تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
مفهوم آمایشی عدالت فضایی
در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
مرتضی توکلی  ،1حسن احمدی  ،2نجمه باقری حسینآبادی

3

چکیده
پيشــرفت برنامهاي هدفمند در جهــت حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب است .این حركت نياز به برنامهاي دارد تا براساس
آن بتوان راه را از بيراهه شناخت و در مسير درست قدم برداشت .الگوي اسالمی ایرانی پيشـرفت بـا همـين هـد و بـر اسـاس منـانی
معرفتی ،فرهنگی ،فلسفی ،اخالقی و ایدئولوژیک مورد قنول جامعهي ایرانی تدوین شده و در حال تکميل است و جایگاه عـدالت نيـد در
این الگو به عنوان پایه و زیربناي اصلی و اساسی ذكر شده است.
از طر دیگر لدوم توجه به آمایش سرزمين و برنامهریدي فضایی نيد در سالهاي اخير به عنوان جامعترین و كاملترین نوع برنامهریدي
آشکار شده است كه میتواند با جننههاي مختلفی كه مدنظر قرار میدهد ،رسيدن به توسـعه و پيشـرفت را سـرعت بنخشـد و از بـروز
مشکالت برنامهریدي منطقهاي جلوگيري كند .طنق نتایج این نگارش ،نگاه آمایشی به عدالت در الگوي اسالمی ایرانی پيشـرفت هـد در
جهت تعریف این مفهوم و هد در برنامهریديهاي آن و هد در اجراي اینبرنامهها به عنوان بهترین دیدگاه پيشنهاد میگردد .چون عالوه
بر دید جامع و همهجاننهاي كه امکانپذیر میسازد ،میتواند عدالت حقيقی( عدالت مطلق) را _كه جوامع دیگر هركدام فقط به جننـه-
هایی از آن پرداختهاند_در فضاي زیست جامعهي اسالمی ایران محقق گرداند .عدالت فضایی را نيد عدالت مطلق معنا مـیكنـيد یعنـی
عدالت اقتصادي ،عدالت سياسی ،عدالت اجتماعی و عدالت اخالقی .از روش تحليلی براي جمعآوري تعـاریف موجـود عـدالت و انتخـاب
نقاط قوت و حذ نقاط ضعف آنها استفاده شده است تا بتوان به كمک آنها به تعریف آمایشـی عـدالت فضـایی كـه مـیتوانـد مـورد
استفاده در الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت باشد ،برسيد.
واژههای کلیدی ،عدالت ،الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،آمایش سرزمین ،برنامهریزی فضایی ،عدالت فضایی ،مفهوم.

