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در شرایط زمینهای ساختیابی مجدد نولیبرال ،بحثهای تازهای پیرامون درکی مشترک از عدالت ،اندیشهی آرمانشهرگرایانه ،حق به شهر ،نیاز و
اهمیت همکاری بین فالسفهی سیاسی و اقتصاددانان سیاسی ،مطرح شده است .در این میان سوزان فاینستاین 4این خطسیر فکری را در مجموعهای
از مقاالتش با هدف ارائه الگویی برای برنامهریزان شهری بهمنظور واکنش به نابرابریهای اجتماعی و فضایی تولیدشده از سوی سرمایهداری ،تشریح
کرده است .سوزان فاینستاین نظریهپرداز سیاسی و پژوهشگر حوزه برنامهریزی شهری ،همچنین استاد تمام رشته برنامهریزی شهری در دانشکدهی
تحصیالتتکمیلی طراحی دانشگاه هاروارد است .تدریس و پژوهش او برحوزههایی چون سیاستگذاری عمومی شهری ،اثرات توزیعی راهبردهای
توسعه شهری ،نظریه برنامهریزی و توسعه مجدد شهری متمرکز است .درمیان کتابهای او میتوان به سازندگان شهر ،5شهرها و بازدیدکنندگان 6و
شهر عدالت محور 7اشاره کرد .فاینستاین در شهر عدالتمحور ،موضع هنجاری اقتصاددانان سیاسی را اتخاذ میکند که حامی برابری اجتماعی بوده و
درپی جاانداختن ارزشهایی است که ریشه در مفهوم فلسفی عدالت دارند و بهعنوان معیار راهنمای ایجاد شهر خوب مطرح میشوند.
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عدالت همواره موضوعی اساسی و مطرح در بین دانشمندان علوم سیاسی بوده اما متخصصان علوم رفتاری بهطور گسترده از
ارائه نظر در مباحث هنجاری اجتناب نمودهاند .پس از تغییر رویکردی که در دانش مطالعات شهری در سالهای  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰
به وقوع پیوست؛ متخصصان و متفکرانی که از دیدگاه انتقادی نسبت به شهر برخورداد بودند هرچند بهطور مستقیم به مبحث
عدالت ورود پیدا نکردند ،اما مباحث اخالقی را در کارهای خود لحاظ نمودند .در این بین تفکرات و مباحث مطروحه توسط هنری
لُه فِور 8که شهر را بهعنوان یک ساختار اجتماعی معرفی میکرد و اعتقاد داشت که تمام شهروندان باید نسبت به شهر دارای حق
باشند ،بهطور ویژهای مؤثر واقع شد .در طی دههی  ۱۹۹۰دانشمندان بهطور جدیتر و صریحتر با مباحث مربوط به موضوع عدالت
روبهرو شدند .ازاینرو سه رویکرد اصلی به مبحث عدالت شهری شکل گرفت -1 :عقالنیت ارتباطی -2 ،بهرسمیت شناختن تنوع،
 -3شهر عدالتمحور (عدالت فضایی) .تفاوت بین رهیافت ارتباطی و شهر عدالتمحور ،پیرامون تأکید بر مردمساالری در مقابل
برابری و فرایند در مقابل محصول است .من اعتقاد دارم که سه موضوع دموکراسی ،تنوع و برابری اصول حاکم بر موضوع عدالت
شهری هستند اما تنش میان این سه اصل نیز باید به رسمیت شناخته شود .هرچند تغییرات بنیادی در نگرش به عدالت شهری
در سطوح محلی امکانپذیر نیست اما میتوان با اعمال تغییراتی در بیان سیاستهای شهری ،از رقابت بر سر مسئله عدالت به
گفتمان عدالت ،موجبات افزایش کیفیت زندگی شهروندان را فراهم آورد.

موضــوع عدالــت در مباحــث مربــوط بــه فلســفه سیاســی همــواره از موضوعــات اصلــی محســوب شــده اســت؛ امــا در علــوم
اجتماعــی و رفتــاری وضــع بهگونــهای دیگــر بــوده اســت .مقــاالت و نوشــتههای متخصصــان در طــی ســالهای ،۱۹۵۰
بهطــور گســتردهای از بیانــات هنجــاری دوری کــرده و در عــوض بــا پیــروی از روشهــای اثباتگــرا درپــی افزایــش دقــت
علمــی کارهایشــان بودهانــد؛ امــا در طــی ســالهای بعــدی بهویــژه دهههــای  ۱۹۶۰و  ،۱۹۷۰اعتراضــات گســتردهای بــر
ســیطره و دامنــه اثباتگرایــی توســط متخصصــان صــورت گرفــت .از جملــه دالیــل ایــن اعتراضــات میتــوان بــه شــکلگیری
جنبشهــای متعــدد علیــه نوســازی شــهری ،خشــونت پلیــس ،عــدم انعطافپذیــری بروکراتیــک و کمبــود خدمــات عمومــی
در شــهرها اشــاره کــرد .هرچنــد ایــن متخصصــان بهطــور آشــکار بــه موضــوع عدالــت اشــاره نکردنــد امــا بــه اعتقــاد آنهــا
حقیقــت بســیاری ازمطالعــات تجربــی ،بــر پشــتیبانی ایدئولوژیــک از بیعدالتــی شــرایط موجــود در شــهرها تأکیــد داشــت
( .)Sayer & Storper, 1997آنهــا بــه بیعدالتیهــای موجــود در شــهرها اعتــراض کــرده و درپــی نشــان دادن چگونگــی
تأثیــر اعمــال نفوذهــای فضایــی و تأثیــر معایــب و مضراتشــان بــر رنجــش ســاکنان محــات فقیــر بودنــد .بــر ایــن اســاس
متخصصــان شــهری چپگــرا ،بــا بررســی هــر دو بعــد عملــی و نظــری ،شــیوههای مرســوم تجزیــه و تحلیــل را مــورد انتقــاد
قــرار داده و بعــد اخالقــی را بــه کارهایشــان اضافــه نمودنــد .مبانــی نظــری بســیاری از ایــن مباحــث توســط یــک نظریهپــرداز
فرانســوی بهنــام هنــری لُهفِــور بســط داده شــد ( .)inter alia, 1968, 1970, 1996, 2003لُهفِــور بهعنــوان جایگزیــن
تعاریفــی کــه تــا  ۱۹۶۰فضــا را توســط قلمــرو ،کالبــد و خصوصیــات جمعیتــی معنــی میکردنــد؛ فضــا را در قالــب ســاختارهای
اجتماعــی تعریــف نمــود .بــر اســاس ایــن قرائــت جدیــد ،فضــا دیگــر بهعنــوان دربرگیرنــده ســاختمانها ،جمعیــت و تولیــد
شــناخته نمیشــد بلکــه در عــوض بهعنــوان بخشــی از روابــط تولیــد و بــاز تولیــد و یــک منبــع مؤثــر در ایجــاد بیعدالتــی
شــناخته شــد؛ کــه ایــن امــر خــود منجــر بــه شــکلگیری مفاهیــم علمــی انتقــادی در ارتبــاط بــا شــهر شــد (.)Zukin, 1980
در دهــهی  ۱۹۷۰گروهــی از نظریهپــردازان کــه از نظــر فکــری بــه لُهفِــور و از نظــر کاربــردی تحتتأثیــر شــورشهای
رخداده در شــهرهای اروپایــی و آمریکایــی در طــول دهــهی پیــشرو بودنــد ،از شــیوههای رایــج بررســی و تحلیــل دوری
جســته و بهســمت اســتفاده از شناختشناســیهای اقتصــاد سیاســی بــرای مطالعــه توســعه شــهری روی آوردنــد .مبنــای
تحقیقــات ایــن دانشــمندان بــر ضدیــت و اعتــراض بــه بیعدالتــی برخاســته از نظــام ســرمایهداری بهویــژه در متــن توســعه
شــهری شــکل گرفتــه بــود .بســیاری از ایــن متفکــران در کمیتـهی پژوهشــی جامعهشناســی توســعه شــهر و منطقــه در انجمن
بینالمللــی جامعهشناســی کــه در ســال  ۱۹۷۰تأســیس شــده بــود ،عضویــت داشــتند .اگرچــه حیط ـهی تخصصــی کمیتــه،
تحقیقــات در رشــتهی جامعهشناســی بــود امــا بســیاری از اعضــای آن از نــگاه میــان رشــتهای برخــوردار بودنــد .در حقیقــت
بســیاری از بنیانگــذاران کمیتـهی تحقیقــات ،نئومارکسیســتانی بودنــد کــه در فکــر تزریــق یــک بعــد فضایــی بــه نظریـهی
مارکسیســت بــه ســر میبردنــد .در میــان بنیانگــذاران ایــن گــروه میتــوان بــه مانوئــل کاســتلز ،1مایــکل هارلــو ،2دیویــد
هــاروی ،3پیتــر مارکــوزه 4و ...اشــاره کــرد ( .)Pickvance, 1976; Harloe, 1977ایــن محققــان بهویژه در کشــورهای اروپایی،
رویکــردی انتقــادی را نســبت بــه تحقیقــات شــهری پیشگرفتــه و نشــریهای بــا عنــوان تحقیقــات شــهری و منطقـهای کــه
بــرای ســالهای طوالنــی توســط مایــکل هارلــو ویرایــش میشــد ،شــکل دادنــد تــا از ایــن طریــق بــه انعــکاس و نشــر
دیدگاههــا و نقطــه نظــرات خــود بپردازنــد.
دو کتــاب «یــک پرســش شــهری» مانوئــل کاســتلز ( )۱۹۷۲و«شــهر و عدالــت اجتماعــی» دیویــد هــاروی ( )۱۹۷۳توســط
اعضــای ایــن گــروه انتشــار یافــت .ایــن دو کتــاب بیشتریــن تأثیــر را بــر مطالعــات پــس از خــود (کــه در آنهــا عدالــت،
بهعنــوان معیــار ارزیابــی شــناخته شــد) بهجــا گذاشــتند .کاســتلز نــام فرعــی کتــاب خــود را تحلیــل مارکسیســتی گذاشــت و

