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واژههای کلیدی
عدالت اجتماعی ،شهر اسالمی ،محله ،تعادل و هماهنگی

هویت شهر

چکیده
آرمانشــهر اســامي در پيروي از كالم پروردگار ،ســنت پیامبر و روايات معصومین به برقراري عيني عدالت و نيز قرار دادن
مناســب هر چيز درجاي خود و خلق فضاها با اندازههاي مناسب اقدام مينمايد .پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در
پی دســتیابی به هدف اصلی خود ،یعنی تجلی عدالت اجتماعی در ســاختار شهر اسالمی به ویژه محلهمیباشد .نتایج تحقیق
پس از مطالعه منابع مختلف نشان میدهد که برای تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهری ،توجه توأم به سه وجه شهروندان،
کالبدشــهر و مدیریت شــهری ضروری است .محله به عنوان ساختار اصلی شهر اســامی ،میتواند با رعایت عدالت فردی و
اجتماعی بین ســاکنان محله و رعایت مفاهیم تعادل ،هماهنگی و توازن در اجزاء و فضاهای محله و نیز رعایت حقوق قانونی
افراد محله از خدمات و تسهیالت عمومیمحلی توسط نظام مدیریت محله ،زمینههای تحقق عدالت اجتماعی را در خود مهیا
سازد.
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مقدمه
تجلی جامعهای در خور حیات انسان و دور از بدیها و زشتیها در قالب
اندیشههایی با نامهای مختلف؛ مدینه فاضله و آرمانشهر مورد توجه بوده
اســت .ویژگیهایی چون شهر عدالت ،شــهر برپایی قسط و عدل ،شهر
طهارت و پاکی و شهر امن از جمله صفات و ویژگیهای خاص «آرمانشهر
اسالمی» اســت (اصیل .)138 ،1371،برای شناسایی مدینه فاضله در تفکر
اسالمی ،گذشته از تعالیم قرانی ،سخنان و مشی امیرمومنان علی(ع) نیز
مشحون از موضوعاتی اســت که در رأس آن عدل قرار دارد .عدالت در
عرصه بشری بر دو قسم اجتماعی و فردی میباشد که بعد اجتماعی آن
اهمیت بیشــتری دارد .یکی از بارزترین و مهمترین فضایل و ارزشهای
آدمیان بهعنوان اصول خدشــه ناپذیر زندگی در تاریخ بشــری« ،عدالت
اجتماعی» اســت؛ در رابطه با نقش انگاره عدالــت اجتماعی در نیل به
اهداف طراحی شهری پایدار ،براندا و رابرت ویل در کتاب «معماری سبز»
از انگارهای با عنوان احترام به کاربران که جنبه اجتماعی طراحی شهری
پایدار و عدالت اجتماعی را به ذهن متبادر میسازد ،برای طراحی پایدارتر
محیط نام میبرند (چپ من .)1384 ،باززنده ســازی شهری تنها از طریق
التفات به مفهوم عدالت در ارائه تســهیالت و خدمات در سطوح شهرها
و متناســب با نیازهای شهروندان در برخورداری از این خدمات میباشد.
مهمترین عنصر و عامل پدیدآورنده شهر ،انسان یا اهل شهر است که در
دو گروه اصلی «شهروند» و «مدیر شهر» قابل طبقهبندی است ،سپس
قوانین و مقررات و رفتار و اخالق اهل شهر میباشد که رابطه اهل شهر
و همه اجزاء شهر را با یکدیگر ،با طبیعت ،با ساختههای انسان و با هستی
در قلمروهای مختلف معنوی و مادی حیات تنظیم میکنند .برای ظهور
«شهر اسالمی» ،همپوشانی سه عنصر بهعنوان ارکان آن ضرورت دارد:
فضای فکری (تفکر توحیدی) ،فضای عملی (قوانین اســامی) و فضای
عینی یا کالبدی(آثار اسالمی) .میتوان ایمان اهل یک شهر را مهمترین
عامل شکل دهنده شهر اسالمینامید.
شــهر اســامی برگرفته از فرهنگ ذهنی و تفکر غنی اسالمی است
که نمود عینی یافته اســت .این شــهر با انعطاف چشمگیرخود در حکم
الگووارهاي است که میتواند در هر عصري در روح آن زمان توسعه یابد
و در عناصر آن جلوه نماید .شهر اسالمی تنها اصول نیست که فقط آنها
را در معماري و شهرســازي لحاظ کرد ،بلکــه این تفکر فراتر از آن قدم
برداشــته و تبدیل به ذهنیتی شده است که سازندگان و توسعه دهندگان
شهر را بر آن داشته است تا شهري اسالمی ساخته و الزامات محیطی را
بر آن منطبق سازند (اســدي محل چالی .)1392 ،شهر اسالمی عبارت است
از نمایش فضایی شکل و ساختمان اجتماعی ،که بر اساس ایده آلهاي
اسالمی ،فرمهاي ارتباطی و عناصر تزئینی خود را در آن وارد کرده است.
اما فراتر از مفهوم اجتماعی ،اصل دیگري بر جامعه مسلمانان حاکم است