-1مقدمه
توسعه و پيشرفت همواره از امور مورد توجه جوامع ،گروهها و افراد بوده است ،علـت آن را نيـد مـیتـوان در فطـرت بالنـده و
تمایل به رشد و پيشرفت فطري در نهاد انسانها دانست .در بين نظریههاي موجود براي توسعه ،نگاه و رویکرد غربی به دليـل
توفيقات شگر در عرصههاي مختلف علمی و اقتصادي نمود برجستهتري یافته است .با انقـالب اسـالمی ،تردیـد در كفایـت
نگاه غربی به توسعه ایجاد و در عين حال پنجرهاي جدید رو به انسان سرگشتهي معاصر باز شد .ایدهها و اندیشههـاي نـورانی
امام خمينی(ره) كه از منانی مستحکد توحيدي نشأت میگرفت ،عمق و صالحيت عملـی خـود را روز بـه روز بيشـتر نمایـان
كرد .در مقابل ،نقاط كور و معيوب اندیشه ي غربی بيش از پيش سرباز كـرده و نـاتوانی خـود را در حـل معضـالت جامعـهي
انسانی به خصوص در زمينههاي فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی و معنوي نمایان ساخت .بعد از وقوع انقالب اسالمی ،برنامـههـا و
مدل هاي مختلفی براي پيشرفت نظام اسالمی طراحی و اجرا شد .بدیهی بود كه جامعه نمیتوانست منتظر تدوین یک الگـوي
عملياتی دقيق منتنی بر تفکر توحيدي بماند ،بلکه باید پيش مـیرفـت .النتـه در ایـن مسـير فـراز و نشـي هـا و كمـیهـا و
 -1دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ریدي روستایی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربيت مدرس
 -2استادیار گروه جغرافيا و برنامه ریدي روستایی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربيت مدرس
 -3دانشجوي كارشناسی ارشد آمایش سرزمين دانشگاه تربيت مدرس ،نویسنده مسئولnajmehbagheri313@gmail.com ،
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كاستی ها كد ننوده است .افراط و تفریط در برخی موارد با تقليد رویکردي خاص و تغلي آن بر سایر ابعاد زنـدگی ،موجنـات
ایجاد اشکال و گاه انحرا را فراهد ساخته است(سياهپوش.)1392،8،
اكنون و در آستانهي چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمی ،الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت به عنوان یک الگوي بومی و متکـی
بر منناي اسالم و فرهنگ ایرانی تدوین شده است كه با الگوهاي رایج توسعه در منـانی _ الگوهـاي رایـج توسـعه بـر پایـهي
اومانيسد و اصول غير الهی هستند_ و تحقق ارزشهایی نظير عدالت ،امنيت ،معنویت و آزادي متفاوت است.
باید توجه داشت كه روش مدلسازي در الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت با مدلهاي نظریهي هنجاري متعار در علوم تفـاوتی
اساسی دارد و آن این است كه در ساختن این الگو ،افدون بر تجربه از عقل و وحی نيد كمک خواهيد گرفـت و ایـن مقتضـاي
تفاوت منانی معرفت شناسی اسالم و مکاتـ دیگـر اسـت .از دیـدگاه اسـالم ،توسـعه و پيشـرفت بـراي انسـانهـا و مـدیون
انسانهاست و انسان پيشرفته میتواند توسعه را ایجاد كند و توسعهي مجرد و ذهنی نيد ارزشی ندارد ،بلکه توسـعه محصـول
تالش انسانها و براي انسانهاست .پيشرفت و توسعه بيش از آنكه یک امر مادي و اقتصادي باشد ،یک امر فرهنگی ،معنوي،
اخالقی ،اجتماعی و اعتقادي است( دري نجفآبادي .)1395،91 ،مقصود مـا از پيشـرفت در ایـن مقـال"حركـت از وضـعيت
موجود جامعه به سمت وضع مطلوب اسالمی" می باشد .منظور از پيشرفت تنها توسعهي مادي ننوده و یـک امـر معنـوي بـه
سمت هد ها ،پركردن خألها و تکاملی می باشد .این پيشرفت همان رسيدن به حيات طينه یعنـی زنـدگی گـوارا ،همـراه بـا
آسایش و آرامش و در كل سعادت دنيا و عقنی است( شاكرین .)1395،110 ،براساس كالم مقام معظد رهنري(مدظله العالی)
_ به عنوان بنيانگذار نظریه الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت_ جایگاه عدالت در ایـن الگـو بـه عنـوان پایـه و زیربنـاي اصـلی و
اساسی تعيين شده است كه بقيهي مفاهيد باید براساس آن و در راستاي آن برنامهریدي شـود .عـدالت مفهـومی عمـومی در
بين رشتههاي علمی است كه هركس با توجه به تخصص خودش از این مفهوم تعریفـی خـاص ارائـه داده اسـت ،جدیـدترین
مفهوم در این زمينه كه در سالهاي اخير در ميان برنامهریدان و جغرافیدانان اهميت ویژهاي یافته است و نظرات زیادي را به
سمت خود جل كرده ،عدالت فضایی است .عدالت فضایی یا جغرافيایی عنارت است از توازن نسنی شاخصهاي جامع توسعه
( اقتصادي ،اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی و )...در مکانها و فضاهاي جغرافيایی( خرد و كالن) با شاخصهاي متناظر توسـعه در
سطح ملی(حافظنيا .)1387،37 ،عدالت فضایی در پی برابـري همـهي سـاكنان فضـاي جغرافيـایی در برخـورداري از منـابع،
فرصتها و زیرساختها ،جداي از ناهمگونی هاي زیستی و اعتقادي است .هد نهـایی در عـدالت فضـایی ،بهنـود دور نمـاي
زندگی در تمام عرصههاي فضایی است .عدالت فضایی در صورتی تحقق مییابد كه توزیع قدرت ،ثروت و فرصت ،متناسـ بـا
قابليت مکانها و فضاهاي خرد و كالن جغرافيایی انجام شود .مکانيسد دستيابی به عدالت فضایی آمـایش سـرزمين اسـت .در
آمایش سرزمين با دیدي وسيع و همه جاننه به فضاي ملی نگریسته میشود ،همهي سطوح فضایی كشور با دقت و از جهـات
مختلف مطالعه و شناسایی میشود ،سپس بر اساس توانمنديها ،قابليتها و استعدادهاي هر منطقه و با توجه به یکنواختی و
هماهنگی نتایج عملکردهاي ملی آن ها در سطح ملی ،مسئوليت خاصی به هر منطقه سـپرده مـیشـود .هـد كلـی آمـایش
سرزمين عنارت است از سازماندهی فضا بـه منظـور بهـره وري مطلـوب از سـرزمين و برقـراري عـدالت جغرافيـایی در آن در
چارچوب منافع ملی .آمایش سرزمين به مثابه راهنمایی جهت دستيابی به عدالت فضایی است ،پس میتوان ادعا كـرد مسـير
دستيابی به عدالت فضایی از رهگذر توجه كامل به آمایش فضا میگذرد(حافظنيا و همکاران.)1393،39 ،
در نتيجه میتوان رشد و پيشرفت را در الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت مقدمهاي براي دستيابی بـه عـدالت دانسـت در واقـع
عدالت یکی از اهدا الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت است ،افدایش ثروت در برخی جوامع كه با الگوهاي توسعه غربی رخ داده
است ،چون همراه با عدالت ننوده به سود یک قشر و گروه از مردم بوده است ،در حالی كه هـد مـا ایـن اسـت كـه افـدایش
ثروت به سود همهي مردم باشد و این امر با استقرار عدل در جامعه امکانپذیر خواهد بود .النته این به این معنـا نيسـت كـه
منظور ما از عدالت برابري است یا اینكه فقط جننهي توزیع ثروت را در نظر دارید بلکه منظور مـا از عـدالت بـا زینـاترین و
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دقيقترین تعریفی كه در طول تاریخ از عدالت توسط اميرالمؤمنين امـام علـی(ع) ارائـه شـده اسـت ،همخـوانی دارد .ایشـان