شماره۵۳-۵۴

1 - Spatial fix

مباحثــی چــون توســعه زمیــن و مســکن و مبــارزات اجتماعــی کــه توســط هــاروی و کاســتلز مطــرح شــدهبودند ،بعدهــا
دلمشــغولی آثــار نویســندگانی قرارگرفــت کــه عدالــت شــهری برایشــان مهــم تلقــی میشــد .هرچنــد کــه ایــن محققــان در
چارچــوب اقتصــاد سیاســی انتقــادی فعالیــت میکردنــد امــا از اطــاق عنــوان مارکسیســت بــه خــود اجتنــاب مینمودنــد .در
همــان زمــان بســیاری از جغرافیدانــان ارادت خــود بــه لُه ِفــور را حفــظ کردنــد بهویــژه بــه مفهــوم حــق بــه شــهر (see,
 )inter alia, Purcell, 2008; Smith, 2003; Soja, 1989کــه عدالــت را فراتــر از موضوعــات مربــوط بــه توزیــع منافــع ،در
مباحثــی چــون برخــورداری حــق شــهروندان از مشــارکت در ایجــاد شــهر تعریــف میکــرد (.)Marcuse, 2009
بــر ایــن اســاس مباحــث مرتبــط بــا مفهــوم عدالــت شــهری ،در درجـهی اول در میــان محققان کشــورهای شــمال مطرح شــد.
اعتــراض ایــن محققــان بــه برنامههــای حمایتــی دولــت بــرای ســاخت مســکن ،بزرگــراه و توســعه مجــدد شــهری همــراه بــا
تخریــب اجتماعــات و مســاکن گروههــای کمدرآمــد شــهری بــود .در میــان بســیاری از مطالعــات صورتگرفتــه در توصیــف
ایــن جایگزینــی 1غیرداوطلبانــه ،میتــوان بــه کارهــای هربــرت گانــز ،2روســتاییان شــهری )۱۹۶۲( 3اشــاره کــرد کــه تاریخچــه
تخریــب محلــه کمدرآمــد ایتالیاییهــا در غــرب بوســتون و جایگزینــی آن بــا آپارتمانهــای لوکــس شــهری را مطــرح کــرد.
جیــن جیکــوب نیــز در کتــاب مــرگ و زندگــی شــهرهای بــزرگ آمریکایــی ( )۱۹۶۱برنامههــای توســعه مجــدد شــهری را
متجــاوز بــه کلیــت شــهر تمثیــل کــرد؛ همچنیــن آلــن آلشــوتر ،4در کتــاب فراینــد برنامهریــزی شــهری ،)۱۹۶۵( 5نابــودی
محلـهای آفریقایــی -آمریکایــی را بــرای احــداث یــک بزرگــراه بهتصویــر کشــید .پارکینســون ،6فولــی 7و جــاد 8نیــز ،در کتــاب
بازآفرینــی شــهرها ،)۱۹۸۸( 9بــه ارائــه یکســری از نمونههــای مطالعاتــی در آمریــکا و اروپــا در ارتبــاط بــا نوســازیهای
شــهری پرداختنــد .در ادامــه نگرانیهــا و دغدغههــای اولیــه در ارتبــاط بــا تخریــب محــات و جایگزینــی آنهــا بــا امــاک
مســکونی یــا تجــاری بــرای اقشــار ثروتمندتــر بــه شناســایی رهیافتهــای توســعه اقتصــادی شــامل کمکهــای دولتــی بــه
ســازندگان ( )Fainstein, 2001; Le Galès, 1991و مباحثــی چــون تغییــر محــات در قالــب جداســازیهای قومــی تغییــر
شــکل داد (.)Hamnett & Randolph, 1988; Lees, Slater, & Wyly, 2008; Smith & Williams, 1986
دســته دیگــری از محققــان ،موضوعــات مرتبــط بــا عوامــل دگرگونســاز را مطــرح کردنــد .تعــدادی از آنهــا بــه پیشبینــی
و دنبــال کــردن ردپــای جنبشهــای اجتماعــی رویآوردنــد (& Fainstein & Fainstein, 1974; Mayer, 2010; Piven
 .)Cloward, 1971, 1977دیویــدف ( )۱۹۶۵بحثــی را مطــرح کــرد کــه طــی آن برنامهریــزی بایــد بــه حمایــت از گروههــای
محــروم بپــردازد؛ و نورمــن کرومهلــز ادعــا نمــود کــه هرچنــد برنامهریــزان در اســتخدام دولــت هســتند امــا میتواننــد در
برنامهریزیهــای عادالنــه بــه نفــع اقشــار فقیــر و اقلیــت مــردم نیــز درگیــر شــوند (.)Krumholz & Forester, 1990
همچنیــن نقــش گروههــای مدنــی در ترویــج شــهرهای عادالنهتــر توســط آلتشــولر )۱۹۷۰( 10در کتــاب خــود بــا عنــوان
تقاضــا بــرای کنتــرل جامعــه 11مــورد بررســی قــرار گرفــت .بعدهــا اســتاکر )۱۹۹۷( 12از ایــن نــوع مشــارکت نهادی شــهروندان
(ســازمانهای مردمنهــاد) بــه علــت ذات انتخابیشــان انتقــاد کــرد.
1 - Displacement
2 - Herbert Gans
3 - The urban villagers
4 - Alan Altshuler
5 - The city planning process
6 - Parkinson
7 - Foley
8 - Judd
9 - Regenerating the cities
10 - Altshuler
11 - Community control
12 - Stoecker
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صریح ـ ًا از واژه عدالــت اســتفاده نکــرد .او بــه بررســی تغییــرات شــهری بــر مبنــای تئــوری ســاختگرایی پرداخــت و شــهر
را بهعنــوان مکانــی بــرای بازتولیــد اجتماعــی معرفــی کــرد .او بــه مبانــی رهیافــت مارکسیســت ارتودکســی کــه جایــگاه
نابرابریهــای اجتماعــی را در فــاز تولیــد قــرار م ـیداد ،اشــارهای نکــرده بــود .در عــوض پرس ـشهایی در ارتبــاط بــا شــیوه
توزیــع ،بهویــژه ،نقــش دولــت محلــی در ارائــه وســایل امرارمعــاش و یــا مصــارف جمعــی مطــرح کــرد .هــاروی نیــز کــه از
برجســتهترین جغرافیدانــان نیمــه دوم قــرن بیســتم محســوب میشــود ،در کتــاب شــهر و عدالــت اجتماعــی ،بــه ارائــه
تحلیلهایــی مبتنــی بــر چگونگــی ارتبــاط فضــای شــهری و وضعیــت اجتماعــی شــهروندان پرداخــت .او چنیــن اســتدالل
میکنــد کــه « فضــا ،عدالــت اجتماعــی و شــهری شــدن بایــد در ارتبــاط بــا یکدیگــر درک و فهمیــده شــوند و ایــن امــر
در متــن شناختشناســی مارکسیســتی امکانپذیــر اســت زیــرا موجبــات مصالحــه موضوعــات متضــاد و مناقشــه برانگیــز را
فراهــم میکنــد ( ».)p. 17 ,1973در اثــر دیگــرش او ( )1985a, p. 101بــه مقالــه انگلــس تحــت عنــوان مســئله مســکن
( )۱۹۳۵اشــاره میکنــد کــه در آن انگلــس راهحــل بروژوازیــی مســئله مســکن فقــرا را در جابهجایــی آنهــا معرفــی کــرده
اســت؛ اتفاقــی کــه امــروزه نیــز در عملیــات نوســازی شــهرها بســیار رخ میدهــد .مســئله بســیار مهــم بــرای کاســتلز و
هــاروی ایــن اســت کــه چگونــه روابــط میــان قدرتهــا شــامل تعامــل میــان قــدرت دولتــی ،مالکیــت اقتصــادی و ســاکنان
شــهر پیامدهــای شــهری را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد یــا بهبیاندیگــر روابــط فضایــی ،بیعدالتــی را تقویــت مینمایــد.
برخــاف کاســتلز کــه بیشتــر بــه بررســی شــرایط موجــود پرداخــت تــا حمایــت از عدالــت ،هــاروی آشــکارا هــدف کتــاب
خــود را دس ـتیابی بــه یــک جامعــه عادالنهتــر بیــان کــرد .هرچنــد کــه هــاروی نیــز مطالبــی فراتــر از ارجاعــات کلــی بــه
نقــش طبق ـهی کارگــر و حــرکات اجتماعــی -انقالبــی بالقــوه ارائــه نمیکنــد .او ( )1985a, Chapter 2بیشتــر بــر منطــق
ســرمایهداری اشــاره دارد ،بهویــژه ایــن نکتــه کــه ســرمایهها از طریــق بخشهــای مالــی و امــاک در شــهرها ،مناطــق
و جهــان در حــال گــردش هســتند .او همچنیــن چگونگــی تولیــد فقــر در اثــر ســرمایهگذاری در محیــط کالبــدی و تولیــد
بحــران حاصــل از تجمــع را نشــان میدهــد .او بــه تناقضــات موجــود در چارچــوب اقتصــاد ســرمایهداری اشــاره کــرده و
ایــن تناقضــات را عامــل تضعیــف سیســتم ســرمایهداری میدانــد .هــاروی ( )1985b, pp. 51–61بــا اســتفاده از اصطــاح
نقطههــای (راهحــل) فضایــی 1نشــان میدهــد کــه چگونــه ســرمایهداران بــا تغییــر ســرمایهگذاری در آنســوی مرزهــای
فضایــی و بــا ورود کارگــران از کشــورهای کمدرآمــد ،موجبــات دور زدن بحــران اقتصــادی را فراهــم میکننــد.
کاســتلز بــه جنبشهــای اجتماعــی بیشتــر از احــزاب و گروههــای سیاســی توجــه نشــان داده و آنهــا را نیــروی اصلــی
در جهــت تغییــر میدانــد .او در اثــر بعــدی خــود ( )۱۹۸۳نظری ـهای در ارتبــاط بــا جنبشهــای مردمــی ارائــه میدهــد کــه
در آن بــه توصیــف جنبشهــای اجتماعــی ،در جهــت دســتیابی بــه شــهری میپــردازد کــه در آن نیازهــای مــردم بهخوبــی
تأمیــن میشــود ،افــراد در تصمیمگیریهــا مشــارکت کــرده و فرهنــگ ،بیــان اصیلــی اســت از تجربــه زندگــی .هرچنــد کــه
او از برداشــت مفهومــی انتزاعــی بــه نــام عدالــت ،خــودداری مینمایــد.
بنابرایــن نــه هــاروی و نــه کاســتلز بــا وجــود نقــش اساسیشــان در جهتدهــی بــه مطالعــات شــهری بــه ســمت یــک منــش
هنجاریتــر ،معیارهــای صریــح و روشــنی از عدالــت مگــر برخاســته از عمــل ارائــه نکردنــد .در مقابــل ســوزان فاینســتاین
( )۱۹۹۹معتقــد اســت کــه ادعــای عدالــت وقتــی محقــق میشــود کــه انســانها چش ـماندازی از آنچــه بایــد انجــام شــود
را پیـشروی خــود داشــته باشــند و جــان فریدمــن نیــز تأکیــد میکنــد:
همیشــه محدودیتهایــی بــر ســر راه اقدامــات هدفمنــد وجــود دارد (از راهبــری اقدامــات گرفتــه تــا مباحــث مربــوط بــه قدرت،
منابــع و آگاهــی) امــا اگــر بهجــای تصــور آینــدهی مطلــوب از ایــن محدودیتهــا شــروع کنیــم ،ممکــن اســت هی ـچگاه بــه
ســاختارهای آرمانــی کــه قــدرت الزم جنبشهــای اجتماعــی را بــرای ایجــاد آینــدهی بهتــر فراهــم میکننــد ،نرســیم (,2000
.)p. 463; see also Friedmann, 2011, Chapter 8

