعت اسالمی اجتماع 

فضیلت محور -  ابن رشد
)520-592هـ.ق(

برابری اجتماعی و 
اقتصادی

عدالت از منظر توزیع
عدالت از منظر قابلیت ها و ظرفیت ها

ایجاد اشتراک 
در آرا و افعال

نابرابری آدمیان 
و تقسیم کار 

اجتماعی
- اخالق ناصری

خواجه نصیر 
 الدین طوسی

)598-672هـ.ق(

چارچوب نظری و روش پژوهش 
عدالت محیطی به عنوان یک اصِل شهرسازی اسالمی

شــهر اســالمی تجلی گاه عدل به عنوان ویژگی بارز فعل الهی 
و اصل اساســی اسالم اســت. رعایت عدل در ایجاد یك مجموعه 
زیســتی عبارت اســت از انتخاب مکان و واگذاری نقشــی خاص 
به هــر عضو مجموعه، به گونــه ای که بهتر از آن ممکن نباشــد. 
بر این اســاس از شــاخص ترین اصول اســالمی و انســانی حاکم 
بر مناســبات شــهروندی در حوزه تعامالت اجتماعــی می توان به 
عدالت محیطی اشــاره نمــود. به این ترتیب، می تــوان گفت که 
عدالــت محیطــی همان گونه که پایــه ای برای روابــط اجتماعی 
جامعه اســالمی است، مبنایی برای شهرســازی و اجرای طرح های 
شــهری در شهرهای سرزمین های اســالمی نیز می تواند باشد؛ زیرا 
شهرســازی در بنیاد خــود فعالیتی اجتماعی برای شــکل دادن به 
فضای زندگی اســت. مطابق مطالعات انجام شده بر مفهوم عدالت 
محیطــی در آرمان شــهر اســالمی از منظر قــرآن، حدیث و آرای 

حکما و علما، اولین معیار عدالت محیطی در آرمان شهر اسالمی 
بــا تأکید و اهمیت ویژه »برابری اجتماعی اقتصادی« از منظر توزیع 
و قابلیت ها و ظرفیت هاســت. دومین معیــار »برابری روند کاری« 
)رویه ای( ناظر بر روند کار و مشارکت مردم در امور زندگی خویش 
اســت. از آنجایی که این معیارها تلویحاً بر برابری زیست محیطی 
تأثیرگذارند، ســومین معیار را که ناظر محیــط زندگی و کیفیت 
آن اســت را می  توان »برابری زیســت محیطی« در نظر گرفت. هر 
سه قســم از این برابری ها از اصول اساســی و اولیه تحقق عدالت 
محیطی در شهرسازی اند که در اندیشه شهر و آرمان شهر اسالمی 
بر آنها  مؤکداً اشــاره و تأکید شده اســت )شکل2(. اصول عدالت 
محیطی با هــدف ایجاد محیط برابر برای همــه، محیطی که در 
آن همــه مردم صرف نظر از رنگ پوســت، ســطح درآمدی، نژاد 
و ســطح تحصیــالت در کنار هم به نســبت برابــر از خدمات و 
امکانــات محیطی بهره  برند و از مخاطــرات طبیعی و غیرطبیعی 
متضرر شوند، ایجاد شده است. محیطی که در آن درگیری معنادار 

شکل شماره 2: معیارهای عدالت محیطی در شهر احصا شده از اندیشه های آرمان شهری اسالمی؛ مأخذ: نگارندگان
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و منصفانــه همــه در فرایند تصمیم ســازی و اتخاذ سیاســت ها، 
خط مشــی ها و راهبردهای محیطی فراهم آید. از ســوی دیگر در 
شهرسازی، عدالت محیطی در دو بُعد تهیه طرح و اجرای آن قابل 

بررسی است:
عدالــت در بُعــد تهیه طرح عمدتاً شــامل: مکان یابی مناســب 
کاربری ها، تجانس و هماهنگی و تــوازن بین فعالیت ها و کالبد، 
حفظ روابط اجتماعی پویا و کارآمد گذشته، ممانعت از تبعیض و 

نژادپرستی محیطی و مشارکت شهروندان است. 
عدالــت در بُعد اجــرای طرح شــامل: توجه به حــق مالکیت، 
سکونت و کسب و کار ساکنان و نیز وجود سازوکار منظم، روشن 
و مؤثر برای رســیدگی به شکایات و اعتراضات، مشارکت مردم در 
اجرای طرح و مراحل مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری است. 
بر اســاس دو بعــد مذکــور و ماهیت اصول مطــرح در عدالت 
محیطــی، می تــوان برابــری  اجتماعــی ـ اقتصــادی و برابــری 
زیســت محیطی )محیطی( را در بعد تهیه طــرح و برابری رویه ای 
را در بعد اجرای طرح دســته بندی نمود )شــکل 2(. در این مقاله به 
رعایت اصل عدالت محیطی در تهیه طرح و اندیشه های حاکم بر 
تهیه طرح از نظــر برابری های اجتماعی اقتصادی و محیطی یعنی 
تعادل بین انســان و فضا، فعالیت و فضا و نیز انتخاب و جانمایی 
کاربری ها، مشــارکت مردم در تمامــی مراحل تصمیم گیری بدون 
توجــه به نــژاد، اقلیت و یا ســطح درآمدی و... پرداخته می شــود. 
بدین منظور، محله روســتا بنیان سفین قدیم جزیره کیش به عنوان 
نمونه ای از محدوده های شهری که در معرض بی عدالتی محیطی 
قــرار گرفته، معرفی می شــود. روســتا و شــهر به عنــوان دو نظام 
عملکردی مجزا بعد از ادغــام در یکدیگر پیامدهای مختلفی که 
بازتــاب اثر نیروهای مختلف و جریانات موثر بر آنها در گذر زمان 
اســت، را موجب می شوند که گستره وسیع  این پیامدها )مثبت و 
منفی( صرفاً به ابعاد فضایی ـ کالبدی محدود نمی شــود. در واقع 
مهم ترین عامل ظهور این آثار )مثبت و منفی( رویارویی این دو نوع 
نظام ســکونتگاهی متفاوت با ساختار و کارکرد ناهمگون و متمایز 

است. اگرچه بیشترین اثرگذاری مربوط به 
نظام غالب )نظام شــهری( است، اما نظام 
مغلوب )نظام روســتا( نیز منفعل نخواهد 
مانــد و آثــار خــود را بر شــهر خواهد 
گذاشــت. حاصل ادغام دو سیستم ایجاد 
و یا افزایش ســطح نابرابری های محیطی 
در شهر است. نابرابری   هایی که در مرحله 
آغاز ادغام شهر و روستا پایه گذاری شده 
و متناســب با میزان ادغام روستا در شهر 
کاهش می یابند و یا تشــدید می شــوند 
و آثار خود را بر محیط زندگی ســاکنان 
تحمیل می کنند. شکل 3 تأثیر و تأثرات 

