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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،97-001 ،)3(01 ،پیاپی ،37تابستان 0379
نظاممنهددر
پژوهشهاینابرابریمنطقه ای؛مهروری 

الوندیپور،نینا(.)7931واکاویرویکردفضاییعدالتدر

داداشپور،هاشم؛و

میانرشت ای.فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.13-771،)9(71 ،
حوزه 
شاپا1112-6467:

نویسندگان/دسترسیب متنکاملمقال براساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداست.

)

واکاوی رویکرد فضایی عدالت در پژوهشهای نابرابری منطقهای؛
ِ
*
مروری نظاممند در حوزه میانرشتهای
هاشم داداشپور ،1نینا الوندیپور

چکیده

2

دریافت 0931/10/52 :پذیرش0931/19/10 :

چالشبرانگیزبرایجوامعانسانیویکهیازموضهوعا الهلیدر

یمنطق ایهموارهمسئل ای
نابرابر 
یههایعمهدهسیاسهتگااراندولتهیاسهت.بهرایهناسهاس،
پژوهشهایدانشهگاهیونیهزازنگرانه 

اسهتهای

پژوهشهایبسیاریدربارهحدود،ابعاد،مکانیسموپیامدهایایهنموضهو ،درحهوزهسی

دههایمتفاو وگاهمتضادیرادراینزمینه 
منجرب فقرونابرابری،لور گرفت ونظری پردازان،ای 
یههایمنطقه اییکهیاز
بیانداشت اند.دراینمیان،توج ب ابعادفضاییعدالتدرمقابل بانهابرابر 
نرو،مقاله حاضهرقصهد
انرشت ایموردتوج ،ب و یژهدرده هایاخیر،بودهاست.ازای 
حوزههایمی 

یههایمنطقه ایاز
نظاممندوجامعمحتوایمتوندانشگاهیدرحهوزهنهابرابر 
داردباتحلیلوتفسیر 
مطرحشدهدراین
الولونگرشهایاللی 

منظرعدالتفضایی،ب سنخشناسیواستخراجمفاهیمو
وبابهرهگیریازروشتحلیهل

حوزهبپردازد.اینمقال برگرفت ازطرحپژوهشکیفی،راهبرداستفهامی
ازروشهایرایجپژوهشبرایتبیهینو

محتوایکیفیلور گرفت است.تحلیلمحتوایکیفییکی
امههایمفههومیموجهوددرمتهوندانشهگاهیاسهت.ازایهنروشبه منظور
تفسیرعینهیومهنظمپی 
یهایدولتی
استگاار 
آنهادرسی 
وجهتدهندهمتوندانشگاهیوکاربرد 

آشکارسازیخطوطاللی
یهنظریمستخرجازمتوندانشگاهی
یشود.برایناساس،درمقال حاضر،چارچوبتفسیر 
استفادهم 
یهایمنطق ایتهدو ینوواکهاویشهدهوخطهوط
مطرحدرحوزهعدالتفضاییدرمواجه بانابرابر 
استگاارانایرانی
انسازدرخورتوج دراینحوزهب پژوهشگران،برنام ریزان،تصمیمسازانوسی 
جری 
یشدهاست .
یهایمنطق ایمعرف 
برایمقابل بانابرابر 
کلیدواژهها :عدالتفضایی،نابرابریمنطق ای،نومنطق گرایی،تحلیلمحتوایکیفی .
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داداشپهوردرگهروهشهرسهازی

الوندیپوردرحوزهعدالتفضایی ب راهنماییدکترهاشم

*اینمقال ازرسال دکترینینا
دانشگاهتربیتمدرستهراناقتباسشدهاست.
.1دانشیار برنام ریزی شهری و منطق ای،گروهشهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران(نویسندهمسئول) .

.2پژوهشگرودانشجویدکتریشهرسازی،گروهشهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران .


مقدمه

چالشهایاقتصادیوسیاسهیمهمهیرابهرایبسهیاریازسیاسهت

نابرابریهایمنطق ای ،
درحالتوسههع ایجههادکردهانههد.حجههمروزافزونههیاز

گههااراندولتههیب ه ویژهدرکشههورهای
نظاممنهدبه وجهودنابرابریههایمنطقه ایو
انجامشدهوشهواهد 
انرشت ای 
پژوهشهایمی 

بهیعهدالتی فضاییدراشکالمختلفدرآسیا،اروپا،افریقاوامریکایالتیناشارهداشت اند.

باوجوداین،درموردعللایننابرابریهاوراههایپاسخومقابل باافزایشنابرابریهایفضایی
ازسویسیاسهتگااراناجمها انهدکیوجهوددارد(بهاالسوهمکهاران1171،1؛سهوجا،2


49،1171؛کیم1112،3؛پایک .)1111،4

جایگاههای اجتماعی در فضاستک

نابرابریهایمنطق ای ،توزیع غیرمنصفان فرلتها و
اختالفههای

شکلگیریعدمتعادلفضاییدرمنطق وبینمناطقبایکهدیگرشهدهو

منجر ب
شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدیونهادی بینمنهاطقونهواحیمختلهف

بارزی رابین
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جغرافیهایی به وجهودمهیآورد(چپهلوگهوتز1177،5؛کهوچراروهمکهاران1171،6؛بهریو
7

مهیدههد که
استیکر .)7316،سهاختار فضهانیهز بعهد مهمهی از جامعه انسهانی را تشهکیل 
پدیدههای اجتماعی است.ب همیندلیل ،در فضا اسهت
منعکسکننده حقایق اجتماعی و تأثیر 

مهینمایهد و مفههوم
بیعدالتیدرسطوحمختلفازملیتامحلهی رخ 
ک عدالت و در برابر آن 

مییابد(دیکسی1113،8؛سهوجا.)1113،درایهنراسهتا،همهواره
«عدالت فضایی»اهمیت 

بههیعههدالتیفضهاییمطهرح
چالشههای بسهیاریدر مقیاسمنطق ایدرارتباطبا نهابرابری و 

چالشها ،رویکردهای عههدالتمحوریچونعدالتسرزمینی،9عهدالت

بودهک برای رفع این

انرشهت ای
یههایمنطقه ای وارد مبحه می 
محیطی10وعدالتفضایی11باهدف کاهش نابرابر 
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(داداشپوروالوندیپور793۱،؛داداشپوروالوندیپهور7934،؛داداشپهورو

برنام ریزی شد

؛داداشپهوروهمکهاران7931،؛زاپاتها وبیتههز117۱،2و

همکهاران1174،؛ویلیهامز1174،1
1171؛سوجا1171،؛ویلیامسن .)734۱،3

آنهاسهت.
عدالت فضایی توزیهع عادالنه فضهایی منهابع محهدود و فرلهت اسهتفاده از 
اندیگر،عدالتفضاییدرتقابلبامسئل نابرابریهایمنطق ای،توزیع و تسههیم عادالنه 
ب ب ی 
کاربریهای وابست ب آن ب منظور برخهورداری منصهفان از داشهت های فضهایی اسهت

فضا و
(سوجا1171،؛دیکسی.)1117،اینرویکردنظریب و یژهدرمقیاسشهریازپیشین نظری
قویتریبرخورداربودهوکارههایپژوهشهیمتعهددیدرایهنحهوزهلهور گرفته ،امهادر

ویژهدرپژوهشهایداخلی،کمترب اینموضو پرداخت شده

مقیاسهایملیومنطق ای،ب 

است.سابق توج عمیقترجامع علمیب عدالتفضاییدرمقیاسمنطق ایب دوده اخیر
اندوپژوهشهایمختلف

