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عدالت اجتماعی؛ مهم ترین مشخصه شهر اسالمی
مروری بر اصول و راهبردهای اجرایی سازی  عدالت در سازوکارها و ساختارهای شهر

مختصات شهر اسالمی از منظر
 مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

رهبر معظم انقالب در تاریخ 8اردیبشهت1378 شهر 
اسالمی را دارای 5 مختصات اصلی دانستند: 1( عدالت در 
تقسیم خدمات شهری ۲( تأمین آرامش روحی و امنیت 
معنوی 3( ظهور و اعتالی مظاهر اســالمی و انقالبی ۴( 
عمران و آبادی و زیبایی  5( حفظ طبیعت و فضای طبیعی 
و در این راستا به نظر می رســد، معظم له طی سال ها و 
دیدارهای مختلف با مسئوالن شهری، شاخص های هر 
یک از این مختصات را تبیین فرموده اند. این شاخص ها 
که از سوی مؤسسه مصاف احصاء شده به شرح ذیل است:

یک 
عدالت در تقسیم خدمات شهری

 تسهیل زندگی مردم در کارهایی که به شهرداری ها مربوط 
است. )1382/2/5(

  برطرف کردن معضالت شهر و روستا. )1382/2/5(
 رعایت دقیــق قوانیــن و عدم تخطی از آن بــا حیله های 

شبه قانونی. )1382/2/5(
 رعایت ویژه محرومان. )1382/2/5(

 آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت المال با تجمالت 
زائد و سفرها و مراسم غیرالزم. )1382/2/5(

 آسان سازی  خدمت رسانی و عدالت و فراگیری در خدمات 
شهری. )1386/2/8(

 توجــه بــه نیازهــای جانبــازان و مصدومان جســمی. 
)1386/2/8(

 نــگاه عدالت گســتر بــه محله هــا و اشــخاص محروم. 
)1386/2/8(

 توجه ویژه به بانوان و نیز به جوانان. )1386/2/8(
 تأثیرناپذیــری از نفــوذ ثروتمنــدان و جاذبــه ثــروت. 

)1382/2/5(
 اولویت دادن به مناطق مستضعف نشین. )1382/2/5(

دو
 تامین آرامش روحی و امنیت معنوی

 در شــهر اســالمی فضاها به گونه ای طراحی می شود که 
مردم احســاس می کنند به معنویات گرایش پیدا می کنند. 

)1375/6/5(
 در شــهر اســالمی اهل دین و پرهیزگاری و پارسایی در 

فضاهای شهری احساس امنیت می کنند. )1375/6/5(
 در شهر اسالمی اهل فساد برای فسادشان احساس ناامنی 

می کنند ولی خودشان احساس امنیت دارند. )1375/6/5(
 ترویج فرهنگ نظم و قانون. )1386/2/8(

  اســتقرار بخشــیدن به جو اســالمی و فرهنگی ســالم. 
)1382/2/5(

سه
 ظهور و اعتالی مظاهر اسالمی و انقالبی

 در شهر اسالمی پدیده ها به حرکت و زیست اسالمی کمک 
می کنند نه بر ضد آن. )1375/6/5(

 در شهر اســالمی مظاهر معنویت در شهر چشم نواز است. 
)1375/6/5(

 در شهر اسالمی نشانه های فرهنگ اسالمی ایرانی محسوس 
است. )1384/12/13(

 تأثیرناپذیــری از نفــوذ ثروتمنــدان و جاذبــه ثــروت. 
)1382/2/5(

 گسترش نمادهای دین و اخالق. )1386/2/8(

چهار 
عمران و آبادی و زیبایی

 ساختمان سازی اسالمی خصوصیاتی دارد: معماری های 
مالیم و چشم نواز و دارای انحناهای طبیعی و دارای مظاهر 
معماری اســالمی ازجمله طاق ها و گنبدها و ســتون ها و 

نقاشی ها. )1375/6/5(
 حفظ حجاب و عفت از خصوصیات معماری اسالمی است. 