دو سیستم روستا و شهر را بر روی یکدیگر نشان می دهد.
به منظور شناسایی و تحلیل نابرابری های ناشی از بی عدالتی های 
محیطی در محله روستابنیان ســفین کیش )از بعد تهیه طرح(، از 
دو روش تحلیل کمی و کیفی استفاده شده است در روش تحلیل 
کمی از پرســش گری و ابزار پرسشنامه استفاده شده است20. بدین 
منظور شاخص ها، متغیرها و سنجه های برابری اجتماعی اقتصادی 
و زیســت محیطی حاصل از مطالعات تجربی روشــمند در حوزه 
عدالت محیطی اســتخراج و متناســب با ویژگی های آرمان شــهر 
اســالمی تدقیق شــدند )جدول 5(. همچنین با حضور در محل و 
برداشت میدانی فضاها و فعالیت ها با کمك ابزار نقشه و محاسبه 
سطوح و سرانه ها، همجواری ها و... و تطابق نتایج حاصل از تحلیل 
کمی و کیفی ســطح تحقق عدالت محیطی سنجیده می شود. به 
منظور سنجش کمی برابری اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی، 
بعد از جمع آوری مقدار عددی هر شاخص )حاصل از پرسشنامه ها 
و محاســبات نگارندگان(، امتیاز اســتاندارد مجموع برای هر معیار 
محاسبه می شود تا در نهایت بیشترین بعد بی عدالتی محیطی در 

محله آشکار شود.
جامعه آماری ســاکنان محله روستابنیان سفین هستند که حجم 
نمونــه مطالعاتی با توجه به تبعیت از توزیع نرمال به همراه افزایش 
تعداد نمونه برای افزایش دقت پرسشــگری جهت پوشــش ریزش 
احتمالی پرسشــنامه به جهت نوع پاسخگویی با شیوه نمونه-گیری 
تصادفی تعییــن گردید. با توجــه به معیارهــای عدالت محیطی 
پرسشــنامه ای در قالب 25 گویه متناسب با ســنجه ها و متغیرهای 
عدالت محیطی تنظیم شــد. بررســی کیفی روایی پرسشــنامه از 
طریق پر کردن 10 پرسشــنامه آزمایشــی و مصاحبه با متخصصان 
زمینه پژوهش، ســواالت نهایی پرسشــنامه را به 20 پرسش کاهش 
داد. پایایی پرسشــنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ عدد 0.928 
تأیید شــده اســت که عدد قابل قبول در ســطح عالی اســت. در 
ادامه تالش می شــود با تحلیل آمــار و اطالعات و نتایج حاصل از 
تحلیل برابری های اجتماعی ـ اقتصادی و زیست محیطی از طریق 

شکل شمارة 3: تأثیر و تأثرات شهر و روستا بر یکدیگر و ایجاد نابرابری های محیطی
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پرســش گری و برداشــت میدانی دالیل بــروز بی عدالتی محیطی 
و تبعــات ناشــی از آن بر پیکره محله  اصیل ســفین قدیم کیش 
ریشــه یابی گردد و در نهایت درآمدی بر جست وجوی راهکارهایی 

برای کاهش این نوع از بی عدالتی ارائه گردد.

یافته های پژوهش
محله روستابنیان سفین قدیم در جزیره کیش

تنها ســه آبادی از کیش قدیم باقی مانده است که قدیمی ترین 
و پرجمعیت ترین آن، ســفین قدیم است. محله روستابنیان سفین 
قدیم کــه در قســمت غربی جزیره کیــش قرار گرفته اســت از 
شــمال به دریــا و بندر صیــادی، از جنوب به آرامســتان، از غرب 
به نخلســتان های کیش و از شــرق به محله سفین جدید محدود 

می شود. وسعت این محله حدوداً 16 هکتار است )تصویر 1(.

تصویر شمارة 1: موقعیت قرارگیری محله  روستا بنیان سفین قدیم در 
جزیره کیش

از مهمترین عناصر پیرامون محله ســفین قدیم می توان به بندر 
صیــادی میر مهنا اشــاره کرد. همچنین تجــارت خانه جنوب که 
ســاختمانی اداری مربوط به بازاریان کیش است.  آرامستان مشهور 
به محشــره السفین در غرب محله که در حال حاضر مورد استفاده 
قرار نمی گیرد اما همچنان دســت نخورده باقی مانده است. واحد 

جدول شمارة 5: معیارهای عدالت محیطی و عوامل متناظر آن برگرفته از بازخوانی اندیشه های آرمانشهری اسالمی و سنجه ها و متغیرهای آنها

منابع تعداد 
گویه ها متغیرها سنجه ها

عامل متناظر 
عدالت محیطی در 

شهرسازی

عامل متناظر 
در آرمانشهر 

اسالمی

معیار 
عدالت 
محیطی

بُعد

-Wander et al, 2014
-Anderson, 2011
-Schulman, 2010
-S.Adams, 2010
- EPA, 2017

- نقی زاده، 1378
- حکیم، 1381

- تحقیقات نویسنده

2  ـ میزان اشتغال و بیکاری 
)مطابق تعاریف رسمی( میزان اشتغال

آسیب پذیری 
اجتماعی اقتصادی

)ناشی از عدم 
توزیع متناسب 

هزینه - فرصت ها(

ت از منظر توزیع
عدال برابری اجتماعی اقتصادی

تهیه طرح

1 ـ متوسط ارزش مسکن ارزش مسکن
1 ـ % اجاره نشینان اجاره نشینی

4

ـ دسترسی به منابع حمایت از 
زندگی مانند موقعیت های گذران 

زندگی
ـ دسترسی به خدمات بهداشت و 

درمان

رفاه اجتماعی

1 ـ متوسط درآمد خانوارها سطح درآمد

1 ـ % افراد باالی 24سال بدون 
مدرک دیپلم سطح سواد

پتانسیل در معرض 
خطر بودن

)ناشی از قابلیت ها 
و ظرفیت های 

جمعیتی(

ت ها
ت ها و ظرفی

ت از منظر قابلی
عدال

1 ـ نسبت تعداد مردان به زنان تعادل جنسیتی

2 ـ % خانوارهای در اقلیت )قومی، 
مذهبی(

گروه های 
جمعیتی

2 ـ % افراد باالی 65 سال
ـ % کودکان زیر 5 سال جمعیت حساس

- - تراکم جمعیتی

1
ـ کارخانه ها، کارگاه ها، تعمیرات 
خودرو،  مصالح ساختمانی، پمپ 

بنزین، انبار و توزیع کاال

نزدیکی به 
کاربری های 

مرتبط با صنعت

نزدیکی به خطر 
و کاربری های 

حساس

ب
ت متناس

ب و مجاور
مکان یابی مطلو

ت محیطی
برابری زیس

2
ـ فاصله تا راه آهن/ فرودگاه/ 

سواحل
ـ % خانه های قدیمی و مخروبه

کاربری زمین 
حساس

1
ـ میزان تاب آوری محیط در برابر 
خطرات محیطی مانند سیل، زلزله، 

آتش سوزی و...

تاب آوری در 
برابر خطرات 

محیطی

1
ـ همجواری با انواع آلودگی های 
محیطی آسیب رسان به سالمت 

عمومی ساکنان

مواجهه با 
آلودگی های 

محیطی
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آموزشــی که در جنوب ســفین قدیم قرار دارد، دبیرســتان پسرانه 
غیرانتفاعی که وابســته به دانشگاه کیش اســت. از جمله عناصر 
دیگری که می توان نام برد، محله ســفین جدید اســت. این مکان 
کــه تقریبا 50 ســال قدمت دارد، محل ســکونت بومیــان منتقل 
شــده در دهه 40 اســت )تصویر 2(. این محله به جز مسجد هیچ 
عنصر شاخص دیگری ندارد. این محله تنها محله  دارای نشان های 
فرهنگی و ارزشی کیش قدیم است و این امر موضوع توجه به این 

محله را ضروری می سازد )تصویر 3(.

