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چکيده
عدالت اجتماعي و به ویژه نحوة ارزیابی و سنجش آن از موضوعاتی است که علیرغم توجه مطالعات بسیار و مناقشات
پردامنه ،هنوز از مباحث پیچیده به حساب میآید و وفاق چندانی بر سر آن ایجاد نشده است .مقالة حاضر ،کوششی به
منظور تدوین چارچوبی برای ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح های شهری است .بدین منظور ،این مقاله معیارهای منبعث
از دو دستگاه تحلیلی مبتنی بر اندیشههای جان راولز و دیوید هاروی را به عنوان چارچوب نظری خود برای سنجش
عدالت اجتماعی برمیگزیند و بر اساس آن ،به ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محلة خوب بخت منطقه 15
شهرداری تهران میپردازد .براین اساس ،پرسش اصلی تحقیق این است که «آيا طرح منظر شهري محلة خوببخت منطقه
 15شهرداري تهران عادالنه است يا خير؟» .يافته اصلی تحقیق ،چارچوبي است که میتواند موضوع عدالت اجتماعي را
به عنوان پديدهاي فسلفي در طرحهاي شهري ارزیابی نماید .اين ارزیابی کمک میکند که بتوان فرآيند توسعه را كنترل
كرد و ميزان دستيابي به عدالت را در نتیجه اجرای طرح تشخيص داد .بر اين اساس ،در سنجش عدالت اجتماعي در طرح
منظر شهري محلة خوببخت ،يافتههاي اين تحقيق ،نشان مي دهد که اين طرح نتوانسته است به طور کامل متضمن
تأمین عدالت اجتماعي باشد.

کليد واژهها:
عدالت اجتماعي ،طرح منظر شهري ،محلة خوببخت ،جان راولز ،ديويد هاروي

* اين مقاله برگرفته از مطالعات نگارندگان در ارتباط با طرح پژوهشي "سنجش تحقق عدالت اجتماعي در طرح منظر شهري محله خوب بخت
منطقه  15شهرداري تهران" است که در سال  1388در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران ،انجام شده است.
الزم است در این زمینه از معاونت پژوهشي پرديس هنرهاي زيبای دانشگاه تهران سپاسگزاري گردد.
** استاد طراحي و برنامهريزي شهري ،دانشكده شهرسازي ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران.
*** پژوهشگر دكتري شهرسازي ،دانشكده شهرسازي ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران.
Email: Parsa_Arbab@yahoo.com
**** پژوهشگر دكتري شهرسازي ،دانشكده شهرسازي ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران.
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مقدمه
مطالعة ديدگاههاي موجود در خصوص عدالت نشان از وجود دغدغههايي از ساليان دور در اين زمینه دارد
افالطون1379 ،؛ ارسطو1371 ،؛ هابز1384 ،؛ فارابي 1376 ،و همچنین نگاه کنيد به اخوان زنجانی .)1375 ،اين امر که ماهيتاً عدالت اجتماعي
چيست ،در بسياري از نظريهها مورد مداقه قرار گرفته است .با وجود اين ،با جمعبندي اين نظريات نميتوان به ديدگاه واحدي
در اين خصوص رسيد .برخي از انديشمندان ،عدالت را چون موجودي آسماني دانستهاند که يافتن آن بر روي زمين مقدور
نيست و ديگران ،گاهي عدالت را فضيلتي اخالقي دانستهاند و يا گاهي آن را به مثابه نوعي از اصول در روابط متقابل ميان
افراد (و گاه موجودات) تعريف کردهاند ( Burkett, 2006؛ Merrifield, 2002؛Saad-Filho, 2002؛ موحد.)1381 ،
(به عنوان مثال

"عدالت" در لغت به معنای قرار دادن هرچيز در جاي خود است .در تعريف کاربردي اين لغت ،کوين لينچ چنين آورده
است« :عدالت روشي است که از طريق آن ،هر نوع سود و زيان بين افراد توزيع ميشود» (لينچ .)1381 ،اما ،اينکه اين توزيع
بر چه اساسي انجام ميگيرد ،مسئلهاي است که نياز به تعمق بيشتر دارد.
اين مطالعه ،درپی شناسايي معيارهايي براي توزيع عادالنه است .پيش از اين نيز ،در مطالعاتي به بررسي نظام فضايي عدالت
اجتماعي در عرصه جغرافيايي پرداخته شده است (به عنوان مثال نگاه كنيد به،Thomas & Hwang, 2003 ،Cao & Priemus, 2007
 ،Dockemdorff, et al., 2000همچنین در خصوص شهر تهران رجوع كنيد به افروغ 1377 ،و مرصوصي .)1382 ،با وجود اين ،اين مطالعات
عمدتاً فاقد نگاه شهرسازي بوده و تنها توزيع منابع و فرصتها در وضع موجود را بررسي نموده و به عنوان مثال به اثرات مداخالت
مدیریت شهری و طرحهاي شهرسازی در افزايش يا کاهش عدالت اجتماعي توجهي نداشتهاند.
در اين مقاله ،پس از شناسايي معيارهاي عدالت بر اساس ادبيات موجود ،به سنجش ميزان تحقق عدالت اجتماعي
در طرح منظر شهري محله خوببخت منطقه  15شهرداري تهران ،به عنوان مورد مطالعاتي تحقيق ،پرداخته ميشود.
بنابراين مطالعه حاضر حول اين پرسش شکل ميگيرد که «آيا طرح منظر شهري محله خوببخت منطقه  15شهرداري
تهران عادالنه است يا خير؟».
اين طرح ،توسط سازمان نوسازي شهر تهران در فاصله سال های  1384-85تهيه شده است و پس از تصويب در سال
 1387توسط کميسيون ماده  ،5در حال حاضر در مرحله اجرا ،قرار دارد .بنابراين روش تحقيق ،به صورت ارزيابي حين
اجرا تعريف گرديده است .فرضية تحقيق عبارت بود از اينکه «به نظر ميرسد بر اساس سنجشي که صورت ميپذيرد،
مداخله سازمان نوسازي شهر تهران در محله خوببخت در مغايرت با مفهوم عدالت اجتماعي قرار دارد» .بدين منظور به
ارزيابي اين طرح بر اساس معيارهاي قابل استخراج از نظريات موجود پرداخته ميشود.