لاحبنظرانمتعددیدراینحوزهب ایرادنظرپرداخت 

یگردد.
برم 
اسهت.پژوهشههاییدرارتبهاطبهاچیسهتیابعهاد

وگاهمتضادیدراینزمین لور گرفته 
فضاییعدالتدرمقابل بانابرابریهایمنطق ایوچگونگیپاسخب ایننابرابریهاک منجر
شکلگیریمفاهیمونظری هایمختلفیدراینحوزهچندرشت ایشد .
ب 
حاضرکوششداردتاباتحلیلوتفسیرنظاممندوجامعمحتوایمقاله های

نرومقال 
ازای 
پژوهشیدرحوزهنابرابریهایمنطقه ایازمنظهررویکهردعهدالتفضهایی،به شناسهاییو
مطرحشدهدرایهنحهوزهبه ویژهبهرای
ها،الولونگرشهایاللی 

استخراجمفاهیم،نظری 
وسیاستگاارانایرانهیجههترویهارویینوآورانه و

پژوهشگران،برنام ریزان،تصمیمسازان
یزبهان موجهوددر
کاربردیبانابرابریهایمنطق ایبپردازد.برایناساس99،مقال انگلیسه 
پایگاههایعلمیشامل:


،

،

بازهزمانی1111-1171بااستفادهازکلم هایکلیدی

،

،
،

در
و

تحلیلوتفسیرکیفیشدهاند .

بازیابی،
قالبهای انتقال دانهشدرقالهبمتهون
اللیترین 

گفتنیاستک مقال هایپژوهشیاز
بودهانهد
بهینالمللهی مهورد توجه 
پژوهشهیاند و در مجهامع 

دانشهگاهی در سهط علمهی و
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محمهلههای خها 

یتوان در چارچوب همهین
اکتشافها و یافت های جدید را م 

یک
ب طور 
نظاممنهد
نروستک تحلیل محتوایی 
شدهاند ،پیدا کرد.ازای 
ی 
علمی ک تا حد امکان تخصص 
هامیتواند ب فهمعمیقمفاهیمتخصصیوسیاستگااریهدفمند کمککند .
اینمقال  
برایهناسهاس،مقاله برپایه منطهقاسهتفهامیپهژوهشبهایهکپرسهشکلهیپیرامهون
مطرحشهدهازدیهدگاهعهدالت
سنخشناسیواستخراجمفاهیم،الهولونگرشههایالهلی 

فضاییدرپاسخب نابرابریهایمنطق ایاست.درادامه بهاشهناختجوانهبوکارکردههای
پنهانموضو درطولفرایندپژوهشوبابهرهگیریازروشتحلیلمحتوایکیفیب اکتشافو
آشکارسازیخطوطاللیمحتواییدرمقال هایمنتخبپرداخت شدهاست.فرایندموردتوج 
اینپژوهشدرنمودارروب رونمایشدادهشدهاست .
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پرسش و هدف پژوهش:

چیستی رویکرد فضایی عدالت در پژوهشهای نابرابری منطقهای

جمعآوری دادههای پژوهش:

مرور نظاممند متون دانشگاهی

تحلیل دادههای پژوهش:

کدگذاری واحدهای تحلیل
کدگذاری بسته
کدگذاری باز
کدگذاری محوری

استخراج مقولههای هستهای:

ارزیابی تفسیری متون دانشگاهی
کدگذاری گزینشی

شکل شماره ( :)0فرایند مقاله
منبع:نگارندگان 

پیشینه پژوهش

درارتباطبامقیهاسمطهرحمیشهود

مسئل نابرابریدرپژوهشهایشهریومنطق ایاساسا

نروسهتکه نهابرابری در
(پاستور وهمکاران6۱6،1177،1؛سهوجا1111،و.)7323ازای 
اسهای مختلففضا نظیرنابرابری در سط جهانی ،ملی ،منطق ای ،شهریوروسهتایی
مقی 
معنامییابد.دراینراستا،نابرابریهای منطق ای ب معنای عهدم تعهادل در سهاختار فضهایی


مناطق است و خود را در شرایط متفاو زندگی ،نابرابریهای اقتصادی،اجتماعیوسیاسی و
میدهند(کهوچراروهمکهاران.)2،1171،وجهود نهابرابریههای
سط توسع یافتگی نشان 
منطق ای و عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق از پدیدههایی است ک بیشتر کشورها ،ب ویژه
درحالتوسع ،باآن روب رو بوده و هستند(زبردسهتوحهقروسهتا776،7936،؛

کشورهای
داداشپوروهمکاران .)7931،

تصهمیمهای

نابرابری و عدم تعادل منطق ای دو زمین اللی دارنهد:شهرایط طبیعهی منهاطق و
سیاستگااران و برنام ریزان ،ک با پیشرفت ّفناوری از اهمیت عامل اول کاست و ب اهمیت عامهل

تصمیمهای

دوم افزودهشده است(علوی.)31،7937،برایناساس ،در ایجاد نابرابری منطق ای

مهیکنهد(ویوفهن.)916،1111،2درایهن
استگااران و برنام ریزان بیشترین نقهش را ایفها 
سی 

ستهایالزمبرایرفعآنها
ایپدیدارمیشوند،سیا 

همانطورک مشکلهاازسطوحمنطق 
راستا ،
نیزبایدبرمقیاسمنطق تمرکزیابند.درحقیقت،تجزی وتحلیلقدر وقدر بخشیب مناطقدر
میتوانند
استهای توسع منطق ای 
مییابد(پاستوروهمکاران.)6۱۱،1177،سی 
اینمقیاسمعنا 
تهای اقتههصادی و توسههع منهاطق محهروم و به دنبهال آن ،کهاهش
نقشی مهم در تقو یت فعالی 
یههای
تفاو های منطق ای ایفا کنند.براینمون ،تخهصیصمنصهفان منطقهه ای سهرمای گهاار 
یآیهد
یهای منطقه ای و تحقهق توسهع متعادل به شهمار مه 
عمومی گامی در جهت کاهش نابرابر 

خبیگلووهمکاران .)737،7937،
(ماتسومتو621،1112،3؛شی 

قابلیتهادرمقیاسمنطقه منجهربه 

پتانسیلها و

ازسویدیگر،عدم استفاده لحی از
میتوانهد پیامهدهای نهاگواری را به 
یهایمنطق ایشدهواینامر 
شکلگیریوتشدیدنابرابر 

ای،چالشهایفراوانیرادرارتباطباتوسهع منطقه ای

همراه داشت باشد.نابرابریهایمنطق 
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میتوانب واقعیتهاییچون نابرابریهای فاحش درآمدی
آنها 
ایجادمیکنندک ازمهمترین 

،قطبیشدن،فقرونمهودکالبهدی

بیروی
و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون،مهاجر های 
اینمعضلهاچوندسترسینابرابرب خدما وسرمای هااشارهداشت(کیم.)۱-1،1112،

البت درباره نابرابریهای منطق ای دیدگاهیوجودداردک ایهننابرابریههاراپدیهدهایمثبهت
قابلیهتههای برخهی منهاطق در مقابهل

ارزیابیکردهوآن را نتیج منحصرب فردبودن منابع و

آنهاایجاد کند.دراینجاالزمب اشاره
مزیتهای رقابتی برای 

میتواند
میداند ک 
مناطق دیگر 
فعالیهتهها در یهک منطقه باشهد،

تخصصیشدن

استک نابرابریهای منطق ایاگر نتیج
منعکسکننهده

میتواند مثبتومفید باشد.امااگر عدم تعهادل و نهابرابری در سهط منهاطق

میتواند یک عامهل تهدیهد به
آنلور تفاو های منطق ای 
تبعیض یا بیعدالتی باشد ،در 
شمار آید(کیم7،1112،؛کهوچراروهمکهاران71،1171،؛اسهتوار  .)1111،درچنهین
واپسماندگی

