
فـصلنامـه هـنر و تـمدن شـرق
سال دوم| شماره ششم| زمستان ۱۳۹۳ 30

تحـوالتمفهومعدالـت
درجامـعههنـدونمودفضـایـیآن

محمدصالحشکوهیبیدهندی
پژوهشگر دکتری شهرسازی 

Saleh.shokouho@gmail.com

چکیده

واژگانکلیدی

درک و فهم هر جامعه از مفهوم   عدالت در گذر زمان تغییراتی را تجربه می کند و این امر احتماالً به تفاوت هایی 
تعبیر  به  مطالعه حاضر  کالبدی شهرها می انجامد.  و  فضایی  نظام های  در  نتیجه،  در  و  اجتماعی  نظام های  در 
فلسفی و اجتماعی    عدالت   در جامعه هند توجه دارد و به تغییراتی که در تعریف عدالت     در ادوار مختلف در این 
جامعه پدید آمده می پردازد و نهایتاً به این نکته اشاره می کند که هر درک از عدالت   چگونه در شکل گیری و 
توسعه سکونتگاه های انسانی در این جامعه منجر می شود . بدین منظور ، این مطالعه با استناد پنج نمونه موردی 
اندیشة عدالت در  ادوار مختلف تحول  بررسی  به  احمدآباد( ،  و  گاندی نگر  ادیپور، شاندیگار،  )شهرهای جیپور، 
کشور هند و نمودهای فضایی- کالبدی آن در سکونتگاه های جمعی می پردازد .  یافته های تحقیق نشان می دهد 
که تعریف عدالت   در جامعه هندی در سه مرحله از عدالت »  به معنای نابرابری کاستی« در دوران پیش از مدرن 
تا پایان دوران استعمار ، به عدالت »  به معنای تأمین حداقل ها برای توده ها« در دوران مدرن و سپس به عدالت 
»  به معنای افزایش قابلیت ها« در دوران پسامدرن تغییر کرده است . در تبدیل این اندیشه ها به کالبد شهر نیز 
می توان به گونه ای این سه دوره را در تحلیل عوامل شکل دهنده به شهر نیز برشمرد . در دوره اول، حاکمان به 
شهرها شکل می دادند. در دوره ی دوم ، حاکمان در کنار تکنوکرات ها شهرها را طراحی می کردند و در دوره سوم 

نیز، حاکمان، تکنوکرات ها و مردم در قالبی مشارکتی به اسکان مجدد زاغه نشینان می پردازند . 

   عدالت ، هند ، شهر، عدالت فضایی. 
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مقدمه

اجتماعی  و  فلسفی  پیچیده  نسبتاً  مفاهیم  از  عدالت ،  مفهوم 
بر  است که در هر دستگاه سیاسی تعریف ویژه ای می گیرد . 
و  مفهوم  که  این  از  است  عبارت  تحقیق  سؤال  اساس ،  این 
تعریف عدالت     در اندیشه های سیاسی، فلسفی و اجتماعی در 
ادوار مختلف تاریخ تمدن هند )به ویژه در دوران معاصر( چه 
به  تغییرات  این  و  است  تجربه کرده  را  تغییراتی  و  تفاوت ها 
این  بررسی  شده اند؟  منجر  شهرها  در  فضایی  نمودهای  چه 
سؤال )که در حقیقت شامل دو سؤال است( نیازمند داشتن 
تحلیلی از درک شهروندان هندی است . در تحقیقات مشابه 
معموال برای شناسایی عوامل مؤثر در ادراک شهروندان یک 
جامعه از روش هایی نظیر نظرسنجی و سنجش افکار استفاده 

محدودیت های  به  توجه  با  اوالً  مطالعه ،  این  در  می شود . 
نظرسنجی برای نگارنده به عنوان یک بازدیدکننده خارجی و 
ثانیاً به دلیل تأکید بر بررسی سیر تحول تاریخی اندیشه های 
هندوان که در آن امکان نظرسنجی در گذشته وجود ندارد بر 
روی خوانش نمودهای فضایی برابری و نابرابری در شهرهای 
هندی تمرکز شد . بدین منظور تالش شده است که با بررسی 
عدالت  از  هند  جامعه  درک  از  تصویری  موردی ،  نمونه  پنج 
پژوهش،  این  انجام  روش  شود .  ارائه  مختلف  دوره های  در 
بررسی  ضمن  که  ترتیب  بدین  است .  موردی  مطالعه  روش 
اندیشه های حاکم بر هر دوره ، به تشریح نمونه های شهرهایی 

متأثر از این اندیشه ها پرداخته خواهد شد .

فرضیه: به نظر می رسد مفهوم عدالت در سه دوره پیش از 
مدرن، مدرن و پسامدرن با سه تعریف متفاوت معنا شده که 

هریک به اشکال مختلفی از توسعه شهر منجر شده اند .

تالشبرایتعریفمفهومعدالتوفضاییعدالت

مفهوم   عدالت اجتماعی از مفاهیم پیچیده حوزه فلسفه و علوم 
انسانی است . این مفهوم در مکاتب مختلف اجتماعی ، سیاسی 
یافته است ؛  که گاه حتی در تضاد  تعابیر متفاوتی  و فلسفی 
با یکدیگر هستند )طبیبیان، شکوهی و ارباب ، 1389: 112( . 
در سطح جهانی  مختلف  تئوری های  و  نظری  مبانی  بررسی 
طول  در  عدالت      از  تعریف  هشت  حداقل  که  می دهد  نشان 
تاریخ مورد نظر اندیشمندان بوده است. نخستین تعریف که 
بیشتر مد نظر کسانی نظیر افالطون و ارسطو بوده عبارت است 
از »   عدالت   به مثابه برابری گروه های برابر« که در توجیه نظام 
کاستی و طبقاتی به کار گرفته می شده است )لشکری ، 1388؛ 
بختیاری ، 1380 و میراحمدی، 1385( . تعریف دوم که ریشه 
در اندیشه های مارکسیستی دارد عبارت است از »عدالت     به 
 . )Burkett, 2006( یکسان«  برابری  و  طبقات  حذف   مثابه 
به  و  بوده  مدرنیست                 ها     نظر  مورد  بیشتر  که  تعریف  سومین 
استانداردیزاسیون انجامیده عبارت از »عدالت به مثابة تأمین 
حداقل ها برای همه« است )بحرینی، 1378( . تعریف چهارم 
که کسانی نظیر »مونتسکیو« و »جان الک« به آن پرداخته اند 
»  عدالت به مثابه اجرای یکسان قانون« است )الک، 1377( . 
تعریف پنجم که به ویژه در آرای »هانری لوفور« طرح می شود 