میفرمایند " ،وَضْعُ كُلِّ شَیءٍ فی مَوْضِعِه" ،عدالت یعنی هرچيدي را در جاي خود قرار دادن .در واقع عدالت یعنـی بـر طنـق
حق عمل كردن و حق هر چيد و هر كس را به او رساندن .در نتيجه پيشرفت اگر با عـدالت همـراه نناشـد پيشـرفت حقيقـی
ننوده و به نتایج مورد نظر نيد دست نخواهد یافت.
گمان نگارندگان آن است كه در شرایط فعلی كشور با نظام حکومتی منتنی بر دین و لدوم تـدوین نظریـه عـدالت بـه جهـت
الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت ،نياز است تا تعریف دقيق و درستی از عدالت ارائه گردد تا بر اساس آن نظریه عدالت پیریـدي
شود و راه دست یابی به عدالت نيد در الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت بر اساس آن به درستی دننال شود .از این رو این نوشـته
در صدد آن است تا با اشاره به رویکردها و تعاریف موجود پيرامون مسألهي عدالت و در نظر گرفتن این كـه مـؤثرترین مننـع
براي استخراج یک نظریه پيرامون عدالت سيره و اندیشهي اميرالمؤمنين امام علی(ع) و الگوي حکومتی آن حضرت میباشـد،
به تعریف آن عدالتی كه مدنظر الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت است برسيد و به دننال آن یکی از ابهامات مفهـومی و چـالش-
هاي نظري و معرفتی را كه در آغاز راه الگو وجود دارد مرتفع سازید.
 _2مواد و روش انجام تحقیق
پژوهش هایی از این دست كه با بررسی منابع موجود و انتخاب نقاط قوت و حذ نقـاط ضـعف آن بـه یـک نتيجـهي جدیـد
برسند را میتوان از نوع پژوهشهاي توصيفی _ تحليلی دانست .در پژوهش حاضر نيد با تکيه بر منابع و اسناد و جمعآوري و
توصيف دادهها و تحلي ل محتوا به دننال دستيابی به سازوكار و مفهوم عدالت به ویژه عدالت فضایی هستيد .با توجه به ماهيت
تحقيق ،بعد از جمعآوري مناحث و گدارههاي نظري ،از روش توصيفی براي طنقهبندي مطال و مفـاهيد اسـتفاده مـیشـود.
همدمان با كمک تحليل نيد طنقهبندي و تأیيد یا رد گدارههاي موجود انجام میگيرد .ویژگی این تعریف این خواهد بـود كـه
عالوه بر سازگاري با جامعهي ایرانی ،ناظر به تعاریف جهانی از عدالت نيد است و میتوان بر اساس آن الگویی تدوین كرد كـه
نيازهاي كشور را مورد توجه قرار داده باشد .این تعریف از عدالت عالوه برآنكه لـدوم رویکـرد اسـالمی ایرانـی را در نظریـهي
عدالت مدنظر دارد با مفاهيد و تعاریف جدید از عدالت در دنيا نيد بيگانه نيست .نکتهي قابل توجـه در ادامـهي ایـن تحقيـق،
معرفی آمایش سرزمين به عنوان بهترین راه دستيابی به عدالت فضـایی در الگـوي اسـالمی ایرانـی پيشـرفت اسـت .در ایـن
پژوهش ب ا توجه به گستردگی موضوع و منابع موجود ،ارجاع به نتایج تحقيقات انجام گرفتهي قنلی بوده است ،به ایـن معنـی
كه ادامهي راه را دننال كردهاید و مستقيماً به منابع براي دستهبندي تعاریف رجوع نکردهاید و سعی شده است تا حـد امکـان
تمام دستهبنديهاي موجود و تمام تعاریف و مصادیق عدالت_از هر جننهاي كه به آن پرداخته شده است_ را در نظر بگيرید.
در تحليل اسناد ،به عواملی كه در هر تعریف به آن توجه نشده و باعث نقص در آن تعریف است نيد توجه كردهایـد تـا بـدین
منظور بتوان تعریف جامعی ارائه دهيد.
 _3پیشینهی تحقیق
بحث و توليد محتوا پيرامون الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت را به طور ویژه باید بعد از توليد این ادبيـات بـدیع و گفتمـانسـاز
توسط رهنر فرزانهي انقالب اسالمی(مدظله العالی) در  25اردینهشت  1386پی گرفـت .النتـه مقـدمات ایـن بحـث و منـابع
مرتنط با آن در منابع دینی و ملی ایرانيان موجود بوده است .بيشترین منابع علمی در ایـن موضـوع بـه همـت مركـد الگـوي
اسالمی ایرانی پيشرفت كه از سال  1391تاسيس شده ،توليد شده است .مجموعهي توليد شده توسط اندیشکدهي عدالت در
این مركد ،بيشترین ارتناط را با موضوع این نوشتار دارد كه به جهت رعایت اختصار از بين تعداد زیاد توليدات این مركد فقـط
به تعدادي از این آثار اشاره میشود:
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جایگاه منانی و راهنردهاي عدالت اجتماعی در الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت ،سيدعناس ننوي1393 ،
-1
نظریه تركينی عدالت ،منناي نظري عدالت در جمهوري اسالمی ایران ،سيدمحمد ميرسندسی1394 ،
-2
مفهوم ،منانی وشاخصهاي اصلی عدالت اجتماعی از منظر اندیشمندان اسالمی ،سيدمحمد اصغري1393 ،
-3
نظریه اسالمی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادي ،حسين عيوضلو1394،
-4
طراحی نظام طنقهبندي مسائل حوزه عدالت ،عادل پيغامی.1395،
-5
كتاب عدالت كه به منحث عدالت و عدالت خواهی در اندیشهي حضرت آیتاهلل العظمی خامنهاي( مدظله العالی) در منـاحثی
مثل چرایی عدالت ،راههاي تحقق عدالت ،عدالت خواهی و بایـدها و ننایـدهاي ایـن راه پرداختـه اسـت توسـط نشـر انقـالب
اسالمی چاپ شده است .ابراهيدزاده( )1393در كتابی با عنوان آمایش سرزمين و نقش آن در تنيين الگـوي اسـالمی ایرانـی
پيشرفت به روشن سازي مفهوم آمایش سرزمين و نقشی كه در الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت دارد پرداخته است.
هاروي( ) 1973پيشگام تفکر عدالت سرزمينی است و تحقيق بر روي ظهور عدالت اجتماعی در فضا را پيگيـري كـرد .مفهـوم
پيچيده عدالت وقتی با مفهوم فضا ادغام گردد ،پيچيدهتر میگردد ،اولين استفاده از اصطالح عـدالت فضـایی ،رسـاله دكتـري
جان ا لولين در سال  1973با عنوان "عدالت فضایی و رأي دهندگان سياه پوست آمریکا ابعـاد سـرزمينی سياسـت شـهري"
بوده است .اولين نوشتهي شناخته شدهي انتقادي در مفهوم عدالت فضایی ،مقالهایست كـه توسـط جـی ای پـی ري در سـال
 1983نوشته شده است .پی ري اولين كسی است كه از مفهوم عدالت اجتماعی و عدالت سرزمينی مفهـوم فضـا را اسـتخراج
كرد .از دهه  ،1980استفاده و توسعه واژه عدالت فضایی به طور انحصاري با كار جغرافيدانان و برنامهریـدان در لـسآنجلـس
همراه شد .در انگلستان ،برنامهریدي كاربري اراضی و برنامهریدي فيدیکی در دهه  80مـيالدي و اوایـل دهـه  90بـه سـمت
برنامهریدي فضایی تغيير جهت داد كه دیوید المی در این تغيير نقش اساسی داشت .در سال  2001دیکسی ،از جایی كه پـی
ري متوقف شده بود ،بحث عدالت فضایی را فراتر از الگوهاي ثابت توزیعی ،به سمت فضاسازي و ارتناطـات اجتمـاعی توسـعه
داد .توجه به ارتناط متقابل فضا و عدالت كه از دهه  70ميالدي و در آثار جغرافيدانان رادیکالی مثـل دیویـد هـاروي و ادوارد
سوجا پدید آمد ،راه تازهاي گشود كه بر اساس آن میشد دیدگاههاي مختلف و متنوع نظري در مورد عـدالت اجتمـاعی را بـا
محور قرار دادن فضا به هد نددیک كرد( عليداده.)1393،23 ،
ادوارد سوجا در سال  2010در كتاب به دننال عدالت فضایی به بيان دیدگاههاي خود پرداخته است .او استدالل میكند كـه
عدالت جغرافيایی است و توزیع عادالنه منابع ،خدمات و دسترسی یک حق اساسی است.