تصویر شمارة 2: همجواری های محله سفین قدیم

تصویر شمارة 3: مساجد به عنوان تنها عناصر شاخص در محله سفین قدیم

جزیــره مرجانی کیش که به نگین خلیج فارس معروف اســت 
ساالنه گردشــگران زیادی را برای مقاصد مختلف از جمله تفریح 
و گذران اوقات فراغت، تجارت، شــرکت در همایش ها و جشن ها 
و... بــه خود جذب می نماید22 )پوراحمد و دیگران، 1396: 20(. اما 
اکثر گردشــگران یا از بومیان چیــزی نمی دانند یا آنان را به عنوان 
تهدیدی برای موقعیت جزیره به حســاب می آورند. این جمعیت 
فراموش-شــده که کمتر از 10 درصد جمعیت جزیره را تشــکیل 
می دهند، سال ها میزبان مهمانانی بوده اند که نگاهی تبعیض آمیز 
به این مردمان داشته اند )URL4(. مردم کیش قبل از دهه 40 مانند 
سایر همســایگان خود زندگی آرامی داشتند، در مساکن متناسب 
با نیاز خود زندگی می کردند و به شــغل آبا و اجدادی خود )صید 
ماهی و مروارید،کشــاورزی و دامداری( مشــغول بودنــد. در اواخر 
دهه 40 جزیره کیش برای ایجاد یك منطقه تفریحی زمســتانه در 

بخش جنوبی ایران انتخاب شــد و این انتخاب سرآغاز بی عدالتی 
در ارتباط با ســاکنین بومــی جزیره بود. مناســب ترین مکان برای 
احداث ســاختمان های جدید سواحل شــمالی و شرقی جزیره بود 
که بومیان در آن سکنی گزیده بودند. پس بومیان به زور تهدید از 
روستای ماشه به روستای سفین منتقل گردیدند و عالوه بر از دست 
دادن خانه های خود ســاختار اقتصادی، اجتماعی و... آنها نیز دچار 
مشــکل گردید )URL2( امروزه با گذشــت بیش از 40 سال از آن 

تاریخ هنوز آثار این جدایی به وضوح قابل رؤیت است. 

تحلیل برابری اجتماعی- اقتصادی 
ســفین قدیم پرجمعیت تریــن محله  بومیــان در جزیره کیش 
است. بررســی روند تغییرات جمعیت محله نشان می دهد که این 
میزان در یك برهه 25ســاله رشــد ناچیزی داشــته است )نرخ رشد 
0/044( که بر خالف ســاختار مهاجر پذیر جزیره کیش و با وجود 
جذب مهاجران مجرد با توان اقتصادی پایین در سفین، بطور کلی 
مبین خروج جمعیت بومی و مهاجرفرســتی محله است که متأثر 
از عدم مطلوبیت ســکونت در این محله است. بعد خانوار کاهش 
ناچیزی داشــته اســت و هنوز نســبت به میانگین کشــوری باالتر 
می باشد که علت آن را می توان مسائل فرهنگی محدوده دانست. 
فرزندان در این محله به عنوان نیروی کار محســوب می شوند و به 
ندرت تحصیالت باال دارند )جــدول 6(. تراکم ناخالص جمعیتی 
در این محله 46 نفر اســت که حدوداً دو برابر تراکم جمعیتی کل 

جزیره )25 نفر در هکتار؛ طرح جامع مقصد کیش( است.

جدول شمارة 6: بررسی روند تغییرات خصوصیات جمعیتی محدوده
تعداد جمعیت بعد خانوار تعداد خانوار سال

635 4.9 129 1365
740 4.8 154 1395

ماخذ: افشار سیستانی، 1370

نســبت جنسی محدوده به ازای هر 100 مرد 86زن است که نشان 
دهنده عدم تعادل جنســی در محله اســت. دلیل این امر را می توان 
اسکان مهاجران مجرد از اقشار کم درآمد در سفین قدیم دانست که 
به قصد کار به جزیره کیش مهاجرت می کنند. بررسی نسبت های 
جنسی مبین عدم تعادل به ویژه در گروه سنی 30تا39 است که موید 
اسکان مهاجرین اشتغال در این محله است که بر مواردی نظیر امنیت 
اجتماعی و به طور کلی مطلوبیت سکونت در محله تاثیر منفی دارد. 
هرچه هرم سنی به گروه های سنی باالتر نزدیك می شود تعداد مردان 
بیشتر از زنان می شود که نشان دهنده باالتر بودن نرخ مرگ و میر زنان 
در محدوده است. به طور کلی می توان گفت که عدالت جنسیتی 
در محدوده برقرار نیست )نمودار 1(. بنابراین، زنان به ویژه سالمندان، 
به عنوان یکی از گروه های جمعیتی حساس در این محله در معرض 
بی عدالتی قرار دارند. از سوی دیگر پایه هرم یعنی جمعیت کودکان 
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محله )به عنوان دومین گروه حساس جمعیتی( تعداد قابل توجهی را 
نشان می دهد که به دلیل محرومیت از خدمات مورد نیاز این گروه 
و یا ناکافی بودن آن، آنها نیز از گروه های مهم در معرض بی عدالتی 
هســتند. به طور کلی 2درصد از جمعیت باالی65 سال و 10درصد 
زیر 5 ســال هستند که این گروه ها جزء گروه های حساس جمعیتی 

از نظر عدالت محیطی هستند.

نمودار شمارة 1: هرم سنی- جنسی محله روستابنیان سفین

ســطح سواد در محدوده پایین اســت به طوری که 14.41 درصد 
جمعیت بی ســواد هســتند، 27.12 درصد جمعیت تا دوره ابتدایی 
تحصیل کــرده و تنها 4درصد جمعیت تحصیــالت باالی دیپلم 
دارند. دلیل این امر را می توان مسائل فرهنگی و اقتصادی محدوده 
دانست. در بیشتر خانواده ها فرزندان مخصوصاً فرزندان پسر نیروی 
کار محســوب می شوند و برای کمك به اقتصاد خانواده به همراه 
پدر شاغل هستند. عدم دسترسی به امکانات آموزشی ورای عوامل 
فرهنگــی مزید بر علت اســت. از نظر گروه هــای اقلیت قومی و 
یا مذهبی در محله روســتابنیان ســفین، 53.49 درصد از ســاکنین 
محدوده شیعه و 46.51 درصد سنی هستند. از دیرباز شیعیان و اهل 
تســنن بدون کمترین مشــکلی با هم زندگی کرده اند و با وجودی 
که هر گروه مســجد و مراســم مذهبی خاص خود را دارند؛ اما از 
نظر تعامالت اجتماعی مشکل خاصی با یکدیگر ندارند. سکونت 
ایــن گروه اقلیت در محله از جمله عوامل موثر در بروز بی عدالتی 

محیطی متأثر از کم توجهی مسئوالن است.
 74% جمعیت محله به عنوان جمعیت فعال )14 تا 64سال( محسوب 
می شــوند که 32.24% شــغل آزاد، 34.24% کارگــر، 17.65% صیاد و 
15.87% بیکار هستند. این ارقام نشان دهنده این است که بومیان جزیره 
که صاحبان اصلی آن هســتند، از خوان نعمت گردشگری به عنوان 
مهمتریــن منبع درآمدی جزیره و رونق اقتصــادی آن،  بی بهره اند و به 
حاشیه رانده شده اند و این امر باعث بروز بی عدالتی محیطی در ابعاد 
مختلف در مناطق بومی نشین شده است. بر اساس نتایج پرسشنامه به 
جز اشتغال تعداد کمی از ساکنین در بخش خدمات آن هم مشاغل 
رده پایین فعالیت خاص دیگری در زمینه گردشگری انجام نمی دهند 
به طوری که بیش از 50 درصد ساکنین محله در بخش های خدماتی 
گردشــگری جزیره شاغل نیســتند و درصد ناچیزی هم که شاغل اند 
بیشــتر به عنوان کارگــر و خدمه در هتل هــا و مراکز اقامتی فعالیت 
می کننــد. با نظر به چنین ترکیب اشــتغالی، درآمد ســاکنین نیز در 
سطح پایین قرار دارد به طوری که 74% از مصاحبه شوندگان در سطح 

درآمدی پایین و بسیار پایین  قرار دارند.