)لوفور،  شهر«  حق  رعایت  مثابه  به  »  عدالت  از  است  عبارت 
»جان  اندیشه های  در  فی المثل  که  ششم  تعریف   . )1389
از  حمایت  مثابه  به  »  عدالت  گرفته  قرار  توجه  مورد  راولز« 
گروه های محروم« است )Rawls , 1971؛ راولز، 1376؛ راولز، 
1385؛ فیتزپتریک ، 1383؛ واعظی، 1388( . هفتمین تعریف 
که مورد نظر لیبرالیست هاست عبارت است از »  عدالت به مثابه 
حداکثرسازی فایده« که کمتر به شیوه توزیع توجه دارد )تلیس ، 
1385( . و باالخره هشتمین تعریف که مورد نظر اندیشمندان 
به  »  عدالت  از  است  عبارت  است  سن  آمارتیا  نظیر  متأخر 
. )1390 )سن ،  انتخاب«  آزادی  و  قابلیت ها  برابری   مثابه 

نیز  ادبیات جغرافیا و شهرسازی  این مفاهیم در حوزه  بسط 
اخیر  سال های  در  شده،  آغاز  پیش  سال   40 حدود  از  که 
هاروی« ،  »دیوید  است .  انجامیده  نوینی  رهیافت های  به  نیز 
کسانی  نخستین  از  بتوان  شاید  را  مارکسیست  جغرافی دان 
دانست که در سال 1973 در کتاب »عدالت اجتماعی و شهر« 
به توزیع فضایی »درآمد« )در تعریفی کلی »هرچیزی که قابل 
تعریف  در  و سعی  پرداخته  می نامد(  درآمد  را  است«  توزیع 
ویژگی های یک توزیع عادالنه در مقایس سرزمینی و منطقه ای 
دارد 1)هاروی ، 1376: 98و99( . 10 سال پس از هاروی ، »جی. 
اچ. پیری« تالش کرد تا امکان شکل دهی به مفهومی از عدالت 
اجتماعی  اجتماعی و عدالت    براساس مفاهیم عدالت  فضایی 
منطقه ای2 را ارائه نماید )Pirie, 1983( . بعدها »هوارد ژیلت« ، 
رئیس سابق جامعة تاریخ برنامه ریزی شهری و منطقه ای امریکا ، 
در کتاب »میان زیبایی و عدالت   : نژاد ، برنامه ریزی و شکست 
 ،)Gillette, 1995( دی سی«  واشنگتن  در  شهری   سیاست 
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و  شهری  برنامه ریزی  دپارتمان  استاد  کمپل«،  »هیدر 
تحت  مقاله ای  در  انگلستان ،  شفیلد  دانشگاه  منطقه ای 
تازه«  ارزیابی  یک   : برنامه ریزی  در  عدالت  »به سوی   عنوان 
استاد  مارکوس«،  »پیتر   ، )Campbell & Marshall, 2006(
کتاب  در  نیویورک،  در  کلمبیا  دانشگاه  شهری  برنامه ریزی 
عمل  و  نظریه  دربارة   مباحثی  عادالنه ،  شهر  جستجوی  »در 
کتاب  در  سوجا«  »ادوارد   ،)Marcuse, 2009( برنامه ریزی« 
»سوزان  و   )Soja, 2010( فضایی«  عدالت    »جستجوی 
فینشتاین«، استاد برنامه ریزی و طراحی شهری دانشگاه هاروارد ، 
)Fainstain, 2010( »در کتابی تحت عنوان  »شهر عادالنه 
به تالش برای تعریف مفهوم عدالت   فضایی پرداختند . به عنوان 
مثال ، »سوجا« چنین می نویسد نابرابری های توزیعی یکی از 
پایه ای                ترین و واضح ترین بیان های نابرابری فضایی است و در 
ادامه ضمن اشاره به نیازهای حیات شهری،  آموزش ، حمل و 
نقل عمومی ، پلیس و جلوگیری از جرم ، تا نیازهای شخصی تر 
نظیر غذا ،  مسکن و اشتغال تالش می کند با بهره گیری از تعریف 
.)Soja , 2010: 47( لوفور از فضا،  عدالت فضایی را تبیین نماید 

با وجود این چند مطالعه ، به نظر می           رسد هنوز مسیر زیادی 
فضایی  عدالت     برای  همگان پذیر  تعریفی  به  دستیابی  برای 
)اگر اساساً چنین تعریفی محتمل باشد( باقی مانده است . به 
ویژه همة این اندیشه ها به تلقی »غربی« از عدالت و عدالت 
فضایی معطوف است . بدین جهت ، الزم است تا به تعابیر سایر 

ملل از    عدالت و نمودهای فضایی آن توجه بیشتری شود . 