 -۱پایهگـذاری معیارهای هنجـاری در پژوهشهای تجربـی

بنابرایــن همانطــور کــه پیشتــر نیــز مــورد اشــاره قــرار گرفــت ،مطالعــات انتقــادی نســبت بــه تحــوالت شــهری در چارچوبــی
بینرشــتهای انجــام شــد .پژوهشــگران از رشــتههای مختلــف بــر موضوعــات متفاوتــی تأکیــد داشــتند .جغرافیدانــان بــا
اســتفاده از اصطــاح توســعه نابرابــر بهتوصیــف نقــش جریانهــای ســرمایهداری در داخــل و خــارج بخشهــای متفــاوت
شــهر ،منطقــه و کشــور و ایجــاد ثــروت و فقــر نســبی پرداختنــد ( .)Smith, 1991جامعهشناســان ،بهطــور ویــژه بــه بحــث
اســتمرار جداییگزینیهــای طبقاتــی و نــژادی اشــاره کــرده و موضوعــات مربــوط بــه مبانــی اجتماعــی قــدرت در شــهرها
را مطــرح کردنــد ( .)Massey & Denton, 1993دانشــمندان علــوم سیاســی بــه بررســی اختــاف قدرتهــا و ائتالفهــای
حامــی رشــد تجــاری ،بهعنــوان نیــروی مؤثــر در تخریــب جوامــع کمدرآمــد و جایگزینــی بــا کســب منافــع تجــاری پرداختنــد
( .)Mollenkopf, 1983; Stone, 1989برنامهریــزان نیــز درگیــر حــذف گروههــای کمدرآمــد از فراینــد برنامهریــزی بودنــد
( .)1969 ,Arnsteinهمانطــور کــه در ادامــه نیــز مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت ،بســیاری از این آثــار ،به ارائــه معیارهای
هنجــاری از عدالــت در جهــت اقدامــات عمومــی پرداختنــد ،امــا ایــن معیارهــا بهطــور صریــح مــورد اشــاره قــرار نگرفتنــد.
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 -۳تبدیل مفاهیم ضمنـی به مفاهیم آشـکار

هرچنــد کــه دانــش برنامهریــزی و سیاســتگذاری عمومــی در ارتبــاط بــا تجویــز فرایندهــای مناســب تصمیمســازی از
ادبیــات غنــی برخــوردار اســت ،امــا ایــن مباحــث فراینــد محــور ،بهنــدرت سیاس ـتهای آشــکار و صریحــی در ارتبــاط بــا
مناطــق شــهری فراهــم میآورنــد .همزمــان نیــز بســیاری از ایــن سیاس ـتها درگیــر مباحــث مربــوط بــه بهتریــن نحــوهی
اجــرا و یــا اقدامــات الزم بــرای رســیدن بــه هــدف ،میشــوند .ازجملـهی آنهــا میتــوان بــه سیاسـتهای مربــوط بــه تولیــد
بیشتــر مســکن یــا شــغل ،بــدون توجــه بــه چشــماندازهای وســیعتر اشــاره کــرد .همانطــور کــه چارلــز تیلــور ()۱۹۹۱
بیــان میکنــد ،علــوم اجتماعــی بهطورکلــی از دســتیابی بــه آرمانهــای اخالقــی دستکشــیده و تمایــل بیشتــری بــه

1 - Iris Marion Young
2 - Justice and the politics of difference
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ادبیــات انتقــادی کــه تاکنــون مــورد بحــث قــرار گرفــت بهبررســی ارتبــاط بیــن پدیدههــای فضایــی و عدالــت اجتماعــی در
چارچــوب شــهرها بــا اقتصــاد بزرگمقیــاس پرداخــت .تمایــل بــه مباحــث مربــوط بــه سیاس ـتهای توزیعــی ثــروت ،ناشــی
از ایــن امــر بــود کــه در مناطــق شــهری ثروتمنــد ،بهعلــت میــزان رفــاه بــاالی افــراد ،امــکان برخــورداری از شــرایط و
اســتانداردهای مناســب زندگــی بــرای همــگان فراهــم بــود؛ امــا در کشــورهای فقیــر ،مســئله عدالــت اجتماعــی شــکل دیگری
بــه خــود میگیــرد .روابــط فضایــی در ســطوح ملــی و منطق ـهای در جوامــع کمدرآمــد و بهویــژه در کشــورهای حاشــیهای
منجــر بــه فقــر اقتصــادی بیشتــر میشــوند .بنابرایــن و بــر اســاس نظری ـهی وابســتگی ،فقــر کشــورهای پیرامونــی تحــت
ســلطه کشــورهای مرکــزی ادامــه پیــدا میکنــد ()Amin, 1976; Cardoso & Faletto, 1979؛ امــا اخیــراً نظریههــای توســعه
نابرابــر بهطــرز وســیعی در میــان شــهرهای جهــان غیــر غــرب نیــز مــورد اســتفاده قرارگرفتــه ( )Sassen, 2012و بررسـیها
و تجزیهوتحلیلهــای تأثیــرات نئولیبرالیســتی تــا شــرق آســیا نیــز گســترش یافتــه اســت (.)Park, Hill, & Saito, 2012
بهعنوانمثــال در مقیــاس مناطــق شــهری ،مبحــث جایگزینــی ،بهویــژه ریش ـهکن کــردن اســکانهای غیررســمی ،موضــوع
بســیاری از تحقیقــات ( )Ramsamy, 2006را در قالــب گســترش مناطــق فاقــد امتیــاز دربرگرفتــه اســت (;Angotti, 2013
 .)Libertun, 2009; Shatkin, 2011همچنیــن چگونگــی توزیــع منافــع حاصــل از توســعه مبتنــی بــر توریســم ،علیرغــم
مزایایــی کــه بــرای ایــن کشــورها داشــت ،شــرایطی ایجــاد نمــود کــه بــه افــراد کمدرآمــد بهطــور مشــخص ضــرر رســاند.
مطالعــه جنبشهــای اجتماعــی در شــهرهای فقیــر بــا بودجــه مشــارکتی در آمریــکای التیــن نیــز نشــاندهندهی توجــه بــه
موضــوع عدالــت در متــن شــهرها بــود .توجــه بــه موضــوع بهرهگیــری دولــت از حــق خصوصــی افــراد جهــت منافــع عمومــی
بــرای تصــرف زمیــن ،روشهایــی را بــرای اصــاح کاربــری زمیــن ایجــاد کــرده کــه دارایــی را بــرای صاحــب اصلــی حفــظ
کــرده و درعینحــال زمیــن بیشتــری را بــرای توســعه فراهــم م ـیآورد.