و آن محدود نبودن به زمان و نداشــتن جغرافیاي خاص است که مفهوم
امت اسالمی را تعریف میکند (بمات.)11 ، 1369 ،
برنامهریزي شهري در چارچوب شهرهاي اسالمی خود را ملزم به توزیع
عادالنه منابع و فعالیتها در محیط مدنی میدانست .استقرار و مکانیابی
مناســب هر عنصر از فضاي شــهري و ارتباط منطقی و مناسب آنها با
یکدیگر موضوعی اســت که ریشه در رعایت عدالت دارد .توزیع عادالنه
امکانات شهري و امکان دسترسی ساکنین آنها مورد مهم دیگري است
که نشانه عدل در شهر است (موسوي و همکاران.)10 ،1391 ،
تحقیق حاضر در پی پاســخگویی به ســؤال اصلی میباشد :زمینههای
تحقق عدالت اجتماعی در ســاختار شهر اسالمی بهویژه محله چیست؟
چه مصادیقی وجود دارد؟ بنابراین ســاختار تحقيق با هدف تجلی عدالت
اجتماعی در ساختار محله ،ابتدا بر شناخت مفهوم عدالت و عدالت اجتماعي
در متون اسالم و از ديدگاه متفكران آرمانشهر مي پردازد ،پس از بررسي
راهکارهــای تحقق عدالت اجتماعي در جامعه و مصادیق آن در معماری
و شهرسازی ،زمينه تحقق عدالت اجتماعي در محله و وجوه متشكله آن،
فراهم مي گردد.
روش تحقیق
روش تحقیق در مقاله حاضر مبتنی بر مطالعه اســنادی میباشد که بر
اساس مرور مستندات مربوط به پژوهشهای بارز و جدید در زمینه عدالت
اجتماعی و بيان ديدگاههاي نظري مختلف پيرامون اين موضوع و تبیین
مفهوم عدالت اجتماعی بر اساس متون اسالمی ،راهکارهای تحقق آن و
مصادیق اجرای عدالت در مباحث معماری و شهرسازی بهخصوص در شهر
و محله صورت گرفته است .تحقیق به روش کیفی و توصیفی -تحلیلی
است و با روش استدالل منطقي به نحوه تجلی عدالت اجتماعی در ساختار
شهر و اســتخراج دياگرام و نمودارهاي مربوط پرداخته ميشود و امكان
واكاوي مفهوم عدالت را در مواجهه با كالبد و ساختار شهر فراهم ميآورد.
مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی
عدالت در لغت به معنای اســتقامت چیزی ،مستقیم بودن ،مساوات ،داد،
انصاف ،حکم حق ،میزان و امر متعادل آمدهاست و در اصطالح حد واسط
میان افراط و تفریط اســت (نقــی زاده .)136 ،1385 ،در عرصه فردی بحث
از نوعی تعادل شــخصیتی و توازن در رفتار و کردار اســت و در جوامع
بشری نیز مولد اســتقامت ،برابری ،اعتدال و آزادی است .مطهری برای
عدل چهارمعنا یا مورد استعمال مطرح نموده است :موزون بودن و تعادل
(مطهری ،)72 ،1377 ،تســاوی و نفی هرگونه تبعیض( 1مطهری،)317 ،1372 ،
رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق به ذیحق (مطهری ،)82 ،1377 ،رعایت
قابلیتهــا در افاضه وجود و عدم امتناع از افاضه و رحمت به آنچه امکان
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وجــود یا کمال دارد( 2لک زایی .)112 ،1381 ،مطهری مینویســد« :معنای
عدالت این اســت که امتیازاتی که نصیب افراد میشود بر مبنای صالح
و استحقاق باشــد» (مطهری .)249 ،1357 ،طباطبایی نیز در تعریف عدالت
میفرمایــد« :عدالت در لغت به معنی اعتدال بیــن عالی و دانی و میانه
بین دو طرف افراط و تفریط اســت» و در جــای دیگر نقل میکند که
«آراســتهترین مکانها آنجاست که در آن عدالت باشــد و از آن آبادتر
نخواهــی یافت» (طباطبایی« .)25 ،1361 ،عدالت یعنی به هر کدام از غرایز
و پیوندها و امیال و نیازها ،به اندازه طبیعیشان ،زندگی بخشیدن و مجال
حیات دادن و میان این همه رابطه ای متناســب و متعادل برقرار کردن و
در یک کلمه ،یعنی اعتدال ،میانه روی» (شریعتی.)428 ،1359 ،
از نظر مطهری ارکان عدالت اجتماعی از دیدگاه اسالم (شکل  )1بر روی
دو اصل میباشد:
 تکافل عمومی :در برابر یکدیگر مسئول و متعهد بودن ،گذشتن از منافعصرف فردی و اندیشیدن به مصالح همگانی.
 توازن اجتماعی :ایجاد برابری و تعادل در تمام ابعاد زندگانی اجتماعیبرای تمام افراد و اقشار جامعه یعنی قدرت ،ثروت ،امکانات.

ﺗﮑﺎﻓﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
وظیفه عمومی
افراد ثروتمند

وظیفه دولت
اسالمی

ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
تعادل در
درآمد جامعه

شکل  .1ارکان عدالت اجتماعی از دیدگاه اسالم

تعادل در سطح
زندگی افراد

(سوره حدید ،آیه .)25

از نظر علی (ع) آن اصلی که میتواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه
را راضــی نگه دارد و به پیکر اجتماع ســامت و به روح اجتماع آرامش
بدهد ،عدالت اســت .عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را میتواند
در خود بگنجاند و بدون مشــکلی عبور دهد ،اما ظلم و جور کوره راهی
اســت که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمیرســاند (مطهری.)128 ،1378 ،
«فإن فی العدل ســعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق« .همانا
در عدالت گنجایش خاصی اســت؛ عدالت میتواند همه را دربرگیرد و در
خود جای دهد ،و آن کس که بیمار اســت اندامش آماس کرده در عدالت
نمیگنجد ،باید بداند که جایگاه ظلم و جور تنگتر اســت» (همان.)129 ،
حضرت علی(ع) درباره عدالت میفرماید« :عدالت تدبیرکنندهای است به
ســود همگان و بخشش به سود خاصگان پس عدل شریفتر و با فضیلت
تر است» .عدل بر چهار شعبه منشعب میشود )1 :فهم عمیق؛  )2علم و
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ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