)1375/6/5(
 محیط خانه از لحاظ زندگی اسالمی باید محیط امن و امانی 

باشد. )1375/6/5(
 در شهر اسالمی فرهنگ ایرانی و بنا و معماری ایرانی در آن 

متجلی است. )1384/12/13(
 در شهر اسالمی فرهنگ اسالمی ایرانی همراه با زیباسازی 

رعایت می شود. )1384/12/13(
 حفظ اصالت اسالمی و ملی در ساخت وسازها. )1382/2/5(

 حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها. )1386/2/8(
 پایبندی به معماری اسالمی و ایرانی. )1386/2/8(

 رعایت زیبایی و استحکام بناها. )1386/2/8(

پنج 
حفظ طبیعت و صفای معنوی

  سالم سازی محیط زیست. )1382/2/5(
 توسعه فضای ســبز و اهتمام به ســالمت محیط زیست. 

)1386/2/8(

افراد کم  سواد و نیمه عاقلی که ضررشان 
از هر بی سواد و دیوانه ای بیشتر است

استاد شهید مرتضی مطهری)ره(: 
غزالی جمله ای دارد که می گوید: 
همه  چیــز وجــود ناقصــش از 
عدم محض بهتر اســت جز علم و 
دانش. یعنی مثال سالمتی یا مال و 
ثروت اگر انسان هر مقداری داشته 
باشد از آنکه هیچ نداشته باشد بهتر 

است ولی علم و دانش اینگونه نیست. انسان کم سواد از بی  سواد 
بدتر اســت چون خیال می کند خیلی باســواد است و هیچ گاه 

دنبال تکمیل آن نمی رود.
این بیت از سنایی است که می گوید: رنجش هر کسی ز یک چیز 
است / رنجش من ز نیم  دیوانه است. این شاعر می گوید: عقل هم 
نظیر علم است. یا انسان باید دیوانه کامل باشد و یا عاقل کامل. 

نیمه عاقل و نیمه دیوانه از دیوانه کامل ضررش بیشتر است.
افراد نیرنگ  باز و خدعه کار در جامعه، معموال همین انسان های 
»نیمه« هستند، یعنی آنها که نیمه زرنگی دارند و تمام زرنگی 
ندارند؛ زیرا زرنگ های کامل اگر به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشند 
این مقدار می فهمند که سعادت و موفقیت در صداقت و راستی 
اســت. ولی افراد نیمه زرنگ - که من در عمر خودم با بسیاری 
از آنان برخورد داشــته ام - موفقیت خود را در این می دانند که 
با هیچ کس به صداقت رفتار نکنند. اینها در عمر خود حتی یک 
دوســت پیدا نمی کنند و هیچ کس به حرف هــای آنان اعتماد 
نمی کند، زیرا با هر کس که حرف می زنند همه می دانند که از 
روی زرنگی سخن می گویند. قرآن این منافق ها را جاهل مرکب 
می داند و می گوید اینها نمی دانند و خیال می کنند که می دانند؛ 

شعور ندارند و می پندارند که باشعورند. 
منبع: کتاب آشنایی با قرآن، جلد ۲، صفحه 90

شهرها و مصرف
در کتاب »شهرها و مصرف« رابطه 
متقابل و پویای توســعه شــهری 
و مصرف بررسی شــده است. در 
20 سال گذشــته، منابع مرتبط 
با مطالعه شــهرها و مصرف برای 
شــناخت جهان معاصــر کمک 
چشــمگیری به ما کرده اســت. 
مطالعه شهرها مجراهای مطالعاتی 
خوبی درباره تغییــرات در حوزه 