رجــوع بــه معیارهــای مــادی از خــود نشــان میدهــد.
بــر ایــن اســاس تــا ســال  ۱۹۹۰بیشتــر ادبیــات شــهری موجــود ،بهصــورت ضمنــی بــه نقــد بیعدالتــی پرداختنــد .درواقــع
تنهــا دیویــد هــاروی بــود کــه از واژه عدالــت در انجــام مطالعــات و بررس ـیهای خــود بهــره جســت .او بــه جنبــه دوســویه
ایــن واژه در کارهــای خــود توجــه نشــان داد .هــاروی از یکســو اعــام کــرد ازآنجاییکــه احســاس بیعدالتــی ازلحــاظ
تاریخــی یکــی از قویتریــن بســترها و زمینههــای محــرک بــرای دســتیابی بــه تغییــرات اجتماعــی اســت لــذا؛ بــدون توجــه
بــه ایــن مفهــوم ،اقدامــات مــا ســرانجام نخواهــد داشــت ( .)Harvey & Potter, 2009, p. 41از ســوی دیگــر او تمامــی
مفاهیــم مرتبــط بــا عدالــت را در روابــط قدرتهــا جســتجو کــرده و ویژگیهــای آرمانگرایانــه حــق و عدالــت را رد میکنــد
(.)Harvey & Potter, 2009, p. 41
در طــول ده ـهی  ۱۹۹۰نهایت ـ ًا محققــان شــهری آشــکارا شــروع بــه توجــه و آدرسدهــی بــه موضــوع عدالــت میکننــد.
آیریــس ماریــون یانــگ 1کــه بــه تدریــس در دپارتمــان برنامهریــزی شــهری پترزبــورگ مشــغول بــود در کتابــش بــا عنــوان
عدالــت و سیاســت تفــاوت )۱۹۹۰( 2بهطــور مشــخص بهموضــوع عدالــت در شــهر اشــاره دارد .تعریــف یانــگ از بیعدالتــی
در کتابــش ،مرتبــط بــا انــواع ظلــم و ســرکوب بــود .ازای ـنرو او عدالــت را بهعنــوان شــرایطی در غیــاب اشــکال مختلــف
ســلطه (اســتثمار ،بهحاشــیه رانــدن ،ناتوانــی ،امپریالیســم فرهنگــی و خشــونت) تعریــف کــرد و در ادامــه رویکــرد او مــورد
توجــه و اســتفاده نظریهپــردازان دیگــر نیــز قــرار گرفــت .از ســوی دیگــر دغدغههــای هــاروی پیرامــون عدالــت اجتماعــی
و شــهر ،موجبــات برگــزاری یــک کنفرانــس و انتشــار کتــاب در  ۲۰امیــن ســالگرد نشــر کتــاب عدالــت اجتماعــی و شــهر او
شــد .هــدف از ایــن کار طــرح دوبــاره موضــوع عدالــت اجتماعــی اظهــار شــد کــه در آن ســالها در پسزمین ـهی تحقیقــات
آکادمیــک قــرار داشــت (.)p. 2 ,1996
از آغــاز هــزاره جدیــد نیــز تالشهــای قابلتوجهــی در جهــت تعریــف عدالــت و شناســایی رویکردهــای تحقــق آن در بســتر
مناطــق شــهری صــورت گرفــت .ازآنجاییکــه دانشــمندان فراینــد مشــخصی در جهــت نقــد یــا ارائــه سیاسـتهای عادالنــه
مشــخص در متــن تحقیقــات خــود نداشــتند شــروع بــه برگــزاری کنفرانسهــا ،تولیــد کتــاب و مجــات بــا عنــوان عدالــت
بهعنــوان هــدف خــود کردنــد (Brenner, Marcuse, & Mayer, 2012; Hayward & Swanstrom, 2011; Marcuse et
 .)al., 2009; the French journal Justice Spatiale/Spatial Justiceدر انجــام ایــن کار محققــان و دانشــمندان در رشــته
مطالعــات شــهری بــه فلســفه سیاســی ،بــرای اســتفاده از راهنمایــی فالســفه بــزرگ روی آوردنــد؛ زیــرا فالســفه برخــاف
جامعهشناســان مــدت طوالنــی بــه بحــث و مباحثــه در خصــوص یــک جامعــه عادالنــه پرداختــه بودنــد .هرچنــد اکثــراً از ارائــه
توصیههــای عملــی در جهــت تحقــق آن خــودداری میکردنــد.
در ایــن راســتا مهمتریــن کتــاب قــرن بیســتم کــه در آن نظری ـهای بــا موضــوع عدالــت ،مطــرح شــد توســط جــان راولــز
نگاشــته شــده اســت .راولــز اعتقــاد داشــت کــه تخصیــص و توزیــع کاال در یــک جامعــه بایــد توســط اصــل تفــاوت کنتــرل
شــود .بهموجــب ایــن اصــل ،سیاســتها بایــد موجبــات بهبــود شــرایط زندگــی افــرادی را کــه از فرصتهــای کمتــری
برخوردارنــد ،در مقابــل کســانی کــه شــرایط بهتــری دارنــد ،فراهــم کننــد .هــر توزیــع بایــد عادالنــه باشــد مگــر اینکــه
عــدم تســاوی بهنفــع ضعیفتریــن فــرد جامعــه باشــد ( .)Rawls, 1971, p. 75او معتقــد اســت کــه حجــاب جهــل مانــع
تمایــل افــراد بــه توزیــع عادالنــه میشــوند امــا اگــر آگاه باشــند ،مســلم ًا توزیــع عادالنهتــر را انتخــاب خواهنــد کــرد .بــر
ایــن اســاس مســاواتطلبی یــک انتخــاب معقــول و منطقــی بــرای افــراد اســت .هرچنــد راولــز بــه موضــوع عدالــت در شــهر
بهطــور مســتقیم اشــاره نکــرد؛ امــا تالشهــای او در جهــت تعریــف جامع ـهای عادالنــه بــا برابــری بیشتــر ،موجبــات نیــل
کارهــای بعــدی در فلســفه اقتصــادی را بهســمت علــوم اجتماعــی شــهری فراهــم کــرد .همچنیــن بهطــور خــاص نوشــتههای
هابرمــاس ،لُه ِفــور ،ماریــون یانــگ نظریهپــردازان شــهری را تحــت تأثیــر قــرار داد.
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ایــن بخــش مقالــه بــه بررســی ســه رویکــرد اصلــی مرتبــط بــا موضــوع عدالــت در شــهر و تأکیــد بــر تفاوتهــای حاکــم بــر
ایــن ســه رویکــرد میپــردازد .بــر ایــن اســاس همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،در طــول نیم ـهی دوم قــرن بیســتم
برجســتهترین تئــوری برنامهریــزی ،عقالنیــت ارتباطــی بــود ( )Forester, 1993; Innes, 1995کــه گاهــی اوقــات نیــز
بهعنــوان رویکــرد مشــارکتی نیــز مورداشــاره قــرار میگرفــت ( .)Healey, 2006تأکیــد ایــن نــوع برنامهریــزی بــر فراینــد
دموکراتیــک بــا اقتبــاس از مفهــوم فلســفی موردنظــر هابرمــاس ،نشــان از اعتــراض بــه روشهــای تکنوکراتیــک و آمرانـهای
داشــت کــه پایــه و اســاس برنامههــای نوســازی شــهرها را تشــکیل داده بودنــد .در ایــن نــوع از برنامهریــزی ،فــرض بــر
ایــن اســت کــه هرچــه نقــش گروههــای محــروم در تصمیمــات سیاســی قویتــر باشــد بازتوزیــع نتایــج بهتــر خواهــد بــود؛
بنابرایــن همــکاری و مشــورت وســیع نتایــج عادالنهتــری را در پــی خواهنــد داشــت.