 .1مباني نظري
هرگونه برنامهريزي و از آن جمله برنامهريزي شهري باید درپي برآوردن حقوق انسانها يا توسعه انساني باشد .عدالت ،همچنان
زيبايي و آزادي ،مقولهاي ناپايدار نيست که به کار ثبت در اهداف برنامهريزان نيايد ،بلکه ذات توسعه و پايداري جوامع منوط
به آن است (اطهاري  .)1381هرچند انواع مداخالتي که در ساية طرحهاي شهري صورت ميپذيرند در ايران فراگير شده است؛
اما ،ترديد نظام برنامهريزي کشور دربارة نظاممند کردن آن ميتواند ريشهاي معرفتي نيز ناشي از عدم درک مفهوم عدالت و
عدالت در فضا و رابطة آن با برنامهريزي و حقوق شهروندي داشته باشد .به همين جهت در اين پژوهش سعي بر آن است تا
به سنجش تحقق عدالت اجتماعي در طرحهاي شهري پرداخته شود .بر اين مبنا ،از ميان نظريات موجود دو دستگاه فکري
مورد بررسي قرار گرفتهاند که اولي براساس انديشههاي جان راولز و دومي مبتني بر ديدگاههاي ديويد هاروي بوده است.
1ـ1ـ راولز ،فيلسوف عدالت
جان راولز )1921-2002( 1استاد دانشگاه هاروارد و فيلسوفي است که نظریات عميقي در خصوص موضوع عدالت داشته
است .در ميان آثار مهم وي ،ميتوان به کتابهاي "يک تئوري عدالت"" ،ليبراليسم سياسي"" ،عدالت به مثابه انصاف :يک
بازگويي" و "قانون ملل" اشاره نمود .راولز نظرية عدالت به مثابه انصاف را در سال  1971با بهرهگيري از عناصر فلسفة کانتي و
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مکتب اصالت فايده ،به عنوان روشي براي ارزيابي اخالقي نهادهاي اجتماعي و سياسي ارائه کرد (کمالي .)6 :1384 ،اين نظريه،
برداشتي جديد از عدالت را مطرح ميکند که راولز با تکيه بر نظريات قرارداد اجتماعي ،نقش داوريهاي جاافتاده ،وضع
نخستين (موقعيت اوليه) و حجاب جهل آن را طرح نموده است (تليس.)65-130 :1385 ،
راولز به عنوان کسي که پايه هاي ليبراليسم را با مفاهيمي جديد تقويت کرده است ،معتقد است« :اعطاي حقوق جمع
نبايستي به بهاي از دست دادن حقوق فرد باشد» .به اين مفهوم که هر کس حق هر کاري را دارد تا زماني که به تساوي
حقوق ديگران تجاوز نکند .بر اين اساس ،دو اصل عدالت را تعريف مينمايد که چنانچه هر توزيعي بر اساس اين دو اصل
صورت گيرد ،مطابق نظريه راولز ،توزيعي عادالنه به حساب ميآيد (راولز.)84 :1385 ،
 هر شخصي نسبت به طرحي کام ً
ال کافي از آزاديهاي اساسي برابر که با طرح مشابهي از آزاديها براي همگان
همساز باشد ،حق لغو ناشدني يکسان دارد.
 نابرابريهاي اجتماعي اقتصادي به دو شرط قابل قبول هستند .نخست اين که اين نابرابريها بايد مختص به مناصب
و مقامهايي باشد که تحت شرايط برابري منصفانه فرصتها ،باب آن به روي همگان گشوده است و دوم اين که اين
نابرابريها بايد بيشترين سود را براي محرومترين اعضاي جامعه داشته باشد.
بر اساس اين دو اصل که اولي اصل "آزادي" و بخش اول از اصل کلی دوم ،اصل"فرصت برابر" و بخش دوم ،اصل "تفاوت"
ناميده ميشود ،هر توزيعي بايد کام ً
ال برابر باشد مگر اينکه عدم تساوي در توزيع به نفع ضعيفترين فرد جامعه گردد .در
نتيجه ،مطابق اين دو اصل ميتوان گفت همه خواستههاي اوليه اجتماعي را بايد به تساوي توزيع کرد مگر آنکه توزيع
نابرابر هر يک از اين خواستهها يا همه آنها به نفع کم نصيبترين افراد باشد ( .)Rawls, 1971: 303از اين تصور کلي نتيجه
ميشود که بيعدالتي همان نابرابري است که به نفع همگان نباشد (.)Rawls, 1971: 54
به کارگيري اين دو اصل به اين مفهوم خواهد بود که بهترين نظام اقتصادي ،نظامي است که در آن محرومترين گروه ،از
گروه مشابه در هر نظام ديگر وضع مطلوبتري داشته باشد (بحريني .)308 :1378 ،راولز بدين معنا مساواتطلب محض نيست.
اما ،در عين حال طرفدار سرمايهداري بينظارت (آزادگذاري مطلق) هم نيست؛ او بدين اکتفا نميکند که مسائل مربوط به
توزيع به بازار آزاد واگذاشته شود .اصل تفاوت مستلزم مداخله دولت در نظم اجتماعي و اقتصادي است (تليس.)109 :1385 ،
به طور کلي در خصوص ديدگاههاي شهري راولز ميتوان گفت ،راولز بر خالف بسياري از انديشمندان ديگر ،به
شهرسازي تعاملگرا به جاي شهرسازي بايد محور ،عقيده دارد و به جاي طرح سؤال «شهر بايد چگونه باشد؟» به سؤال
«ما چگونه بايد در شهر عمل کنيم؟» ميپردازد و مسئوليت نهادهاي اجتماعي و سياسي را در مقابل شهروندان و نحوة
اجراي اين وظايف را بر ميشمارد.
2ـ1ـ هاروي و مکتب اقتصاد سياسي فضا
ديويد هاروي( 2متولد  )1935از نظريهپردازان اقتصاد سياسي و فضاي اجتماعي 3و منتقد نظام سرمايهداري است.