زندگی روزمره حیات اجتماعی و فرهنگــی ما فراهم می کند. 
اینکه اوقات فراغت خودمان را کجا و چگونه سپری کنیم، چه 
بخوریم و در کجا غذا میل کنیم، در تعطیــالت به کجا برویم، 
خریدهایمان را کجا و چگونه انجام دهیم، چه بنوشیم، چیدمان 
خانه چگونه باشد و امثال آن در حوزه مطالعات مصرف هستند. 
لذا از این جهت، با مطالعه شــهرها و مصرف است که می توان 
گستره عناصری به ظاهر مختلف، اما به هم مرتبط، را تبیین کرد.
کتاب »شهرها و مصرف« که به قلم مارک جین و ترجمه مرتضی 
قلیچ از سوی انتشــارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده، در 

8فصل تنظیم شده است.
 فصل نخســت به تعاریف شــهر، مصرف، دگرگونی شهری و 
کلیت ســاختار کتاب اختصاص دارد. در فصــل دوم با عنوان 
»مصرف و شهر مدرن« و فصل ســوم تحت عنوان »مصرف و 
شهر پســت مدرن« به تاریخچه پیدایش شــهر مدرن و پست 
مدرن و دگرگونی های ساختاری و اجتماعی فضایی شهر مدرن 
اختصاص دارد. فصل چهارم رابطــه مصرف و زندگی روزمره را 
بررسی می کند. فصل پنجم با جزئیات بیشتر به رابطه شهرها، 
مصرف و هویت اشاره دارد. فصل ششم نشان می دهد که نه فقط 
شــهرها، فضاها و مکان های درون شــهری زمینه های مصرف 

هستند بلکه خود این فضاها نیز مصرف می شوند. 

شهرها در اقتصاد جهانی
کتــاب »شــهرها در اقتصــاد 
جهانی« نشان می دهد چگونه 
برخی از ویژگی های جریان های 
پول، اطالعات و مردم در آستانه 
هزاره جدید به ظهور سازندهای 
اجتماعی جدیــد انجامیده اند. 
بسیاری از نظریه پردازان شهری 
پیش از این بیان می داشــتند 

مخابرات جهانی و تحرک مردم و سرمایه، شهرها را از 
نظر اقتصادی منسوخ کرده اند درحالی که این کتاب 
با تحلیل تحوالت دهه گذشــته اثبات می کند که 
حکایتی دیگر نیز جریان دارد.  این کتاب به گونه ای 
روزآمد شــده که جدیدترین داده هــای موجود را 
دربرمی گیرد و نشان می دهد چگونه برخی از شهرها، 
ازجمله نیویورک، توکیو، لندن، سائوپولو، هنگ کنگ 
و سیدنی از مراکز منطقه ای فرهنگ و کسب وکار به 
فضاهای بازار فراملیتی تبدیل شده اند. این تحوالت 
به ملزومات جامعه شناسی شهری، از قبیل مرکزیت 
مکان و اهمیت جغرافی در دنیای اجتماعی معنایی 
جدید می بخشــند. کتاب حاضر تأثیر فرایندهای 
جهانی بر ساختار اجتماعی شهرها را بررسی می کند 
و نشان می دهد چگونه دگرگونی های سازماندهی 
نیــروی کار، بازتوزیع درآمدها و تجدید ســاختار 
مصرف به سلســله مراتب جدید نابرابری در داخل 
و در میان شهرهای سرتاسر جهان کمک می کنند. 
ساسکیا ساسن به شیوه ای متقاعد کننده می گوید 
برای درک شــهرهای قرن بیســتم به »جغرافیای 

جدید« و جامعه شناسی جدید نیازمندیم.