جدول شمارة 7: توزیع فعالیت های بخش گردشگری در میان 
ساکنین محله روستابنیان سفین کیش

ت مرتبط انجام
 فعالی

نمی شود

ت در مراکز
 فعالی

تجاری

ت در فرودگاه یا
 فعالی

بندرگاه

ت در مراکز
 فعالی

تفریحی

ت در هتل ها و
 فعالی

مراکز اقامتی

راننده تاکسی

ت در ارتباط
 نوع فعالی

با گردشگری

56.25

9.38

3.13

12.50

12.50

6.25

درصد

بــی بهره بــودن از عواید گردشــگری باعــث بی اعتنایی و گاه 
ســوء رفتار بومیان با گردشــگران می گردد و در مقابل گردشگران 
نیز بومیان را عامل ناامنــی در محدوده می دانند و به نوعی مناطق 
بومی نشــین بــه جزایــری در دل حوزه هــای گردشــگری تبدیل 
گردیده اند و به وضوح عدالت در مورد آنان زیر پا گذاشــته شــده 
اســت. با وجود درآمدهای باالی اقتصادی جزیره که ناشی از ورود 
گردشگران است، بومیان جزیره به علت سطح تحصیالت و قدرت 
اقتصادی پایین از این درآمد بی بهره اند و حتی حق شهروندی آنان 
چندان به رسمیت شمرده نمی شود. ارزش مسکن در محله نسبت 
بــه جزیره به علت فرســودگی باال و کیفیت نــازل محیط زندگی 
در ســطح بســیار پایینی قرار دارد و به علت مهاجرفرســتی بومی 
و جذب کارگران غیربومی میزان اجاره نشــینی در محله نسبتاً باال 

است )47.8% از حجم نمونه(.
مهمترین عامل تمایل به مهاجرت از محله سفین و سکونت در 
دیگر محــالت جزیره و یا خارج از آن کمبود امکانات و خدمات 
بیان شده اســت. از ســویی مهمترین عامل تمایل به مهاجرت در 
میان مهاجرین به ســایر محالت کیش عدم دسترســی به امکانات 
مطرح شده است که نشــان دهنده عدم توزیع متناسب خدمات در 
محله در مقایسه با جزیره است. در مرتبه بعدی عواملی مانند دوری 
از محل کار و فرسودگی باال مطرح است. عامل دوری از محل کار 
نشان دهنده اشتغال در ســایر مناطق جزیره است که مبین نابرابری 
در بهره مندی از فرصت های برابر در ســطح جزیره است. در حالی 
که 85.71 درصد پرســش شــوندگان بومی تمایلی به مهاجرت از 
محله ســفین ندارند و شــدت این حس در مهاجرین کمتر اســت 
)61.11 درصد پرســش شــوندگان عدم تمایل به مهاجرت و 38.89 
درصد مایــل به رفتن از محله( که مبین حــس تعلق باالی بومیان 
به محدوده اســت اما از کمبود خدمات به ویژه خدمات مورد نیاز 
کودکان و نوجوانان محروم می باشــند به طوری که سرانه دبستان و 

فضای سبز و بوستان کودک در محله صفر است.
تحلیل برابری زیست محیطی )محیطی(

با در نظر داشــتن عامل تناسب و تجانس کاربری های همجوار 
به عنوان یکی از اصول اولیه آرمان شــهر اســالمی، به علت نقش 
غالب سکونت محدوده بیشترین سطح در محله روستابنیان سفین 
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به کاربری مســکونی اختصاص دارد. از ســوی دیگر ســطح قابل 
توجهی از اراضــی منطقه به کاربری کارگاهــی و انبار اختصاص 
یافته است که این دو کاربری هیچ هماهنگی با سایر کاربری ها به 
خصوص مسکونی ندارند. 74.5% از ساکنین به این همجواری های 
نامتناسب و مشکالت ناشی از آن اذعان داشته اند )نقشه 1(. از سوی 
دیگــر با توجه به قرارگیری محله در مجاورت ســاحل دریا رعایت 
حریم ســاحل ضروری اســت. حریم درجه یك ســاحلی 120متر 
اســت که اجازه هیچ گونه ســاخت و ساز مســکونی در آن وجود 
ندارد. همان طور که نقشه 1 نشــان می دهد بخش هایی از کاربری 
مسکونی در این بخش قرار دارد.32.3% از پرسش شوندگان در این 

حریم درجه یك ساحلی ساکن هستند.
بهداشــت و آلودگی هــای محیطــی از جملــه شــاخص های 
تعیین کننده برابری زیســت محیطی هســتند. در محله روستابنیان 
سفین این دو شاخص به علت فرسودگی باالی کالبدی و بهداشت 
عمومی پایین در ســطح محله به شدت آســیب پذیر هستند. تنها 
10.34% از مســاکن محله از نظر ســازه مقاوم هستند و عدم توجه 
به نیاز بومیان در ساخت و ســاز مسکن باعث ایجاد تغییرات بدون 
مجوز درکالبد محدوده و اغتشــاش در بافت شده است )تصویر5(. 
93.6% از ساکنین به انواع آلودگی های محیطی از قبیل زباله و بوی 
تعفن، نخاله و ضایعات، حیوانات و حشــرات موذی، مخروبه ها و 
آب های سطحی و... اشــاره کرده اند )تصویر 4(. از سوی دیگر به 
دلیــل مجاورت با خط ســاحلی و عدم رعایت حریــم آن نیز این 
محله در معرض آســیب و خطرهای زیســت محیطی نظیر ســیل 
و طغیــان قرار دارد که بــا در نظر گرفتن شــرایط کالبدی محله، 

تاب آوری آن در برابر این خطرهای محیطی نزدیك به صفر است. 
به دلیل پیشــینه ای که ذکر شد، بومیان ســاکنان فعلی را غاصبان 
جزیره می داننــد و حاضر به ضابطه پذیری و همکاری نیســتند و 

این مسئله روز به روز بیشتر به فرسودگی این بافت دامن می زند24.
به منظور جمع بندی مطالب فوق و ارائه شمایی کلی از وضعیت 
تحقــق عدالت محیطی در محله، جدول 8 ارائه می شــود. به طور 
کلی وضعیت محله روستابنیان سفین کیش نسبت به شهر کیش 
در موقعیتــی بســیار پایین تر قرار دارد. این محلــه تقریباً  در همه 
شــاخص های تعریف شده عدالت محیطی از سطح شهر پایین تر 
است که این امر ابعاد گوناگون بی عدالتی محیطی را در این محله 
آشکار می سازد. با محاســبه امتیاز استاندارد هریك از سنجه های 
عوامــل عدالت محیطی، بیشــترین ســطح بی عدالتــی در عامل 
آســیب پذیری اجتماعی اقتصادی متناظر با عامل توزیع متناسب از 
دیدگاه آرمان شــهر اسالمی با امتیاز اســتاندارد 2.45 است. در رتبه 
بعدی نابرابری زیســت محیطی ناشــی از عدم مکان یابی مطلوب 
و مجاورت های متناســب با امتیاز 2.25 قرار می گیرد. در رتبه آخر 
عامل پتانســیل در خطر بودن ناشــی از عدم توجه به ظرفیت ها و 
قابلیت های جمعیتی آنچنان که مدنظر آرمان شــهر اسالمی است 