وي از اندیشمندانی است که از حوزة جغرافيا به سوي مطالعات شهري حرکت کرده است (فکوهي .)219 :1383 ،گرايش
نومارکسيستي در هاروي سبب شد که در چارچوبي اقتصادي ،موضوع را دنبال کند ( .)Harvey, 2000: 3بدين ترتيب
مفهوم شهر در نظر هاروي هر چه بيشتر بر گرد موضوع "فضاي اجتماعي" تبلور يافت (فکوهي" .)219 :1383 ،عدالت
اجتماعي و شهر" ( )1973اولين کتاب هاروي در زمينة پيريزي بنيانهاي نظري شهرشناسي است .هاروي در اين اثر،
فرآيندهاي اجتماعي و اشکال فضايي را واقعيات الينفک از يکديگر ميداند که تنها به لحاظ تحليلي قابل تفکيک از هم
میباشند (افروغ .)139-140 :1377 ،او در اين کتاب بر سه مفهوم اساسي تأکيد دارد )1 :مفهوم مازاد؛  )2شيوة يکپارچة
اقتصادي؛  )3مفاهيم سازمان فضايي (شکويي.)126 :1383 ،
هاروي در ارتباط با تعريف عدالت و عدالت اجتماعي چنين ميآورد« :عدالت را اساساً ميتوان به عنوان اصل (يا مجموعهاي
از اصول) در نظر گرفت که براي حل و فصل دعاوي متضاد به وجود آمده است .عدالت اجتماعي نيز در واقع ،کاربرد خاص
اين اصول براي فايق آمدن بر تعارضاتي که الزمة همکاري اجتماعي براي ترقي افراد است ،میباشد .توليد را از طريق تقسيم
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کار ميتوان افزايش داد ،ليکن مسئله اين است که حاصل توليد چگونه بين افرادي که در فرآيند توليد شرکت کردهاند توزيع
شود .در اين مورد اصول عدالت اجتماعي بايد ناظر بر تقسيم ثمرات توليد و توزيع مسئوليتها در فرآيند کار جمعي باشد.
اين اصول همچنين شامل نهادها و سازمانهاي اجتماعي مرتبط با فعاليت توليد و توزيع ميشود .خصوصيت اصلي تمام اين
موارد اين است که ما به دنبال يافتن مالکهايي هستيم که به کمک آنها بتوانيم تأثير نحوة توزيع درآمد را بر افراد ،گروهها،
سازمانها و مناطق مختلف ارزشیابي کنيم و نيز به قضاوت دربارة سازوکارهايي که براي تحقق توزيع به کار ميروند ،بپردازيم.
به عبارت خالصهتر ما به دنبال يافتن آنچنان توزيع عادالنهاي هستيم که عادالنه حاصل شده باشد (هاروي.)97 :1376 ،
هاروي با آگاهي از برداشتهاي گوناگوني که از عدالت ميشود ،اصل "توزيع عادالنه از طريق عادالنه" را مالک عمل
خود قرار ميدهد و بر اين اساس ،هشت مالک را براي عدالت اجتماعي تعريف ميکند .به عقيدة وی اين مالکها مبنايي
براي توزيع هستند و نشاندهندة چيزهايي هستند که به افراد چنين حقي ميدهند که در قبال محصوالت جامعهاي که
در آن کار و زندگي ميکنند ادعايي داشته باشند (هاروي .)100-101 :1376 ،اين هشت مالک عبارتند از:
برابري ذاتي :تمام افراد حق دارند از منافع جامعه ،جدای از ميزان مشارکتشان در توليد ،سهم برابري بخواهند.
ارزشیابي خدمات بر حسب عرضه و تقاضا :افرادي که بر منابع ناياب و ضروري تسلط دارند بيش از سايرين حق ادعا دارند.
نياز :افراد داراي حقوق مساوي در بهرهوري از منابع و امتيازاتاند ،ولي نياز همة افراد مشابه نيست و تساوي در
بهرهوري از ديدگاه نياز افراد به صورت تخصيص نابرابر جلوهگر ميشود.
حقوق موروثي :افراد نسبت به حقوق مالکيت و يا ساير حقوقي که از طريق نسل پيشين به آنها ارث رسيده است،
حق ادعا دارند.
استحقاق :ادعاي افراد در مورد اشياء ممکن است بر حسب دشواري فايق آمدن بر فرآيند توليد آن اشياء بيشتر باشد
(آنهايي که کارهاي خطرناک و مشکل انجام ميدهند و يا آنهايي که مدت طوالني تحت تعليم و آموزش هستند-
مانند جراحان -بيش از سايرين حق ادعا دارند).
شرکت در منفعت عمومي :آن دسته از افرادي که فعاليتشان به نفع عدة بيشتري است ،بيشتر از آن عده که فعاليت
آنها به عده کمتري اختصاص دارد ،حق ادعا دارند.
شرکت واقعي در توليد :افرادي که در روند توليد داراي بازده بيشتري هستند (که با وسايل مناسبي اندازهگيري
شده باشد) از آن عده که بازده کمتري دارند ،حق ادعاي بيشتري خواهند داشت.
کوشش و فداکاري :افرادي که کوشش بيشتري ميکنند يا ذاتاً قادر به تحمل فداکاري بيشتري هستند ،بايد بيشتر
از افرادي که کوشش کمتري ميکنند پاداش گيرند.
هاروي در ادامه مي افزايد« :اين هشت معيار مسلماً مستلزم تبيين و تحليل بيشترياند .من به پيروي از رانسيمن
ميگويم که ماهيت عدالت اجتماعي را ميتوان به کمک سه معيار از معيارهاي فوق بيان کرد :معيار "نياز" به عنوان
مهمترين آنها" ،منفعت" به عنوان دومين معيار و "استحقاق" به عنوان معيار سوم .مطالعه و بررسي عميقتر اين معيارها
نشان خواهد داد که اين سه معيار ،معيارهاي ديگر را نيز در بر ميگيرند» (هاروي.)101 :1376 ،