گفتمان اسالم

اندیشه شهر

اقتصاد شهری

شهر اسالمی

شهر اسالمی برای نخستین بار، در دهه هاي آغازین 
قرن بیستم به صورت علمی، مورد مطالعه قرار گرفت 
و شرق شناسان فرانسوی، اصطالح »شهر اسالمی« را 
به کار گرفتند و از آن زمان به بعد، تعداد زیادی از متون 
به نظریه پردازی در زمینه شکل این شهرها پرداختند 
که بیشــتر آنها به نوعی متأثر از نظریه های پیشین 
بودند. چیستی و چگونگی »شهر« و »شهر اسالمی« 
در آموزه های اسالمی، محمل و منشأ مباحث گسترده 
و دنباله داری است که نیازمند تعمق و تتبع وسیع در 
منابع ارائه کننده این آموزه هاست. در این میان یکی از 
مهم ترین مشخصه های شهر اسالمی وجود معیارهای 
عدالت اجتماعی در شهر اســت. )کالنتری، 1399: 
9-11( عدالت اجتماعی عبارت است از: ارزشی که 
با فراگیر شدن آن، جامعه دارای شرایط و زمینه هایی 
می شود که هر صاحب حقی به حق خود می رسد و 
امور جامعه به تناســب و تعادل، در جای شایسته و 
بایسته خویش، قرار می گیرد. )سید باقری، 1387: 
25(. با این حال، شکاف فزاینده ای بین مفهوم نظری 
عدالت اجتماعی و واقعیت فقدان عدالت در زندگی 
اجتماعی در شهر وجود دارد و نیازمند کار پژوهشی 
ویژه و دقت نظر در احصا مبانی، اصول و اهداف عدالت 
اجتماعی شهری است. در ادامه براساس مقاله ای از 
دکتر بهزاد عمران زاده، دانش آموخته دکتری جغرافیا 
و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران، با عنوان »مدل 
استراتژیک عدالت اجتماعی و فضایی در شهر آرمانی 
اسالمی« به اصول و راهبردهای عدالت اجتماعی در 
شهر براساس کلمات گهربار امام علی)ع( در نامه ها، 
خطبه ها و حکمت های نهج البالغه اشــاره خواهیم 

داشت.

اصول عدالت اجتماعی در شهر اسالمی
اصول از جنس بایدها و نبایدها و منبعث از هست ها 
و مبانی اند که به عنوان جزو اصلی نظریات کاربردی، 
نقش راهنمای عمل در گذر از مبانی به تحقق اهداف 
را ایفا می کنند. در واقع، یک اندیشه و ارزش برخاسته 
از مبادی حقیقت، زمانی می تواند در ساحت عمل و 
اجرا کاربست یابد که بتوان آن را در قالب اصول معین 
انتزاع کرد و آن را محور پایدار و راهنمای اقدامات با 

نظر به تحقق هدف قرار داد.

اصل اول
 تساوی در حقوق عمومی

اصل تســاوی در حقوق عمومــی، به معنای رعایت 
مســاوات در توزیع تمامی امکانات، برخورداری ها و 
منابع، بین تمامی شهروندان است. مبنای این اصل، 
حق طبیعی اجتماعی افراد است. در واقع منظور از این 
اصل، برخورد مساوی با تمامی شهروندان در تمامی 
فضاها و سطوح اجتماعی است. مطابق این اصل در 
حقوق مربوط به عام، اعم از امــوال، خدمات، منابع، 
فرصت ها و... نباید هیچ مرجحی برای توزیع درنظر 
گرفته شود. برای نمونه، طبق این اصل، نهاد مدیریت 
و حاکمیت شهری موظف اســت خدمات مربوط به 
جمع آوری و دفع زباله های شــهری را برای تمامی 
نقاط شهری با کیفیت و کمیت یکسان به انجام رساند.

اصل دوم
عدم موضوعیت جایگاه و مقــام افراد در اجرای 

عدالت
منظور از این اصل، جایگاه برابر همه شــهروندان و 
افراد اجتماع در برابر قوانین و در زمان اجرای عدالت 
اســت. بر پایه این اصل جایگاه و مقام افراد در مقابل 
قانون، جایگاهی برابر است. بر همین اساس در اجرای 
عدالت، هم در مقام توزیع منابع و خدمات و هم در مقام 
تصحیح و جبران بی عدالتی ها، افراد خاص، محالت و 
یا مناطق خاص، هیچ ارجحیتی نسبت به دیگر افراد، 

محالت یا مناطق ندارند.