با امتیاز 1.71 قرار دارد.
بررسی جایگاه اصل عدالت محیطی در تهیه طرح شهری 

در محدوده 
در حــال حاضر ســه ارگان با نگرش های متفاوت شــرح وظایف 
تعریف شــده ای در جزیــره دارند. معاونت عمرانــی منطقه آزاد که 
بیشــتر وظایفی نظیر تهیه نقشه و تفکیك امالک محدوده را دارد، 

نقشه شماره 1: کاربری اراضی و حریم ساحلی محدوده
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معاونت گردشــگری منطقه آزاد بخش میراث فرهنگی که سفین را 
تنها بخش باقــی مانده از کیش قدیم همراه با وجود جریان زندگی 
می داند و در جهت حفــظ و اعتالی این محدوده تالش می کند و 
معاونت زیباسازی شرکت عمران خدمات شهری. سابقه اقداماتی که 
این ســه ارگان برای محله انجام داده اند به دهه گذشته برمی گردد. تا 
5 ســال پیش حتی امالک منطقه فاقد سند بوده اند. در حال حاضر 
اقدامات موضعی در بافت مانند آســفالت برخی معابر، نصب تابلو 
نام معابر و... صورت گرفته اســت. هنــوز هیچ طرح مدونی در مورد 
محله روســتابنیان ســفین وجود ندارد. اقدامات مقدماتی تهیه یك 

طرح بهسازی توسط ســازمان میراث فرهنگی جزیره صورت گرفته 
است. این سازمان پیشنهاد یك محور تاریخی فرهنگی در بافت دارد 
و در مرحله اول مرمت جداره و کف ســازی در دســتور کار اســت. 
در مرحلــه بعدی یکی از بناهــای موجود در بافت که به عنوان دفتر 
میراث فرهنگی مکان گزینی شده مرمت می شود تا انگیزه نوسازی 

 .)URL4( و بهسازی در ساکنین تقویت شود
طبق اصــل عدالت و عدالــت محیطی در آموزه های اســالمی، 
مداخله شهرسازی در بافت شهری موجود بایستی 1- به نیت ارتقای 
شــرایط زندگی برای ساکنین فعلی محل باشــد،2- اگر منافعی از 

تصویر4: بهداشت عمومی پایین در سطح محله و تجمع زباله و نخاله در فضاهای باز

تصویر5: فرسودگی کالبدی شدید در محله

جدول شمارة 8: امتیاز خام، استاندارد و مجموع هریک از سنجه های پژوهش

امتیاز کل امتیاز استاندارد امتیازخام مقایسه با سطح 
شهر سنجه ها عوامل معیار عدالت 

محیطی

2.45

1 84.13 - میزان اشتغال آسیب پذیری اجتماعی 
اقتصادی

)ناشی از عدم توزیع 
متناسب هزینه - 

فرصت ها( برابری اجتماعی 
اقتصادی

0 *0.04 - ارزش مسکن
0.57 47.8 + اجاره نشینی

0 **0.5 - رفاه اجتماعی
0.88 74 - سطح درآمد

1.71

1 86 - سطح سواد
پتانسیل در معرض 

خطر بودن
)ناشی از قابلیت ها و 
ظرفیت های جمعیتی(

0.01 *1.1 - تعادل جنسیتی
0.54 46.51 + گروه های جمعیتی
0.14 12 = جمعیت حساس
0.02 *1.84 + تراکم جمعیتی

2.25

0.8 74.5 + نزدیکی به کاربری های مرتبط با صنعت نزدیکی به خطر و 
کاربری های حساس

)مکان یابی مطلوب و 
مجاورت متناسب(

برابری زیست 
محیطی

0.34 32.3 + کاربری زمین حساس
0.11 10.4 - تاب آوری در برابر خطرات محیطی

1 93.6 + مواجهه با آلودگی های محیطی
توضیحات: )+(: باالتر از سطح شهر    )-( :پایین تر از سطح شهر     )=(: برابر با سطح شهر

* نسبت به سطح شهر )محاسبه بر اساس طرح جامع شهر کیش(
** خدمات شهری به ازاء هر 1000 نفر جمعیت؛ میانگین مجموع خدمات شهری)محاسبه بر اساس طرح جامع شهر کیش(
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محل اجرای طرح حاصل می شود، ساکنان قدیمی محل که سال ها 
در آن زندگی کرده اند، بیش از ســایرین بــرای بهره مندی از مزایای 
حاصل از اجرای طرح، مُِحق هستند. چنانچه اصل عدالت مبنا قرار 
گیرد ساکنین محلی که امالکشان در طرح شهری واقع است، انتظار 
بهبود شــرایط را خواهند داشت که منجر به رضایتمندی ساکنان از 
انجام آن طرح خواهد شــد. چنانچه از این انتظار منطقی نیز عدول 
گردد؛ حداقل عدالت این اســت که اگر ملك شــهروندی در یك 
طرح شــهری قرار گرفت، تملك به گونه ای صــورت گیرد که آن 
فرد آنچه در گذشته داشته را از دست ندهد. طبق آموزه های اسالمی 
و نیز راهبردهای مقبول شهرســازی، عدالِت مطلوب آن اســت که 
وضع شــهروندانی که در طرح است، بهتر شود؛ ولی حداقِل عدالت 
که رعایت نکردن آن، ظلم محســوب می گردد، این است که وضع 
شــهروندانی که امالکشان در طرح اســت، از وضع کنونی شان بدتر 
نشــود. این موارد بخشی از توجه به آموزه های اصل عدالت در تهیه 
و اجرای طرح های شهری اســت که عماًل ساکنان محله روستابنیان 

سفین با توجه به تحلیل های صورت گرفته از آن بی بهره بوده اند.
بــا وجود اقدامات مثبتی که کم و بیش در چند ســال اخیر در 
محله صورت گرفته است هنوز اختالفات منطقه آزاد و بومیان حل 
نشده است. با توجه به پیشینه ای که بومیان از مدیریت جزیره دارند 
و اختالفاتی که از گذشته بر سر امالک بومیان پیش آمده، اعتماد 
بومیــان به مدیریت جزیره کمرنگ شــده و هر اقدام منطقه آزاد را 
حرکتی برای تصاحب امالک خود می دانند. این بی اعتمادی ناشی 
از عدم مشارکت و نظرخواهی از ساکنان در طرح های تأثیرگذار بر 
رونــد زندگی آنها و عدم توزیع منصفانه هزینه و فایده طرح ها برای 
تمامی مناطق جزیره اســت، به طوری که تاکنون طرح های توسعه 
جزیره برای ســاکنین بومی روندی تحمیلــی و اجباری را به همراه 

داشته است.