 .2چارچوب نظري
چنانکه اشاره شد ،راولز عدالت را در انصاف و برابري تعريف مينمايد و تنها استثناء را در اين ميان به منظور حمايت از
محرومترين طبقه قائل ميشود .اما هاروي به دنبال توزيع عادالنه از طريق عادالنه است و بدين جهت ،عدالت را در ارتباط
با نياز ،منفعت و استحقاق تعريف ميکند.
بنابراين ،با مطالعة اين دو رويکرد ،جمعاً ميتوان شش معيار را براي سنجش عدالت استخراج نمود .اين شش معيار عبارتند
از "آزادي"" ،فرصت برابر"" ،تفاوت"" ،نياز"" ،شرکت در منفعت عمومي" و "استحقاق" که سه معيار اول برگرفته از نظريات جان
راولز و سه معيار دوم منبعث از ديدگاههاي ديويد هاروي هستند .جدول  1اين معيارها و توضيحات مرتبط با آنها را نشان ميدهد.
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جدول :1معيارهاي سنجش عدالت بر اساس ديدگاههاي راولز و هاروي

معيارهاي
جان راولز

آزادي

اين معيار بدين معناست که طرح بتواند حقوق فردي افراد را حفظ کند و آزاديهاي فردي،
فداي اجراي آن نشود.

فرصت برابر

معيار فرصت برابر به دسترسي برابر همه از فرصتها ،منابع ،امکانات و اطالعات تأکيد مينمايد و
در تقابل با رانتهاي گروههاي خاص صاحب قدرت و يا نفوذ تعريف ميشود.

تفاوت

اين معيار به اين موضوع اشاره دارد که در صورتي که تفاوتي در توزيع وجود دارد ،اين تفاوت
زماني عادالنه است که به نفع محرومترين طبقه باشد.

نياز

افراد داراي حقوق مساوي در بهرهوري از منابع و امتيازاتاند ،ولي نياز همه افراد مشابه نيست و
تساوي در بهرهوري از ديدگاه نياز افراد به صورت تخصيص نابرابر جلوهگر ميشود.