عدالتدراندیشههایجامعههند

درک هر جامعه از مفهوم عدالت ، متناسب با مبانی ایدئولوژیک 
و اندیشه های سیاسی و اقتصادی جامعه می تواند تفاوت یابد . 
جوامع  شهروندان  ادراک  روی  مختلفی  مطالعات  تا  کنون 
مختلف در خصوص عدالت انجام شده است . به عنوان مثال ، 
»مارشال و سویفت« ، در سال 1993 به این سؤال پرداخته اند 
که آیا جامعه انگلستان حقیقتاً جامعه شایسته ساالری است؟ در 
پیمایش ملی علوم اجتماعی استرالیا در سال 1984 و پیمایش 
ارزش های استرالیایی در سال 1983 به درک مردم استرالیا 
از عدالت   توزیعی و ارتباط میان درآمد واقعی ، درآمد ذهنی و 
درآمد مشروع پرداخته شده است . در امریکا ، تحقیقات »رین  
واتر« ، در سال 1974 نشان داد که درک عمومی آمریکایی ها 
در  است .  منزلتی  رتبه  بندی  مشابه  مشروع  درآمدهای  از 
سیگله  و  لیپکو  بررسی های  نظیر  مختلفی  مطالعات  فرانسه 
در سال 1993 و »بگ و بستونی« در سال 2003 به تفاوت 
پرداخته اند  شهروندان  دید  از  ناعادالنه  و  عادالنه  مفهوم  دو 
)یعقوبی ، 1388: 67-63( . در ایران نیز ، دو مطالعه عمده در 
ادراک  تفاوت  در  آن ها  از  یکی  که  دارد  وجود  این خصوص 

شهروندان معمولی و نخبگان شهر تهران در خصوص عدالت 
اجتماعی را تبیین می کند )صدیق سروستانی و دغاقله، 1387( 
 و دیگری به درک ایرانیان از عدالت   می پردازد )یعقوبی، 1388(. 
مطالعه حاضر به بررسی ادراک جامعه هند در ادوار گذشته و 
امروز در خصوص مفهوم عدالت اجتماعی می پردازد . پیچیدگی 
این مطالعه در مقایسه با مطالعات پیشین در بررسی تاریخی 
آن است. بنابراین، روش تحقیق نمی تواند مبتنی بر مطالعات 
پیمایشی و با استفاده از روش های رایج پرسش نامه ای باشد . 
با توجه به این امر از یک سو به بررسی منابع و متون موجود 
و مورد توجه در جامعه هند پرداخته شده و از سوی دیگر به 
بررسی شکل شهرهای هند به عنوان نمودی از درک عمومی 
و  هند  شهرهای  استخوان بندی  است .  شده  توجه  عدالت  از   
سیر تحول آن ها می تواند نشان دهد که تلقی نظام سیاسی و 
اجتماعی از عدالت تا چه حد برابری طلبانه بوده است . بررسی ها 
و  اجتماعی  سیاسی ،  فلسفی ،  تلقی  می توان  می دهد  نشان 
فضایی از   عدالت در هند را در سه دوره بررسی نمود . دوران 
اول ، دوره ای است که جامعه هند بیشتر متأثر از اندیشه های 
آیینی )و به ویژه آیین هندو( است . دومین دوره ، دوران مدرن 
از فلسفه  از استقالل هند است که هند جدید متأثر  و پس 
سیاسی گاندی شکل می گیرد   . سومین دوره نیز ، دوران کنونی 
هند است که می توان آن را هند پس از هزاره3 نامید . در ادامه 
شد . خواهد  پرداخته  دوره  سه  این  از  هریک  به  تفکیک   به 

دورهاول:پیشامدرن

مطالعات مختلفی در خصوص نظام طبقاتی در گذشتة هند 
شده است . به عنوان مثال »اکتا سینگ« تاریخچه ای از نظام 
از اصالحات  ارائه می            کند و تحوالت آن را پس  کاستی هند 
می کند  ادعا  وی  می کند .  تشریح  گاندی  عصر  اجتماعی 
نظام طبقاتی در حقیقت نه از اعتقادات دینی ، بلکه از عرف 
اجتماعی هند ناشی می شود )Singh, 2009 : 11( . دو کتاب 
توسط  دیگری  و  رائو«  »سانگیتا  توسط  یکی  هم نام ،  تقریباً 
»راجندرا پاندی« تحت عنوان »نظام کاستی در هند : اسطوره 
. )Rao, 1989 ؛ Pandey, 1986( و واقعیت« نوشته شده است 

میترا«  »سنگ  و  چاندرا«  »رامش  به  مربوط  دیگر،  اثر 
است  شده  نوشته  هند«  در  کاستی  »نظام  عنوان   تحت 
)Chandra & Mittra, 2003( . »چاندرا« همچنین در کتاب 
به  هند«  در  کاستی  نظام  تکوین  و  »هویت  نام  به  دیگری 
بررسی منشأ و نحوه رشد اندیشة کاستی در هند می پردازد . 
او در این کتاب ادعا می کند که نظام کاستی در کشور هند به 
اندازه خود تمدن هند قدمت دارد . وی همچنین به اصالحات 
می نماید  اشاره  حوزه  این  در  گاندی  و  بودا  نظیر  کسانی 
)Chandra, 2005: 7( . »هایاوادانا رائو« نیز در کتابی به نام 
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»نظام کاستی هندی : یک مطالعه« با بررسی آرای مختلف 
دربارة ریشة اندیشة کاستی به این واقعیت اشاره می کند که 
هیچ قطعیت مورد وفاقی وجود ندارد که نشان دهد کدام یک 
از عوامل نژادی ، اجتماعی ، اقتصادی و یا دینی موجب پیدایش 
نظام کاستی در هند شده است )Rao, 2003( . »پروثی« در اثر 
خود به نام »نظام کاستی هندی« که در سال 2004 منتشر 
شد ، تئوری های مرتبط با نحوه پیدایش نظام کاستی در هند 
را به سه دستة »نظریه های دینی- اسطوره ای«، »نظریه های 
تقسیم  تاریخی«  اجتماعی-  »نظریه های  و  زیست شناختی« 
دینی  تئوری های  براساس  می کند  اشاره  وی  می کند . 
اسطوره ای ، مبتنی بر ریگ ودا4، کتاب باستانی هندوان ، تفاوت 
می شوند(  وارنا5خوانده  اصطالح  به  )که  طبقات  از  هریک 
اولیه  انسان  مختلف  بخش های  از  آن ها  پیدایش  زمان  در 
برهما ی7   بدن  اعضای مختلف  از  روایتی  یا در  )و  )پوروش6( 
چهار  به  شهروندان  اساس ،  این  بر  است .  شده  ایجاد  خالق( 
)که   9 چتری ها  شده اند(،  خلق  سر  از  )که  برهمن ها8  گروه 
خلق  پا  ران  از  )که  ویشیاها10  شده اند(،   خلق  دست ها  از 
شده اند( و شودرا ها11 )نجس ها که از پا خلق شده اند( تقسیم 
به  کتابی  در  نیز  )Pruthi, 2004:1( . »چاکراورتی«  می شوند 
نام »سیستم کاستی در هند« به بررسی ریشه ها و تحوالت 
نظام کاستی لمس   ناپذیری 12در جامعه هند از عصر آریایی ها 
همچنین   . )Chakravorty, 1970( می پردازد  کنونی  عصر  تا 
»ناروناکار« نیز کتاب خود را به موضوع »لمس ناپذیری و نظام 