عقالنیت ارتباطی با یک گزاره انتزاعی شروع میشود .بنابر نظر هیلی (:)p. 237; ital in orig ,1993
عقالنیــت ارتباطــی ،چشـمانداز ادراک و شــناخت را از یــک پدیــده و مفهــوم فاعــل مفعولــی رایــج ،بــه ســمت مفاهیــم مرتبــط
بــا اســتدالل برپایــه ارتباطــات بیــن ذهنــی تغییــر جهــت داده اســت .ایــن روش ،مفاهیــم مربــوط بــه عقلگرایــی ســنتی و
تجربهگرایــی علمــی را بــا مفاهیــم مربــوط بــه ادراک و الهــام در کنــش متقابــل همــراه ســاخته اســت.
در نظریــه ارتباطــی وظیفــه اصلــی برنامهریــزان ،گوشفــرا دادن بــه خواســتهها و داســتانهای مــردم و کمــک بــه ایجــاد
اجمــاع درمیــان دیدگاههــای مختلــف اســت .برنامهریــز بهجــای ارائــهی راهبــری فنســاالرانه ،یــک یادگیرنــده تجربــی
اســت .در بهتریــن حالــت ،او آگاهیهــای الزم را بــرای شــرکتکنندگان در امــر برنامهریــزی فراهــم آورده امــا در درجــه اول،
بایــد نســبت بــه نقــاط همگرایــی شــرکتکنندگان ،حســاس باشــد .راهبــری در اینجــا نــه بــه معنــای رســاندن ذینفعــان بــه
محتــوای خاصــی از برنامهریــزی اســت ،بلکــه در ایجــاد توافــق بیــن افــراد و تضمیــن ایــن نکتــه کــه صرفنظــر از جایــگاه
اقتصادی-اجتماعــی شــرکتکنندگان ،منافــع هیــچ گروهــی مســلط نخواهــد شــد .ایــن دیــدگاه در میــان دانشــمندان علــوم
سیاســی بهطورکلــی توســط واژه مردمســاالری شــورایی 2بیــان میشــود و فــرض بــر ایــن اســت کــه از طریــق تعامــل بیــن
مشــارکتکنندگان ،ایدهآلهــای افــراد اصــاح و ویرایــش شــده و بــه اجمــاع خواهنــد رســید.
نظریــه مردمســاالری شــورایی در مقابــل پارادیــم انتخــاب عمومــی مبتنــی بــر منفعــت ،در علــوم سیاســی توســعه یافتــه
اســت .نظریهپــردازان ایــن ســنت ،ایــن ادعــا کــه نــوع بشــر بــر اســاس منافــع شــخصی دارای ترجیحــات ثابتــی اســت کــه
بهســادگی قابــل تثبیتانــد را انــکار میکننــد .آنهــا بــه ایــن نکتــه اعتقــاد دارنــد کــه دیدگاههــای مــردم در تعامــل بــا
یکدیگــر شــکل میگیرنــد .مدافعــان ایــن دکتریــن بــه رایــن اعتقــاد هســتند کــه سیاســتگذاری و برنامهریــزی بایــد
بهعنــوان نوعــی عمــل اســتداللی و نــه بهصــورت شــبهعلم درنظــر گرفتهشــوند (.)Fischer & Forester, 1993, p. 2
در ایــن حالــت ،فراینــد بهشــکل اجتماعــی ســاخته میشــود و محصــول آن ،نتیجــه تعامــل طرفیــن درگیــر اســت .در یــک
جامعــه دموکراتیــک هریــک از طرفیــن از حــق صحبــت برخــوردار اســت و هیــچ سلســلهمراتب ممتــازی نــه بــر اســاس
قــدرت و نــه بــر اســاس تخصــص فنــی بــرای افــراد درنظرگرفتــه نمیشــود .ایــن امــر نشــاندهندهی یــک رویکــرد پیشــرو
درمقابــل اندیش ـههای اقتصــادی رایــج در بررس ـیهای اجتماعــی محســوب میشــود .نقط ـهی ضعــف آن نیــز در مواجــه بــا
سلســلهمراتب اجتماعــی و قــدرت سیاســی در شــرایط موجــود اســت.
بحــث بــر ســر میــزان اهمیــت توجهبــه تصمیمگیــری دموکراتیــک در سیاســتگذاریهای شــهری بــه منازعــه بــر ســر
اهمیــت رونــد در مقابــل نتیجــه ختــم میشــود .ازنظــر تحلیلــی ،تفکیــک اصطالحــات مردمســاالری و برابــری (عدالــت)
موجــب میشــود تــا فراینــد و محصــول ،بهعنــوان معیارهــای ارزیابانــه بهصــورت مجــزا مورداســتفاده قــرار گیرنــد .بــه
نقــل از نانســی فریزیــر :۱۹۹۷
نظریــه سیاســی لیبــرال شــکل دموکراتیــک حیــات سیاســی را برمبنــای ســاختارهای اقتصــادی -اجتماعی و جنســیتی
امکانپذیــر میدانــد .درصورتیکــه ایــن امــر تولیــد نابرابریهــای سیســتماتیک مینمایــد و در عــوض معیــار
عدالــت الزم اســت.
منتقــدان عقالنیــت ارتباطــی و یــا رویکــرد شــورایی ادعــا میکننــد کــه شــرایط اولیــه نابرابــر ،اجماعــی حاصــل از منافــع
قدرتمندتریــن افــراد اســت ( .)Campbell & Marshall, 2006; Flyvbjerg, 1998; Huxley & Yiftachel, 2000براســاس
نظــر ایــن منتقــدان ،ایجــاد تغییــر بهنفــع گروههــای نســبت ًا محــروم جامعــه ،نیازمنــد مناقشــه و کشــمکش اســت (Purcell,
 .)2009هیلــی ( )p. 114 ,2003خــود باوجــود حمایــت از برنامهریــزی مشــارکتی بیــان مـیدارد کــه هرچنــد نتایــج حاصــل از
فرایندهــای اســتداللی ،میتواننــد آزادیبخــش و خــاق باشــند ،امــا آنهــا نیــز ممکن اســت در شــرایطی ،ظالمانه عمــل کنند.
1 - Deliberation
2 - Deliberative democracy
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از ســوی دیگــر انتخــاب عدالــت بهعنــوان هنجــاری بــرای سیاســتهای شــهری نشــاندهندهی واکنــش بــه نابرابــری
روزافــزون و محدودیــت اجتماعــی ناشــی از بهرهگیــری از نئولیبرالیســم بهعنــوان الگــو بــرای سیاسـتهای عمومــی شــهری
بــود ( .)Brenner & Theodore, 2002نئولیبرالیســم بــه ایــن آمــوزه اشــاره دارد کــه فرایندهــای بــازار ،منابــع را بهشــکل کارا
تخصیــص داده و موجبــات رشــد اقتصــادی و نــوآوری را از طریــق ارائــه مشــوق بــه ســرمایهگذاران فراهــم میکنــد .ســود
حاصــل از ایــن کار نیــز نصیــب افــراد میشــود و درنهایــت فرایندهــای بــازار قــادر هســتند تــا بیشتریــن خوبــی را برای ســهم
بیشتــری از مــردم فراهــم کننــد .بدیــن منظــور ،دخالــت دولتهــا در تحریــف قیمتهــا و جلوگیــری از ســود ســرمایهگذاران
بایــد بــه حداقــل رســیده بلکــه حتــی دولتهــای محلــی بهتــر اســت مشــوقهایی را بــرای جــذب ســرمایهگذاران بــه
رقابــت ،در نظــام جهانــی شــهرها ارائــه دهنــد .در ایــن چارچــوب ایدئولوژیکــی ،سیاسـتهای مربــوط بــه کاهــش نابرابــری و
ارائــه مزایــا بــه گروههــای اقلیــت ،مانــع از کارکــرد درســت دســت نامرئــی بــازار شــده و باعــث میشــوند کــه اقتصــاد در
ســطحی کمتــر از حــد مطلــوب ظاهــر شــود .بــر اســاس اصــل حاکــم در ایــن رویکــرد ،ســود و بــازده تنهــا معیــار ارزیابــی
سیاس ـتهای عمومــی محســوب شــده و بررس ـیهای هزینــه -فایــده تنهــا ابــزار تحقــق سیاس ـتها محســوب میشــود.
اســتفاده از تحلیــل هزینــه -فایــده بــرای ارزیابــی سیاس ـتها ،برآمــده از فلســفه فایدهگرایــی اســت و اصــل حاکــم بــر آن؛
بــه حداکثــر رســاندن بیشتریــن خوبــی بــرای بیشتریــن افــراد ،مبنــای انــواع محاســبات و بهطورکلــی انتخــاب سیاســت
برتــر از میــان سیاسـتهای جایگزیــن اســت .باوجــود شــهرت زیــاد ایــن نظریــه ،انتقادهــای فراوانــی نیــز بــر آن وارد اســت.
نادیــده گرفتــن تأثیــر سیاسـتها بــر روی اقلیــت جامعــه و ناتوانــی در پاســخ بــه ســؤاالت مربــوط بــه توزیــع ،ازجملــه ایــن
انتقادهــا اســت ()Campbell & Marshall, 2002; Rawls, 1971؛ بنابرایــن بهعنــوان نمونــه اگــر در برنامههــای توســعه
مجــدد شــهری ،جابهجایــی ســاکنان بهنفــع اکثریــت جامعــه صــورت پذیــرد ،صرفنظــر از هزینههــای جــدی کــه بــرای افــراد
آواره و محــروم بــه همــراه خواهــد داشــت ،توجیهپذیــر اســت .همچنیــن ایــن دیــدگاه بهصــورت عمــدی مزایــای بیشتــری
بــرای اقشــار ثروتمندتــر فراهــم مــیآورد .بهعنوانمثــال ،ســرمایهگذاری در قطــار شــهری کــه موجبــات صرفهجویــی
زمانــی بــرای افــراد بــا درآمــد باالتــر را فراهــم میکنــد ،بایــد بیشتــر از ســرمایهگذاری در نــاوگان اتوبوسرانــی بــرای
مــردم کمدرآمــدی باشــد کــه زمانشــان دارای ارزش کمتــری اســت .اســتدالل منتقــد معیارهــای فایدهگرایــی ،عدالــت را
بهعنــوان معیــار اصلــی معرفــی مینمایــد کــه کارایــی را در ســنجش اثربخشــی سیاســتهای عمومــی بهعنــوان هــدف
نفــی نمیکنــد امــا ایــن ســؤال را مطــرح میکنــد کــه سیاس ـتگذاران تــا چــه حــد بایــد کارایــی را در انتخابهــای خــود
دخیــل نماینــد .اگــر سیاســتی امــکان کمــک بــه محرومتریــن افــراد جامعــه را بــدون ائتــاف منابــع تأمیــن نمایــد ،در جهــت
اســاس اصــل تفــاوت راولــز خدمــت کــرده و درنتیجــه ایــن سیاســت بهانــدازه کافــی کارآمــد بــوده ،حتــی اگــر نســبت ســود
بــه هزینــه کل جامعــه را بــه حداکثــر نرســاند.