شرکت در مطابق اين معيار ،آن دسته از افرادي که فعاليتشان به نفع عده بيشتري است بيشتر از آن عده
معيارهاي
هاروي منفعت عمومي که فعاليتشان به عده کمتري اختصاص دارد ،حق ادعا دارند.
استحقاق

اين معيار به مواردي اشاره دارد که افراد به داليلي نظير سابقة زحمت بيشتر ،تحت تعليم بودن
در مدتي طوالنيتر و  ...استحقاق دريافت بيشتري را دارند.

در اين مقاله ،با بکارگيري اين شش معيار ،به سنجش عدالت در طرح منظر شهري محله خوببخت اقدام ميشود.
بدين ترتيب که براي هر يک از اين معيارها ،پرسشهايي در قالب پرسشنامه براي گروههاي ذينفع و ذينفوذ در طرح
منظر شهري محله خوببخت در نظر گرفته ميشود .نهايتاً با تحليل پرسشنامهها و بررسي معيارهاي ششگانه ،به اين
سوال که «آيا طرح منظر شهري محلة خوببخت منطقة  15شهرداري تهران عادالنه است يا خير؟» پاسخ داده ميشود.

 .3معرفي طرح منظر شهري محلة خوببخت
محلة خوببخت در ناحية امام علي (ع) در منطقه  15شهر تهران واقع شده است (تصوير .)1بخش اعظم اين ناحيه
فرسوده بوده و تملکها و تخريبهاي انجام شده براي آزادسازي مسير بزرگراه امام علي (ع) که از اين ناحيه ميگذرد،
وضعيت بسيار نامطلوبي را رقم زده است .اين شرايط در کنار تراکم جمعيتي باال ،کمبود خدمات شهري و ناکارآمدي
دسترسيها در بخشهاي داخلي بافت ،سبب شده تا اين محدوده به عنوان يکي از اولويتهاي نوسازي مطرح شود .يکي
از شش قسمت حاصل از تقسيمات ساختاري ناحيه امام علي (ع) محله خوببخت (محله  )4ميباشد که از تجمع تعدادي
كوي قابل شناسايي ،تشکيل شده است (تصوير.)2
تصوير :1موقعيت ناحية امام علي (ع) در شهر تهران
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تصوير :2محالت ناحية امام علي (ع)

طرح نوسازي براي اين محدوده در دو سطح تهيه شده است .سطح اول براي حوزة فراگير محلة خوببخت تحت عنوان
ناحية امام علي و در قالب طرح تفصيلي ويژة نوسازي تهيه شده است (تصوير .)3و سطح دوم ،سطح طرح منظر شهري
است که به ارائة مدل سه بعدي توسعة محلة خوببخت ميپردازد .4بر اساس سطح اول (طرح تفصيلي ويژة نوسازي ناحيه
امام علي) ،ناحية امام علي از شمال به بزرگراه خاوران ،از جنوب به خيابان منصور ،از شرق به خيابان هاشمآباد و از غرب
به خيابان انورزاده محدودميشود .بزرگراه خاوران ،پارک فدائيان اسالم و فرهنگسراي خاوران در شمال و شمالشرقي ،و
پارک وليعصر و نيز خيابان انورزاده ،با توجه به خصوصيات پيشنهادي آن در طرحهاي باالدست (طرح تفصيلي منطقه)
در غرب ،نقش ملموسي در تعيین بخشي از قلمرو ناحيه دارند .خيابان هاشمآباد نيز بهدليل ايجاد ارتباط بين دو بزرگراه
خاوران و بعثت ميتواند به عنوان لبة ناحيه تلقي شود .خيابان منصور ،اولين خيابان درجه  2شهري در حوزة نفوذ ناحيه
بوده و ميتواند لبة پاييني آن تلقي شود.
تصوير :3سازمان فضايي پيشنهادي طرح تفصيلي ويژة نوسازي ناحية امام علي
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بر اساس سطح دوم (طرح منظر شهري محله خوببخت که اين مطالعه نيز بيشتر معطوف به آن است) نيز سازمان
فضايي پيشنهادي محله عمدتاً مبتني بر موارد ساختاري موجود و مساجد بهعنوان مراکز كويها است و از قابليتهاي
موجود و توسعهاي محله براي تعريف سازمان فضايي جديد آن استفاده شده است .تصاوير  4و  ،5به ترتيب سازمان فضايي
موجود و پيشنهادي محلة خوببخت را بر اساس طرح منظر شهري نشان ميدهند.
تصوير :4سازمان فضايي محلة خوببخت در وضع موجود