شرایطی،نابرابریمنطق ایب معنایوضعیتمناسب یک یا چند منطق ب بهای
فصلنامه علمیـپژوهشی
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سایر مناطق است .
عنامتعادلفرلهتهای

بیعدالتیوتوزی
برایناساساستک مسائلمربوطب نابرابری ،
توسع درسطوحمنطق ای،هموارهموردتوج سنتههایتحلیلهیوپژوهشهیدربرنامه ریزی
1

2

3

است(مهککینون 1171،؛فاینسهتاین 1171،؛سهوجا1171،؛اترینگتهونوجهونز ،

بوده

1113؛امههین1114،4؛برنههر.)1116،5درتقابههلبههاایههنمعضههال وچالشهاسههتک ه 
برنام ریزان و کارشناسان ،ضرور توسع متعادل را ب دالیل مختلفی ازجمل :تأمین عدالت
وفرلتهایتوسهع ونیهز

ب منظور برخورداری عادالن و مناسب مناطق مختلف از داشت ها
توج ب مالحظ های سیاسی ب عنوان عاملی بهرای کهاهش ناآرامیههای سیاسهی وتوجه به
مطرحمیکنند (فالیشر

مالحظ های اقتصادی و اجتماعی برایجلوگیری ازمهاجر و تمرکز
وهمکاران1171،6؛علوی.)7937،دراینراستا،بح عهدالتدراشهکالمختلهفچهون

عدالتسرزمینی،عدالتمحیطیوعدالتفضاییدربرنام ریزیمنطق ایواردشدهاستو

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

.
.
.
.
.
.

بیعهدالتیبه یکهیازالهلیتریناههداف
جستجوبرایعهدالتیهاتهالشبهرایمبهارزهبها 
برنامهه ریزیبههدلشههد(ویلیههامز1174،؛زاپاتههاوبیتههز117۱،و1171؛سههوجا1171،؛
ویلیامسن.)734۱،
ینحههالنووهههورو
درایههنمیههان،عههدالتفض هاییمفهههومیچندبعههدی،پی یههدهودرع 
میانرشت ایاستکه دراشهکالگونهاگوندرحوزهههایعلمهیچهونبرنامه ریزیشههری،

جامع شناسی،جغرافیاو...مطرحوبررسیشدهاسهت(داداشپهوروالونهدیپهور،793۱،
؛مایهاالپولیس.)111،1171،1بهرمبنهایایهن
؛حافظنیاوهمکاران 94،7936،

11-14
رویکرد،عدالتبعدفضاییدارد؛بنابراینمیتوانازیکنگرشفضهاییبه منظورتشهخیص
بیعدالتیاستفادهکرد(سوجا1،1113،؛دیکسی .)712۱،1117،

درحقیقت،درکنابرابریهایمنطق ایوتدوینسیاستهایعادالن ،مستلزمواکهاوی
تعاملفضاوعدالتدرسطوحمنطق ایاست.عدالتوبیعدالتیازطریقتولیدفضهایی
جغرافیاییشکلمیگیرند.عدالت،موضوعیجغرافیاییوعدالتفضایی،نقط اشهتراکو
اتصا لدومفهومعدالتاجتماعیوفضاست.فضاوسازمان یافتگیآنازابعادمهمجوامع
بشریاست.فضایکساختاراجتماعیاستک منعکسکننده حقایقاجتماعیبهودهوبهر
روابطاجتماعیتأثیرمیگاارد؛ازاینرو،همعدالت،همبیعدالتیدرفضانمهودمییابهد
(حافظنیاوهمکاران94،7936،؛سوجا.)727-713،1171،دراینراستا،مفههومفضها
درمقیاسمنطق دربرگیرندهآمیزهایازمحیطانسانسهاختبرخاسهت ازنظهاماجتمهاعی،
اقتصادی،محیطیومدیریتیاستک تعاملآنهازمین پویندگیوتداومحیا اجتمهاعی
درسطوحمنطق ایرافراهممیکند(چپهلوگهوتز64۱،1177،؛برومبهر وهمکهاران،2

 .)1-9،1111
گفتنیاست،تفکرفضهاییدرمهوردعهدالتدرمقیهاسمنطقه اینه تنهادرکنظهریاز
میسازد،ک باطرحدیدگاههایجدید،ب ویژهتأکیدبردموکراسیمنطقه ای،
عدالتراغنیتر 
اقدامهایمؤثرتربرایرسیدنب عدالتوبرابریبیشهترسهو میدههد
دانشعملیرانیزب  
یخودبهرفضهانیسهت،بلکه بهر
(سوجا1113،و.)1111تأکیهدعهدالتفضهاییبه خود 
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

.
.
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نحالب کاربردایهنفضهاهایتولیدشهدهدر
فرایندهاییاستک فضاراتولیدمیکنندودرعی 
(داداشپهور

فرایندهایپویایاجتماعی،اقتصادیوروابطسیاسیتوج خا نشانمیدهند
وهمکاران721،7936،؛دیکسی1113،و .)1117


روش و چارچوب تحلیل پژوهش

وبهابهرهگیهریازروش

مقال حاضربرگرفت ازطرحپژوهشکیفیوراهبرداسهتفهامیاسهت
تحلیلمحتوایکیفینوشت شدهاست.تحلیلمحتهوا،فنهیپژوهشهیاسهتبهرایاسهتنباط
میتهوان تحلیهل محتهوا را
آنها.در یک تعریف ساده 
هادرموردمتن 


ومعتبرازداده
تکرارپایر
ویژگیهای خا

نظامیافت و عینی
روشی بهرای آشکارسهازی یها تولیف 

پیامها یا نمادهای


ب کهاررفته در یهکمتن دانست(کریپندورف.)1،793۱،
روشتحلیلمحتوایکیفییکیازروشهایرایجپژوهشدرعلوماجتمهاعی،رفتهاریو

فصلنامه علمیـپژوهشی

08

دوره ،01شماره 3
تابستان 0331
پیاپی 33

بیرونکشیدن مفاهیم موردنیاز پژوهش از متن

سادهترین شکل ،ب
انسانیاست.این روش در 
مییابند.روش تحلیهل
میپردازد؛ مفاهیمی ک در قالب مقول های منظم ،سامان 
موردمطالع 
مهیتهوان به کشهف معهانی،
پیامههای زبهانی 
محتوا بر این فرض بناشده است ک با تحلیل 
1

سازمانیافتگی جههان دسهتیافهت(شهیوشهانون ،

شیوههای درك و
نگرشها ،

اولویتها،

آنهاتحلیهلمحتهوای
.)111۱امروزهروشتحلیلمحتواکاربردهایمتنوعیداردک یکیاز 
مفهاهیم،نگرشهها،الهول،

هاست.اینتحلیلکمهکمیکنهد

متوندانشگاهیب ویژهمقال 
پژوهشههایدانشهگاهیبه شهیوهای

مطرحشدهدرقالبایننهو 
باورهاوکلی موضو های 
یرشوند(رسولیمنشوهمکاران121،1174،؛ماپوال

عینی،نظاممندوآشکاربررسیوتفس

وهمکاران .)97،1179،2

درتحلیلمحتوا،پژوهشگربایدبراساسیکروندمنظمومنطقیپیشرودتاازتحلیهل
خودب نتیج مطلوبیدستیابد(کریپندورف.)91،793۱،دراینراستا،پهژوهشپهیشرو
آوریدادهههایپهژوهش،کدگهااری

مبتنیبرپنجمرحل شاملتعیینههدفمطالعه ،جمهع
انجامشهدهاسهت.ههدفایهن
واحدهایتحلیل،طبق بندیوارزیابیتفسهیریازمقوله های 

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

&

.
.