جمع بندی تحلیلی مباحث نمونه موردی
به طور کلی در محله روســتابنیان سفین در سطح کالن سه نوع 

نابرابری و بی عدالتی وجود داشته است: 
نخستـ  عدالت در سطح ملی: قرارگیری این محدوده در جزیره 
کیش؛ با توجه به نقشــی که بــرای جزیره کیش از پنج دهه پیش 
تعریف شده است بهره مندان از پتانسیل های بی بدیل جزیره بیشتر 
گردشــگران و مهاجران اشتغال و ... هستند و ساکنان بومی به ویژه 
ســاکنان سفین از این خوان نعمت کم بهره اند و حتی در مقاطعی 

تالش برای مهاجرت اجباری آنان نیز صورت گرفته است. 
دوم ـ عدالت در سطح جزیره: محله روستابنیان سفین در سال های 
گذشته به واسطه سیاست های غلطی که بعضاً غیرمغرضانه و گاهی 
از روی منفعــت طلبی بوده در معرض بی عدالتی محیطی قرار گرفته 
است. پتانســیل های گردشــگری موجود در جزیره بیش از آنکه در 
خدمت ساکنین بومی جزیره باشد، بیشتر منجر به سوء استفاده برخی 
افراد سودجو، اتخاذ سیاســت های همراه با تبعیض و بروز بسیاری از 

مشکالت شهری دیگر که ناشی از این نوع نگرش است، شده است.
ســوم ـ عدالت در ســطح محدوده: محله روســتابنیان سفین به 
واســطه وجود طایفه ای بزرگ با عقاید ســنی که بیش از نیمی از 
جمعیت این محدوده را تشــکیل می دهند دارای دو قطب متفاوت 
از هم است. بدین معنا که اقلیت سنی عماًل در معرض بی عدالتی 

بیشتری  نسبت به شیعیان ساکن در محدوده هستند. 
بــا در نظر داشــتن این مهم کــه روابط اجتماعی بین ســاکنین 
تعیین کننده  چگونگی شــکل گیری کالبد شهر/محله است، طبق 
احکام اســالمی عدالت باید در »روابط اجتماعی« مسلمین مبنا قرار 
گیــرد و به طور قطع چنیــن روابطی در کالبد شــهر نیز منعکس 
خواهد شــد. این موضوع در تأکید ویژه برابری اجتماعی ـ اقتصادی 
در اندیشــه های آرمان شــهری اســالمی نیز نمود دارد. مطابق نتایج 
پژوهش، بیشترین بی عدالتی محیطی در محله روستابنیان سفین نیز 

شکل شمارة 3:  بی عدالتی محیطی محله روستابنیان سفین کیش
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در عامل برابری اجتماعیـ  اقتصادی ظهور یافته است. مهمترین بعد 
و نقطه آغاز کاهش بی عدالتی محیطی کاهش »نابرابری اجتماعی 
ـ اقتصــادی« بــا اولویت توزیع متناســب هزینــهـ  فرصت ها در میان 
ســاکنین است. با لحاظ کردن این امر و تدقیق در معیارها و عوامل 
عدالت محیطی می توان عوامل عدالت محیطی از منظر اندیشه های 

آرمان شهری اسالمی را بدین صورت دسته بندی نمود:
ـ  عدالت در توزیع هزینه ـ فرصت ها 

ـ  عدالت در توجه به ظرفیت ها و توانایی افراد 
ـ عدالت در به رسمیت شناختن افراد

ـ  عدالت در رویه سیاســی و مشــارکت ساکنان در تمامی مراحل 
تهیه و اجرای طرح ها، تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست های شهری.
شــکل 3 این عوامل را با توجه به نتایج به دســت آمده در محله 
روستابنیان سفین کیش نشان می دهد. در این دسته بندی چگونگی 
مکان یابی و توزیع مناســب کاربری ها با فــرض اینکه آن ها هزینه 
ـ فرصت هایی را بر ســاکنین تحمیل می کنند، در دســته عدالت 
در توزیع هزینهـ  فرصت ها قرار داده شــدند. دیگر دســته بندی ها با 
توجه به امتیاز و میانگینی که از نتایج پرسشــنامه حاصل شــد در 

دسته بندی  فوق جایگذاری شدند.
با توجه به عوامل تعریف شــده فــوق و نمودهای بی عدالتی در 
محله روســتابنیان ســفین، رهنمودهای کلی ذیل به منظور تحقق 
ســطوح باالتر عدالت محیطی برگرفته از اندیشه های آرمان شهری 

اسالمی قابل طرح است:
- ایجاد تعادل میان عملکردهای پاســخگو به نیاز ســاکنین از 
طریق توزیع و جانمایی متناســب خدمات شهری و زیرساخت های 

رفاهی به عنوان نقطه آغاز کاهش نابرابری های محیطی
- توجه به قابلیت هــا و ظرفیت های نهفته )در کنار ضعف های 
موجــود( در جمعیــت ســاکن  و برنامه ریزی جهت شــکوفایی و 

بهره برداری از آنها
- به رســمیت شــناختن حقوق تمامی ســاکنین و عدم تبعیض 
گروهی و توجه ویژه به گروه های جمعیتی حساس )سالمندان، زنان 

و کودکان( در بهره مندی یکسان از مواهب سکونت و توسعه آن
- جلب اعتماد و مشارکت ساکنین به عنوان پیش زمینه  ای برای 

تحقق و پیشبرد برنامه ها

نتیجه گیری
انســان همواره در پی آرمان شــهری اســت که رؤیاهای دســت 
نیافتــه جهان واقع را محقق کند. این فلســفه آرمان شــهر خواهی 
در تمامی ادیان و در بین تمامی فالســفه دنبال شده  است. در این 
میان اندیشه های آرمان شهری اسالمی در پی ترسیم رابطه  انسان با 
خدا، اجتماع، محیط و خود اســت و روابط اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی را مورد توجه قرار می دهد و هم به ساختار شهر توجه دارد 
و اهمیت حیات معنوی هماهنگ با خلقت را به تصویر می کشــد 
و به ورای ظاهر شــهر، شکل و چهره آن می رود تا به روح و معنا و 

جوهر آن دســت یابد. یکی از ارکان اصلی دین مبین اسالم توجه 
به اصل عدل اســت. اصلی که نه تنهــا در متون دینی و احادیث و 
روایات معصومین بلکه کراراً در آرمان شهر متفکرین مسلمان مورد 
تأکید قرار گرفته اســت. در این میان عدالت محیطی نیز به عنوان 
یکــی از رهیافت های تکاملی فلســفه عدالت که از دهه  1990 در 
ادبیات جهانی شهرســازی وارد شده است؛ بیش از 1000 سال قبل 
از این تاریخ در اندیشــه های آرمان شهری اسالمی مطرح بوده است. 
مدینه فاضله فارابی و آرمان شهر ابن سینا نمونه های بارزی از توجه 

به این اصل مهم هستند.
آنچه در این مقاله پی جویی شــد استخراج آموزه های تبلور اصل 
عدالت و عدالت محیطی در آرمان شــهر اسالمی و به کارگیری آن 
در نظام شهرســازی ایران است. به منظور به کارگیری این اصل دینی 
محله ســفین قدیم جزیره کیش به عنوان نمونه ای از محدوده های 
شــهری که در معرض ســه ســطح از نابرابــری و بی عدالتی )ملی، 
منطقه ای و در ســطح محدوده( واقع شده اســت انتخاب و با توجه 
به هدف نگارندگان در نشــان دادن این نابرابری ها مورد بررســی قرار 
گرفت. این محله نمونه کوچکی اســت که می تواند نشــان دهنده 
فاصله زیاد محالت و شــهرهای کشــور از یك آرمان شهر اسالمی 
حقیقی باشــد. بر اساس شــواهد و مدارک برآمده از تحلیل نمونه 
مطالعاتــی، مهمترین جنبــه عدالت محیطی از دیدگاه آرمان شــهر 
اســالمی برابری اجتماعی اقتصادی است که بر این اساس می  توان 
مهمتریــن عوامــل عدالــت محیطی در آرمان شــهر اســالمی را به 
ترتیب اولویــت بدین گونه تعریف نمود: عدالــت در توزیع هزینه ـ 
فرصت ها،  عدالــت در توجه به ظرفیت ها و توانایــی افراد، عدالت 
در به رســمیت شــناختن افراد و  عدالت در رویه سیاسی و مشارکت 
ســاکنین. تعریف دقیق معیارها و شاخص های این عوامل چراغ راه 
مطالعات آتی در این زمینــه خواهد بود. به کارگیری اصول عدالت 
محیطی برگرفته از ارزش های اســالمی و زمینه ای در ســاماندهی و 
برنامه ریزی محالت با مسائل خاص مانند محالت شهری روستابنیان 
و توجه به حقوق فراموش شده ساکنان آنها در بهبود شرایط زندگی 
و ارتقاء کیفیت محیط زندگی آنها  راهگشــا اســت. در این مسیر 
تدوین فرآیند قابل کاربست عدالت محیطی در نظام شهرسازی ایران 
متناســب با محالت هدف برنامه ریــزی در جهت بکارگیری اصول، 
معیارها و  شاخص های عدالت محیطی از دیگر اقداماتی است که 
زمینه های نزدیکتر شدن به تحقق اصل عدالت در شهرها و محالت 
را فراهم می سازد. عدالتی که در ایران منجر به حرکت دانش و حرفه 