تصوير :5سازمان فضايي پيشنهادي محلة خوببخت
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در اين طرح ،خيابان خوببخت بهدليل عمده تملکهاي انجام شده در کنارهها و امتداد آن در دو محلة بااليي و پائيني
در کنار ويژگيهاي منظرين آن ،داراي قابليت تبديل شدن به مرکز خطي محله در نظر گرفته شده است .همچنين
کوچة شهيد گودرزي در غرب خيابان خوببخت بهدليل همجواري با مسجد حضرت ابوالفضل(ع) و داشتن رديف نسبتاً
منظمي از درختان ،و در ادامة آن و در شرق خوببخت ،خيابان پوررحيمي با عرض نسبتاً قابل توجه (12متر) و رديفي از
درختان ميتوانند به محوري ساختاري در محله شکل دهند .محل تقاطع اين دو محور با خيابان خوببخت از قابليتهاي
ايجاد يک گره محلهاي برخوردار بوده و در مرکز محلة  4ميتواند فضايي شاخص با ويژگيهاي قابل توجه ايجاد نمايد.
پيشنهادات طرح عمدتاً معطوف به ارتقاء وضعيت فيزيکي و بهبود بخشي به عناصر موثر در منظر عيني و ذهني محله و
نوسازي بافت آن است .تصوير ،6نمايي سه بعدي از احجام پيشنهادي طرح منظر شهري محلة خوببخت را نشان ميدهد.
تصوير :6نماي سه بعدي احجام پيشنهادي طرح منظر شهري خوببخت

 .4سنجش معيارهاي عدالت اجتماعي در طرح منظر شهري محلة خوببخت
به منظور سنجش ميزان عدالت در طرح منظر شهري محلة خوببخت بر اساس دو نظرية ارائه شده توسط جان راولز و
ديويد هاروي ،چنانکه اشاره شد شش معيار مشخص گرديد که سه معیار آن بر اساس نظر راولز عبارت است از "آزادي"،
"فرصت برابر" و "تفاوت" و سه معيار ديگر بر اساس نظر ديويد هاروي عبارت است از "نياز"" ،شرکت در منفعت عمومي"
و "استحقاق" .برای سنجش هریک از این شش معیار در ارتباط با طرح مورد مطالعه ،پرسشنامههایی برای کلیة گروههای
ذینفع و ذینفوذ تهیه شد .در این زمینه ،هفت گروه به عنوان مخاطب طرح منظر شهری محلة خوببخت ،شناسایی
گردید که متناسب با هریک ،پرسشنامههایی تهیه شده و مد نظر قرار گرفت .این هفت گروه عبارتند از" :مردم (ساکنان)"،
"سرمایهگذاران"" ،جامعة حرفهای (حرفهمندان حوزة شهرسازی)"" ،جامعه نخبگان (دانشگاه)"" ،دستگاه اجرایی"" ،جامعة
سیاستگذار یا جامعه قانونگذار" و "رسانهها" .الزم به ذکر است که در این مقاله ،تمرکز تنها بر مطالعات مربوط به
ساکنان محله خوببخت است .نقطه نظرات این گروه به عنوان کسانی که در حال پذیرفتن بیشترین تأثیر از سوی طرح
هستند ،به نوعی میتواند کلیدیترین مباحث و مبنای قضاوت و ارزیابی را فراهم آورد.
برای ارزیابی طرح از نقطه نظر مردم (ساکنان) پرسشهایی شامل  20محور در قالب پرسشنامه تدوین گردید .این
پرسشنامهها در اردیبهشت ماه سال  1388و در محدودهای که طرح آن را در برمیگیرد و بر مبنای  35نمونه به صورت
تصادفی که مبین  35خانوار ساکن در محلة خوببخت است ،تکمیل شدهاند .در ادامه نتایج حاصل از پرسشنامهها به
تفکیک معیارهای ششگانه ،آمده است.
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1ـ4ـ معیار آزادی
همانطورکه اشاره شد ،اين معيار بدين معناست که طرح بتواند حقوق فردي افراد را حفظ کند و آزاديهاي فردي ،فداي
اجراي آن نشود .در خصوص معيار آزادي ،با توجه به  5سوال زير که به طور خالصه در کنار پاسخ پرسششوندگان در
جدول 2آمده است ،در مجموع نميتوان شاهد تأمين اين معيار بود .بر اساس اين جدول ،چنانچه وزن پرسشها مساوي با
يکديگر فرض شود ،براساس میانگین نتايج بدست آمده از سه گزينه "بله" (که حاکي از شرايط مثبت است)" ،تا حدودي"
و "خير" (که حاکي از شرايط منفي است) ميتوان گفت معيار آزادي از نظر  17/6درصد تأمين شده است ،از نظر  9/6تا
حدودي تأمين شده و  72/8درصد نيز معتقدند که در اين طرح آزادي تأمين نشده است .شايان ذکر است در خصوص
سوال دوم (آيا شما خود را مجبور به شرکت در اين طرح ميدانيد؟) به دليل بار منفي اين سوال ،گزينة بله و خير به صورت
عکس به ترتيب بر شرايط منفي و مثبت داللت دارند ،که این امر در نتیجهگیری فوق لحاظ شده است.
جدول :2نتايج پرسشهاي مرتبط با معيار آزادي
آيا به عنوان ساکن محله ،از نظرات شما در زمان تهية طرح استفاده شده است؟ چگونه؟  %100به اين سوال پاسخ خير را دادهاند.
آيا شما خود را مجبور به شرکت در اين طرح ميدانيد؟