 _4مبانی نظری
 4-1الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت
مفهوم الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت براي اولين بار با توليد ادبيات بدیع و گفتمانساز رهنر فرزانهي انقـالب اسـالمی(مدظله
العالی) در تاریخ  25اردینهشت  1386به دایره واژگان محافل علمی رسانهاي جامعه ایران اضافه شد .ل مطل رهنر انقالب
اسالمی(مدظله العالی) در این زمينه وجود تفاوتهاي ماهوي الگوي پيشرفت مورد نياز یک جامعه اسالمی با الگوهاي توسـعه
اقتصادي وارداتی ،غيربومی و غربی بود .اكنون در آستانهي چهل سالگی انقالب و بعد از گذشت هفت سـال ،طراحـی الگـوي
اسالمی ایرانی پيشرفت به نتيجه رسيده است ،این سند اهد منانی و آرمانهاي پيشرفت را تدوین كرده و افق مطلوب كشـور
را در پنج دهه آینده ترسيد و تدابير مؤثر براي نيل به آن را طراحی كرده است .النتـه تحقـق ایـن پيشـرفت كـاري عظـيد و
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دشوار ،اما ممکن و شيرین است .و النته نيازمند بررسی عميق ابعاد مختلف این سند و ارائه نظرات مشورتی جهـت تکميـل و
ارتقاي این سند باال دستی توسط دستگاهها ،مراكد علمی ،نخنگان و صاح نظران میباشد.
 4-2عدالت
پيشينه ي بحث در مورد عدالت و تالش براي دستيابی به آن به اجتماعات انسانی و تمدن اوليه بشري بر میگـردد .افالطـون
در كتاب جمهوري ،عدالت را در توازن و تعادل میداند ،از دید سيسرون ،روسو و ماركس ،عـدالت در گـرو اجـراي برابـري در
جامعه است از این رو از دید این دانشمندان عدالت را میتوان توزیع برابر منابع و ابدار توليـد در بـين افـراد جامعـه تعریـف
كرد(اخوان كاظمی .)1379،70 ،هاروي به عنوان یک نئوماركسيست توزیع عادالنهي منابع را بر اساس نياز مطرح مـیكنـد و
در توزیع عادالنه عالوه بر اصل نياز به اصول استحقاق و منفعت عموم نيد توجه دارد .جـان رالـد از مطـرح كننـدگان عـدالت
قراردادي بوده و از دید این دانشمند هركس حق برابري براي داشتن آزاديهاي پایه را دارد و جایی كه ضرورت داشته باشـد،
نابرابريهاي اجتماعی و اقتصادي باید به نفع محرومترین افراد جامعه توزیع شوند .یورگن هابرماس و جان فریدمن ،عقالنيـت
ارتناطی و اجتماعی را مطرح كرده و به خلق نظریههاي گفتمانی مردمساالرانه در رسيدن به عـدالت در شـهر تأكيـد دارنـد و
پيرو عدالت اجتماعی به مثابه گفتمان میباشند .از دید فوكو عدالت را باید در تحليل روابط قدرت سنجيد .هابدن بر این بـاور
است كه دولت باید عدالت را بر منافع شخصی تحميل كند تا از پستی و نـامطنوعی زنـدگی اجتمـاعی در جامعـه جلـوگيري
شود .سوزان فاینشتاین براي دستيابی به عدالت در جامعه ،توجه به ارزشهاي موجود در جامعه را مدنظر دارد .استاد مطهري
عدالت را به معناي رعایت استحقاق ها در جامعه دانسته و آن را ابداري براي رسانيدن حق به صاح حق عنوان كـرده اسـت.
در اندیشه ي حضرت علی(ع) معناي عدالت در قرار دادن هر چيـدي در جـاي واقعـی خـودش بـا توجـه بـه شایسـتگیهـا و
استحقاقها عنوان شده است .این صورتبنديهاي متفاوت از عدالت كه به نظر میرسد به شدت وابسته بـه مکتـ فکـري و
زمان و مکان باشد ،نشان از پيچيدگی این مفهوم با ارزش در جامعه انسانی دارد(داداش پور و همکاران.)1393،176 ،
جدول  ،1تقسیمبندی عدالت فضایی از دیدگاههای متفاوت ()2003،113 ،Cho
(به نقل از داداشپور و همکاران)1393،176 ،
انواع عدالت فضایی
عدالت به عنوان
برابري