اصل سوم
عدم تساوی در حقوق اکتسابی فردی – اجتماعی

حقوق اکتسابی تقریبا در نقطه مقابل حقوق عمومی 
قرار دارند. به تمامی حقوق و یا امتیازاتی که به واسطه 
انجام فعلی خاص، دســتیابی به جایگاهی مشخص 
و یا اکتســاب شــرایطی ویژه نصیب افراد می شود، 
حقوق اکتســابی می گویند. منظور از افراد، تمامی 
شخصیت های حقیقی و حقوقی و یا افراد، شرکت ها، 
محالت، نواحی و مناطق شهری هستند که قابلیت 
کســب امتیاز و با شــرایط خاصی را دارند. حقوق 

اکتســابی، حاصل تالش فردی با جمعی بخشی از 
افراد جامعه با ســاکنان واحدهای تقسیمات درون 
شهری اســت که به موجب آن حائز شرایط دریافت 
خدماتی ویژه می شوند. برای نمونه، پارک یا بوستانی 
که در نتیجه آزادسازی بخشی از مساحت زمین های 
مالکان در محالت بافت های فرسوده تحت بازسازی 
ایجاد می شود، جزو حقوق اکتسابی اهالی این محالت 
به شــمار می آید و یا در مقیاس فردی، اگر مساحت 
زمین مالکی برای احداث واحد مســکونی کم باشد، 
نمی تواند مجوز تراکم باال برای این زمین دریافت کند. 
در مقابل اگر شخص دیگری دارای مساحت استاندارد 
باشد، این مجوز به او تعلق می گیرد. در موضوع حقوق 
اکتسابی با افراد به صورت برابر برخورد نمی شود، بلکه 
طبق ضوابط و قوانین مربوطه با هر شخص متناسب 
با داشته ها، آورده ها و یا میزان فعالیت و تالش صورت 

گرفته رفتار می شود.

اصل چهارم
 رعایت اقتضای زمان در دریافت تعرفه ها

مفهوم اصلی این اصل، انعطاف در اجرای قوانین و 
آیین نامه ها، دریافت تعرفه های خدمات و عوارض 
شــهری، و درنظر گرفتن شرایط شــهروندان در 
زمان های مختلف است. برای نمونه در این زمینه 
می توان به کاهش تعرفه خدمات و یا عدم دریافت 
برخی عوارض از شهروندان، کسبه، صنعتگران و... 
در شرایط رکود اقتصادی و با ارائه یارانه های هدفمند 
در زمان های خاص اشــاره کرد. بــر پایه مفاهیم و 
کدهای مربوط بــه این اصل، دریافــت عوارض و 
مالیات های قانونی از مردم، بدون ایجاد زمینه های 
الزم برای توسعه و رونق شهر و فعالیت های شهری 
)صنعت، خدمــات و...(، اقدام عادالنه ای نیســت. 
در واقع، نهادهای مدیریتــی و دولتی در ابتدا باید 
زمینه های رونق و توسعه اقتصادی را فراهم آورند و 
به تبع آن انتظار دریافت حقوق قانونی را از شهروندان 
داشته باشند. این اصل را می توان به عنوان یک اصل 
جانبی و یا به عنوان یک شرط مداخله ای در فرایند 

اجرای عدالت درنظر گرفت.

اصل پنجم
 دسترسی برابر به خدمات عمومی

بر پایه این اصل نوع پراکنــش خدمات عمومی در 
سطوح مختلف شهری و سرزمینی، باید به گونه ای 
انجام شود که همه شهروندان دسترسی مناسبی 
به این خدمات داشته باشــند. براساس این اصل، 
همه نقاط و محالت شــهری باید به طور یکســان 
تحت پوشش خدمات عمومی قرار گیرند. در واقع 
هیچ محله یا نقطه ای از شهر نباید به دلیل فاصله از 
مرکز خدمات و یا تمرکز خدمات در نقطه ای خاص، 
از بهره مندی از خدمات محروم شود. در اصل، اگر 
خدمات مربوطه جزو حقوق عمومی شــهروندان 
باشــد، بعد مســافت نباید تأثیر منفی در دریافت 
خدمات توسط برخی شــهروندان ایجاد کند. این 

اصل را به نوعی می توان ذیل اصل اول تعریف کرد.