 ۵شـور و مشـورت
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شـایعترین انتقـادات بـه رویکردهـای لیبـرال و مارکسیسـت از نظـرگاه فمینیسـتی و فرهنگـی ،بـه بیاعتنایـی آنها نسـبت به
رسـمیت شـناختن «دیگـران» برمیگـردد .بـر اسـاس ایـن دیـدگاه ،تبعیـض علیـه گروههای انسـانی بـر مبنای رنـگ ،فرهنگ
و ...نمیتوانـد بهسـادگی در حـد نابرابریهـای مـادی کاهـش یابـد .دریکـی از تأثیرگذارترین کتب در رشـتهی فلسـفه مبتنی بر
مفهـوم تفاوتهـای گروهـی و ناکافیبـودن لیبرالیسـم در پاسـخ بـه آنهـا ،یانـگ ( )۱۹۹۰میگوید:
مـن بـاور دارم کـه افتـراق گروهـی جنبـهای اجتنابناپذیـر و مطلـوب از فرایندهـای اجتماعـی مـدرن اسـت .عدالـت
اجتماعـی ...موظـف بـه رفـع تفاوتهـای گروهـی نیسـت ،بلکه نیازمنـد نهادهایی اسـت که موجبـات پیشـبرد و ترویج
1 - Mouffe
2 - Zucker
3 - Diversity

183

شماره۵۳-۵۴

182

در نظــر فاینســتاین ،برنامهریزانــی کــه هدفشــان عدالــت اســت بایــد در فراینــد برنامهریــزی مداخلــه کــرده و سیاس ـتهایی
را کــه بهنفــع گروههــای کمدرآمــد و اقلیــت اســت ،بهکاربندنــد ( .)Fainstein, 2010فرایندهــای دموکراتیــک میتواننــد
بهراحتــی بــه اقدامــات انحصــاری بــدل شــوند ،زیــرا وضعیتــی کــه در آن تمــام طبقــات اجتمــاع از نمایندگانــی برخــوردار
باشــند ،بهنــدرت رخ میدهــد .عــاوه ،حتــی زمانیکــه نماینــدگان گروههــای فقیــر در ایــن فراینــد شــرکت کننــد ،بازهــم
احتمــال دسـتکاری یــا حرکــت بــر اســاس نفــع شــخصی خودشــان نیــز وجــود دارد .ازاینروســت کــه برنامهریــزان از قــدرت
مســتقل کمــی در تغییــر شــرایط برخوردارنــد ،آنهــا تنهــا میتواننــد موجبــات بهبــود وضعیــت افــراد کمتــر قدرتمنــد را کــه
دارای پشــتوانههای سیاســیاند فراهــم آورنــد.
انتظــار اجمــاع یــا فهــم متقابــل بــرای همـهی نظریهپــردازان معاصــر دموکراتیــک موجودیــت نــدارد؛ بنابرایــن یانــگ ()۲۰۰۰
اختالفــات غیرقابلحــل در ارتبــاط بــا منافــع را انتظــار دارد و چانتــل مــوف )۲۰۰۵( 1نیــز نظری ـهای بــا عنــوان دموکراســی
مجادلـهای ارائــه میدهــد کــه تنهــا موضــوع قابــل اجمــاع ،پذیــرش نهادهــای دموکراتیــک عمومــی اســت .مــوف یــک مــدل
کثرتگــرای افراطــی از برنامهریــزی دموکراتیــک ارائــه میدهــد کــه هــدف آن غلبــه بــر نقــاط ضعــف رویکــرد مشــورتی
از طریــق بهرســمیت شــناختن گریزناپذیــری از تحریــف گفتــار و روابــط قــدرت اســت .او ( )۲۰۰۸بهصراحــت ایــن اســتدالل
را کــه هــدف صحیــح سیاس ـتگذاری دموکراتیــک دســتیابی بــه اجمــاع یــا مصلحــت عمــوم اســت ،رد میکنــد .درعــوض
یــک مــدل جنبــش اجتماعــی ارائــه میدهــد کــه در آن گروههــای محــروم گــرد هــم میآینــد بــرای دنبــال کــردن نتایــج
دموکراتیــک کــه بــه بهتریــن وجــه پاســخگوی منافــع مشــخص آنهاســت .بــا ایــن اســتدالل کــه تنهــا از طریــق چنیــن
عملــی ،رفــع نابرابریهــا ممکــن میشــود .نظریــهی او منعکسکننــدهی اســتدالل زوکــر )۲۰۰۱( 2نیــز اســت کــه یــک
نظریــه ماهــوی از دموکراســی اســت و در آن توزیــع عادالنــه منابــع اقتصــادی ،مشــخصه حکومــت دموکراتیــک اســت.
ضعــف فرمــول زوکــر و پورســل ایــن اســت کــه بــا آمیختــن مردمســاالری بــا برابــری ،موجبــات تعریــف دوبــاره مردمســاالری
را بـهدوراز هرگونــه معنــای پذیرفتهشــده ،فراهــم آوردهانــد .آنهــا عدالــت را بهجایــی مشــارکت و مشــورت ،بهعنــوان معیــاری
بــرای قضــاوت تصمیمســازیها تحمیــل مینماینــد .قصــد ایــن مدلهــا بــرای مقابلــه بــا مفهــوم نهــادی  -فراینــدی از
مردمســاالری اســت کــه در آن افــراد منتخــب ،حاکمــان را بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای شــهروندان مجبــور میکننــد.
باوجــود بــه رسمیتشــناختن مشــکالت رویکــرد مشــورتی امــا تــاش ایــن نظریهپــردازان بــرای تبدیــل مردمســاالری بــه
تنهــا ارزش حاکــم موفــق نیســت .اگرچــه دموکراتهــای افراطــی اســتدالل میکننــد کــه تنهــا از طریــق بســیج مــردم
محــروم اســت کــه میتــوان نتایــج عادالنــه بیشتــری بهدســت آورد ،امــا از تعییــن ماهیــت دلخــواه آن نتایــج امتنــاع
میکننــد .فــرض بــر ایــن اســت کــه از طریــق بســیج مــردم بــه حاشــیه راندهشــده میتــوان نســبت بــه منافــع واقعــی
آنهــا آگاهــی بهدســت آورد ،امــا جنبشهــای مردمــی موجــود در تاریــخ نشــان دادهانــد کــه مطالبــات متحجــر مــردم ،ایــن
شــرایط را تضعیــف میکنــد.