تعریف

سهد برابر

هر شخصی سهد برابري دریافت میكند

فرصت برابر

افراد توانایی برابر به فرصتهاي برابر دارند

عدالت جنرانی

سهد هاي توزیع شده براي متعادل كردن نابرابريهاي موجود است

عدالت نياز محور

خدمات متناس با نيازها توزیع میشود

عدالت بازار

دریافت منفعت در ارتناط با سطح پرداختی است

عدالت تقاضا محور

منافع در تناس با سطح تقاضاي شهروندان توزیع میشود

-5اهداف تحقیق
شناخت مفهوم آمایشی عدالت فضایی مورد نياز در الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت.
-6سواالت تحقیق
 1-6آیا تعاریف موجود در باب مفهوم عدالت را میتوان منناي عدالت در الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت در نظر گرفت؟
 2-6آیا میتوان به عدالت نگاه فضایی داشت و بعد فضایی عدالت چگونه ميسر میشود؟
-7بحث و نتیجهگیری
یکی از ضروريترین اقدامات براي آغاز راه تدوین یک برنامه ،ارائهي یک تعریف دقيق و بدون ابهام از مفـاهيد مـورد اسـتفاده
است به صورتی كه مرز هر مفهوم مشخص شده و از مفاهيد نددیک به خودش جدا گردد و از طـر دیگـر بـراي مخاطنـان
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مشخص گردد كه منظور و مقصود تهيهكنندگان این برنامه چه بوده و چه تشابهات و تفاوتهایی بـا سـایر برنامـههـا دارد ،از
سوي دیگر این امر براي تهيهكنندگان نيد مفيد است ،بدین صورت كه در پرداختن نظریـه و در عمـل از آميختگـی مفهـومی
عنارات نددیک به هد جلوگيري میشود .این مطل از جهت حساسيت امر برنامهریدي و لدوم شفافيت مفـاهيد و منظورهـا و
مقاصد براي این امر میباشد .عدم روشن بودن معنا و منظور دقيق مفاهيد در ذهن ،باعث مـیگـردد كـه مصـادیق آنهـا در
عمل از شفافيت و دقت الزم برخوردار نشود.
آمایش سرزمين بر خال سایر روشهاي برنامهریدي _كه معموالً جننهاي از زندگی را فرومیگذارند_ تمـام عرصـههـاي
مرتنط با زندگی بشر را مورد برنامهریدي قرار میدهد و در یک برنامهریدي درست و بی عي آمـایش سـرزمين ویژگـیهـاي
اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،محيطی به همراه بعد غيرمادي و معنوي زندگی انسان مورد توجه قرار میگيـرد و در برنامـهي
پيشنهادي توسط آمایش سرزمين براي تک تک این ابعاد به صورت مجموعهاي مرتنط با هد برنامهریدي میشـود .عـالوه بـر
این ،متمایدترین ویژگی برنامهریدي آمایش سرزمين و برنامهریدي فضایی كه بسيار قابـل توجـه اسـت و مـیتوانـد راهحـل
ناكامیهاي برنامهریديها و الگوهاي توسعهي قنلی باشد ،وجه فضایی این نوع از برنامهریديهاست .توجه به فضـا و اندیشـهي
فضایی قابليتی است كه متأسفانه برنامههاي قنلی از آن برخوردار ننودهاند و اكنون با اننوهی از برنامههـاي اجـرا شـده یـا در
حال اجرا و حتی نيمه تمام رها شده مواجه هستيد كه نتوانستهاند به اهدا اوليهي خود برسند و خود مـانعی در راه توسـعه
به حساب میآیند .از جمله قابليتهایی كه رویکرد فضایی به برنامهریدي آمایش سرزمين داده است میتوان به كلگرایی و
نگرش همه جاننه به مسائل ،دورنگري و آینده نگري ،انعطـا پـذیري ،نگـرش همدمـان كمـی و كيفـی ،اسـتنتاج فضـایی و
برنامههاي منطقهاي مشاركت جویانه در راستاي برنامههاي ملی و بين المللی اشاره كرد.
الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت نيد با توجه به اهدا واالیی كه دارد و به عنوان یک سند باال دستی میتوانـد از ایـن قابليـت-
هاي آمایش سرزمين در راه پيشرفت متعادل جامعه منتنی بر عدالت بهره بنرد چرا كه در این برهه از زمـان تجربـههـاي
برنامهریدي به خوبی گویاي این مسأله هستند كه عدم جامعنگري و دیدفضایی در برنامهریديهـا و نيـد در اجـراي برنامـههـا
راهی به جلو نخواهند داشت و در حالت خوشنينانه اگر پسرفتی نداشته باشند ،بـدون شـک دچـار درجـازدن در یـک نقطـه
هستند .براي نيل به این هد  ،به خصوص در شرایطی كه تحليلهـا عمـدتاً منحصـر بـه تعـدادي پـارامتر مشـخص و قابـل
سنجش و اندازهگيري هستند ،آمایش سرزمين میتواند با نگاه الگوي اسالمی ایرانی پيشـرفت و رویکـرد تحليـل فضـایی بـه
الگوسازي همهي عوامل و عناصر ،حتی عوامل كيفی بپردازد .كلنگري در آمایش سرزمين میتواند بين برنامههاي منطقـهاي
و بخشی رابطهي طولی برقرار كند و از موازي كاري جلوگيري كند ،عالوه بر این خاصيت تحليل فضایی و تفکـر فضـایی ایـن
است كه محدود به مقوالت كمی نيست و به همان انـدازه بـراي مقـوالت كيفـی نيـد سـهد تـأثير قائـل اسـت و بـه صـورت
سيستماتيک برنامهریدي میكند .این منظر میتواند تأمينكنندهي نياز آینـدهنگـري و عـدالت بـيننسـلی نيـد باشـد .نقطـه
مشترک دیگري كه درمورد الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت مورد نياز است و در روند آمایش سرزمين نيد دیده میشود ،تحقق
نتایج هر دو در بلندمدت است .رسيدن به نتایج منطقی در كوتاهمدت یا ميانمدت براي آمایش سرزمين امکانپـذیر نيسـت
زیرا نتایج این برنامه نيازمند تغييرات ساختاري و تحول در عوامل به سمت پایداري دارد كـه در مـدت زمـان طـوالنی و افـق
بلند مدت قابل تحقق است .النته این به معناي غفلت از برنامه هاي كوتـاه و ميـان مـدت نيسـت و ایـن دو هركـدام بایـد در
راستاي برنامه ي بلند مدت آمایش سرزمين تدوین گردد .الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت نيد سـندي اسـت كـه اهـد منـانی و