اصل ششم
 عدم اختصاصی سازی اموال و منافع عمومی

منظور از اختصاصی سازی در این اصل، تخصیص و یا 
خصوصی کردن منابع عمومی است. بر پایه این اصل، 
اختصاص اموال، منابع، منافع و یا خدماتی که متعلق 
به عموم شهروندان است، به نفع فرد یا طبقه و گروه 
خاص و یا متمرکز کردن آنها در محله یا محدوده ای 
مشخص که مانع از دستیابی دیگر شهروندان بدان ها 
شــود، ممنوع و مخالف عدالت است. عدم تنظیم و 
تصویب آن دسته از قوانین و مقررات و آیین نامه های 

اجرایی که منابع را به سمت افراد، مجموعه ها و یا 
محدوده های خاصی هدایت می کنند نیز در دایره 

شمول این اصل قرار دارد.

اصل هفتم
 انتفاع همگانی در امور عمومی

اصل انتفاع همگانی به بعد دیگری از عدالت اشاره 
می کند که در کنار توزیع و دسترسی برابر، رعایت آن 
الزمه پیاده سازی صحیح عدالت است. در واقع این 
امکان هست که در توزیع یک خدمت عمومی توسط 
نهاد مدیریت شهری، اصل برابری توزیع و دسترسی 
برابر رعایت شده باشد، ولی همه شهروندان امکان 
انتفاع از آن را نداشته باشند. برای نمونه اگر سیستم 
اتوبوسرانی و ایستگاه های آن با کمیت و کیفیت برابر 
در دسترس ســاکنان تمامی محالت شهری قرار 
گیرد، ولی گروهی از افراد اجتماع همچون معلوالن 
و یا سالمندان به دلیل عدم مناسب سازی سیستم، 
نتوانند از آن اســتفاده کنند، در این حالت، به رغم 
رعایت اصل توزیع و دسترســی برابر، اصل انتفاع 

همگانی در خدمات عمومی رعایت نشده است.

اصل هشتم
 عدم مصونیت حاکمان و مســئوالن در برابر 

عدالت
این اصل به نوعی تخصیص موضوع اصل دوم درباره 
مسئوالن حکومتی و دولتی جامعه است. براساس 
اصل برابری جایگاه ها در برابــر قانون و مطابق این 
اصل، نه تنها هیچ مصونیتی برای مسئوالن حکومتی 
در مقابل احکام جبرانی، کیفری و تصحیحی عدالت 
وجود ندارد بلکه به دلیل تأثیرگذاری باالی ایشان در 
مقیاس اجتماع و کشور، احکام و مجازات ها، شدت 

بیشتری خواهند داشت.
یکی از موارد اساسی درخصوص اصول فوق آن است 
که این اصول بایستی در یکپارچگی با هم دیده شوند 
و در مقام عمل و اقدام، پیوستگی میان آنان حفظ 
شــود؛ چرا که اگر هر یک از این اصول مغفول واقع 
شود، دســتیابی به اهداف عادالنه، ناممکن خواهد 

شد و یا به صورت ناقص انجام خواهد گرفت.

راهبردهای عدالت اجتماعی و فضایی
براســاس ادبیات مدیریت راهبردی، سیاست های 
کالن یا راهبردها عبارتند از روش های اصلی و کالن 
جهت دستیابی به اهداف و انجام مأموریت ها. در واقع 
سیاست های کالن یا راهبردها، روش های اصلی و 
مادر برای نیل به موفقیت در هر مأموریت است. برای 
موفق شــدن در هر مأموریت، یک یا چند سیاست 
کالن اتخاذ می شــود که امور اجرایی براساس آنها 
سامان می یابند. در ادامه به چندی از این راهبردها 

به شکلی مختصر پرداخته شده است:

راهبرد اول
 ایجاد بستر قانونی مناسب برای جلوگیری از ظلم

ظلم، ضد عدالت و در واقع به معنای نبود عدالت است. 
بدیهی است که تنها مسیر پیاده سازی اصول عدالت 
در شهر و جامعه، و مبنای اقدامات آن، مسیر قانون 
اســت؛ چه اینکه درصورت فقدان قوانین موضوعه 
مرتبط، اقدامات عدالت محورانه با تفســیر به رأی 
و مصلحت اندیشــی های ناعادالنه از فرایند اصلی 
خود منحرف می شود و چه بســا موجبات تشدید 
بی عدالتی های اجتماعی و فضایی را فراهم آورد. بر 
همین اساس، یکی از اصلی ترین راهبردهای مربوط 
به تحقق عدالت، ایجاد بســتر قانونی آن و تدوین 
قوانین موضوعه عرصه های مختلف شهری است. 
پر واضح اســت که منظور از بستر قانونی مناسب، 
قوانین عادالنه یاریگــر فرایندها و اقدامات عادالنه 
اســت؛ وگرنه خود قانون نیز می تواند  زمینه ســاز 
بی عدالتی و ایجاد بستر مناسب برای رویش اقدامات 

ظالمانه باشد.

راهبرد دوم
رعایت حقوق متقابل توسط حکومت و مردم

در جامعه و شهر اسالمی ســعادت شهروندان ذیل 
قوانین و احکام اســالمی، هدف و غایت اصلی است، 
تشکیل حکومت اسالمی نیز با محوریت همین هدف 
معنا و مفهوم می یابد. بر همین اســاس، شهروندان، 
محور و موضوع اصلی سیاست های عدالت اجتماعی 
و فضایی هســتند و حکومت نیز مجری اصلی این 

سیاســت ها و مهم ترین نهاد تأثیرگــذار در فرایند 
پیاده سازی عدالت به شــمار می آیند. با این اوصاف، 
رابطه متقابل شــهروندان و نهاد حاکمیت شهری، 
یکی از ضرورت های قوام شهر اسالمی است که جز از 
طریق حقوق متقابل مشخص امکان پذیری صحیحی 
نمی یابد. بنابراین رابطه متقابل شــهروندان و نهاد 
حاکمیت شهری در بســتر قانون، حقوق متقابلی را 
شکل می دهد که رعایت آن از ســوی شهروندان و 
حاکمیت، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی، الزمه 
پیاده ســازی اصول عدالت فضایی در اجتماع و شهر 

است.

راهبرد سوم
 توزیع فضایی برابر خدمات

توزیع فضایی برابر خدمات یکی از راهبردهای اساسی 
در راستای تحقق عدالت در حوزه حقوق عمومی است. 
مبنای این راهبرد، اصل تساوی حقوق عمومی است.

راهبرد  چهارم
اولویت دادن به فعاالن عرصه های مختلف اجتماع

مطابق تحلیل ها و بررسی های صورت گرفته، اساس 
شکل گیری و پایداری اجتماعات انسانی، رفع نیازهای 
مختلف ســاکنان اجتماع در عرصه هــای مختلف 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و... و ارائه و 
دریافت خدمات در این عرصه هاســت. بر این اساس 
بدیهی اســت که فعاالن این عرصه ها که موجبات 
پایداری اجتماع و رفع نیازمندی های شــهروندان را 
فراهم می کنند، مورد توجه ویژه در تخصیص حقوق 
اکتسابی قرار گیرند. این امر از سویی موجب تشویق 
فعاالن و از ســوی دیگر موجب ترغیــب دیگر افراد 
اجتماع به فعالیت های یادشده می شود. با نظر به اصول 
استخراج شده، مبنای این راهبرد، اصل »عدم تساوی 
در حقوق اکتسابی فردی – اجتماعی« است. برپایه 
این اصل، فعالیت به عنوان معیاری برای ترجیحات 

حقوق اکتسابی، موضوعیت می یابد.