پژوهش،تحلیلمحتوایمتوندانشگاهیدرحوزهنابرابریهایمنطق ایطیدوده گاشهت 
ازمنظررویکردعدالتفضاییاست.

1

نیزازشیوهمرورنظاممندمتوناستفادهشدهاست .براین

درجمعآوریدادههایپژوهش

یزبهان موجهوددر
اساس،جامع آماری پژوهشعبار است از:مجموع 99مقال انگلیسه 
پایگاهههایعلمهیشهامل:


،

،

،



،

ک دربازهزمهانی1111-1171بهااسهتفادهازکلمه هایکلیهدی
،و

،

بازیابیشدهاند.فرایندبازیابینظاممنهدایهنمقاله هادرشهکل



دادهشدهاست .
شماره1نشان 


موتورهای جستجو
Scopus- Science direct- Sage-Wiley- Taylor & Francis

کلمههای کلیدی

عدالت/
برابری

+

فضا/
برنامهریزی فضایی

AND

نابرابری
منطقهای

مرور عنوان مقالهها (01۱مورد)

مرتبط با هدف جستجو
نامربوط

مرور موضوع مقالهها ( ۷1مورد)

مرتبط با هدف جستجو
نامربوط

مرور فهرست
منابع مقالهها برای
تدقیق فرایند
جستجو

مرور چکیده مقالهها ( ۱۵مورد)

مرتبط با هدف جستجو
نامربوط

مرور محتوای مقالهها ( ۵۱مورد)

مرتبط با هدف جستجو
تحلیل محتوای مقالههای منتخب ( 33مورد)

شکل شماره ( :)۲تعیین و تدقیق جامعه آماری پژوهش با بهرهگیری از شیوه مرور نظاممند
منبع :نگارندگان
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

داداشپور )7931 ،

(الوندیپور و

.1برایمطالع بیشتررجو کنیدب :

01
واکاوی رویکرد فضایی
عدالت در ...

غربالگری مقالههای یافت شده
نامربوط

فصلنامه علمیـپژوهشی

گفتنیاستک دراینپژوهشنمون گیریانجهامنشهدوتمهامجامعه موردبررسهیقهرار
گرفت.هم نینب منظورتکمیهلواشهبا نظهرینتهایجحالهلازتحلیهلمحتهوایکیفهی
مقال هایمنتخب،بیشاز۱1مقال مرتبطباتمهاینظرینیزبررسیوتحلیلشدند .
واحدتحلیلدراینپژوهش«،مقال »درنظرگرفته شهدهاسهت.سهپسمهتنهریهکاز
شدهاند .
مقال هایمنتخبمبتنیبااهدافپژوهشکدگااری 
ب طورکلهی،ازمیهان99مقاله موردمطالعه درارتبهاطبهاحهوزهتخصصهیمجریهان
ه
پژوهش،بیشترینتعهدادمقاله هادرحهوزهجغرافیها(ن مقاله )وپهسازآندردوحهوزه
حملونقلوبرنام ریزیشهریومنطقه ای(هرکهدامهشهتمقاله )به انجهامرسهیدهاند.
هم نیننتایجاستخراجیحاکیازافزایشتعهدادمقاله هاوتوجه بیشهترمتخصصهانبه 
موضو عدالتفضاییازسال 1177ب اینسمتاست.دراینمیان،بیشترینتعدادمقال ها
(هفتمورد)درسال117۱انتشاریافت است.ازنظر پراکندگیجغرافیهایینیهز،بیشهترین
فصلنامه علمیـپژوهشی
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مقال  هامربوطب دوقارهامریکاواروپاوکشورهایامریکا،انگلستانوهلنداست.گفتنی
است،پژوهشهایفرامنطق ایباهجدهمهوردمهمتهرینمقیهاسموردتوجه درمقاله های
موردبررسیبودهوپسازآنپژوهشهایکالن شهری(مرکزپیرامون)بادهمقاله بیشهترین
توج راب خوداختصا دادهاند .
پژوهشههایتجربهی

هفدهموردازمقال هایموردبررسیب لحاظنو پژوهشدرگهروه
نیزپژوهشهاینمون موردیونظریهرکدامبایازدهوپنجمقال در

قرارداشت اندوبعدازآن
یمبتنیبرآمارومدلسازی

ّ
نیزروشکم
جایگاهبعدیقرارگرفت اند.بیشترینروشموردتوج 
بودهاست(هجدهمورد).ازروشکیفهینیهزدرهشهتمقاله بهابهرهگیهریازمصهاحب های
عمیق،تحلیلکیفیاسنادوگزارشهایموجودکیفیاستفادهشدهاست .
همانطورک درجدولشهماره()7نشهاندادهشهدهاسهت؛مبتنهیبهرمفهاهیمو
درادام  
مقول هایاستخراجیازمتنمقال هاب تحلیهلوتفسهیرمحتهوایمتهونپژوهشهیدرحهوزه
نابرابریمنطق ایوعدالتفضهاییاقهدامشهد.گفتنهیاسهت،مبنهایتعیهینکهدهایبهازو
همزمانازمباح نظریموجهودومطالعه اکتشهافیمهتن
مقول هایتفسیریپژوهشب طور 
تعیینشد(سالدنا .)793۱،


جدول شماره ( :)0مقولهها و مفاهیم اکتشافی از متن مقالههای مورد بررسی
مفاهیم استخراجی

مقولهها

حوزه موردبررسی

نوع کدگذاری

برنامههه ریزیشههههری،برنامههه ریزیمنطقههه ای،

برنامهههههههه ریزیشهههههههههریو

برنام ه ریزیمحیطههی،جغرافی هایشهههری،علههوم

منطقههههه ای،جغرافیا،اقتصهههههاد،

حملونقههلوترافیههک،
اجتمههاعی،برنامهه ریزی 

جامع شناسی،حقو ،حملونقل،

حوزهتخصصی 

کدگااریبست 

حملونقل،سالمتعمومی،حقو و ...
طراحی 

سالمتعمومی 

_

 1171-111

سالانتشار 

کدگااریبست 

ایاال متحدهامریکا،انگلسهتان،سهوئد،فرانسه ،

امریکا،اروپههها،آسهههیا،افریقههها،

هلند،کرهجنوبی،افریقایجنوبی،استرالیاو ...

اقیانوسی 

حوزهجغرافیایی 

کدگااریبست 

مقیاسمنطق ای 

کدگااریبست 

نو پژوهش 

کدگااریبست 

_

روشپژوهش 

کدگااریبست 

_

کدگااریباز 

بیشازهفتادکدمستخرجازمتنمقال ها 

کدگااریبست 



کدگااریباز 

بیشازپانزدهکدمستخرجازمتنمقال ها 

کدگااریباز 

بیشازسیکدمستخرجازمتنمقال ها 

کالنشهری،خطههوط ریلههیو شهههبک
نواحی 
پسکرانه های آن،
بزرگهراههها،سیسهتم شههری و 
حهههوزه نفوذ منطقه ای،روابهط میهان شههرها و

فرامنطق ای،درونمنطق ای ،شهر/

حوزهههای

روسهتاها،مرزههای سیاسهی ملهی،

منطق 

قطهبههای
مشترك اقتصهادی /فرهنگهی/زبهانی ،
بزر جمعیتی و  ...