 24درصد بله 16 ،درصد تا حدودي 60 ،درصد خير

آيا در قبال انجام چنين طرحي ،گزينههاي مختلفي فراروي شما قرار گرفته است؟  8درصد بله 20 ،درصد تا حدودي و  72درصد خير
آيا تاکنون ،شهرداري وعدهها و تعهداتي که در اين طرح به شما داده است را
انجام داده است؟

 8درصد بله 12 ،درصد تا حدودي و  80درصد خير

آيا منفعت شما براي شرکت در اين طرح تضمين شده است؟

 12درصد بله 88 ،درصد خير

2ـ4ـ معیار فرصت برابر
معيار فرصت برابر به دسترسي برابر همه از فرصتها ،منابع ،امکانات و اطالعات تأکيد مينمايد و در تقابل با رانتهاي
گروههاي خاص صاحب قدرت و يا نفوذ تعريف مي شود .در ارتباط با معيار فرصت برابر با توجه به عدم قطعيت ناشي از
پاسخهاي دريافت شده ،نميتوان اظهار نظر قطعي نمود .جدول 3نتايج دو پرسش مرتبط با معيار فرصت برابر را نشان ميدهد.
جدول :3نتايج پرسشهاي مرتبط با معيار فرصت برابر
آيا در ميان ساکنان محل شما کسي وجود دارد که زودتر و يا در اين رابطه در دو محور اظهار نظر وجود دارد:
بيشتر از شما در خصوص منافع طرح ،اطالعات به دست آورده در ابتداي کار از طريق پارچهنويسها و پوسترها در سطح محله
باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،اين اطالعات از چه طريقي به همه اطالعات را دادهاند .اما ،گفته ميشود سوء استفادههايي
نيز گويا انجام شده است (از سوي مسئولين سابق شهرداري).
حاصل شده است؟
سابقة سکونت شما در اين محل چقدر است؟ در صورتي که کمتر تنها  %4شامل اين سوال ميشوند که بخشي عدم وجود مضرات
از سه سال است که در اين محل خانهاي خريدهايد آيا هنگام و برخي افت ارزش زمين و ملک را پس از مطرح شدن طرح
اظهار نمودهاند.
خريد اين خانه از منافع و مضار طرح آگاه بودهايد؟

3ـ4ـ معیار تفاوت
اين معيار به اين موضوع اشاره دارد که در صورتي که تفاوتي در توزيع وجود دارد ،اين تفاوت زماني عادالنه است که به
نفع محرومترين طبقه باشد .در خصوص معيار تفاوت با توجه به پرسشنامهها ،نتايج حاصله در جدول 4خالصه شده است:
جدول :4نتايج پرسشهاي مرتبط با معيار تفاوت
وضعيت اقتصادي شما در حال حاضر در مقايسه با ساير در اين رابطه در دو محور اظهار نظر وجود دارد:
هممحليهايتان چگونه است؟ اگر وضعيت شما بهتر يا بدتر است ،اين به تناسب شرايط مسکن ،ارزش بيشتري لحاظ شده است .شرايط در
تفاوت در بهرهمندي از امکانات طرح لحاظ شده است؟ به چه ترتيب؟ کل يکسان است ،آن گروه که بيشتر سودمند شدهاند داللها بودهاند.

بنابراين به منظور پرهيز از موضعگيري جانبدارانه در خصوص طرح ،در اينباره نيز از نتيجهگيري قطعي اجتناب ميشود.
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4ـ4ـ معیار نیاز
این معیار بر این موضوع تأکید دارد که نياز همة افراد مشابه نيست و تساوي در بهرهوري از ديدگاه نياز افراد به صورت
تخصيص نابرابر جلوهگر ميشود .براي معيار نياز نيز با توجه به پاسخي که به پرسش زير داده شده ،ميتوان گفت طرح
نتوانسته به اين زمينه از عدالت نيز نزديک گردد (جدول.)5
جدول :5نتايج پرسشهاي مرتبط با معيار نياز
به نظر شما آيا اين طرح پاسخگوي نيازهاي اصلي ساکنان در اين بافت است؟  4درصد بله 8 ،درصد تا حدودي 88 ،درصد خير

5ـ4ـ شرکت در منفعت عمومی
شرکت در منفعت عمومي نيز يکي ديگر از معيارهايي بود که پرسشنامه بر اساس آن شکل گرفت .مطابق اين معيار ،آن
دسته از افرادي که فعاليتشان به نفع عدة بيشتري است ،بيشتر از آن عده که فعاليت آنها به عدة کمتري اختصاص دارد،
حق ادعا دارند .در خصوص اين معيار نيز نميتوان مدعي شد که طرح عادالنه عمل کرده است .با توجه به نتايج حاصل از
جدول ،6ميتوان به اين نتيجه رسيد که در مجموع  4درصد از پرسششوندگان معتقد بودند که منافع الزم براي کساني
که بيشتر در "منفعت عمومي" شرکت داشتهاند تأمين شده است و  80درصد معتقد به عدم رعايت معيار شرکت در
منفعت عمومي در طرح بودهاند.
جدول :6نتايج پرسشهاي مرتبط با معيار شرکت در منفعت عمومي
آيا کسي که تمام يا بخشي از زمين خود را در عقبنشيني به راه اختصاص
ميدهد منفعت کافي از طرح ميبرد؟