عدالت در متون اسالم
«لَقَد ارسلنا رســلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس
بالقسط»« .ســوگند که ما پیامبران خویش را با دالیل روشن فرستادیم
و بــا آنان کتاب و ترازو فرود آوردیم که میان مردم به عدالت قیام کنند»
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عدالت از دید متفکران آرمانشهر
اندیشــه آرمانی ،مدینه فاضله و اتوپیا همواره در اندیشه آدمی بودهاست.
بهویژه عدالت که در اندیشههای آرمانی اندیشمندان و متفکران آرمانشهر
ذکر گردیده است .افالطون ،عدل را به عنوان اصل بنیادین مدینه فاضله
خویش مطرح نموده و در مورد آن میگوید« :جامعه خود را بدین منظور
تأسیس نکردهایم که طبقه ای را نیکبختتر از طبقات دیگر بکنیم .بلکه
هدف ما نیکبختی تمام جامعه است ،و معتقدیم که عدالت را تنها در چنین
جامعهای میتوان یافت ،همچنان که ظلم در جامعهای حکم میراند که
به وصفی ناپسند اداره شود» (افالطون .)176 ،1353 ،وی عدالت را مادر همه
فضایل اخالقی میداند و معتقد اســت که عدالت رشــد دهنده و اصالح
کننده جامعه است و افراد جامعه را به وفاق و همدلی میرساند.
به عقیده سقراط سعادت هرکس در این است که وظایف خود را نسبت به
دیگران درست انجام دهد .نکته مهمیکه در فلسفه سقراط به آن پرداخته

شده ،بحث عدالت است که معرفت به قانون را شرط عدل میداند .هرگاه
علم به قواعد حاکم بر روابط مردم با یکدیگر شد ،عدالت است (سوادکوهی،
 .)6 ،1379آرمانشهر ارسطو ،شهری که از مشاهدات و واقعیتهای مبتنی
بر مفهوم ارسطو از کل و جزء و ارتباط متقابل آنها است ،شهری است که
در آن رکن اساسی ،یعنی سعادت فرد به مثابه جزء و سعادت جامعه ،کل
است که البته این سعادت بر مبنای اعتدال و میانه روی باید باشد .ارسطو
حکومت متوسط بر شهر ،کشور و مردم را مطمئنترین و معتدلترین نوع
حکومتها میداند ،اندازه شهر او نه خیلی بزرگ است که نظم نپذیرد و نه
خیلی کوچک که افراد بتوانند خصایص یکدیگر را بشناسد ،جمعیت شهر
او تا حدی است که خودکفا باشد (همان.)14 ،
اگوستین مدینه فاضله خود را در کتاب «شهر خدا» ترسیم نمود و صلح و
عدالتخواهی را دو ویژگی مدینه خود میداند که تحقق آن جز با این دو،
میسر نیست .در اندیشه سیاسی ابن سینا نیز نوعی آرمانشهر به نام «مدینه
عادله» مطرح شده است که ار نظر وی رهبر جامعه باید چهار شرط را دارا
باشد )1 :دلیری؛  )2اعتدال؛  )3حسن تدبیر؛  )4خردمندی.
در آثار نظامی چون مخزن االســرار ،توجه او به عدالت و آرمان انسانی
جایگاهی ویژه دارد .در این کتاب به کرات از داد و دادگری سخن گفته و
به عنوان نمونه در داستان حاکم ستمگر و پیر راستگو ،ستمگر و ستمکش
همیشــه در تقابلاند .در این جدال ،همواره ســتمگر بازنده و فضیلت و
کرامت انسانی برنده و سربلند است (همان.)32 ،
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ﻣﻘﯿﺎس و ﻣﻌﯿﺎر
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ
ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ

ﻋﺪل اﻟﻬﯽ

آرﻣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

اﻟﻬﯽ

ﻋﺪل ﻓﺮدي)اﺧﻼﻗﯽ(
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻋﺪاﻟﺖ

ﻓﺮدي

ﻋﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

شکل  .2انواع عدل در تعالیم اسالمی

دانش به حقایق؛  )3داوری نیکو؛  )4بردباری استوار (مطهری.)125 ،1378 ،

برای بررســی مفهوم عدالت شاخصهای برابری و مساوات ،3اطاعت از
قانون 4و قرار گرفتن هرکس در جایگاه شایســته خــود 5در نظر گرفته
میشود .با عنایت به انواع عدل مطرح شده در تعالیم قرآنی و نهجالبالغه
(شکل  )2که عبارتند از عدل الهی (شریعتی ،تکوینی) ،فردی (اخالقی)،
اجتماعی .میتوان به این اصل اساسی دست یافت که پایه و اساس جهان
بینی قرآنی را عدل تشــکیل میدهد .در این راســتا عدل الهی زیربنای
عدالت فردی و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی است .عدل قرآن،
آنجا که به توحید یا معاد مربوط میشــود ،به نگرش انسان به هستی و
آفرینش شــکل خاصی میدهد (جهان بینی) ،در موضوع نبوت و تشریع
و قانون ،یک «مقیاس» و «معیار» قانونشناســی ،در امامت و رهبری،
«شایســتگی» و در اخالق فردی« ،آرمانی انســانی» و در اجتماع ،یک
«مسئولیت» است (همان.)128 ،

هویت شهر
شماره بیست و ششم  /سال دهم /تابستان 1395
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راهکارهایی برای اجرای عدالت در جامعه
مواردی را که مانع اجرای عدالت در جامعه میگردد ،میتوان با عناوین
زیر نام برد )1 :عدم مطالبه ارزشمند عدالت از سوی شهروندان؛  )2نهادینه
نشــدن ارزش عدالت در میان حاکمان؛  )3کمبــود آگاهی (متضاد علم
به قواعد و معرفت به قانون)؛  )4کوتهبینی و شــخصی اندیشی (مخالف
مسئول و متعهد بودن در برابر منافع فردی و جمعی) (غنینژاد.)46 ،1376 ،
زمینههــای تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه علی (ع) طبق شــکل 3
عبارتند از )1:امنیت؛  )2عدالت فردی؛  )3مشارکت سیاسی.
راههــای تحقق عدالت در جامعه از دید مطهری )1 :رعایت حقوق توده
ملت و احترام به حق حاکمیت؛  )2مسابقه بقاء؛  )3ایمان و عمل به قانون؛
 )4احیاء معنویت اسالمی؛  )5رفع اجبار و اعطاء مال به رضایت؛  )6نظارت
دولت در امور اقتصادی در کنار آزادی سیاسی جامعه (مطهری.)38 ،1361 ،