گون شناسهههیبعهههد
فضاییعدالت 
رویکههههردعههههدالت
فضایی 

تجربی،نظری،نمون موردی 
کمی،کیفی،ترکیبی 
ّ
عههههدالتسههههرزمینی،عههههدالت
محیطی ،برابریفضهایی ،عهدالت
فضایی،نومنطق گرایی 
عدالتتوزیعی،عدالتفرایندی 
خدما عمومی ،مراکهزدرمهانی،

محهههورموضهههوعی
پژوهش 

حملونقلی،

تأسیسا وتسهیال
قههدر ،فراینههدتصمیمسههازیو
تصمیمگیریو ...


شههههههههههاخصهای
موردتوج 

دسترسیفضایی ،توزیهعفضهایی،
ورفیتسازیمنطق ای،نهادسازی

منطق ای،مشارکتمردمیو ...
منبع:نگارندگان 
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یافتهها
 )۱از عدالت سرزمینی تا عدالت فضایی

الطالحخا عدالتفضاییدرپژوهشهاینابرابریمنطق ایتاچنهدسهالپهیشکهاربرد
فضاییبودنعدالتیانادیدهگرفت میشدیادرمفهاهیممهرتبطدیگهر

عمومینداشت.الوال

و...تبلهورمییافهت

رزمینی،عهدالتمحیطهی،برنامه ریزیمسهاوا خواه1

مانند عدالتس
(فرنکلوایزرائیل1171،2؛علیزاده127،117۱،؛چپلوگوتز1177،؛چهاودری1177،3؛

دیکسی1113،؛سوجا1113،؛کیم1112،؛دیکسی .)1117،
دراینراستا،مبتنیبرتحلیلمحتوایمقال هایمنتخب،تاریخ توج به بعهدفضهایی
عدالتدرپژوهشهایمنطق ایب چهاردورهاللیتقسیممیشود:دورهابتداییازنیم قرن

مندپژوهشهایمنتخهب،

بیستمتااواخرده 7341میالدی.درایندورهب استنادمرورنظام

عدالت دربرنام ریزیمنطق ایبیشترباعهدالتسهرزمینیشهناخت میشهد(کهی،111۱،4
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نرو،هموارهموضوعی اساسی و مطرح در
6۱9؛بوین149،7337،5؛دیویس.)7342،6ازای 

بین دانشمندان علوماقتصادیوسیاسی بوده است.امامتخصصانعلوماجتماعیورفتهاری
مکتبهاواندیشهمندان

ازورودمستقیمب مبح عدالتخودداریمیکردند.برایناساس،

مختلفیب تعریفعدالتباتأکیدبرابعاداقتصهادیپرداختنهد(وی1،117۱،7؛مورگهان،8
های
737،1114؛بریواستیکر.)67۱،7316،متونغالبعدالتدرایهندوره،ازفلسهف  
منفعتگرایی 9سرچشم گرفت است.فیلسوفانسیاسیلیبرالنظیهر

سیاسیلیبرالغربیمانند

سقراط،جانالک،10جاناستوار میل،امانوئلکانت11وجرمیبنتام12هرکدامآرایینظری
درارتباطباعدالتوبرنام ریزیارائ کردهاند(زاپاتاوبیتز.)117۱،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

درایندوره ب اسهتنادمهرورنظاممنهدپژوهشههایمنتخهب،عهدالت دربرنامه ریزی
منطق ایمبتنیبرنظری رشهدنوکالسهیکبهود.ایهننظریه بهرموازنه واهمیهتبهازاردر
تخصیصمنابعتأکیدداشتونابرابریمنطق ایرا ب عنوانپدیدهایگاراتلقیمیکرد.در
اینراستا،تعادلمنطق ایب عنوانیکفرایندتخصیصمجددمنابعدرقالبتحرکسرمای 
وکارباتأکید برعواملجانبیتولیدمانندکار،سرمای ،وتغییرهای ّفناوران درطهولزمهان

ب خودیخودمحققمیشد(وی9،117۱،؛مورگانوشتی۱71،1177،1؛سوجا،1171،
.)49ازاینرو،کوششدرجهتتأمینفرلت هایبرابریاقتصادیبینمناطقمختلهفبها
تأکید برمفاهیمتقاضا،آزادیوکاراییازعهدالت،محهورالهلیبهود(2بهریواسهتیکر،

.)67۱،7316طرحمفهومقطبرشدازسویفرانسواپرو 3براینخستینباردرده 73۱1
میالدیوبسطاینمفهومدرده های 7341-73۱1میالدیتوسطگونارمیردال،4آلبهر 

هیرشمن5ورائولپربیش6همراهباسایرنظری  پردازانتوسع اقتصادیبیانگرتالشب منظور
مقابل بانابرابریهایمنطق  ایوکاهشفالل بینمناطقورشدنهواحیعقبمانهدهبهود.
آن درایننظری هاازمنظرعدالتدرخورتوج بود،تأکیدبردیدگاههایرشداقتصادیو
برابردانستنمفهومتوسع بارشداقتصادیبود.ایهنامهرموجهبشهدسهرمای گااریههاو
تشویقهاب سمتمکانها ییهدایتشهوندکه موجهبتسهریعدرنیهلبه اههدافرشهد
اقتصههادیقطبههیشههدهباشههند(سههوجا49،1171،؛مورگههان731،1114،؛گودیههارو

ایستوود .)991،7313،7

ازسویدیگر،یکیازموضو هایموردبح درایندورانک منجرب شکلگیریوتقویت
رویکردفضاییب عهدالتدرسهالهایبعهدشهد،موضهو منطقه گراییرقهابتیذیهلرویکهرد
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.
میشد.ایهنشهیوهبرخهورد
ارزیابی 

تحلیلهای هزین هفایده

سیاستهایمنطق ای ازطریق

.2درایندوره،مبنایعادالن بودن
برآمده از فلسف فایدهگرایی است و الل حاکم بر آن ،ب حداکثررسهاندن بیشهترین خهوبی بهرای بیشهترین افهراد ،مبنهای انهوا
محاسبا و ب طورکلی انتخاب سیاست برتر از میان سیاستهای جایگزین است.باوجود شهر زیاد این نظریه  ،انتقادههای
نادیدهگرفتن تأثیر سیاستها بر روی مناطقضعیف و ناتوانی در پاسخ ب سهؤاال مربهوط به
فراوانی نیز بر آن وارد شدهاست .
توزیع ،ازجمل این انتقادهاست .

.
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نئولیبرالیسمب توسع منطق بودک مخالفحمایتهاومداخل هایدولتیدربرابرنابرابریهای

منطق ایاست(وارو13،1171،1؛مارتین626،1177،2؛برنر.)1116،پیگیریاینسیاست
ینمناطقبیشترشدهومشکلهایناشیازعدمتعادل

درارتباطباتوسع موجبشدتاشکافب
وناپایداریافزایشیابد.درایندوره،نگرانیعمهومیمیهانبرنامه ریزاندرارتبهاطبهابرخهیاز
ایشکلگرفت.مشکلهاییازقبیلتوزیعدرآمدیاسهرمای گااری

مسائلمرتبطباتوسع منطق 
بندیانحصاریازمهمترین

بینمناطق،محلتسهیال خطرناک،توزیعقدر سیاسیومنطق 
آنهابود(مورگانوشتی۱71،1177،؛بریواستیکر .)676،7316،

باطرحدیدگاههایانتقادیب تعریفلهرف

همزمان
درنتیج ،ازاواخرده 7341میالدی ،
گیریدیدگاههایوابستگیونقدشدیدعملهیونظهریبه 

عدالتبرمبنایآزادیوکارایی،اوج
دیدگاهقطبرشد،دورهدومتوج ب بعدفضاییعدالتدرپژوهشهایمنطقه ایبهاتأکیهدبهر
؛گودیهاروایسهتوود،7313،