آرمانهاي پيشرفت و افق مطلوب كشور در پنج دههي آینده را ترسيد نموده و تدابير مؤثر براي دستيابی به آن طراحی شـده
است .از این جهت است كه آماش سرزمين میتواند به عنوان روش برنامهریـدي در راه دسـتيابی بـه اهـدا الگـوي اسـالمی
ایرانی پيشرفت مورد استفاده قرار گيرد.
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نکتهي دیگر را میتوان در ماهيت و اساس الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت جستجو كرد كه همانا دستيابی بـه عـدالت اسـت و
یکی از الدامات تحقق عدالت نيد داشتن سازمان فضایی متعادل است كه متأسفانه در ایران به شکل بسيار نامتعـادلی اسـت و
راه حل فعلی براي رساندن سازمان فضایی به تعادل در جامعه ،آمـایش سـرزمين مـیباشـد .سـازمان مـدیریت و برنامـه-
ریدي( ) 1376اهدافی را براي آمایش سرزمين تعریف كرده است كه عنارتند از اهدا محيطی ،اجتماعی ،اقتصادي ،كالندي و
سياسی .این اهدا را میتوان مجموعهاي دانست كه در كنار اهدا الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت ،كاملترین و جـامعتـرین
اهدافی است كه تاكنون در برنامهریدي هاي توسعه به آن اشاره شده است و از این نظر منحصر به فرد اسـت .الگـوي اسـالمی
ایرانی پيشرفت ،اهدا آمایش سرزمين را تکميل میكند و آمایش سرزمين نيد بـا تکنيـکهـا و نگـاه فضـایی خـود ،الگـوي
اسالمی ایرانی پيشرفت را در رسيدن به اهدافش یاري میرساند.
یکی از موارد الزم براي اجرایی شدن آمایش سرزمين در هر كشوري این است كه به سند آمایش سرزمين به عنوان یک سند
باال دستی نگریسته شود و به یک گفتمان فراگير و عمومی تندیل شود .همين مـورد دربـارهي سـند الگـوي اسـالمی ایرانـی
پيشرفت نيد صدق میكند همان طور كه در اهدا مركد الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت نيد ذكـر شـده اسـت زمينـه سـازي،
طراحی و هماهنگی به منظور استفاده از حداكثر ظرفيتهاي ملی در جهت گفتمـانسـازي و تـرویج الگـوي اسـالمی ایرانـی
پيشرفت و نيد بسترسازي جهت حضور گسترده جوانان در عرصه تفکر و مطالعه و طرح مناحث مربوط بـه پيشـرفت اسـالمی
ایرانی در مراكد علمی و در سطح وسيع جامعه با مشاركت عمومی به ویژه نسل جوان در جهت گفتمانسازي انجام مـیگيـرد
تا جامعه در مورد این الگو به وفاق عمومی برسد و همگان لدوم ایـن الگـوي بـومی را درک كننـد .رویکـرد آمـایش سـرزمين
میتواند از این جننه همگام الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت باشد ،بدین صورت كه با قابليـت ایجـاد زمينـه تعامـل ميـان سـه
عنصر انسان ،فضا و فعاليت و ارائه الگوي فضایی متعادل و منطقی در زیست بوم ایـران در مراحـل تـدوین و اجـراي الگـو بـه
عنوان نگاه مکمل اعمال شود .وی ژگی منحصر به فرد الگوي اسالمی ایرانی پيشـرفت نسـنت بـه سـایر الگوهـاي موجـود كـه
تعدادي از آن ها نيد در كشورما به اجرا درآمده و تجربه شده اند ،این است كه این الگو ویژگی هاي منحصـر بـه زیسـت بـوم
كشورمان را در كنار ارزش هاي الهی و اعتقادي مورد قنول مردم را مدنظر قرار می دهد.
با وجود اینكه بحث هاي مرتنط با آمایش سرزمين در ایران از قدمتی نددیک به نيد قرن برخوردار هستند ،ولی با ایـن حـال،
به دالیل گوناگون هيچگاه به اهدا تعيين شدهي خود نرسيدند ،به نظر میرسد كه الگوي اسالمی ایرانـی پيشـرفت بهتـرین
گدینه براي رفع نقاط ضعف و نارساییهاي موجود در راه رسيدن به سازمان فضایی متعادل در كشور میباشد ،چرا كه یکی از
دالیل عدم موفقيت آمایش سرزمين در این چند دهه فقدان طرح و برنامهي مصوب مشـخص كـه در راسـتاي اهـدا باشـد
میباشد .در واقع به نظر میرسد بين اهدا آمایش سرزمين و برنامههاي مصوب فضایی براي اجرا ،هماهنگی و تناس كـافی
وجود نداشته است و این باعث شده است كه نتایج حاصل از برنامهها به طور مشخص همان اهدا تعيين شده نناشد.
اینک الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت با بهرهگيري از دیدگاههاي فضایی مکانی صاح نظران دانشگاهی میتوانـد بـه طراحـی
راهنردهاي راهگشا به منظور ساماندهی مجدد فضاي سرزمين ملی ،منتنی بر ضرورتها و نيازهـا ،متناسـ بـا نگـاه اسـالمی
ایرانی پيشرفت و تعالی كشور گام هاي اساسی و تأثيرگذار بردارد .از این منظر در الگوي اسـالمی ایرانـی پيشـرفت توجـه بـه
مطلوبترین توزیع ممکن جمعيت ،با لحاظ نمودن بهتـرین شـکل توزیـع فعاليـتهـاي اقتصـادي و اجتمـاعی از مهـدتـرین
راهنردها خواهد بود .قاعدتاً آمایش بنيادین برگرفته از احکام و فرامين اسالمی و وحيانی ،با بهرهگيـري از دیـدگاههـاي مقـام
معظد رهنري و درنظر گرفتن توانمنديها و محدودیتهاي محيطی سرزمين ملی و در واقع الگویی بومی خواهد بـود .از ایـن
دیدگاه در نقشه راه پيشنهادي براي آمایش این الگو باید بحث انسان و جامعه ایرانی ،ویژگی فعاليت انسانی و بحث سکونت و
فضا از منظر ایرانی و اسالمی بررسی شده و نهایتاً توزیع استقرار بهينه جمعيت در كشور و تعيين محورهاي رشد با ایـن نگـاه
مدنظر قرار گيرد .درواقع ،این دیدگاه آمایشی با دیدگاه متعار توسعه تفاوتهاي ماهوي خواهـد داشـت زیـرا در ایـن الگـو
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رابطه انسان با خدا در كنار انسان با محيط ،انسان با خود و انسان با دیگر انسانها اساس تـدوین راهنردهـا قـرار مـیگيـرد و
فعاليت در حوزههاي مختلف با حداكثر بهرهبرداري مطلوب_ و نه حداكثر ممکن_ از منـابع ،بـا توجـه بـه اصـول پيشـرفت و