مطهری عدالت را دارای تأثیر مستقیمی بر اخالق مردم دانسته و لذا وجود
آن را در هر ســه مرحله فکر و عقیده ،اخالق فردی و رفتار مؤثر میداند.
مصادیق اجرای عدالت در مباحث معماری و شهرسازی
نقش عدل در ایجاد شــهر مناسب زیست مســلمین و تداوم حیات آن،
نقشی بسیار حساس و حیاتی است ،رعایت عدل در ایجاد یک مجموعه
عبارت است از انتخاب مکان و واگذاری نقشی خاص به هر عضو مجموعه
شــهر ،ساختمان یا هر اثر انسانی به گونهای که بهتر از آن ممکن نباشد،
شکل  4ارتباط بین عدالت اجتماعی و ارکان شهر اسالمی شامل فضاهای
فکری و رفتاری را نشان میدهد که در فضای عینی شهر اسالمی تجلی
مییابــد .بنابراین میتوان مفاهیمی چون تعادل ،هماهنگی و اندازه را از
مصادیق و تجلیات بارز عدل در مباحث معماری و شهرسازی نام برد که
در ذیل به آنها پرداخته میشود.
تعادل :توازن و تعادل در مجموعههای زیستی مفهومی پویاست و متعلق
به زمان ،مکان و شکل خاصی نیست (برومندی .)572 ،1375 ،یک مجموعه
یا کالبد متعادل ،مجموعه یا کالبدی است که انتظام آن بر اساس رعایت
اصل «عدل» انجام شــده باشد .بورکهارت عنوان میکند که سه صفت
«وحــدت»« ،عدل» و «کــرم» وجوه اصلی زیباییانــد و تقریب ًا زیبایی
را معنــی میکنند و این کیفیات را «وحــدت»« ،هماهنگی و توازن» و
«کمال» مینامند ،چرا که در ساحت هنر« ،عدالت» به «توازن و تعادل»
میانجامد (بورکهارت .)54 ،1372 ،مرحوم عالمه طباطبائی نیز با معنا کردن
انسانیت به عنوان تعدیل قوای مختلف انسان در نهایت آنها را به عدالت
ارجاع داده و میفرماید« :معنای انسانیت به واقع کلمه جز با تعدیل قوای
مختلف و بردن هر کدام به راه میانه مشــروع ،به دســت بشر نمیآید ،و
ملکه اعتدال قوی همانیســت که ما به نام اخالق فاضله انســانی چون
حکمت و شجاعت و عفت مینامیم و همگی زیر کلمه «عدالت» جمعند»

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻣﻨﯿﺖ
ﻓﺮدي

ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﻠﯽ

ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدي

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
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تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسالمی (محله)

(طباطبایی.)146 ،1346 ،

شکل  .4ارتباط عدالت اجتماعی و فضاهای سه گانه فکری ،رفتاری و عینی به عنوان ارکان شهر اسالمی

هویت شهر

عدالت اجتماعی در محله
محله از ســه وجوه کالبد محله ،ساکنان محله ( محله وند) و مدیریت
محله تشکیل شده است که هر یک از این وجوه در جهت تحقق عدالت
اجتماعی مورد مداقه و بررسی قرار میگیرد (شکل :)7

شماره بیست و ششم  /سال دهم /تابستان 1395

اهمیت تعادل در پدیدهها به حدی است که نه تنها رعایت آن در تنظیم
روابط اجزاء هر پدیده ضروری قلمداد میشود که فراتر از آن ایجاد تعادل
بیــن قوانین حاکم بر آنها نیز از ضروریات توفیق در اهداف خلق پدیدهها
تلقی میگردد .چنانچه بورکهارت میگوید« :معماری باید اعتدال متوازن
را نشان دهد و باید مانند یک بلور که بصورت صحیح تشکل یافته است،
یــک نمونه کامل از ماده بیجان و حیات باشــد» (بورکهارت .)54 ،1372 ،و
کنفوسیوس اظهار میدارد« :میانه روی و اندازه نگاهداشتن ،کمال طبیعی
آدمی است» (کنفوسیوس.)49 ،1357 ،
مصادیــق تعادل در طراحی محیط مصنوع را میتوان در موارد ذیل ذکر
کرد (شــکل  -:)5از طریق پیشگیری از قطب بندی شهر و محالت آن
بر پایه معیارهای مادی؛ دسترسی متناسب کلیه آحاد جامعه به امکانات
عمومی؛ مکانیابی مطلوب عناصر شهری و مجاورت متناسب و متجانس
آنها از نظر کالبد و عملکرد؛ تناسبات مطلوب بین ابعاد فضا و کالبد آن با
ويژگیهای روانی و جســمانی انسان؛ ایجاد تعادل بین طبیعت و مصنوع
انسان؛ ایجاد تعادل بین عملکردهای پاسخگو به نیازهای معنوی و مادی
انسان؛ تسهیل و تعدیل در ارتباط انسان با طبیعت (نقی زاده.)187 ،1385 ،
هماهنگی :مراد از هماهنگی ،تنظیم انواع ارتباطات دو یا چند شی ،معنا
به گونهای که منافی ارزشها و عملکرد یکدیگر واقع نشوند و در راستای
حصول به هدفی که ارتباطات آنها را بهوجود آورده است ،یکدیگر را یاری
و تأئید نمایند .شــکل دادن اشیاء مطابق با طبیعت و فطرت آنها نوعی از
هماهنگی است که توجه به آن حاصلی زیبا خواهد آفرید .در شهرسازی،
مبانی ارزشهای فرهنگی ،شــکل ،کالبد و عملکرد شکلدهنده فضاها،
هماهنگی ویژهای را طلب مینمایند تا کل شهر ،پدیدهای منظم و متعادل
را به منصه ظهور برســاند .طبق شــکل  6هماهنگــی کالبد و ارزشها
با هماهنگی فضاهاي شــهر و نیازهای انســان ،هماهنگی کالبد شهر و
طبیعت ،هماهنگی اجزاء شهر با یکدیگر و با کل شهر ،هماهنگی ارزشها