توسع مهوزوندرمقیهاسمنطقه ایآغهازشهد(وی1،117۱،
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.)991ایندورهآغازگرپدیداریمتوننظریبیندوحهوزهمنطقه گراییوعهدالتبهود.درایهن
دوران،پژوهشگرانباطرحهمبسهتگیمیهاننهابرابریههایمحیطهیوسهاختارهایمنطقه ای،
تازهایدرقالبمفاهیمیچهونآمهایشسهرزمین،برابهری
اندیش هایجغرافیاییرادرمسیرهای 
3

محیطی،مدیریتفضاوتعادلناحی ایرهنمونشدند(کرومهلزوفورستر  .)7331،
نظریبسیاریازپژوهشهاینابرابریمنطق ایدرایندورهبرپای تعریفعدالت

جانمای 


درمکتبقرارداداجتماعی،ب ویژهتعریفجانراولز4ازعدالتاست.هم نینعدالتبرای
آنههاایهنفهرضرایهجرا
مارکسیستهانیزمعناییدیگرداشهت5؛ازمجمهو ایهنتعهاریف ،

پایرفت بودندک هدفازعدالتکاهش،سرکوبیاتلطیهفنهابرابریاجتمهاعیواقتصهادی

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

.
.
.
آتیشهاندرجامعه 
.4او معتقد است ک دروضعنخستین ،جاییک حجاب جهل،مانعازآگهاهیافهرادنسهبتبه موقعیهت 
میشود،افراد مسلما توزیع عادالن را انتخاب خواهند کرد.بر این اساس ،مساوا طلبی یک انتخهاب معقهول و منطقهی بهرای

افراد است.
راولزهم نین اعتقاد داشت ک تخصیص و توزیع کاال در یک جامع باید توسط الل تفاو کنترل شود.ب موجب این الل،
سیاستها بایدشرایط بهبودزندگی افرادی ک از فرلتهای کمتری برخوردارند ،درمقابل کسانی که شهرایط بهتهری دارنهد ،را
عدمتساوی ب نفع ضعیفترینافراد جامع باشد .
فراهم کنند.هر توزیع باید عادالن باشد مگر اینک 
.5تأکیدبرمفهومبرابریونابرابریاجتماعیواقتصادی 

دیهدگاههای

انجامشدهدرحوزهنابرابریمنطق ایبه سهمت
پژوهشهای 

است.دراینراستا،
توزیعی باتأکیدبرتوزیعمنصفان منافعوعواقبتوسع نیهلپیهداکهرد(وی9،117۱،؛ون

دایکوهمکاران33،117۱،1؛علیزاده .)121،117۱،

برایناساس،در سالهای  7311و  7321مهیالدی،تغییهر رویکهردی در دانهش شههرو
منطق ب وقو پیوست؛ متخصصهان و متفکرانهی که از دیهدگاه انتقهادی نسهبت به توسهع
برخوردار بودند ،هرچند ب طور مستقیم ب مباح فضهاییعهدالت ورود پیهدا نکردنهد ،امها
مباح مرتبطباعدالت،انصافونیاز را،ب ویژهازمنظرابعادمحیطیتوسهع ،در کارههای

خود لحاظ نمودند(فاینستاین1176،؛دبینتوری اردسن11۱،111۱،2؛بریواسهتیکر،
 .)67۱-676،7316
گفتنیاست،درایندوره،عدالتمحیطیب عنوانرویکرداللیب مسهئل نابرابریههای
منطق ایمورداستنادقرارمیگرفت.عدالتمحیطیمفهومیگسهتردهداشهتکه به توزیهع
منصفان آثارمحیطی،کاالهاوخدما بهینمهردمیهکمنطقه یهاکشهور،وهم نهینمیهان
هایبشروجهانطبیعیاشارهمیکرد.دراینرویکرد،تأکیدبرآنبودکه نابرابریههای


نسل
َ
ها،رفهاهوسهالمترا
شایسهتگی 

برخورداریهاو

محیطیماننددیگراشکالنابرابریدرزمین 
بیشهترپژوهشههای

نرو،
تحتتأثیرقراردادهوانسجاماجتمهاعیرامخهدوشمیکنهد ازایه 
انجامشدهدرایندوره،ب بررسیکیفیتتخصیصفشارهاورنجههایناعادالنه برخاسهت از

انمناطقمختلهفمیپرداخهت(چپهلوگهوتز6۱3،1177،؛

مخاطرههاوقوانینمحیطیمی


مورلوفرشوهمکاران .)1111،3

سشازپیوندمیانموقعیتاجتماعیهاقتصادی

مسئل عدالتمحیطیدرایندورهبیشترپر
آنهادربرابرانوا فشارهایمحیطیبود.فشهارهاییماننهدآلهودگی
افرادومیزانآسیبپایری 
بها،رانشزمینو....هم نینبارهاییکه ناشهیازتقسهیمفضهاهایزیسهتیبه 
هوا،پسا 
یمانندحملونقل،دسترسیب امکانا کاروتفهری 

خصولیوعمومیبودندوموضو های
و...راشاملمیشدند(مورلوفرشوهمکاران7۱1-763،1111،؛براینت .)41،733۱،4
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.
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ب تدریج ازاواسطدهه  7321مهیالدی ،رویکهردانتقهادیشهکلگرفت درمواجهه بها
نابرابریهایمنطق  ای،وارددورهسومشد.دراینسالهابودکه متخصصهان برنامه ریزی
چپگرا ،با بررسی هر دو بعد عملی و نظری ،شیوههای مرسوم تجز ی وتحلیل را موردانتقاد
قرار دادند و بعد اخالقیوسیاسی آنرا ب تحقیقا خود افزودند.مبانی نظری بسهیاری از
این مباح توسط یک نظری پرداز فرانسوی ب نام هنری لوفوربسط دادهشهد(ونلیهتدی
جودوهمکاران17،1174،1؛فاینستاین1176،؛مایهاالپولیس.)119،1171،لوفور2ب

عنوانجایگزین تعاریفی ک تا 7341میالدیفضا را باکمک قلمرو ،کالبهد و و یژگهیههای
جمعیتیمعنا میکردند؛ فضا را در قالب ساختارهای اجتماعی تعریف کرد.بر اسهاس ایهن
قرائتجدید ،فضا دیگر ب عنوان دربرگیرنده ساختمانها ،جمعیت و تولید شناخت نمیشد،
در عوض ب عنوان بخشی از روابط تولید و بازتولید و یک منبع مهؤثر در ایجهاد بهیعهدالتی
شناخت شد،ک این امرخود منجر به شهکلگیهری مفهاهیم علمهی انتقهادی در ارتبهاط بها
فصلنامه علمیـپژوهشی
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نابرابریهایمنطق ای شد(علیزاده127،117۱،؛وی9،117۱،؛مایهاالپولیس،1171،
119؛لوفور1113،؛کرومهلز .)7321،
اعمالنفوذههای فضهایی و

نرو،بعدفضاییبرابریوعدالت،توج ب چگونگی تأثیر
ازای 
آسیبهایشانبر توسع مناطق،ب راهبرداللیبسیارازپژوهشهایمنطقه ای

بدیها و
تأثیر 
تبدیلشد(دیسیموولوکاس1176،3؛دانلی1176،4؛کاپالنوهمکاران1176،5؛مالنژاد