راهبرد پنجم
 حمایت از طبقات و اقشار مختلف به اقتضای شرایط

مبنای ایــن اصل و راهبرد 2اصل »عدم تســاوی در 
حقوق اکتسابی فردی – اجتماعی« و »رعایت اقتضای 
زمان در دریافت تعرفه ها« است. بر پایه این راهبرد، 
حمایت یا عدم حمایت از افرد یا اقشار مختلف، باید 
متناسب با معیارهای عدالت و درنظر گرفتن شرایط 

زمانی و مکانی مختلف صورت گیرد.

راهبرد ششم
 اولویت رسیدگی به طبقات پایین اجتماع

طبقات پایین اجتماع و یا نیازمندان جامعه، افرادی 
هســتند که طی فرایندهای مختلــف اجتماعی، 
اقتصادی یا سیاســی صورت گرفتــه در جامعه و یا 
به تعبیر دیگر به دالیل طبیعی و انســانی مختلف و 
بی عدالتی های ناشی از آنها، نتوانسته اند انتفاع الزم را 
از حقوق عمومی خود ببرند و معموال دسترسی کافی 
به خدمات عمومی و یا توان بهره برداری از آنها را ندارند. 
بر همین اساس، مطابق منابع دینی بررسی شده، توجه 
ویژه به این طبقات و اولویت قائل شدن برای آنها در 
برنامه های عدالت محورانه، یکــی از ضروری ترین و 
اساســی ترین راهبردهای مورد تأکید است. به نظر 
می رسد از منظر منابع دین اســالم، مأموریت ویژه 
نهادهای حکومتی مسئول درباره توزیع های عمومی، 
پرداختن به مســائل طبقات پاییــن اجتماع و رفع 

نیازمندی های ضروری نیازمندان است.

راهبرد هفتم
 توزیع منابع براساس کارایی و استحقاق

برخالف حقوق عمومی که طــی آن منابع به صورت 
یکسان بین همه توزیع می شود، در حقوق اکتسابی 
مبنا عدم تساوی و برابری در دریافت ها و توزیع هاست، 
البته بدیهی است که در توزیع منابع براساس حقوق 
اکتســابی، هر مرجحی پذیرفتنی نیست بلکه این 
توزیع باید بر مبنای معیارهای عدالت صورت گیرد. 
راهبرد یادشده بر مبنای اصل »عدم تساوی در حقوق 
اکتسابی« بر به کارگیری معیارهای دقیق در توزیع 

منابع اشاره می کند.
گفتنی است که راهبردها ارتباط مستقیمی با اصول 
دارند و باید در چارچوب کلی اصول و هم راستا با آنها 

تنظیم شوند.

عدالــت اجتماعــی عبــارت اســت از: 
ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه 
دارای شــرایط و زمینه هایی می شــود 
کــه هــر صاحــب حقــی بــه حــق خــود 
می رســد و امور جامعــه به تناســب و 
تعــادل، در جــای شایســته و بایســته 

خویش، قرار می گیرد

سیدایلیا رضوی 
تهیه و تدوین

عدالت 
شهری

مؤلفه عدالت ازجمله مهم ترین مؤلفه ها و 
آرمان های انقالب اسالمی است. اما عدالت 
تنها منوط به مسائل اقتصادی نیست و چه 
بسا ایجاد عدالت های ساختاری اهمیت 
مهم تری داشته باشــند؛ چرا که در واقع 
ایجاد کننده زیرساخت ها و بسترهایی 
است که موجب می شود هر صاحب حقی 
به صورت ساختاری به حق خود نایل  آید و 
اساسا حقی از کسی ضایع نشود. در این 
بین عدالت شــهری مسئله مهمی است 
که متأسفانه کمتر بدان توجه شده است. 
در ادامه تالش شده است براساس برخی 
از پژوهش های انجام شــده به مهم ترین 
اصول و راهبردهای اجرایی سازی عدالت 
در سازوکارها و ساختارهای شهری اشاره 

کنیم.