بله  4درصد ،بدون پاسخ  16درصد ،خير  80درصد

6ـ4ـ معیار استحقاق
معيار استحقاق به مواردي اشاره دارد که افراد به داليلي نظير سابقة زحمت بيشتر ،تحت تعليم بودن در مدتي طوالنيتر
و  ...استحقاق دريافت بيشتري را دارند .براساس نتایج پرسشنامه ،در رابطه با معيار استحقاق 84 ،درصد معتقد به عدم
استحقاق کساني بودهاند که منفعت بيشتري از طرح عايدشان مي شد (جدول.)7
جدول :7نتايج پرسشهاي مرتبط با معيار استحقاق
اگر کساني منفعت بيشتري از طرح ميبرند ،آيا استحقاق آن را دارند؟

 12درصد بله 4 ،درصد تاحدودي 84 ،درصد خير

 .5جمعبندي
به عنوان نتيجهگيري نهايي ،الزم است تا به فرضية پژوهش رجوع کرده و آن را آزمون نمود .فرضية تحقيق عبارت بود از اينکه
«به نظر ميرسد بر اساس سنجشي که صورت ميپذيرد ،مداخلة سازمان نوسازي شهر تهران در محلة خوببخت در مغايرت با
مفهوم عدالت اجتماعي قرار دارد» .با توجه به جداول حاصل شده براي معيارها و با جمعبندي آنها ميتوان به رد يا تأييد اين
فرضيه دست يافت .بر اين اساس و در جمعبندي از شش معيار مطرح شده در اين مطالعه ،ميتوان جدول شماره  8را ارائه نمود.
جدول :8جمعبندي نتايج حاصل از بررسي  6معيار عدالت اجتماعي در طرح منظر شهري محلة خوببخت
معيار

معيارهاي راولز

معيارهاي هاروي

آزادي

تأمين شده

تا حدودي

تأمين نشده

 17/6درصد

 9/6درصد

 72/8درصد

فرصت برابر

نميتوان اظهار نظر قطعي نمود

تفاوت
نياز

شرکت در منفعت عمومي
استحقاق

نميتوان اظهار نظر قطعي نمود
 4درصد

 8درصد

 88درصد

 4درصد

 16درصد

 80درصد

 12درصد

 4درصد

 84درصد

ارزيابي عدالت اجتماعي در طرح منظر شهري محله خوببخت منطقه  15شهرداري تهران
شماره صفحه مقاله111-122 :

با توجه به جدول فوق ،از مجموع شش معيار مورد مطالعه ،اظهار نظر دقيق در خصوص دو مورد آن نيازمند انجام
پژوهشهاي بيشتر است .اما ،دربارة چهار مورد ديگر ميتوان مدعي شد که از نظر ساکنان ،طرح تا حدود بسيار زيادي
(بيش از  70درصد) ناعادالنه بوده است .داليلي که از نظر ساکنان براي ناعادالنه دانستن طرح ارائه شده است را ميتوان
در محورهاي زير تعريف نمود:
برخي از ساکنان مدعي شدهاند که طرح به خودي خود و فارغ از اجرا و سوء استفادههاي دخيل در آن ،عادالنه و
مناسب به نظر ميرسد .گروهي ديگر مدعي شدهاند که به لحاظ مالي و اقتصادي زيان ديدهاند ،دستهاي ديگر به لحاظ
نوع و کيفيت واحدهاي مسکوني که در آينده به ساکنين ارائه ميشود ،طرح را ناعادالنه دانستهاند ،گروهي معتقدند که
در ارزشگذاري امالک تفاوتهايي در نظر گرفته شده و عادالنه نيست ،و برخي نيز اشاره کردهاند که الزم است از طريق
مکانيزمهايي جلوي سوداگریها و سوء استفادهها گرفته شود.
بنابراين ميتوان گفت در پايان اين مطالعه ،فرضية آن تأييد شده است .مهمترين يافتة اين تحقيق ،ارائة چارچوبي است
که بتواند موضوع عدالت اجتماعي را به عنوان پديدهاي فسلفي و غير کمي در طرحهاي شهري مورد سنجش و ارزیابی
قرار داهد .اين سنجش منجر ميشود که بتوان فرآيند توسعه را كنترل كرد و ميزان دستيابي به اهداف را تشخيص داد.
بر اين اساس ،در سنجش عدالت اجتماعي در طرح منظر شهري محلة خوببخت ،يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد که
اين طرح نتوانسته است فرامعيار عدالت اجتماعي را تأمين نمايد.

پينوشت
1) J. Rawls
2) D. Harvey
3) Sociospace
 )4پيش از اين دو طرح نيز" ،طرح ساخت و ساز حاشيه بزرگراه شرق امام علي (ع)" از سوي مشاور منطقه  15و در تاريخ  1382/10/15به
تصويب رسيده است.
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