 . )Naronakar, 2003( طبقاتی در هند« اختصاص می دهد
در هر حال ، صرف نظر از دیدگاه هایی که در خصوص منشأ 
اندیشة کاستی در هند وجود دارد ؛  آنچه مورد وفاق است این 
کاستی ،  نظام  مدرن( ،  از  پیش  )دوره  دوره  این  در  که  است 
این  می  کرد .  دسته بندی  مختلفی  گروه های  به  را  شهروندان 
بودند  متفاوت  کاماًل  از حقوق شهری  بهره مندی  در  گروه ها 
نبود .  به شهر  راهی  را  که حتی طبقه شوترها  نحوی  به  که 
تغییر  نیز بدون  اندیشة نظام کاستی در دوران استعمار  این 
باقی ماند و نظام اجتماعی همچنان مبانی مشروعیت بخشی 
به نابرابری   های طبقاتی در جامعه حاکم بود . نکته جالب توجه 
در این میان عدم امکان جابجایی بین طبقات در طول دوران 
نابرابری  این  تناسخ،  به فلسفه  با توجه  و  بود  حیات هر فرد 
نظام  می شد.  توجیه  بعدی  زندگی  در  ارتقا  وعده  طریق  از 
فضایی شهرها نیز متأثر از همین اندیشه ، از الیه های مختلفی 
)شاید شبیه به آنچه در ایران کهندژ، شارستان و ربض خوانده 
می شود( تشکیل می شد . گروه های پایین دست جامعه که به 
»نجس ها« معروف بودند ، حتی پس از آنکه به درون شهرها 
راه یافتند فاقد مسکن بوده و در خیابان ها می زیستند. تصویر1 
نمایشی از تضاد طبقاتی در بخش های مختلف شهر هندی را 

نشان می دهد که تا امروز نیز قابل مشاهده است .

دو  بررسی  به  شهرها،  این  کالبدی  شکل  مطالعه  منظور  به 
نمونه »جیپور« و »ادیپور« پرداخته می شود .

• سازمانفضاییدردوشهرجیپوروادیپور
در شهر های هندو ، نمادگرایی مذهبی اهمیت زیادی می یابد . 
از  عریضی  خیابان       های  طرح ها  این  تمامی  در  دوره ،  این  در 
شمال به جنوب و از شرق به غرب در مرکز شهر و در کنار 
تقدیس  طرح  همچنین  طرح ها  این  می  کنند .  تالقی  معبد 
برهمائیان  نشان می دهد . چنانکه  را  رابطه طبقاتی  از طریق 
در مرکز ، طبقات پایین تر اجتماعی در فاصله بیشتر از مرکز 
در  می شدند .  مستقر  شهر  اطراف  در  نجس ها  باالخره  و 
مکان گزینی  شکل  بدین  مختلف  گروه های  گاه  طرح ها  این 
 : وتشیاس  قلب-   : کشاتریاس  سر-   : برهمائیان   : می شدند 
بازوها – سودراس : پاها13 )راپاپورت، 1387: 430 و 431( . 
این نمادگرایی و مکان گزینی طبقاتی در دو تصویر2 و 3 نشان 

داده شده است .
این الگوی فضایی ، که نشان دهندة شیوة استقرار تفکیک شده 
اطراف  از شهرهای کوچک  کاست ها در شهر است ، در یکی 
نشان  )تصویر4(  شهر  این  نقشة  است .  مشاهده  قابل  جیپور 
بر  مبتنی  بافت  مورفولوژی  و  شهری  معابر  چگونه   می دهد 

شبکه شطرنجی شکل گرفته اند . 
این شبکة مربع ها و مستطیل ها ، که به طور تاریخی برخی از 
شهرهای هند را تحت تأثیر قرار داده است ، حتی در نگاره های 
از محدوده های  الگویی  هندی نیز مشاهده می شود. تصویر5 
متحدالمرکز را نشان می دهد که در یکی از نگاره های هندی 

ترسیم شده است .
در جهت بررسی نمود فضایی این تعریف از عدالت ،   این مقاله 
به بررسی دو نمونه موردی در شهرهای هند می پردازد . نمونه 
از  و  راجستان  ایالت  مرکز  است . جیپور  نخست شهر جیپور 
دارای  شهر  این  است .  هندوستان  کشور  تاریخی  شهرهای 
را  شهر  این  احداث  اقوال  از  برخی  است .  طوالنی  قدمتی 
مربوط به سال 1727 و اقدامات مهاراجه سوای جای سینگ 
دوم می دانند ، با این حال ، »جیمز موریس« شکل گیری این 
شهر را به تاریخی بسیار قدیمی تر از این زمان مربوط می کند 