وژانگ1176،6؛مونزانوهمکاران.)1179،7درایندوره،عدالت دربرنام ریزیمنطقه ای

تعریفمیشدوبرنام ریزیمساوا خواهرویکردیشاخصبهرای

مترادفبابرابریفضایی8
تأمینبرابریدرسطوحمنطق ایب ویژهازمنظرفرایندهاوساختارهایاجتماعیوفضاییبود
؛مایهاالپولیس .)119،1171،
(زاپاتاوبیتز 671،1171،
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تشهناختنمعیهاربرابهریبه عنوانیهکمعیهار
برنام ریزیمساوا خواهبرب رسمی 
تأکید 
تصمیمگیریبرایتخصیصوتوزیع عادالنه امکانها و منهابع در بهین منهاطق مختلهف و

آنهامبتنیبراقتصادسیاسیفضابهود(زاپاتهاوبیتهز،
دستیابی یکسان تمام ساکنان مناطق ب 
671،1171؛وی6،117۱،؛علیزاده121،117۱،؛چپلوگوتز.)6۱3،1177،هم نهین
لهای
بیانمیشدک عدم توزیع عادالن منابعوامکانها به بحرانههای اجتمهاعی و مشهک 

یهایاقتصادی و اجتمهاعی
میشود؛دلیلاینامرراتأثیرمتقابلنابرابر 
پی یده فضایی منجر 
جوامعبر سازمان فضایی مناطق تشخیصدادند.برایهناسهاس،هرگونه تغییهر در سهازمان
یهاجتماعی و توزیع درآمد اثهر مسهتقیمبگهاارد(علیهزاده،
میتواند در روابط اقتصاد 
فضایی 

؛مایهاالپولیس111،1171،؛هاروی .)7319،1
 127،117۱

برنام ریزیمساوا خواهدرپهیانتقهالمنهابعوقهدر سیاسهیب سهویمنهاطقمحهرومو
آنهاب منظورگسهتردشدامنه انتخابههایموجهوددرچهارچوب
کمدرآمد،وجلبمشارکت 

ترتیبهاینهادیواقتصادیسیاسیبود.تأکیداساسیاینرویکردبیشتربه محتهواومضهمون

نرو،به جای
برنام هاباهدفواالیافزایشبرابریدرسهطوحبرنامه ریزیمنطقه ایبهود.ازایه 
هامیپرداختند.درایهن
فعت 
حلیلهایهزین همنفعت،ب آزمونتوزیعهزین هاومن 
پرداختنب ت 
دوره،توزیعبراساسقوانینمنصفان وبهراسهاسرقابتپهایرکردنافهراد،لهور میگرفهتو
قائلشهدنبه دورباشهد(زاپاتهاوبیتهز،
جانبداریواستثنا 
کوششمیشدتاازهرگون تعصب ،

671،1171؛بریواسهتیکر.)673،7316،امهاایهنرویکهردازتوجه بنیهادینبه جنبه های
غیراقتصادیومصرفیزندگیروزمرهاجتما محلیدرمناطقمختلفنظیرقابلیتهاونیازهای
هایمختلفدرونمنطق ایوسرزندگیروزمرهافرادبازمانهده


امنیتسکونتگاه
اجتماعیمناطق،
ب وجودآمدهبهود(زاپاتهاوبیتهز679،1171،؛علیهزاده123،117۱،؛چپهلوگهوتز،1177،
6۱2؛پاستوروهمکاران.)692،1177،درنهایت ،در دورهچهارموازاواخهردهه 7331به 
بعد،محققان آشکارا شرو ب توجه و آدرسدههی به موضهو عهدالتفضهاییوسهرمای های
فضاییوتالشبرایتجدیدنظردرارتباطبهینفضها،توسهع ،قهدر وبرنامه ریزیدرمقیهاس

منطق کردنهد(مهارتین62۱،1177،؛برومبهر وهمکهاران1111،؛آمهر1111،2؛کمپهلو
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هایگستردهایدرارتباطبانحوهاشهغال


).پژوهش
مارشال1114،1؛کرومهلزوفورستر7331،
چالشکشیدنهژمونیسرمای ازسویمتخصصانب ویژهجغرافیدانهانمطهرح

وتولیدفضاوب 
شد(دبینتوری اردسن117،111۱،؛هاروی1119،؛دیکسی.)1117،
برابریمنطق ایدرایندورهدرقالبرویکردنومنطق گراییدرپاسخب نابرابریههایمنطقه ای

ب اینشرحواهرشدهاست)7:منطق گراییتوسهع اجتمها محلهی2؛)1منطقه گراییدگرگهونی

سیاسی3؛و)9منطق گراییاجتماعی.4تأکیداساسیمنطق گراییتوسع اجتما محلیبراسهتفاده
هاواقدامهایمحرکتوسع )درفرمجدیدازتجدیدحیها واحیهای


ای(پروژه
ازاهرمهایمنطق 

اجتماعیمناطقاست.هست اللیمنطق گراییدگرگهونیسیاسهیایجهادتغییهردرقهوانیندولتهی
شهریدرمقیاسههایمنطقه ایاسهت.

تدوینسیاستهایبازتوزیعمنصفان منابعکالن

ب منظور
تمرکزمنطق گراییاجتماعینیزبربسیججوامعبرایاقداما جمعیومشارکتیوبازتوزیعقهدر 
بینکنشگرانمنطق ایب منظورتغییردرفرایندهایتصمیمگیریدرمقیهاسمنطقه اسهت(زاپاتهاو
فصلنامه علمیـپژوهشی

38

دوره ،01شماره 3
تابستان 0331
پیاپی 33

بیتز671،1171،؛چپلوگوتز6۱3-6۱2،1177،؛پاستوروهمکاران .)661-691،1177،
گستردهتریازبرابریوتوزیععادالن رادربر

دردورهچهارم،مفهومعدالتفضاییمعنای
گرفت ه اسههت.عههدالتفضههاییدرسههطوحمختلههفتصمیمسههازی(اقههدام،برنام ه ریزی،و
ینیزهمراسهتاشهده

سیاستگااری)بامفاهیمیچونآزادی،برابری،دموکراسیوحقو مدن

نرو،عهدالت
؛مایهاالپولیس.)119،1171،ازای 
است(مانوئل1174،5؛وارو 91،1171،

فضاییعبار استاز:توزیهععادالنه ومردمسهاالران منهافعومسهئولیتهایاجتمهاعیو
بهامقیاسههایمختلهف(پاسهتوروهمکهاران.)661،1177،پژوهشهگران

سیاسیدرفضها
متعددیب بررسیارتباطبینعدالتوتولیدفضاونهادسهازیمردمسهاالران درمقیاسههای
مختلههفبرنام ه ریزیتوج ه نشههاندادنههد(وارو13،1171،؛مههارتین626،1177،؛برنههر،
)1116وتوسع متعادل و هماهنگ مناطق ،به پههیشنیههاز بههسیار مهههم بههرای حههصول
پایهداری منطق ای و پیهشرفت یکپارچ تبدیلشد(مارتیک وساویچ .)1117،6
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درپایانگفتنیاست،تأکیدبربعدفضادررویکردعدالتفضاییدرتقابلبانابرابریهای
منطق ای،جایگزینیبرایعدالتاقتصادی،اجتماعییادیگرگون هایعدالتنیست؛بلک از
چشماندازفضاییانتقادی،درجستجویعدالتاسهت(وارو93،1171،؛مهارتین1177،؛

سوجا .)624-626،1171،

 )۲نومنطقهگرایی و عدالت فضایی

تحتتأثیر

نسل اول نظری ها و رو یکردهایمنطق گرایی در ده های  73۱1و 7341میالدی،
ساختار جنگ سرد ب وجودآمد.پارادایم غالبدرایندورانباتأکیدبرنهوعیازتمرکزگرایهی
حکومهتههای منطقه ایو

