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 ي و توسعه شهريریزالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

  عدالت فضایی و سازماندهی فضاي شهري
  

  1مصطفی قادري حاجت
  جغرافیاي سیاسی دانش آموخته

  چکیده
ع پاشیدگی نظام توزیهاي اخیر از همز مهمترین پیامدهاي رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کالبدي شهرهاي کشور در دهها

. شده است مواهب عدالت فضاییبرخورداري از  ساز نابرابري شهروندان درزمینه این امر شهر بوده کهثروت، قدرت و فرصت در 
عدالتی در نحوهی توزیع شکل و ماهیت کالبدي، اجتماعی و فضایی شهر است؛ لذا بی ةشهري ساختار دهند نهگااین نظام سه

-ناپذیري بر ساختار، ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محالت شهر گذاشته و مدیریت شهري را با چالش آن، تأثیر جبران

  .کندهاي جدي روبرو می
رها و جاري شدن عدالت در فضاي شهري به عنوان مهمترین حقوق شهروندان و از لزوم برقراري عدالت فضایی در شه

با توجه به تمرکز جمعیت کشور در نواحی شهري و روند فزاینده آن، تالش در . وظایف اصلی سیستم مدیریت شهري است
  . راستاي دستیابی به عدالت فضایی در شهرها از جمله اقدامات اساسی است

هاي شهري و چه زاده تدبیري براي اداره شهر که به تناسب نیازمند تشکیالت هري چه زاده تمایز نظمسازماندهی فضاي ش
بنابراین یکی از ابزارهاي . شودریزي شهري قلمداد میتري است، موضوعی حساس و گریزناپذیر در امر برنامهو تمهیدات مفصل

بر پایه عدالت فضایی است؛ از آنجایی که اصالتاً همزاد شهر شدن بر مشکالت متعدد شهرها، سازماندهی فضاي شهري چیره
ها ضرورتی  توان گفت که سازماندهی فضاي شهري براي اداره بهینه شهر و جلوگیري از هدر رفت هزینه بوده است و می
  .انکارناپذیر است

یسم دستیابی به آن، روش این مقاله با هدف تبیین جایگاه عدالت فضایی در سازماندهی سیاسی فضایی شهرها و مکان
به منظور دستیابی به عدالت فضایی در : توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه اي در پی پاسخگویی به این سوال است که

  شهر باید از چه راهکاري استفاده کرد؟
ی به توسعه پایدار شهري دستیابی به عدالت فضایی و به تبع آن دستیاب: شودبندي میگونه صورتتدایی نیز بدینفرض اب

  . هاي اصلی سازماندهی فضاي شهري استدر سایه سازماندهی فضاي شهر و توجه به چارچوب
  

  .عدالت فضایی، سازمان فضایی شهر، سازماندهی فضاي شهري، توسعه پایدار: واژگان کلیدي
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