)موریس ، 1387: 404( .
سازمان فضایی امروزی شهر جیپور همچنان براساس بخش بندی 
نقشه های  بررسی  است .  اجتماعی  تقسیمات  بر  مبتنی 
تاریخی )تصویر6( و نقشة کنونی شهر )تصویر 7( و همچنین 
مشاهدات میدانی نشان می دهد ساختار شهر جیپور از شبکة 
برنامه ریزی  صورت  به  که  شده  تشکیل  چندالیه  و  شطرنجی 
اجتماعی می انجامد .  اقشار و طبقات  به جدایی گزینی   شده ای 
شهر دیگری که به طور تاریخی این نظام سلسله مراتبی را در 
ادیپور  است .  ادیپور  شهر  کرده ،  حفظ  خود  فضایی  سازمان 
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هرچند  است .  هندوستان  راجستان  ایالت  در  دیگری  شهر 
از  شهر  این  و  است  بوده  راج ها  ییالقی  منطقه  ادیپور  شهر 
کمتری  فقیر  افراد  و  می آید  حساب  به  هند  تمیز  شهرهای 
دارد ، با این حال جدایی گزینی طبقات مرفه در این شهر حتی 
سه  در  که  گونه ای  به  است .  مشهود  جیپور  شهر  از  بیشتر 
به  این شهر، کاخ های بزرگی واقع شده اند که  دریاچة غربی 
صورت جزیره هایی از بافت شهری مجزا شده و محل سکونت 
ثروتمندان هستند . تصویر 8 موقعیت این سه دریاچه و محل 

استقرار قصرها را نمایش می دهد .
بررسی این دو شهر نشان داد الگوی اندیشة هندیان، که به 
است،  معتقد  اجتماعی  کاست های  و  طبقات  جدایی گزینی 
ایجاد الیه های متحدالمرکز  از طریق  چگونه ساختار شهر را 

تحت تأثیر قرار داده است .

تصویر1. برج هایی در پس زاغه های شهر بمبئی، هند. عکس : مریم طالبی، آرشیو پژوهشکده نظر، 1391.

دورهدوم:مدرن

دوران دوم با استقالل هند در اواخر دهه 1940 آغاز می شود . 
نهضت گاندی ، علی رغم آن که در ظاهر هیچ ستیزی با باورهای 
آیینی شهروندان نداشت ، این اندیشه را که امکان تغییر سطح 
و سبک زندگی برای افراد وجود ندارد به طور ضمنی زیر سؤال 
اندیشة  با  بعدها  که  اندیشه  این   . )Chandra, 2005 :9( برد 
مدرنیست ها تلفیق شد ، در پی توجه به توده های شهروندان و 
تأمین نیازهای اولیه و حداقلی بود . اندیشة مدرن عدالت را در 
برآوردن »حداقلی« از »نیاز«های هر انسان تعریف می نمایند 
و لذا استانداردیزاسیون مطرح می شود . کیفیت های فضایی و 
بصری شهر در این »حداقل« ، جایی ندارد . زیرا هدف اصلی 
اولیه هرم »مازلو«14برای همگان است . لذا  برآوردن نیازهای 
فضای شهری از میان می رود، با وجود این ، فرم در شهر تقویت 
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تصویر 3. زون های متحدالمرکز به الگوی طراحی سازمان فضایی شهر هندو. مأخذ : تصویر2. مکان گزینی طبقات مختلف در شهر هندو، مأخذ : راپاپورت، 1387: 431.
Tillotson & Sachdev, 2003: 25

می شود که نشان از قدرت سازوکارهای حکومتی است .
کمک  انبوه  تولید  را،  جهان  فقیران  است،  معتقد  گاندی 
نمی کند ؛  بلکه تولید به وسیله توده ها آن ها را یاری می دهد 
)بحرینی، 1378( . با این حال، زمانی که نهرو به عنوان اولین 
غرور  ایجاد  به  تصمیم  استقالل  از  پس  هند  جمهور  رئیس 
»لوکوربوزیه«  از  می گیرد ،  پنجاب  استان  شهروندان  برای 
دعوت می نماید تا به تولید انبوه مسکن در این شهر بپردازد . 
این  اول حاکمان به شهرها شکل می دادند ، در  اگر در دوره 

دوره حاکمان و تکنوکرات ها شکل شهر را تعیین می کردند .
به منظور بررسی شکل شهر در این دوره، دو نمونه شاندیگار 

و گاندی نگر مورد بررسی قرار می گیرند .

•تجربهایجاددوشهرجدیدشاندیگاروگاندینگر
نمود  بررسی  برای  مطالعه  این  در  بررسی  مورد  شهر  اولین 
است .  »شاندیگار«  شهر  عدالت  ،  از  مدرن  تعبیر  فضایی 
»شاندیگار« یا »چندیگر«، شهر مدرن شطرنجی است که به 
از جدایی  پس  که  اجتماعی  بحران  دلیل  به  »نهرو«  دستور 
پاکستان از هند به وجود آمده بود ، ساخته شد . پس از امضای 
موافقت نامة سال 1947 میان هند و پاکستان ، ایالت پنجاب 
در  ایالت  این  پایتخت  الهور  و  شد  تقسیم  کشور  دو  بین 
با مسئلة  باختری قرار گرفت . دولت پنجاب شرقی  پاکستان 
تنظیم امور ایالت و رسیدگی به وضع پناهندگان روبرو شد و 

انتخاب شهری به عنوان پایتخت پنجاب هند در دستور کار 
قرار گرفت . در آغاز شهرهای موجود بررسی شد اما هرکدام 
تا شهر جدیدی  بر آن شدند  به دلیلی پذیرفته نشد . سپس 
را بسازند ، زیرا این امر احتماالً می توانست به ایجاد غرور ملی 
میان هندیان ایالت پنجاب کمک زیادی نماید . دولت مرکزی 
نیز از این تصمیم پشتیبانی کرد و نهرو این شهر را نماد آزادی 
آیندة  بیانگر سرنوشت  و  از سنت های گذشته  رهایی  و  هند 
به عنوان چشم انداز چنین شهری، طراحی یک  ملت خواند . 
شهر جدید مدرن در دستور کار قرار گرفت . به همین جهت ، 
نهرو از لوکوربوزیه ، معمار مدرن فرانسوی درخواست کرد تا به 