بازسـازی و احتـرام بـه تفاوتهـای گروهـی را بـدون سـرکوب آنهـا فراهـم آورند.
از دیـدگاه یانـگ گـروه اجتماعـی با یک احسـاس هویت مشـترک تعریف میشـود؛ امـا الگوی قـراردادی مناسـبات اجتماعی از
نقطهنظـر رهیافـت لیبـرال ،تنهـا انجمنهایـی را کـه بر اسـاس منافع مشـترک بناشـدهاند درک نمـوده و در مواجه بـا گروههای
مبتنـی بـر هویـت مشـترک ،با شکسـت روبـهرو میشـوند ( .)Young, 1990, p. 44مطابق با ایـن تصور ،بحث بر سـر موضوع
عدالـت ،از توزیـع عادالنـه بهسـمت پذیرش افتـراق اجتماعی بدون اسـتثنا کردن گروها ،تغییر شـکل مییابـد (Young, 1990,
 .)p. 238مفهـوم آزادی بـرای یانـگ ،در رد مـدل همگرایـی بیـن گروهـی و دفاع از تفاوتهـای گروهی نهفته اسـت (Young,
.)1990, p. 172
نظریـه لیبـرال دموکراسـی ،بـا برخـورد فردگرایانـه خود ،ریشـههای انسـانی افراد را برحسـب طبقه ،جنسـیت ،فرهنـگ و روابط
خانوادگـی نادیـده میگیـرد .بـا انجام این کار و با قـرار دادن آزادی در صدر ارزشهـا ،در بهرسمیتشـناختن پیوندهای الزامآوری
کـه لزومـ ًا انسـانها را بهیکدیگـر متصـل میکنـد و نیـز تناقضاتـی سـاختاری کـه آنهـا را از هـم جدا کـرده ،با مشـکل مواجه
اعتراض بیشـتر به بسـیاری از اندیشـههای لیبرال ،ناشـی از دیدگاههای فمینیسـم و چندفرهنگی ،این اسـت که مفاهیم
اسـت.
ِ
منطـق و حقـوق از دیـدگاه نظریهپـردازان مختلفـی از الک گرفتـه تـا میـل و بـه راولـز بـر مفهومـی مردگرایانـه از دموکراسـی
متخاصـم اسـتوار اسـت .طرفـداران این نقد اسـتدالل میکنند کـه این نظریهپـردازان از نقطهنظـر مردان سفیدپوسـت به توجیه
حقـوق فـردی  ،بـه بحث بر سـر ارزش پرداختـه و منافـع را در شـرایط خودخواهانهای تعریـف کردهاند.
ً
کاملا اجتنابناپذیـر خـود از حرصوطمع ،سـلطه و احسـاس ظلموسـتم را
حتـی پـس از تسـلط سوسیالیسـم ،افـراد احساسـات
های گروهـی بهاحتمالزیـاد باقـی خواهند
در تفاوتهـای جزئـی در موقعیتهـای اجتماعـی باقیمانـده بیـان میکننـد .دشـمنی ِ
مانـد .خاطـرات مربـوط بـه آزار و شـکنجه یـک گـروه توسـط گروههـای دیگر و یـا احسـاس برتری در بیـن گروهها بر اسـاس
رنـگ ،ملیـت و مذهـب تنهـا بهدلیـل برابری اقتصـادی از بیـن نخواهد رفت .سوسیالیسـم نشـان داد که لغو مالکیـت خصوصی،
تضادهـای قومـی و جنسـیتی را حـل نخواهـد کـرد و حتـی ممکـن اسـت موجبـات افزایش اختالفـات نمادیـن را فراهـم آورد.
درحالیکـه نظریـه سیاسـی لیبـرال بهدنبـال راهی اسـت تـا مردم بـا منافع متفـاوت و یا سـبکهای زندگـی غیرمتشـابه بتوانند
باهـم زندگی مسـالمتآمیزی داشـته باشـند ،تفکـر سوسیالیسـتی بهطورمعمول در پی حـل تفاوتها و اختالفات بـوده و درنتیجه
بـه مشـکالت حاکـم بـر روابط گروههـای متخاصـم توجهی نمینمایـد .متفکران لیبـرال همیشـه در مقابل این نقد کـه عملکرد
نهـادی و روشهـای حاکـم بـر آن موجـب تـداوم و تغییـر چهـرهی نابرابـری میشـود ،آسـیبپذیرند .توجـه بـه ایـن امـر کـه
سیسـتمهای حکومتـی لیبـرال -دموکراسـی در برابـر فقـرا و اقلیتهـا مغرضانـه عمـل میکنند ،به این معنا نیسـت که تسـاوی
حقـوق گروههـای بزرگتـر از انحلال آنهـا شـکل میگیـرد .هـدف لیبـرال در پیـدا کردن روشـی بـرای زندگی مسـالمتآمیز
انسـانها در کنـار یکدیگـر ،ممکـن اسـت تبعیضـات و تعصباتـی را در برابـر گروههـای فقیـر ایجاد نمایـد .هـاروی ( )۱۹۹۲این
عمل سیاسـتگذاری بایـد بهدنبال اشـکال غیرانحصـاری و غیرنظامی
موضـوع را بـا اعلام ایـن امر کـه برنامهریـزی عادالنه و ِ
از کنتـرل اجتماعـی باشـد ،بهرسـمیت میشناسـد .تـا این اشـکال بتوانند شـامل خشـونت شـخصی و نهـادی بـدون ازبینبردن
ظرفیتهـای توانمندسـازی شـوند ،هرچنـد بیـان سـاده او از مشـکل ،به ارائه راهحل سـاده ختم نمیشـود .در اواخر قرن بیسـت،
نگرشـی در میـان فیلسـوفان از طریـق بهرسـمیت شـناختن همگرایـی در عیـن تنوع شـکل گرفت .ازایـنرو همانطـور که این
واژه توسـط شهرسـازان مـورد اسـتفاده قـرار میگرفـت ،در معانـی متفاوتـی بهکاربـرده شـد .در میـان طراحان شـهری به معنی
انـواع مختلـط سـاختمانی در میـان برنامهریـزان بـا معانـی چـون کاربـری مختلط زمیـن و عدم تجانـس اجتماعـی در پهنههای
مسـکونی ،محلههـا و فضاهـای عمومی مطرح شـد .در ایـن میان نظریه جیکـوب ( )۱۹۶۱بسـیار تأثیرگذار بود .او اعتقاد داشـت
کـه ناهمگونیهای فیزیکی منجر به شـکلگیری اختالط اجتماعی متناسـب میشـوند .او عقیده داشـت که چنیـن تنوعی نهتنها
در ایجـاد شـهرهای جـذاب اقتصـادی اسـت ،بلکـه برای ایجاد شـهرهایی بـا اقتصـاد کارا نیز الزم اسـت .اسـتدالل او ،زمینهای
بـرای ارائـه نظریـه فلوریـدا  ۲۰۰۲مبنی بـر اینکه تنوع موجبـات خالقیت و بهنوبه خود رشـد اقتصـادی را فراهم مـیآورد ،بود.
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سـوجا ( )۲۰۱۰مفهـوم توسـعه نابرابـر را در مطالعـات خـود پیرامـون موضـوع عدالـت فضایـی مطـرح کرده اسـت؛ ماننـد اریس
ماریـون یانـگ و دیویـد هـاروی او توصیفی از بیعدالتی داشـته و معتقد اسـت که جغرافیا یـک نیروی علـی قابلتوجه در تبیین
نابرابـری روابـط اجتماعـی و توسـعه اجتماعی اسـت .او اسـتدالل میکنـد که تحقـق عدالت نیازمند بـه دسـت آوردن کنترل بر
فرایندهـای تولیـد جغرافیایـی شـهری ناعادالنه اسـت .او بـه برنامههای خاصـی برای کاهـش بیعدالتی فضایی اشـاره نمیکند
امـا بـه ائتلاف گروههـای حـق بـه شـهر بهعنـوان نیـروی محرکه دسـتیابی بـه عدالـت مـادی و همچنیـن احتـرام بیشتر به
گروههـای بـه حاشـیه راندهشـده تأکید دارد .من نیـز در کتاب شـهر عدالتمحور به این نکته اشـاره دارم کـه ارزشهای عدالت،
تنـوع و مردمسـاالری ممکـن اسـت در تعـارض بـا یکدیگر باشـند امـا اولویت در میـان آنها با برابری اسـت .هـدف نهایی من
از نـگارش کتـاب شـهر عدالتمحـور تعریـف سیاسـتهایی اسـت کـه بـه گروههـای اجتماعـی محروم چـه اقتصـادی و چه به
حاشـیه راندهشـده سـود برسـاند .بـه ایـن منظـور لیسـتی از برنامههایـی که باعـث افزایـش عدالت میشـوند مورد توجه اسـت؛
ماننـد توسـعه مسـکن بـرای خانوادههـای کمدرآمـد ،جلوگیـری از جابهجایـی ناخواسـته ،اولویت دادن بـه برنامههـای اقتصادی
بـه نفـع کسـبوکارهای کوچـک و کاهـش کرایههـای حملونقـل درونشـهری .در پیـش بـرد تنـوع ،ایـن سیاسـتها شـامل
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مباحثـات مطـرح بـرای برقـراری برابـری و دموکراسـی غالب ًا بـا یکدیگر ادغـام میشـوند .مخالفان قـرن نوزدهمی از گسـترش
آزادیهـا هـراس داشـتند زیرا مصـادرهی املاک را بهعنوان نتیجـهی غیرقابـل امتناع گسـترش آزادی میدانسـتند ،درحالیکه
نظریهپـردازان دموکراتیـک معاصـر بـاور دارنـد کـه دموکراسـی نـاب ،نابرابـری را کاهـش خواهـد داد .حرکت نظری به سـمت
یـک فـرم شـورایی از مردمسـاالری تـا یک فـرم جمعی (بهعنـوان نمونـه دموکراسـی تجلییافته بـا حکومت اکثریـت از طریق
انتخابـات دورهای) ایـن درک را منعکـس میکنـد کـه علاوه بر تقویت نابرابری ،دموکراسـی جمعـی غالب ًا منجر بـه عوامفریبی،
میهنپرسـتی افراطی و پایمال شـدن حقوق اقلیتها میشـود؛ اما متأسـفانه ،این اسـتدالل که گسـترش شـمول مردمسـاالری
حلقـهی شـریر مدافـع نابرابـری را خواهـد شکسـت ،بیشازحـد خوشبینانـه بـه نظـر میرسـد زیـرا هیچ رابطـهی الزامـی بین
شـمول بیشـتر و تعهـد به یـک جامعـهی عادلتر وجـود ندارد.
یانـگ ،موفـی ،پورسـل و دیگـران در نظـر دارند که یک فـرم کثرتگرا و تمرکززدا از مشـارکت دموکراتیک کـه در آن جنبشها
اجتماعـی مطالبـات بیشـتری را خواسـتار باشـند ،برابریطلبـی را شـامل شـده و درنتیجه نابرابـری را کاهش خواهـد داد؛ اما این
نکتـه امـری واضـح اسـت کـه همهچیـز بـه محتـوای آن مطالبـات بسـتگی دارد .هیـج راهحـل عمومی بـرای تنش میـان و در
درون ارزشهـای برابـری ،مردمسـاالری و تنـوع کـه عناصر اساسـی عدالت را تشـکیل میدهند وجـود ندارد .در این شـرایط ،ما
میتوانیـم از ایـن سـه معیـار بهعنـوان هنجارهـای عـام اجرایـی آغاز کنیم و سـپس تلاش کنیم تا آنها را متناسـب با شـرایط
خـاص تحقـق بخشـیم .رویکـرد قابلیتهـا 1کـه توسـط سـن ( )۱۹۹۲طرحریـزی شـد و توسـط نوسـبام ( )۲۰۰۰پرورانده شـد،
راهـی اسـت بـرای ارائـه قوانینـی که میتواننـد به ارزیابی سیاسـتهای شـهری حکمرانـی کرده و بـرای مطالبـات جنبشهای
شـهری محتـوی ارائـه دهند .نوسـبام از توصیـف عمومی و عمدت ًا عامدانه سـن از قابلیتهـا فراتر رفته تا یک فهرسـت صریح از
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تعـدادی از منتقـدان شـهری حقانیـت تنـوع را نهتنها در رشـد اقتصـادی بلکـه در افزایش حق به شـهر نیز مطرح کردند .سـاندر
کاک ( )۱۹۹۸شـهر ایـدهآل خـود را بـا عنـوان جهانشـهری بـه تصویـر کشـید کـه در آن مـردم از انـواع پیشـینههای قومـی و
نـژادی از حـق برابـر نسـبت بـه شـهر برخوردارنـد و از گمنامـی لـذت میبرنـد .ریچـارد سـنت ( ۱۹۹۰و  )۱۹۷۰کـه از مدتهـا
پیـش بـه پشـتیبانی از مفهـوم کاربـری مختلـط پرداخته بود ،بهطور مشـابه به سـتایش از مزایـای تفاوت و حتی تضـاد پرداخت.
نوشهرسـازان نیـز بـه حمایـت از تنـوع اجتماعـی از طریق تنـوع گونههای مختلـف سـاختمانی پرداختند.
کسـانی کـه تنـوع را مالک اصلی قلمداد میکنند ،شـکوه و عظمت شـهر را در ظرفیـت و تواناییاش درکنار هـم آوردن غریبهها
و تشـویق مـردم بـه حرکـت به سـمت فضاهـای باز عمومـی و کنـش متقابـل تعریـف میکننـد .)Young, 1990, p. 237( .در
مقابـل ایـن ادعـا نیـز مطرح اسـت کـه تنوع در شـهرهای امروزی از بیـن رفته و تنهـا توهم ایجاد تنـوع باقی مانده اسـت .دلیل
ایـن نـوع موضعگیـری نیـز پروژههـای جدیـد شـهری اسـت کـه برخلاف شـهرهای قدیمـی ،فاقـد اصالت بـوده و شـهر را به
پارکهـای موضوعـی سـاختگی بهجای تشـبیهات حقیقی و اصیل از ناهمگونـی اجتماعی بدل کردهانـد .)Sorkin, 1992( .خواه
ایـن پروژههـا شـامل سـاختمان جدید شـبیه نمونههای قدیمی باشـند و یـا واقع ًا قدیمـی بوده ،یا سـاختمانهایی اسـتفاده مجدد
باشـند ،شباهتشـان بـه یکدیگـر و مصنوعی بودنشـان منعکسکننـده راهبردهای بـازار بهجـای جهانوطنگرایی حقیقی اسـت.
بـر ایـن اسـاس دسـتیابی به تنوع ممکن اسـت درمقابـل ارزشهای دیگر قـرار گیرد .انتقاد از تنوعگرایی سـاختگی در شـهرهای
امـروزی موجبـات رفتارهـای خودسـتانه نخبهگـرا را فراهـم میآورد کـه موجب نادیـده گرفتن لذت بسـیاری از مردم از شـرایط
فعلـی شـهرها اسـت .جابهجایـی مـردم مخالـف خواستهشـان درجهـت تولیـ ِد تنوع ماننـد برنامههـای مسـکن آمریـکا بهمنظور
جایگزینـی مسـکن دولتـی با پروژههـای درآمدی متنوع ،برخلاف هنجارهای دموکراتیک حق تعیین سرنوشـت اسـت (Goetz,
 .)2003, 2005علاوه بـر ایـن تنشـی بین عدم تجانـس و جامعه وجـود دارد .به گفته پاتنـم (:)۲۰۰۷
مهاجـرت و تنـوع قومـی تمایـل بـه کاهش همبسـتگی اجتماعی و سـرمایه اجتماعی را موجب میشـود .شـواهد جدیـد از ایالت
متحـده نشـان میدهـد کـه در محلههایـی بـا اقـوام متنـوع ،سـاکنان از تمامـی نژادهـا تمایل بـه ماندن کمتـری دارنـد .اعتماد
حتـی بیـن همنژادهـا کـم ،نوعدوسـتی و همـکاری جامعه کمتـر و افراد دوسـتان کمتـری دارند.
همبسـتگی تمایزیافتـه ،بـرای مثـال بـر گروهبنـدی جغرافیایی بـا مرزهـای مبهم تأکیـد میکند.
یانـگ بهجـای یکپارچگـی بـر
ِ
دلیـل ایـن امـر را نیـز نیـاز افـراد و گروهها در به رسـمیت شـناختن تفاوتهایشـان و همچنین تأمیـن امنیت وجـودی حاصل از
زندگـی در میـان افـرادی مانند خـود میداند.