توسعه پایدار ،با بهرهگيري از مشاركت مردمی مورد توجه قرار میگيرد( ابراهيدزاده.)1393،32 ،
فضا و سازمان فضایی از برآیند عوامل ارادي و غيرارادي شکل می گيرد .روشن اسـت بـراي رسـيدن بـه عـدالت فضـایی بایـد
عدالت را در تمامی این عوامل برقرار كرد تا به عدالت فضایی برسيد .عدالت فضایی را توزیـع عادالنـه امکانـات ،تسـهيالت و
خدمات در سطح سرزمين میدانند ،به طورى كه هيچ مکانى نسنت به مکان دیگر از نظر برخوردارى از مدیـتهـاى فضـایى
برترى نداشته باشد .نابرابرى شرایط طنيعى نناید توجيهى بر نابرابرى فضایى تلقى شود .بلکه با استفاده از اصل پيشـنهادى
اولویت بهتر است به مناطق محروم كشور و به نواحى كمتر توسعه یافته و همچنـين در مقيـاس خردتـر در سـطح محـالت
نابسامان شهرى ،به سکونتگاههاى غير رسمى توجه بيشترى شود وعدالت توزیعى مد نظر قرارگيرد(حاتمینژاد.)1390،78 ،
اگر بخواهيد عدالت فضایی را به طور خالصه معنا كنيد برابر خواهد بود با عدالت مطلق یعنی عدالت براي همـه و عـدالت در
همهي شئون و زمينهها یعنی عدالت اقتصادي ،عدالت سياسی ،عدالت اجتماعی و عدالت اخالقی .در بين ایـن ابعـاد عـدالت
اجتماعی در عمل و عدالت اخالقی در عمل و منانی كمتر مورد توجه بودهاند به صورتی كه كمتر برنامهاي را مـیتـوان یافـت
كه به صورت جامع براي اجراي همهي این ابعاد از عدالت برنامهي مدونی تدوین كرده باشد .در اینجا میتوان به یکی دیگر از
وجه تمایدات الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت با سایر برنامهها اشاره كرد كه درنظرگرفتن تمام عرصهها و زمينـههـاي مـؤثر در
عدالت با تمام زیرمجموعههایشان است .عدالت مطلق در ادبيات جغرافيایی با مفهوم عدالت فضایی برابر است .عـدالت فضـایی
یعنی چه كسی ،چه چيدي را به چه مقدار ،كجا و چگونه به دست آورد .معموالً در بين نظریههایی كه پيرامـون عـدالت ارائـه
شده است ،غفلت از یک یا چند جننه و انحصار در یک جننـه را مـی تـوان مشـاهده كـرد .همـين امـر بسـترهاي الزم بـراي
تحليلهاي فضایی را ایجاد كرد ،به طوري كه در بحث عدالت ،مفهوم عدالت از انحصار دیدگاههاي اقتصادي و سياسـی خـارج
و ضرورت تعادل بخشی به این مفهوم در معنا و در عمل تحت عنوان عدالت فضایی مطـرح گردیـده اسـت .اصـطالح عـدالت
فضایی نيد تا چندسال تحت تأثير مفاهيد عدالت سرزمينی ،عدالت محيطی و كاهش بـیعـدالتیهـاي منطقـهاي بـود(،soja
.)15،2008
ولی آنچه از مفهوم درست این عنارت برداشت میشود همان عدالت مطلق است بدون اینكه هيچ بعدي بر ابعاد دیگر غلنـه
داشته باشد .توجه به جننهي فضایی عدالت را از دهه  70ميالدي و در آثار جغرافيدانان رادیکالی مثل دیوید هـاروي و ادوارد
سوجا میتوان دید .در این دوران كه اهميت تفکر فضایی و دیدگاههاي متنوع پيرامون فضا و برنامهریدي فضایی مطـرح شـده
و مشخص گردیده كه علت عدم موفقيت برنامهها عدم دید فضایی در آنها بوده است ،هر اندیشمندي باید بتواند بـه مسـائل
مرتنط با حوزهي كارياش دید فضایی داشته باشد و عدالت نيد از این دید مستثنی نيست و نظریههاي عـدالت اجتمـاعی بـا
دیدفضایی دوباره مورد بررسی مجدد قرار گرفتند و دیدفضایی كمک كرد تـا تمـامی نظریـههـاي عـدالت كـه در حـوزههـاي
مختلف ارائه شده بودند به صورت یک جا و تحت عنوان عدالت فضایی با هد دیده شوند .هد از كاربرد عدالت به عنوان یـک
موضوع فضایی این است كه بيان شود عدالت منحصر به تعدادي موضوع خاص نيست ،و اینکه تمـام عـدالت بایـد در تمـامی
شاخصها و نيروهاي مؤثر در توسعهي فضایی و برنامهریدي فضایی یک منطقه دیده شود ،چراكـه در ایـن صـورت اسـت كـه
میتوان در نهایت انتظار مشاهدهي عدالت فضایی در گسترهي وسيع را داشته باشيد.
مکانيسد دستيابی به عدالت فضایی آمایش سرزمين است .در آمایش سرزمين با دیدي وسيع و همـه جاننـه بـه فضـاي ملـی
نگریسته میشود ،همه ي سطوح فضایی كشور با دقت و از جهات مختلـف مطالعـه و شناسـایی مـیشـود ،سـپس بـر اسـاس
توانمنديها ،قابليت ها و استعدادهاي هر منطقه و با توجه به یکنواختی و هماهنگی نتایج عملکردهـاي ملـی آنهـا در سـطح
ملی ،مسئوليت خاصی به هر منطقه سپرده می شود .هد كلی آمایش سرزمين عنارت است از سـازماندهی فضـا بـه منظـور
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بهره وري مطلوب از سرزمين و برقراري عدالت جغرافيایی در آن در چارچوب منافع ملی .آمایش سرزمين به مثابـه راهنمـایی
جهت دستيابی به عدالت فضایی است ،پس میتوان ادعا كرد مسير دستيابی بـه عـدالت فضـایی از رهگـذر توجـه كامـل بـه
آمایش فضا میگذرد(حافظنيا و همکاران .)39،1393 ،با این توصيف میتوان عدالت فضایی را كه از راه آمـایش سـرزمين بـه
دست میآید ،مساوي با عدالتی دانست كه میتواند در الگ وي اسـالمی ایرانـی پيشـرفت مـورد نظـر باشـد چـرا كـه آمـایش
سرزمين عالوه بر مفهوم و منانی نظري در تحقق عدالت فضایی نيد از روشها و مدلهاي قابل قنولی پيروي میكند.
نکته ي مرتنط قابل ذكر در مورد عدالت فضایی این است كه مجریان این امر در برنامهریديها و اجراي برنامههـا در مصـادیق
امکانات و تسهيالت و خدمات عمدتاً به جوان مادي پرداختهاند و از جننههاي غير مادي غافل بودهاند ،یکی از دالیل این امر
را میتوان عدم امکان سنجش جننههاي كيفی با اعداد و آمار دانست كه باعث میشود محققين از آنها چشدپوشـی كننـد و