طراحی این شهر بپردازد .
مروری بر اندیشه های مدرنیستی درباب   عدالت و به ویژه آرای 
شاندیگار  در  عدالت    فضایی  نمود  می دهد  نشان  لوکوربوزیه 
به چه شکل بوده است .  لوکوربوزیه در ابتدا طرفدار سیستم 
رقابت  نامرئی  دست  که  داشته  اعتقاد  و  بوده  سرمایه داری 
قادر خواهد  بود ،  آزاد که »آدام اسمیت« آن را مطرح کرده 
با سلسله  اما  نماید .  فصل  و  را حل  جامعه  مسایل  کلیه  بود 
اقتصادی  بزرگ  بحران  آثار  شدت گرفتن  جمله  از  اتفاقاتی 
نزدیک  آزادی  ضد  به  را  خود  تدریج  به  لوکوربوزیه   ،1929
کرده و معتقد شد تنها دولتی که مسلح به دیکتاتوری باشد ، 
می تواند در جامعه ایجاد هماهنگی کند و یک جامعه متنوع و 
آزاد نمی تواند خود را با خواست های دوره جدید تطبیق دهد . 
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تصویر 4 . نقشه شهر سنگنر )در 40 کیلومتری جیپور( در قرن 18. مأخذ : 
 Tillotson & Sachdev, 2003: 29

تصویر5. الگوی زون های متحدالمرکز در نگاره های هندی در ترسیم معبد راجانتا در 
سرینگام. مأخذ :

 Tillotson & Sachdev, 2003: 28

راهروهای  در  فقرا  و مشاهده  آمریکا  به  لوکوربوزیه  مسافرت 
زیرزمینی نیویورک، لوکوربوزیه را به این اعتقاد کشاند که یک 
شهر انسانی باید بدون طبقه باشد . در طراحی شهر نباید به 
غنی و فقیر فکر کرد ، بلکه باید به انسان فکر کرد . وی مقیاس 
انسانی را »درست به اندازه نیاز انسان ، نه بیشتر و نه کمتر« 

تعریف می کند )بحرینی ، 1378: 28( .
با روی گردانی لوکوربوزیه از نظام سرمایه داری، وی به دستی 
که  یافت  اعتقاد  بازار(  نامرئی  نظریه دست  مقابل  )در  مرئی 
وی  بنابراین  بود .  خواهد  فرودست  طبقات  نیاز  رفع کنندة 
و ساخت  برنامه ریزی  برای  معمار  و  دولت  پررنگ  به حضور 
دیگر  همچون  لوکوربوزیه ،  دارد .  باور  سکونتی  مجتمع های 
آن جا  از  و  می آورد  روی  استانداردگرایی  به  مدرن ،  معماران 
که در پی تأمین حداقل ها برای همگان است ، سعی در اکتفا 
این  با  و  دارند  مشخص  »کارکرد«  که  دارد  کاربری هایی  به 
و خانه  مفهوم فضای شهری می شود  فاقد  استدالل ، خیابان 

کارکردی صرفاً خوابگاهی می یابد .
مشاهدات میدانی در خصوص شهر شاندیگار نشان می داد که 
این شهر برخالف الگوی سنتی شهرسازی در هند ، شهری با 
خیابان های وسیع است . بخش های مختلف این شهر فاقد نظام 
طبقاتی مشخص هستند و در طراحی آن سعی شده با اتکا 
به شبکه شطرنجی ، همه بخش های شهر از شرایط مساوی و 
مشابهی برخوردار باشد. اکتفا به حداقل ها برای همه موجب 
شده تا خانه های مسکونی نتوانند کارکرد مورد نظر شهروندان 
هندی را برآورده سازند. از سوی دیگر، مقیاس بزرگ به کار 
دادگاه  نظیر آن چه در  بتونی  گرفته شده در ساختمان هایی 
عالی شاندیگار مشاهده می شود ، حس هراس را ایجاد می کند .                                                                                                                   

شهر شاندیگار از 56 بخش )Sector( تشکیل شده که در قالب 
استقرار  معابر  از  عمودبرهم  شبکه ای  در  شهری  بلوک های 
یافته اند )تصویر9(. در این میان ، مهم ترین بخش ، بخش 17 
شهری  فضای  تنها  شاید  و  شهر  مرکز  حقیقت  در  که  است 
نسبت  الحاقاتی  امروزه  )هرچند  می آید  حساب  به  شاندیگار 
به  را  ایجاد شده که فضاهای جمعی جدیدی  اولیه  به طرح 

شاندیگار افزوده است( .
مشاهدات میدانی کارکردهای ویژه ای را در بخش 17 نمایش 
می دهد . یکی از جالب ترین کارکردها که در تصویر 10 نشان 
این  توجه  جالب  موضوع  است .  کارگران  اعتراض  شده  داده 
به  اینکه در طراحی شاندیگار تالش شده  است که علی رغم 
صورت آمرانه به تأمین حداقل ها برای همه و حذف طبقات 
با این وجود امروزه کارگران ساکن در این شهر  اقدام شود ، 

نسبت به نابرابری های موجود اعتراض دارند.
»گاندی نگر«  شهر  دوره ،  این  در  بررسی  مورد  شهر  دومین 
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تصویر 6. نقشه کلی شهر جیپور، مأخذ : موریس، 1387: 404 .