شهرسازی در مسیر اندیشه های آرمان  شهری اسالمی شود. 

پی نوشت
1. Distribution
2. Capabilities 
3. Capacities
4. Procedural 
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چنانکه در آیه 115 سوره انعام آمده است: »عدالت به حد کمال رسید . 5
و هیــچ کس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد و او خدای شــنوا 
و دانا )به گفتار و کردار خلق( اســت«. در این آیه سخن از اتمام کلمۀ 
حق بر اســاس صدق )راســتی( و عدل )اعتدال و برابری( اســت و در 
آن تردید و تبدیلی نیســت. برای اطالعات بیشــتر بنگرید به: مفیدی 
کالنتری، محبوبه )1387(، عدالت در قرآن، موسســه فرهنگی و اطالع 

رسانی تبیان، قم.
ِیَُقوَم النَّاُس . 6 ِّنَاِت وَأَنْزَلْنَا َمَعُهُم الِْکتَاَب وَالِْمیزَاَن ل ی ْبَ لََقْد أَرَْســلْنَا رُُســلَنَا بِال

بِالِْقْسِط  َو أَنزَلْنَا الَْحِدیَد.
»بینات و کتاب و میزان« هر یك قدرت و پشــتوانۀ معنوی است برای . 7

اســتقرار عدل و جمله »و انزلنا الحدید« اشاره به قدرت مادی می کند. 
بنابراین، هدف انبیاء آن است که چنان ایمان به خدا و معاد را در مردم 
زنــده کننــد و چنان اخالق و طــرز تفکر الهی را در تــار و پود فرد و 
جامعه به وجود آورند که خود مردم به عدالت برخیزند و جامعۀ عدلی 

تشکیل دهند )منصوری، 1387: 25(. 
بدون شــك بهترین و گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست«. . 8

عالمــه طباطبایی در تفســیر این آیه می نویســد: »اگر شــمول آیه را 
بپذیریم، قــرآن همه  اختالفات طبقاتی را که موجب تفاخر می شــود 
نفی کرده اســت و هیچ انســانی بر دیگری برتری نــدارد مگر به تقوا 

)طباطبایی، 1375: 487(.
ْلَِها ، وَِصیَاُم نََهارَِها.. 9 َی ِّیَن َسنًَۀ ، قِیَاُم ل بَاَدۀِ ِست ٌْر مِْن ِع َعْدُل َساَعٍۀ َخی

  بخشــی از آیات ناظر به عدالت، عدالت اقتصادی است. اینکه ثروت . 10
در دســت عــده ای محدود نچرخــد و رانت خواری نباشــد، از اصول 
اقتصاد قرآن است. قرآن در تعبیری در استدالل به اینکه چرا باید اموال 
عمومی تقســیم شود، می گوید: »این تقسیم بدان جهت است که این 
ُ َعلی  رَُسولِِه  اموال میان توانگران شما دســت به دست نشود/ ما أَفاَء اهللَّ
ْیَتامی  َو الَْمساِکیِن َو  مِْن أَْهِل الُْقری  فَلِلَِّه َو لِلرَُّســوِل َو لِِذی الُْقرْبی  َو ال

َْن اْلَْغنِیاِء مِنُْکْم« )حشر، 7(. َی بِیِل َکْی ال یَُکوَن ُدولًَۀ ب ابِْن السَّ
پیامبر)ص( در طول رســالت 23 ساله خود، در فرصت ها و موقعیت های . 11

مختلــف، اعــراب را از بالیدن به تفاخــرات نَســبی و قبیلگی برحذر 
می داشــت و می فرمــود: »نســب-های خود را نــزد مــن نیاورید بلکه 
عمل های خود را آورید« )یعقوبی، 1342: 110 و مجلسی، 1404ق: 177(.  

در غررالحکم از موالی متقیان، علی )ع(، چنین آمده اســت: »علیکم . 12
باإلحساِن بالعباد و العدل فی البالد تامنوا عند قیام االشهاد / بر شما باد 
احســان به بندگان و عدالت در شــهرها تا در نزد ایستادن حاضران ]در 

قیامت[ ایمن گردد« . )شیخ االسالم، 1387(.
بنگرید به »مفهوم عدالت در اندیشــه سیاســی ابن خلدون« به نگارش . 13

URL3 .سید جواد طباطبایی به نقل از مجله سیاسی صلح جاویدان
عدالت در فلســفه  سیاسی به معنای دقیق کلمه که بر پایه  ترجمه  آثار . 14

یونانی توسط فارابی تدوین شــده است، هرچند فیلسوفان دوره  اسالمی 
نتوانستند همه  ظرافت بحث پر اهمیت دفتر پنجم اخالق نیکوماخسی 
را به اندیشــه  خود منتقل کنند. کتاب اخالق نیکو ماخســی ارسطو در 
جریان نهضت ترجمه به عربی ترجمه شد، اما نویسندگان دوره  اسالمی با 
سیاست ارسطو آشنایی مستقیمی نداشتند و این اثر به عربی ترجمه نشد!

  دومین جریان مهم بحث درباره  مفهوم عدالت در دوره  اسالمی، عنصر . 15
بســیار مهمی از اندیشه  سیاسی سیاستنامه نویسی است که در تداوم با 
اندیشه  سیاسی ایران شهری تدوین شــده است و خود شباهت هایی با 
مفهــوم عدالت در نزد برخی از فیلســوفان و نویســندگان یونانی دارد. 
ساختار و عملکرد این مفهوم از عدالت را باید با توجه به اندرزنامه های 
دوره  ساســانی و به ویژه نامه  تنسر و نیز سیاست نامه های دوره  اسالمی 
به عنوان مثال، سیاست نامه  خواجه نظام الملك طوسی، به دقت مورد 

بررسی و ارزیابی قرار داد.
  شریعت نامه نویســی جریانی از اندیشــه  سیاســی دوره  اسالمی است که . 16

می کوشــد تا بر پایه  نشر و عمل دوره  اسالمی به تدوین اندیشه ای سیاسی 
بپردازد. از پر اهمیت ترین ویژگی های شریعت نامه ها این است که بر خالف 