و عملکردها ،هماهنگی شــهر با اصول و ارزشهای معنوی و هماهنگی
آن با ویژگیهای روانی و جسمی انسان و با اهداف زندگی آن بایستی به
نحوی مورد توجه قرار گیرند تا حاصل کار تجلیگاه وحدتی باشد در عین
کثرت (همــان .)194 ،در واقع طبیعت و ویژگیهای آن از جمله اندازه و
حســاب دقیقی که بر آن حکومت میکند ،به عنوان آیات الهی میتوانند
الگویی مطلوب برای شناخت ویژگیهای ریاضی شهر اسالمی باشند.
از مصادیق عدالت در موضوعات معماری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رعایت تناســبات بین اجزاء فرم و پالن؛ رعایت تناسبات در رابطه اجزاء
پــان؛ تغییرهارمونیک خط افق بهوجود آمده در بناها با رعایت «عدل»
در میزان بلندی و عریض بودن آنها؛ مقدار مساحت هر جزء پالن با توجه
به میزان و نوع استفاده از آن؛ استفاده به جا و مناسب (عادالنه) از نقوش
هندسی و رنگهای متنوع.
نمونــهای از عدل در معماری ســنتی مــا؛ ترکیب متعــادل و متوازن
عملکردهــای مختلف ،از قبیل ارتباط واحدهای مســکونی با یکدیگر و
با ســایر واحدهای خدماتی ،و در نهایت تناســب آنها با مراکز مذهبی و
عبادی ،به گونهای که در مجموع مفهوم رســیدن از کثرت به وحدت را
کام ً
ال تداعی مینماید .مهمترین قسمت رعایت عدل در معماری در نظر
گرفتن جایگاه حقیقی انســان در طرح اســت ،و این که فضای مصنوع
طوری مکمل فضای طبیعی طراحی شــود که بنا و ســاختمان ضمن
تأمین متناسب و عادالنه نیازهای مادی انسانها ،بستر و زمینه مناسب
رشد و کمال روحی آنها را فراهم آورد و در همه موارد ،انسان اصل باشد
و بنا و ساختمان وسیله (رحیمی.)1387 ،
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 توجه متعادل به ساحتهای حیات :تعادل بين نيازهاي سه گانه انسان(فيزيكــي ،رواني ،معنوي) ؛ مکانیابی متــوازن و هماهنگ عملکردهای
پاسخگو به نیازهای مختلف انسان؛ ارتقاء آگاهی و دانش جامعه نسبت به
ابعــاد وجودی خویش به طور متعادل .به عنوان نمونه در مجموعه نقش
جهان كليت شهرسازي به عنوان واحد عمل ميكند و نشاندهنده هويتي
بههم پيوسته و به عنوان منظومهاي از نمادها است (حبیب)90 ،1388 ،
 تعادل در احقاق حقوق ساکنین :استفاده از هوای سالم و نور کافی؛ توجهبه همجواری کاربریهای شهری متجانس؛ ملحوظ داشتن شرایط اقلیمی
و محیطی در طراحی و برنامه ریزی؛ عدم تداخل پیاده و ســواره و ایمنی
حرکت در معابر و فضاهای عمومی؛ فقدان تبعیضات و پیشگیری از قطب
بندیهای نامتعادل از جنبههای اقتصادی و دسترسی به امکانات عمومی.
 هماهنگــی محله با تعــادل عالم وجود :تعادل بیــن محیط طبیعی ومصنــوع؛ تعادل بین اجزاء محیط مصنوع از نظر شــکل ،عملکرد ،تداوم
تاریخ و ( ...امین زاده و نقی زاده.)25 ،1381 ،

هویت شهر
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ساکنان محله (محله وند)
عدالت حقمدار با تمهید شــرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود
در برخورداری از امنیت کامل ،رفاه نسبی ،و آگاهی کافی تجلی مییابد و
تحقق آن ،مستلزم در نظر گرفتن و طراحی رویهها و فراگردهای مناسب
برای تنظیم خط مشــی ،اجرا و ارزیابی آن است (پورعزت.)31 ،1385 ،
محلههای شهری یکی از کانونهای خرد و ملموس شکلگیری هویتهای
فرهنگی و تعلق اجتماعی هستند ،مشارکت ساکنان یک محله در جهت
بهبود کیفیت زیست خود ،در گرو وجود احساس تعلق به فضای محله است.
وجــود فضاهای خاطره انگیزی در محالت همچون پاتوقهای محلهای
و یــا گذرهایی خاص همراه با تنــوع فعالیتها -همجواری فعالیتهای
سکونتی ،فضاهای مذهبی ،تجاری و فضاهای برگزاری مراسم مذهبی و
اعیاد -میتواند احساس تعلق به فضاهای محله را تکمیل کند 43.نیازهای
ساکنان محله (در ابعاد جســمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی) عبارتند از :
امنیت و ایمنی محله ،یادگیری و توانمند شدن در حوزه محله ای ،رفاه و
مشارکت و خودمختاری ساکنان محله .از مهمترین عوامل تشکیلدهنده