 www.maps.google.com, 2012 : تصویر 7. شبکه شطرنجی بافت شهری جیپور، مأخذ

توسط  گجرات  ایالت  مرکز  عنوان  به  که  گاندی نگر  است. 
شاگردان هندی لوکوربوزیه ، »اچ.کی. موادا15« و »پراکاش ام. 
اپت 16« ساخته شده ، نیز نمونه ای کوچک اما مشابه از شاندیگار 
از  میدانی  مشاهدات   . )1391 شیردست ،  و  )فراهانی فرد  بود 
گاندی نگر به صورت شهری بود که صرف نظر از خیابان ها و 
میدان های منظم و طراحی شده اش ، بیشتر به جنگلی خالی از 
سکنه شباهت داشت . خانه ها و ساختمان های اداری و تجاری 

با فاصله از لبة خیابان ساخته شده بودند و زندگی خیابانی 
برخالف شهرهای سنتی هند ، در این شهر چندان خودنمایی 
نمی کرد؛ هرچند زاغه نشینی به صورت پراکنده در این شهر 
دیده می شد ، پدیده ای که گویا در همة شهرهای هندوستان 
شهر  طراحان  ایدة  است .تصویر11  اجتناب ناپذیر  امری 
گاندی نگر را نشان می دهد . براساس این نقشه  می توان گفت 
شبکه شطرنجی همانند شاندیگار مورفولوژی بافت شهری را 
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تصــور 8. نقشــه شــهر ادیپــور و نحــوه اســتقرار جزیره هــای محــل کاخ هــای متمــوالن، 
http://images.travelpod.com/users/melindaoba/1.1329416120. مأخــذ:   

plan-d-udaipur.jpg

تصویر 9. نقشه شبکه شطرنجی شهر شاندیگار، هند. مأخذ :
Chandigarh Administration, 2012: http://sampark.chd.nic.in/images/  

 city_map.gif

شکل می دهد . با این وجود در این شهر تعداد مراکز شهری 
از شاندیگار پیش بینی شده اند )چهار  و غیرمتمرکزتر  بیشتر 
مرکز به جای یک مرکز( . در هر حال آن چه در این دو نمونه 
در  تکنوکرات ها  اندیشه های  به  حاکمان  توجه  دارد ،  تشابه 
ساخت شهر است . در این دوره اگرچه برخالف دوران پیشین ، 
شهر تنها از سوی حاکمان ساخته نمی شود ، اما هنوز نمی توان 
 شاهد حضور مردم در فرآیندی مشارکتی در طراحی شهری بود . 

دورةسوم:پسامدرن

دورة سوم دوره پسامدرن است که به ویژه متأثر از اندیشه های 
اندیشمند هندی ، »آمارتیا سن«، برندة جایزه نوبل اقتصاد در 
سال 1998بوده است. اندیشه های وی در میان سیاست گزاران 
امروزین جامعه هند جایگاه ویژه ای دارد . به عنوان مثال رئیس 
پارلمان هند در سال 2008 از وی دعوت کرده  است که درباره 
 مقتضیات عدالت در آن مجلس سخنرانی کند )سن ، 1390: 32( . 
تألیفات  در  را  عدالت    باب  در  خود  اندیشه های  سن  آمارتیا 
اخص  طور  به  مقاله  این  در  که  است  کرده  تبیین  متعددی 
و  »برابری   ، » »اندیشة عدالت  عناوین  او تحت  بر سه کتاب 
آزادی« و »هویت و خشونت : توهم تقدیر« تمرکز می شود. 

وی در مجموعة اندیشه های خود ،   عدالت را عمدتاً به معنی 
برابری قابلیت ها تعریف می کند . براساس دیدگاه وی ، مکاتب 
توجه  درآمدها  میزان  به  عدالت  تعریف    در  عموماً  اقتصادی 
کرده اند . شاخص هایی نظیر خط فقر خانوار نشان دهندة اتکای 
تعاریف پیشین بر درآمد بوده اند . اما با توجه به اینکه انسان   ها 
مطلوبیت  به  منجر  برابر  درآمدهای  ندارند ،  یکسانی  قابلیت 
برابر نمی شود . به عنوان مثال ، یک فرد معلول نیازهای زیادی 
دارد تا به قابلیت مساوی با فرد عادی برسد . در نتیجه متغیر 
افزایش  بر  مبتنی  تعریف   عدالت ،  در  وی  پیشنهادی  اصلی 
 قابلیت های افراد است )سن ، 1390؛ سن ، 1379 و سن ، 1388( .
بیشتر  توجه  به  منجر  شهری  مطالعات  حوزه  در  تعبیر  این 
و  زاغه   نشینان  توانمندسازی  شد .  توانمندسازی  مفهوم  به 
گروه های محروم در شهر، سیاستی است که امروزه به طور 
قرار گرفته است . در  جدی در شهرهای هند در دستور کار 
اتفاق  به  شهروندان  خود  و  تکنوکرات ها  حاکمان،  دوره  این 
مشارکتی  رویکردی  طریق  از  و  می نشینند  میز  یک  سر  بر 
بررسی  منظور  به  می پردازند .  شهری  توسعه  برنامه ریزی  به 
نمونه  رویکرد ،  این  اثر  در  شهرها  فضایی  سازمان  تغییرات 

موردی احمدآباد برای مطالعه انتخاب شده است . 
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تصویــر 10. تظاهــرات کارگــری در بخش 17 شــاندیگار کــه نمایش دهنــد ة نابرابری های 
ــر، 1391. ــکده نظ ــیو پژوهش ــکوهی، آرش ــح ش ــس : محمدصال ــت. عک ــود اس  موج

تصویر 11. نقشه طراح کلی شهر گاندی نگر در زمان طراحی توسط موادا و اپت. مأخذ :    
.http://www.planetizen.com/node/49410 Apte, 2011

• توانمندسازیواسکانمجددزاغهنشیناندرشهر
احمدآباد

این  امور  اداره  برای  سه سطحی  ساختار  یک  از  هند  کشور 
دموکراسی بزرگ بهره می گیرد . این تقسیم سه گانه که شامل 
سه رده دولت مرکزی، ایالت و حکومت محلی می شود ، از سال 
1990 در پی تحوالت سیاسی ایجاد شده در هندوستان بکار 
گرفته شده است . در آغاز این تحوالت به دلیل مشخص نبودن 
روابط مالی، مسئولیت هریک ازاین اجزای سه گانه و دولت    های 
محلی در اداره شهرها خصوصاً تأمین خدمات و زیرساخت های 
شهری با ناکامی هایی مواجه می شود . این فضای مبهم اوایل 
دهه 90 شهرهای در حال پیشرفت بزرگ هند مانند احمدآباد 
را با مشکالت متعددی مواجه ساخت. و منجر به افزایش وسعت 
 بافت های مسئله دار شهری در احمدآباد شد )خلیجی، 1394( .