فلسفه  سیاسی در دوره  یونانی و اسالمی و سیاستنامه های ایرانی که بر پایه  
اندیشه ای منسجم و نظام یافته درباره  عدالت تدوین شده اند، فاقد مفهومی از 
عدالت اند. در شریعت نامه ها، عدالت نه به عنوان یك مفهوم دقیق فلسفی، 
بلکه چونان یکی از صفت های امام و قاضی مورد بحث قرار می گیرد، با این 
قید که ماوردی در احکام السلطانیه عدالت را نخستین شرط امامت می داند، 
بی آنکه توضیحی برآن افزوده باشــد و حال آنکه توضیح مطلب در اشاره 
به پنجمین شــرط مقام قضاوت می آید که عبارت است از درستی سخن، 
امانــت داری، عدم عمــل به حرام، پرهیز از گناه و ریا، به دنبال این ســخن، 
ماوردی می افزاید: »اگر تمامی این صفات در یك شــخص به کمال رسد 
همان عدالت است و بدین ترتیب شهادت وی جایز و انتساب وی به عنوان 

مأمور دولتی درست می گردد.« )ماوردی،1365: 668(. 
  اندیشه مدینه فاضله فارابی در میانه آرای افالطون و ارسطو با آرا و عقاید . 17

دینــی وی، در دو کتاب آرا اهل المدینه الفاضله و  السیاســۀ، با اصولی 
چند و تنها از منظری فلســفی و بدون لحاظ تجربه شــهروندی پیشنهاد 
شــده اســت )فاخوری، 1373 : 299 -293(: انســان موجودی اجتماعی 
اســت، و باالترین هدف در دست یابی به ســعادت معنوی است؛ شهر، 
ســازه ای اندامگون دارد؛ ریاست شهر سازگار با نظریه افالطون، یك امام 
فیلسوف اســت؛ آرمان شهر، شهری فلسفی است و تجربه  شهروندی بر 
خالف فیلســوفان یونانی در آن نقشــی ندارد )فالمکی،1367 به نقل از 
آکوچکیــان، 1387: 25(.  از نظر فارابی، بهتریــن اجتماعات اجتماعی 
اســت که مردم در کارها با یکدیگر تعاون داشــته باشــند که آن کارها 
وســیله رسیدن به سعادت باشــد. چنین اجتماعی را فارابی مدینه فاضله 
می نامد، مردمی که در آن زندگی می کنند و برای رســیدن به ســعادت 
می کوشــند امت فاضل اند، و شهر و دیاری که چنین امتی در آن به سر 

می برند معموره فاضله است )آزاد ارمکی،1374: 269(.
18. Pluralism 

اصلی ترین مأخذ بررسی نقطه نظرات خواجه در حول مبحث عدالت، . 19
کتــاب اخالق ناصری و به ویژه فصل هفتم از مقاله اول آن اســت که 
»شــرف عدالت بر دیگر فضایل و شــرح احوال و اقســام آن« نام دارد. 
ماخذ مهم دیگــر بحث عدالت در اخالق ناصری، مقاله ســوم کتاب 

مزبور تحت عنوان »سیاست مدن« است.
پرسشگری در روزهای سه شنبه تا شنبه در بعد از ظهر ها انجام گردیده . 20

اســت.83 درصد پرسش شــوندگان مردان سرپرست خانوار و 17درصد 
را زنان تشــکیل داده اند. به علت ســطح پایین ســواد زنان در محدوده 
پرســش گری از مردان سرپرســت خانوار و با مصاحبه نیز همراه بوده 
اســت. با توجه به عدم همکاری بومیان در پرسشــگری تنها 35درصد 
پرسش شوندگان بومیان بوده اند. به همین دلیل در استنتاج نتایج بومیان 
از مهاجران تفکیك شــده اند. پس از تکمیل پرسشــنامه ها با شمردن 
فراوانی هریك از گزینه ها پرسشــنامه ها اســتخراج گردیده و با ترسیم 
جدول و نمودار متناســب با هر سوال نتایج ارائه گردیده است. بخشی 
از اطالعات میدانی به کوشــش سرکار خانم مهندس کارآموز حاصل 
شده است لذا الزم است از زحمات ایشان قدردانی و سپاسگزاری شود.

تعداد گردشگران ورودی به جزیره در سال 1392 برابر با 1،626،370 در . 21
ســال 1393 برابر با 1،628،862 در ســال 1394 برابر با 2،015،920 و در 

نیمه اول سال 1395 برابر با 842،377 نفر بوده است.
پاییــن درآمد کمتر از 2میلیون و بســیار پایین درآمــد کمتر از یك . 22

میلیون تمام در ماه
تا اواخر دهه چهل، بومیان کیش، به زندگی ســنتی و معیشــتی خود . 23

مشــغول بودند تــا اینکه در ســال 1349 جزیــره کیش مــورد بازدید 
هیئت های کارشناسی ایرانی و آمریکایی قرارگرفت و کیش را بهترین 
نقطه، برای ایجاد یك جزیره توریســتی دانســتند و با تأسیس سازمان 
عمــران کیش در ســال 1351 کیــش، عماًل به یك قطب توریســتی 
تبدیل شــد و بومیان، به مناطقی کوچانده شــدند که هیچ ســنخیتی 
با راههای معیشــتی آنها نداشت. آبادیهایی که آنان، در طی سال ها بر 
اســاس تجربه و آگاهی در بخش های مناســب جزیره، بنا کرده بودند 
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محل های مناسبی برای هتل ها، کازینوها و مراکز توریستی شناخته شد 
و از آنان گرفته شد. خانه ها، مساجد، حسینیه ها و قبرستان ها همگی 
تخریب شــدند. نخلستانها ویران و زمین های کشاورزی، تصرف شدند 
باغها، تخریب شدند. بندرگاه های مناسب صیادی، از آنان گرفته شدند 
و بســیاری از بومیان، فرصت های معیشــتی خود را از دست دادند. این 
مسئله، آنچنان بر دوش برخی از بومیان، سنگینی کرد که آنان مجبور 
به مهاجرت، به شــیخ نشــین ها شــدند. دیگر بومیان، هــم اینك نیز، 
شــرایط مهاجرت به آن سوی آب ها را دارند اما آنها ترجیح می دهند با 

همه کاستی ها، در وطن خود باشند.
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Abstract: 
Reviewing Islamic city literature, it is assured that justice is one of the certain principle of 
Islamic urban planning along with others principle as unity, respect of properties and some 
others principle. The subject of environmental justice in Islamic utopia is a practical issues 
as respond to some current needs of urban planning of country, is one of the basic issues of 
Islam in Islamic society and city. Such approach can be sought in the neighborhoo d with rural 
foundation that take the role as problematic neighborhood in the result of failure to properly 
merging to the city and gradually develop into a variety of environmental inequalities. In this 
regard, the old Sefein neighbourhood of Kish Island was investigated as the case of urban area 
exposing injustice in order to applying Shia principle of justice in the urban planning system 
of Iran. The research method of this article is descriptive- analytical base on documentary 
studies. Applying surveying method and the questionnaire tool to explore more accurate the 
subject in the case study, Sefein- Kish. Based on theoretical and empirical studies, the common 
factors of environmental justice in Islamic utopia and urban planning theories are socio-eco-
nomic equality, environmental equality and procedural equality. Due to the Evidence derived 
from the results of the questionnaire with Cronbach’s alpha coefficient 0.928 in field studies, 
the most inequities is in socioeconomic factor from the perspective of the opportunity- cost 
distribution with a standard score 2.45. Finally, considering the special emphasis of Islamic 
utopia on social equity, the factors of environmental justice are reviewed and introduced from 
the perspective of Islamic utopia. These are: justice in opportunity- cost distribution; justice in 
regard to capacities and abilities of individual; justice in recognition of individual; and finally 
injustice in political process public participation in all stages of preparation and implementa-
tion of plans, decisions and urban polices taking. 

Keywords: Islamic city, Islamic urban planning, justice, environmental justice, Safein- Kish.
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