هویت محلههای شهری میتوان مواردی چون تعامالت انسانی ،حافظه
تاریخی(خاطــره) ،رفتارها و هنجارها ،فرهنگ ،هنر و ســلیقه را نام برد.
کالبد و اجزای محله
محله هنوز هم منبع مهم تجربه اجتماعی شدن است و شواهد بسیاری
را میتوان درباره نقش آن در انتقال مواریث طبقاتی ،محدودکردن فرصت
تحرک اجتماعی و هموژنیزه شــدن تجارب زندگی افراد ارائه کرد (خاتم،
 .)73 ،1375اجزای محله شامل کوچهها ،بنبستها ،گذرها ،مراکز محالت
و تأسیســات عمومی نظیر عبادتگاها ،مکانهای ورزشی و قهوه خانهها،
فضاهایی همچون بازارچه ،مســاجد ،حمامها ،سقاخانهها به خاطر تأمین
نیازهای ساکنان هر محله به وجود آمده و در واقع به زندگی آنها استقالل
نسبی در درون نظام شهری بخشیده است (پورجعفر.)55 ،1376 ،
محله در دوران حیات پررونق خویش ،مجموعهای متوازن را میآفریند که
با اسکلتبندی اصلی خود ،بازارچهها ،محورهای مجهز ،میدانها و مراکز
محلهای خود بسیار خوانا و گویا است و ویژگیهای آب و هوایی ،اقلیمی،
توپوگرافــی و پارامترهای اجتماعی و فرهنگی خاص منطقه با آن تلفیق
شده و آنچنان درهم تنیده میشوند که نوعی معماری ارگانیک محلهای
پدید میآید که در ابعاد گوناگون متوازن اســت .اما امروزه به عنوان مثال
ناموزونی تهران به صورت تفاوتهای محلهای در شکل سکونت ،در نحوه
اشتغال ،در سطح درآمدها و نظایر آن تبلور یافته است (رئیس دانا.)73 ،1375 ،
روشهای گوناگون برای نیل به هدف ایجاد نظام تعاملی به عنوان نیروی
سازماندهنده عناصر استخوانبندی محله را میتوان شامل :ایجاد ،تقویت
و تداوم محور اصلی؛ ایجاد شــبکهای از مراکــز؛ تعادل فضایی و توازن
کالبدی و ایجاد وحدت شــکلی از طریق پیمونبندی؛ ترکیب عملکردها
برای ایجاد وحدت فضایی و بصری؛ ایجاد نشانهها و نمادهای شهری به
عنوان عوامل ارتباطی؛ ایجاد عرصه عمومی بهعنوان بستر روابط اجتماعی؛
تنظیم سلســله مراتب فضایی؛ تنظیم گذر اصلــی پیاده رو نام برد .بافت
کالبدي محله به عنوان تبلور فضایی شرایط اجتماعی و اقتصادي جامعه از
انسجام و پیوستاري خاص برخوردار بود .ریخت شناسی اصلی در ساختار
یک محله با شــکلگیري تدریجی عناصر آن طی زمان شکل میگرفت

ﺷﻬﺮ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

ارزش ﻫﺎ

ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي
ﮐﺎﻟﺒﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﺎﻟﺒﺪ

اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺎز ﻣﺎدي ﻧﯿﺎز رواﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻨﻮي

شکل  . 6هماهنگی در ارتباط بین ارزشها ،فضاهاي شهري ،طبیعت و انسان

تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسالمی (محله)

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺤﻠﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖﻫﺎي ﺣﯿﺎت
ارزشﻫﺎي دروﻧﯽ
رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﮑﺎﻓﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺤﻠﻪ وﻧﺪ

ﺟﻠﻮه ﺗﻌﺎدل

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻠﯽ

ﺗﻌﺎدل در اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ

در ﻣﺤﻠﻪ

شکل  .7جلوه عدالت در محله

(یغفوری و همکاران.)1387،144 ،

معیارهای نظام مدیریت محلی را میتوان در عناوین زیر ذکر کرد:
 حق قانونی برخورداری همه افراد محله از منابع زیست محیطی شاملتعریف ابعاد مجاز حق عمومی دسترســی کالبــدی و بصری به عناصر
طبیعی با ارزش از قبیل کوهســتانها ،ســواحل ،جنگلها ،مناظر ،منابع
انرژی طبیعی ،هوای سالم.
 حق قانونی محافظت شدن همه افراد محله از آلودگیها و ناهنجاریهایمحیطی ،و خســارات و صدمات اقتصادی ،اجتماعی ،جســمی و روانی
از جمله محافظت افراد از آلودگیهای تنفســی ،آلودگیهای آشامیدنی،
صوتی ،بصری و نوری.
 مکانیزمهــای مالی ،روشهای توزیع و بازتوزیع عادالنه ،متناســب ومنطقی منابــع عمومی از نظر جمعیتی و فضایــی ،حفظ و عرضه انواع
متنوعی از واحدهای مســکونی از نقطه نظر مســاحت ،تراکم ،قیمت و
کیفیت در محالت مختلف.

پی نوشت ها

 .1مقصود از عدالت ،رعایت تساوی در زمینه استحقاقهایی میباشد که افراد از
آن برخوردارند که این رفع تبعیض با مالحظه تفاوت ها بین افراد است.

هویت شهر

مدیریت محله
در گزارش برانت لند ســه الیه مهم برای دســتیابی به اهداف عدالت
اجتماعی عنوان میشــود؛ برابری و مساوات ،حفاظت از محیط زیست و
برنامه ریزی فضایی (سطح ملی و محلی) (دیوب .)31 ،1377 ،از نظ ر هاروی
عدالت اجتماعی در شهر باید به گونهای باشد که نیازهای جمعیت شهری
را پاسخگو باشد و تخصیص منطقهای منابع را به گونهای هدایت کند که
افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه
باشند از نظر وی مفهوم عدالت اجتماعی در نهایت یعنی «توزیع عادالنه
از طریق عادالنه» (هاروی .)98 ،1376 ،توزیع مناســب کاربریها و خدمات
شهری عوامل مؤثری هستند که با ارضاء نیازهای جمعیتی ،افزایش منافع
عمومی و توجه به استحقاق و لیاقت افراد میتوانند با برقراری عادالنهتر،
عدالــت اجتماعی و اقتصادی و فضایی را در مناطق شــهر برقرار نمایند