پایـاندادن بـه منطقهبنـدی تبعیضآمیـز ،تخلخـل مرزهـای بین مناطـق ،ارائه فضاهای عمومی گسـترده و در دسـترس عموم و
اختلاط کاربـری زمیـن اسـت .سیاسـتهای مربـوط به حمایـت از مردمسـاالری نیز شـامل اسـتفاده از حامیان بـه نمایندگی از
گروههایـی کـه بهطـور مسـتقیم در تصمیمگیـری شـرکت نمیکننـد ،مشـاوره بـه جمعیـت هـدف در مناطـق که توسـعه دوباره
یافتهانـد و مشـاوره گسـترده بـه مناطقـی که هنـوز توسـعه نیافتهاند.
یـک تفـاوت مهـم بیـن نظریـه مـن و دیویـد هـاروی در پذیرش اصالحـات از طریـق فرایندهـای سیاسـی اقتصـادی موجود از
طـرف مـن در مقابـل تعریـف دسـتنیافتنی از عدالـت تحـت نظـام کاپیتالیسـم از سـوی هـاروی اسـت .بـه نظـر هـاروی این
رویکـرد منجـر بـه پذیـرش بدتریـن نتایج در حاشـیه یک سیسـتم ناعادالنه میشـود .او لیبرال دموکراسـی سـرمایهداری را یک
نظـام از حقـوق خوانـده و ادعـا میکند:
اعتـراض مـن بـه این رژیم بسـیار سـاده اسـت .پذیـرش آن در حقیقت اعتراف به این نکته اسـت کـه ما راه دیگـری جز زندگی
در سـایه رژیمـی سرشـار از سـرمایههای بیپایـان نداریـم رژیمـی مبتنـی بـر رشـد اقتصـادی و بیتوجه بـه نتایـج اجتماعی –
زیسـتمحیطی و یـا سیاسـی اینگونـه از رشـد.)Harvey & Potter, 2009, p. 43( .
ریشـه اختالفنظـر مـا این سـؤال اسـت کـه آیا دولـت سـرمایهداری در یک دموکراسـی سیاسـی میتوانـد ابزاری بـرای توزیع
مجـدد باشـد یـا نـه .هـاروی با قطع امید از دولت سـرمایهداری انتظـار کمی از آن دارد .علاوه بر این همخوان بـا تأکید مارکس
در تولیـد بهجـای توزیـع بهعنـوان مبنایـی بـرای نابرابـری ،او بـه بازسـازی روابط تولیـدی و فرایندهای توسـعه فضایـی بهجای
گسـترش نقـش دولـت در ارائـه دسـتمزد اجتماعـی بهعنـوان کلیدی برای ایجاد شـهر مـورد دلخواه مـردم پرداخته اسـت .برای
هـاروی ایجـاد تغییـر از طریـق ارائـه نسـخههای سیاسـتگذارانه بهجـای ارائه راهبـرد در جهت تغییـر روابط قدرت ،یـک گزاره
بازنـده اسـت .بااینوجـود هـاروی هیـچ نسـخهی کوتاهمدتـی بـرای ایجـاد شـهر عادالنه ارائـه نمیکنـد و او نیز ماننـد مارکس
معلـوم نمینماید که شـهر دلخـواه چه مشـخصاتی دارد.