به  منجر  جدید  مشارکتی  رویکردهای  به  توجه  با  امر  این 
توانمندسازی  جهت  در  مردم نهاد  سازمان هایی  شکل گیری 

شهروندان شد .
مجموعة »پاریوارتانیکی« از نمونه های موفق اجرا شده توسط 
سازمان مردمی انجمن زنان خانه ساز ماهیال در شهر احمدآباد 
است ، این سازمان غیر دولتی با آموزش مهارت های حرفه ای و 
فنی به زنان کارگر در ساختمان و تجمیع نیروی کار ایشان 
همچنین  و  خود  برای  زندگی  فضاهای  ساخت  منظور  به 
به  راستا  این  در  دولتی  بخش  فعالیت های  کردن  هم راستا 
است .  آمده  فایق  پاریوارتان  زاغه نشینی  مجموعة  ساماندهی 
احداث خانه ها برای هر خانواده به میزان مساحت تصرف شده 
آلونک قبلی و بر پایة تأمین محل زندگی، آشپزخانه و توالت 
ایجاد  با  دولت  و  است  شده  گرفته  نظر  در  خانه  هر  برای 

زیرساخت ها و تأمین بودجة احداث به صورت پرداخت وام به 
 ساکنین ، مراتب را جهت عملیات احداث تسهیل نموده است 
)کیمیایی، 1394( . تصویر12 یکی از گردهمایی های آموزش 
شهروندان و توانمندسازی آنان در احمدآباد را نشان می دهد .

پیگیری  زاغه ها  شبکة  برنامه  قالب  در  احمدآباد  که  راهی 
بهره گرفتن  با  که  است  اجتماعی  فرآیندی  بر  می کند متکی 
از توان و انگیزة سازمان های مردم نهاد در آموزش ساکنین و 
باال بردن مهارت آنان فرصت های مختلفی را در اختیار آنان 
قرارداده تا با قرارگیری در فرآیندی تدریجی موجب ارتقای 

وضعیت سکونتگاه ها و کیفیت زندگی آنها شود . 
بنابراین این الگو مبتنی بر بهره گیری از رهیافت کاهش فقر 
است .  بوده  توأمان  صورت  به  توانمندسازی  در  کارآفرینی  و 
در چارچوب این رهیافت ها استفاده از منابع مالی گروه های 
محلی و کمک به افزایش آنها از طریق افزایش سطح مهارت ها 
مقدم بر دریافت هرگونه اعتبار و یا کمک مالی خارجی است 
)خلیجی، 1394( . بنابراین مشاهده می شود که اقدامات اخیر 
 در احمدآباد مبتنی بر دو اصل اساسی آموزش و مشارکت است .
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جمع بندی مطالعه نشان می دهد تعریف عدالت در جامعة هندی 
در سه مرحله از »  عدالت به معنای نابرابری کاستی«، به »  عدالت 
به معنای تأمین حداقل ها برای توده ها« و سپس به »  عدالت 
به معنای افزایش قابلیت ها« تغییر کرده است . جدول1 امکان 

مقایسه سه تلقی از مفهوم   عدالت در جامعه هند و نمودهای 
فضایی آن در شهر را نشان می دهد. این روند در دوران کنونی 
خود ، شهرها را از نظر فضایی به سوی کاهش زاغه نشینی و 
 از نظر مدیریتی به سوی مدیریت مشارکتی سوق داده است .

تصویر 12. آموزش های توانمندسازی برای اسکان مجدد زاغه نشینان احمدآباد، عکس : امید کیمیایی، 1391.

نتیجهگیری

عواملاصلیتعریفعدالتدوره
شکلدهندهشهر

نمونههایموردبررسینمودهایفضایی

عدالت به معنای نابرابری اول:پیشامدرن
کاستی

جیپور، ادیپورشهر شطرنجی چند الیهحاکمان

عدالت به معنای تأمین دوم:مدرن
حداقل ها برای توده ها

شاندیگار، گاندی نگرمجتمع های عظیم سکونتیحاکمان و تکنوکرات ها

عدالت به معنای افزایش سوم:پسامدرن
قابلیت ها

حاکمان، تکنوکرات ها و 
شهروندان

توانمندسازی و اسکان 
مجدد

احمدآباد

 

جدول 1. مقایسه سه تلقی از مفهوم   و نمودهای فضایی آن در جامعه هند. مأخذ : نگارنده.

پینوشت

به  این تردید را مطرح می کند که توزیع عادالنه جغرافیایی، زوماً  1. هرچند بالفاصله 
توزیع عادالنه در سطح افراد منجر نمی شود .

territorial social justice .2
Post-Millennium India .3

Rig Veda .4
Varnas .5

the primal man – Purush .6
Brahma .7

Brahmans .8
Kshatrias .9
Vaishias .10

Sudras .11
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untouchability .12
13. همانگونه که مشاهده می شود این روایت اندکی با نظریه مورد اشاره »پروثی« که 

پیش از آن به آن پرداخته شد، متفاوت است.
14. هرمی مبتنی بر نظریات »آبراهام مازلو« که سلسله مراتبی از نیازهای بشری را تبیین 
می نماید . این سلسله مراتب در سطوح پایه ای به مواردی نظیر نیازهای فیزیولوژیک و 
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