نتیجه گیری
با مطالعه تعالیم اســامی ،امکان شــناخت و تدویــن معیارهایی برای
جملگی فعالیتهای جامعه اسالمی ،از جمله معماری و شهرسازی فراهم
است ،از مهمترين و بارزترين مفاهيم برگرفته از تجلي عدالت در معماري
فضاهاي شــهري تعادل ،هماهنگي و اندازه میباشد كه رعايت آنها نه
تنها در كالبد و فضاهاي شهري ،بلكه در حفظ تمامي جنبههاي مختلف
وجودي شهروندان و مديران و برنامه ريزان شهري الزامي است .بنابراین
اســام در تحقق عدالت اجتماعی با دو اصل بزرگ :وحدت همه جانبه،
متناســب و متعادل و تکافل عمومیبین افراد و اجتماعات پیش میرود
و برای رســیدن به توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ،به مديران شهري
و شــهرونداني نياز مي باشد كه مقيد به احقاق حقوق شهروندان و حفظ
تعادل در ساحتهاي زندگيشان هستند.
محله به عنوان كانون خرد و ســاختار اصلی شــهر مي تواند با رعايت
عدالت فردي و اجتماعي بين ساكنان محله و رعایت تعادل و هماهنگي
در اجــزاء ،عناصر و فضاهاي آن و نيز بــا تأكيد بر رعايت حقوق قانوني
افراد محله از خدمات و تســهيالت عمومي شهري و محلي توسط نظام
مديريــت محله ،زمينه تحقق عدالت اجتماعــي را در خود هموار نمايد.
بنابرایــن توازن در محالت را میتــوان از جنبههای گوناگون همچون
حفــظ حریمهای فضایی به حرمت حریمهــای اجتماعی ،تالزم ماده و
معنا ،توان تغییرپذیری ،خودبسندگی ،توازن در ارتباطات داخل محلهای و
پراکنش کاربریهای محله ،توازن در مسائل اجتماعی و فرهنگی خاص
محله ،توازن بصری و فضایی آن مطرح کرد.
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که نتیجه آن تکامل تدریجی محله بود .این ساختار بیانگر نظام اجتماعی
و فرهنگ شهرنشینی آن دوران بود ،بنابراین کالبد محله را میتوان کام ً
ال
متأثر از فرهنگ ســاکنان آن محله قلمداد نمود (قلمبر دزفولی.)72 ،1391 ،

 دسترسی همه افراد محله به میزان حداقل کمی و کیفی تعریف شدهایاز خدمات ،تأسیسات ،تسهیالت و زیرساختهای شهری از جمله خدمات
درمانی و امدادرسانی ،خدمات آموزشی و فرهنگی ،تفریحی و ورزشی.
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دکتر لیال رحیمی ،دکتر محمد نقی زاده

 .2عادل بودن پروردگار نزد حکمای الهی به این امر است که در نظام تکوین به
هر موجودی به اندازه قابلیت آن کماالت وجودی افاضه میکند .او از موجودی
که استحقاق و قابلیت دارد ،منع فیض نمیکند .این معنای عدل صرف ًا در حوزه
کالمیکاربرد دارد.
 .3یکی از مهمتریــن مباحثی که در ذیل عنوان عدالت اجتماعی قرار میگیرد
مســاوات و برابری است برابری به این معنا نیست که همه افراد جامعه در یک
سطح باشند و رشد و ترقی همه آنها در یک سطح باشد بلکه مساوات به معنای
برخورداری یکسان افراد جامعه از امکانات جامعه است.
 .4بــرای برقراری عدالت اجتماعی تمام افراد جامعه و اعضاء هیأت حاکمه باید
تابع قوانین باشــند یکی از مهمترین اصول رسیدن به عدالت اجتماعی همین
رعایت قانون و در نتیجه رعایت مصالح و حقوق دیگران میباشد.
 .5از دیگر مؤلفههای مهم عدالت ،قرار گرفتن هر شــخص در جایگاه مناسب
و شایسته خویش اســت ،یعنی هرکس بر پایه شایستگیها و لیاقتهای خود
منصوب گردد و از دخالت در وظایف دیگران و انتصاب نابجای افراد به وظایف
و مشاغل دوری شود.
 .6شــهروندان یک جامعه از دو راه در فرایند سیاســی مشــارکت میجویند:
 -1فعالیتهای مشارکت جویانه شــامل انتقاد ،ارائه نظر ،تقاضا و پیشنهاد -2
فعالیتهای پیرومنشانه شامل پرداخت مالیات ،رفتن به خدمت نظام وظیفه و ...

فهرست مراجع

هویت شهر
شماره بیست و ششم  /سال دهم /تابستان 1395
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 .)1376( ----- .1قرآن( .مهدی الهي قمشهاي ،مترجم) .تهران :بنياد نشر قرآن.
 .2افالطون .)1353( .جمهوری( .رضا کاویانی و محمد حسن لطفی ،مترجمان).
تهران :ابن سینا.
 .3اســدی محل چالی ،مسعود .)1392( .شناخت شناسی معماری و شهرسازی
اســامی در کنشــی دوســویه با روح عصر ما در احد نژاد ابراهیمی و مرتضی
میرغالمی .مجموعه مقاالت منتخب دومین همایش ملی معماری و شهرسازی
اسالمی .دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی .آذر -1663( ،7-6
 .)1676تبریز :دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
 .4اصیل ،حجت اهلل .)1371( .آرمانشهر در اندیشه ایرانی .تهران :نشر نی.
 .5امین زاده ،بهناز؛ و نقی زاده ،محمد .)1381( .آرمانشــهر اسالم :شهر عدالت.
مجله صفه.21-31 ،)35( ،
 .6برومندی ،بهرخ .)1375( .ارزش تعادل و توازن در باقر آیت اهلل زاده شیرازی.
مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران .کنگره تاریخ معماری
و شهرســازی ایران .اسفند  .)571 -588( ،7-12جلد  .2تهران :سازمان میراث
فرهنگی کشور.
 .7بورکهارت ،تیتوس .)1372( .روح هنر اســامی( .سید حسین نصر ،مترجم).
تهران :حوزه هنری.
 .8بمات ،نجم الدین .) 1369 ( .شــهر اســامی( .محمدحســین حلیمی و منیژه
اسالمبولی ،مترجمان) .تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .9پورعزت ،علی اصغر .)1385( .طراحی و تبیین سیستم خط مشیگذاری حق
مدار برای تحقق عدالت اجتماعی (بر اســاس نهج البالغه) .دو ماهنامه دانشور
رفتار.56-31 ،)17( 13 .
 .10پورجعفــر ،محمدرضا .)1376( .نقش و جایگاه مســجد در برنامه ریزی و
طراحی محلههای شهرهای اســامی در دبیرخانه همایش .مجموعه مقاالت