در نتيجه تأثير زیاد این عوامل در تحقق كامل عدالت درنظر گرفته نشود.
در واقع عدالت فضایی دست پژوهشگر و برنامه رید را در عمل بازتر میدارد ،امري كه اگر قرار بود در مورد حوزههـاي عـدالت
به صورت مجدا انجام گيرد ،مطمئناً به نتيجهي مطلوبی نمیرسيد .عدالت فضـایی جـایگدین ابعـاد و حـوزههـا و عرصـههـاي
عدالت نيست ،بلکه ظرفی است كه همهي موارد و عرصههاي عدالت را به صورت یکجا مطالعه میكنـد و ماننـد هـر نگـرش
فضایی دیگري داراي ویژگیهاي منحصربهفردي است كه دیدگاههاي دیگر ازآن بیبهرهاند .فضا یک موجـود زنـده اسـت كـه
همواره ساخته میشود و عالوه بر اینكه انسان سازندهي فضاست ،فضا نيد بر انسان تأثيرگذار است .عدالت فضایی این امکـان
را فراهد كرد تا بتوانيد عدالت و بی عدالتی را در فضایی كه یک موجود زنده است بسنجيد ،مقياس ایـن فضـا نيـد از زنـدگی
شخصی شروع شده و تا فضاهاي بدرگتر مثل فضاي شهري ،فضاي سرزمينی و فضاي كل هستی ادامه دارد .عدالت فضـایی از
آنرو میتواند مفيد باشد كه نگاه یک بعدي و از باالبه پایين مسئوالن را به نگاه چندبعدي و جامعنگر تغيير میدهد.
النته برخال تصور اننوه مقاالتی كه به سنجش عدالت فضایی با سنجش صر توزیع خـدمات و امکانـات پرداختـهانـد بایـد
گفت كه این مفهوم درستی از عدالت فضایی نيست و تنها جننه اي از عدالت فضایی را شامل می شود .با وجود اینكه عدالت
فضایی مفهوم جامعی است و هر آنچه كه در ساخت فضا موثر است را شامل میشود ولی گـاهی محققـان بسـته بـه رشـتهي
خود و بنا به كاركرد و هد خود ،تعریفی متفاوت از آن ارائه دادهاند ،مثل اینکه عدالت فضایی براي برخـی صـرفاً برابـري در
فاصله مکانی از خدمات است! زیناترین و دقيقترین و جامعترین تعریف از عدالت را میتوان در كالم اميرالمـومنين علـی (ع)
دید ،ایشان عدالت را اینگونه تعریف می كنند "،وَضْعُ كُلِّ شَیءٍ فی مَوْضِعِه" یعنی عدالت آن اسـت كـه هـر چيـدي در جـاي
خودش قرار گيرد .با این تعریف میتوان ایشان را اولين نفري دانست كه به جننهي فضایی عدالت اشاره كرده اسـت بـه ایـن
نحو كه قرارگرفتن هرچيدي در جاي خودش یعنی مطلـوب تـرین چيـنش و آمـایش و آن چيـدي كـه هـد نهـایی آمـایش
سرزمين است تا بدین نحو هرچيدي نهایت كارایی خودش را داسته باشد.امام علـی ع همچنـين عـدل را بـه معنـی مراعـات
انصا در حقوق مختلف افراد می دانند ،به عنارت دیگر رعایت اعتدال در امور و پرهيـد از افـراط و تفـریط بـه معنـی رعایـت
انصا در امور میباشد .همانگونه كه از تعاریف و روشهاي فضا و فضایی مشخص است براي موفقيت در این راه و مخصوصـاً
براي رسيدن به عدالت فضایی الزم است تا مدلی پویا طراحی كنيد .چون مفهوم برنامهریدي نيد بـه صـورت خودكـار مفهـوم
زمان را تداعی میكند .النته مشکل طراحی مدلهاي پویا نظري و تکنيکی میباشد .امروزه متأسـفانه عليـرغد تنـوع اشـکال
كاركردي مدلها ،اكثر آنها شکلهاي كاركردي – آماري یا برنامهریدي خطی دارند یا بر تکنيکهاي تجربی تکيه مـیكننـد(
بریاسوليس .)1394،377تأكيد اخير در مورد موضوع عدالت و النته تمام تحقيقات و پژوهشهاي آمایش سرزمين حركت بـه
سمت مدلهاي فضایی است كه بروز فضایی علل و نتایج تغييرات را در همهي زمينهها ممکـن مـیسـازد و تحقيقـات آینـده
نگاري را به كمک این مدلها میتوان سهلتر نمود .به طور خالصه ،مفهوم آمایشی عالت فضایی را باید در نگاه سيسـتمی بـه
آن جستجو كرد ،نگاه سيستمی به مفعوم عدالت یعنی نگاه جامع و نظاممند ،اینكه بدانيد عدالت مفهومی اسـت شـامل زیـر
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مجموعه هایی به گستردگی تمام حوزههاي دانش بشري و هركس در حوزهي علمی خودش میتواند تعریفی از عدالت بسـته
به نياز خود ارائه كند كه هر تعریف درجاي خود صحيح است ولی كامل نيست .جغرافيا و به تنـع آن آمـایش سـرزمين بـراي
رسيدن به اهدا خود نيازمند نگاه سيستمی به عدالت است .مرحلهي اول عدالت فضایی این است كه بتوانيد تمامی حـوزه-
هاي عدالت را به درستی و النته به صورت جامع شناسایی كنيد و این امر با رویکـرد سيسـتمی امکـانپـذیر اسـت .نتيجـهي
نگرش سيستمی به مفهوم عدالت این است كه در نهایت میبينيد كه عدالت فضایی شـامل تمـامی مـواردي اسـت كـه یـک
برنامهریدي فضایی باید به آنها بپردازد چرا كه عدالت آن چيدي است كه در نتيجهي برنامهریدي درست بـراي یـک منطقـه
حاصل خواهد شد .در پيوند با منحث طراحی مدلهاي پویا براي تحقق عدالت فضایی كـه دربـاال ذكـر شـد ،مـیتـوان تفکـر
سيستمی و ابدارهاي این نوع تفکر مثل پویایی سيستدها را براي طراحی اینگونه مدلها پيشنهاد كرد.
در پایان پيشنهادات زیر جهت تحقق امر عدالت در الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت ارائه میگردد :
الف) تدوین فرهنگ واژگان مخصوص الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت جهت بيان دقيق تعاریف مورد استفاده در الگوي اسالمی
ایرانی پيشرفت و ایجاد مدل مفهومی مشترک بين صاح نظران ،محققان ،تدوینكنندگان ،اجراكنندگان ،مسئولين و مردم
ب) انتخاب تفکر سيستمی به عنوان یکی از رویکردهاي غال تفکر در الگوي اسالمی ایرانی پيشرفت
ج) توجه ویژه به آمایش سرزمين بومی ایران و استفاده از تکنيکها و روشهاي برنامهریدي در این علد
د) نگرش مطلق به عدالت بدون تماید و برتري جننهاي از عدالت بر جننههاي دیگر.
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