همایش معماری مسجد :گذشته ،حال ،آینده .همایش معماری مسجد .دی ماه
 .)51-64( ،3-5تهران :دانشگاه هنر.
 .11چپ مــن ،دیوید .)1384( .آفرینش محالت و مکانها در محیط انســان
ساخت( .شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان ،مترجمان) .تهران :مؤسسه انتشارات
و چاپ دانشگاه تهران.
 .12حبیب ،فرشته .)1388( .تحلیلی از تعامل فرهنگ و کالبد شهر .هویت شهر،
.94-83 ،)4( 3
 .13خاتم ،اعظم .)1375( .قشــربندی اجتماعی و تحول محالت تهران .مجله
معماری و شهرسازی36 ،و .79-67 ،37
 .14دیوب ،اس.سی .)1377( .نوسازی و توسعه :در جستجوی قالبهای بدیل.
تهران :نشر قومس.
 .15رحیمی ،لیــا .)1387( .آموزش اخالق در هنــر معماری (ضرورت بحث
خداشناسی برای دانشجویان معماری) در امیر سعید محمودی .مجموعه مقاالت
ســومین همایش آموزش معماری .ســومین همایش آموزش معماری 1 .آبان،
( .)159 -176تهران :پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.
 .16رئیس دانا ،فریبرز .)1375( .رشــد تهران و انگاره توسعه ناموزون شهری.
مجله معماری و شهرسازی 36 ،و .84-71 ،37
 .17سوادکوهی ،ساسان .)1379( .سیر اندیشههای آرمانی معماری و شهرسازی.
تهران :بهراد.
 .18شریعتی ،علی .)1359( .تاریخ و شناخت ادیان .تهران :حسینیه ارشاد.
 .19طباطبائی ،محمد حسین .)1346( .تفسیر المیزان .جلد ،10قم :دارالعلم.
 .20طباطبایی ،محمد حسین .)1361( .تفسیر المیزان .جلد .34تهران :محمدی.
 .21غنی نژاد ،موسی .)1376( .دین و عدالت .فصلنامه نقد و نظر2( 3 .و.10-1 ،)3
 .22قلمبر دزفولی ،راما .)1391( .ارزیابی میزان توجه به جایگاه توســعه پایدار
محله محور در طرحهای توسعه شهری ،هویت شهر.78-71 ،)12( 6 .
 .23کنفوســیوس .)1357( .مکالمات( .کاظم زاده ایرانشــهر ،مترجم) .تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی.
 .24لک زایی ،نجف .)1381( .اندیشه سیاسی آیت اهلل مطهری .قم :بوستان کتاب.
 .25مطهری ،مرتضی .)1372( .اسالم و مقتضیات زمان .تهران :صدرا.
 .26مطهری ،مرتضی .)1377( .مجموعه آثار .جلد ،1تهران :صدرا.
 .27مطهری ،مرتضی .)1378( .سیری در نهج البالغه .تهران :صدرا.
 .28مطهری ،مرتضی .)1361( .بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی .تهران :حکمت.
 .29مطهري ،مرتضي .)1357( .یادداشتهای مطهری .جلد ،6تهران :صدرا.
 .30موسوي ،میر سعید؛ و رضی منش سرخاب ،بابک .)1391( .بازشناسی مفهوم
شهر و شهرنشینی از منابع و تعالیم دینی .مجموعه مقاالت همایش ملی معماري
و شهرســازي ایرانی -اســامی .همایش ملی معماري و شهرسازي ایرانی-
اســامی .بهمن  .)75-87( ، 19 -20مشهد :مؤسســه آموزش عالی خاوران.
 .31نقی زاده ،محمد .)1385(.معماری و شهرســازی اســامی (مبانی نظری).
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Utopia, a place that ensures prosperity and happiness of the person's life. It is always stamped in the human
ideals. The desire to create an ideal society in the integration of spiritual and material concepts, has taken various
expressive statements in the form of thought and civilizations to arise from the text. Utilization of resources and
references to Islamic principles and values and especially the Holy Quran and tradition of the Prophet and Ali (AS)
and infallible narrations can lead us to unique traits and characteristics of Islamic utopia. The Islamic utopia means
the proper place in life that is recreating acts of God; follow the word of God, shall act establishing objective justice
and appropriate for putting everything in place and creating their own space with appropriate size.
The methodology of this paper is based on the documents in the field of social justice and its instances have been
done in architectural and urban issues (city and neighborhood). The structure of research is first on the cognition
of the concept of equity, social justice and the importance of equity in Islamic texts from the viewpoints of utopia
thinkers and in the present study, the injustices of the existing cases in elements and contemporary urban spaces
and then the realization of social justice in connection with the city and its constituent elements is provided with
aspects of the neighborhood and its components.
Islam in the realization of social justice goes with the two major principles: Comprehensive unity, proportion,
balance and public task between people and communities. To achieve the development of social justice in the
community, urban managers need to bind the rights of citizens and balance in the sphere of their lives. The study
of Islamic teachings is provided to identify and develop criteria for community activities, including architecture and
urban planning. The most important and most obvious concepts of manifestation of justice in the urban architectural
spaces can be a balance, coordination, size range that is essential their observance not only in the body and urban
spaces, but also keeping all the different aspects of citizens, urban planners and managers are essential. Brief
look at the samples in the works of contemporary urban spaces and neighborhoods indicated a lack of attention to
justice and its instances. Thus the neighborhood as a main member constituting the city can pave the realization
of social justice in their neighborhood by observing the personal and social justice among the inhabitants of the
neighborhood and the manifestation of true justice (balance and Coordination) in the neighborhood, spaces and
emphasis on the legal rights of individuals and public facilities in urban neighborhoods and local services by local
management system. According to this study, this balance in the neighborhoods can be expressed from various
aspects such as special privacy and social privacy, requisite substance and meaning, power of flexibility, selfbalancing in communication within the neighborhood and distribution of neighborhood usages, balance in social
and cultural issues of a specific neighborhood, visual and special balance.
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