حکومتهای محلی برای ایجاد

درنظامقدر ب یکپارچ سازی
تأکیدبرلیبرالیسمبود از آن هنگام تا اواخرده 7321میالدی ،موضهو منطقه گرایههی بهها
رکود موقت روب رو شد پارادایم غالبدرایندورهدرمتنتوسع نهولیبرالی،تأکیهدبهرابعهاد
ساختارینظیر ایجاد شوراهای منطق ای برای فراهمساختن سازوکارهای هماهنگی داوطلبان
رقابتپهایریوکهاراییدر
حوزههای خا وتوجه به رویکهرد 
حکومتهای محلی در 

بین
تعریفمیشد(لرافیو

حملونقل

مقیاساقدامهایمنطق ای ،مانند برنام ریزی راهبردی و

نجههاتیعههالف246،7939،ه ه24۱؛713؛بههرکپههورواسههدی741-7۱۱،7921،؛وارو،
91،1171؛چپلوگوتز .)641-6۱3،1177،
موج جدید منطق گراییدرقالبرویکهردنومنطقه گراییب تهدریجاز نیمه دوم دهه 7331
میالدیب موازا تغییرنگرشدرچگونگیبرقراریعدالتدرپاسخب نابرابریههایمنطقه بها
ریزیهایمنطق ای،توج ب بعدفضاییبرابریوعدالتووههور
تأکیدبرتمرکززداییدربرنام  
برنام ریزیمساوا خواه،آغاز شد که به وههور نسل دوم نظری ها و رو یکردههای مربهوط به

منطق گراییازقبیلمنطق گراییمساوا خواه،برابریمنطق ایومنطق گراییپیشرو 1منجر شهد
یکسهوبه 
(زاپاتاوبیتهز671،1171،؛چپهلوگهوتز.)6۱3-6۱2،1177،نومنطقه گراییاز 
دالتمتصهلمیشهدوازسهوی

وترقیخواهان دولترفاهدربارهعه

بازیابیسیاستهایپیشرو

اسهایجههانیومحلهی(سهوجا.)44،1171،در
دالتمحورمابینمقی 
جنبشهایع 

دیگرب 
ساختیابی مجدد نولیبرال ،بح های تازهای پیرامون درکی

ایندوران،ب موازا شرایط زمین ای
مشترک از عدالت ،فرایندهایعادالن  ،حق ب شهر ،حکمرواییخوبمنطق ایونیاز و اهمیت
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همکاری بین فالسف سیاسی و اقتصاددانان سیاسیدرمقیهاسمنطقه ای مطهرح شهد(چپهلو
؛مایهاالپولیس .)111،1171،
گوتز 641،1177،
نومنطقه گرایی بها عهدالتفضهاییدرسهط منطقه ای پیونهدی تنگاتنهگ داردومحققهان
یهای
میکنند اینرویکردب دگرگون 
دگاههای مشابهی درباره سرشتاین رابط و پیوند عرض 
دی 
نرو،
حلههایفضهاییدرالهالحنابرابریههایمنطقه ایتوجه دارد.ازایه 
ساختاریوارائه راه 
نومنطق گرایی باهدف ارائ الگویی برای برنام ریزان ب منظور واکنش ب نابرابریهای اجتماعی و
فضایی تولیدشدهدرمقیاسمنطق ای ،از سوی نظهامسهرمای داریودرابعهادمتنهو سیاسهی،
امنیتهی ،اقتصهادی ،اجتمهاعی ،فرهنگهی وهو یتی معرفی شد(ونلیهتدیجهودوهمکهاران،
17،1174؛وارو93-92،1171،؛چپلوگوتز.)6۱3-6۱2،1177،برایناسهاس،برگرفته 
ازتحلیلمحتوایمتوندانشگاهیدرحوزهنابرابریهایمنطقه ایوعهدالتفضهایی،یکهیاز
ابزارهای کاربردیرویکردعدالتفضاییبرایدستیابیب عدالتوبرابریدرمقیاسمنطقه ای،
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؛هاجیمی لس .)111،1177،1

رویکردنومنطق گراییاست(وارو69-61،1171،

ریزیمردمسههاالران )در

نومنطقه گراییبهرابعهادفراینههدیبرنامه ریزیمنطقه ای(برنامه 
دستیابیب عدالتتأکیددارد.تمرکززداییازنظامقدر وتوج ب فراینهدهایتصمیمسهازی
دربرنام ریزیمنطق ایازجمل راهبردهایاللیدرنومنطق گراییبرایدستیابیبه عهدالت
فضاییومقابل بهاتوسهع هاینهامتوازنمنطقه ایاسهت(وارو69-61،1171،؛دبینهتو
ملتها در ایجاد فرایند منطق گرایی
دولته 

ری اردسن.)17۱،111۱،در نومنطق گرایینقش
میافزایهد.
یشهود و بهر اهمیت نقش کنشهگران غیردولتهی 
تا حهدودی به چهالش کشهیده مه 
تأکیهداساسههیایههنرویکههردبههرایجههاد سههازوکارهای همکههاری منطقه ای بههین بخههش
وههای اجتما محلی
خصولیهعمومی و در شراکتی متنو با بخش تجار  ،حکومت و گر 

است(دبینتوری اردسهن174،111۱،؛وی.)9،117۱،نومنطقه گراییبهربرنامه ریزی
شاخصهایغیراقتصهادیوخوشه ایچهوندانهش

ارتباطیتمرکزیافت است.برایناساس،
روشهایمختلف)،شبک سازی،سرمای اجتمهاعی،اعتمهاد
(آشکاروضمنی)،یادگیری(ب  
یههایمنطقه ایوعهدمتعهادلبهینمنهاطق
اجتماعی،عواملاساسیدرتبیینوجودنهابرابر 
شوند(هاجیمی لس .)14۱،1177،


تعریفمی
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درمقال هایموردمطالع نقدهایینیزب نومنطق گرایی،ب ویژهبهرمبنهایتجربه اتحادیه 
اروپاوایالتمتحدهامریکا،شدهاست.البت ایننقدهادرتعارضبهاروحوالهولاساسهی
حاکمبراینرویکردنبودهوغالباب دنبالبهبوداینرویکرددرعملهستند؛ازجمل  :
فضاییهاجتماعییکپارچ درسطوحملی

)7عدمتوج ب مناطقدرقالبساختاروشبک 
وفراملیواجبارمناطقب یافتنراههایمناسببرایرونقاقتصادیدررقابتبادیگران؛ 

سیاستزدایی(تفر سیاسهی)1ازنظهامبرنامه ریزیدرمقیهاسمنطقه ایبه ویژهدر

)1

فرلتهابینمناطق؛ 

ارتباطبااقدامهایبازتوزیع

دهانگاشهتن
)9توج لرفب عواملوشاخصهایدرونیوبومیدرتوسع مناطقونادی 
گااریهایدولتمرکزی؛ 


سیاست
عواملبیرونیازجمل 
محرکهایتوسع درمقیاسمنطق ایمبتنهیبهر

)6تأکیدبرمناطقومناطقشهریب عنوان
خصولیهعمومی و در

رویکردسرمای داریوایجاد سازوکارهای همکاری منطق ای بین بخش
ونادیدهانگاشتننقشنظارتیدولتب ویژهپتانسهیلآندربهبهود

شراکتی متنو با اجتما محلی
بخشهایخا ؛ 
اقدامهایحمایتیبرای 
شرایطزندگیمناطقونواحیدچارفرسایشیاارائ  
شازاندازهبرابعادفنیوفرایندیدرمقابله بهانابرابریههایمنطقه ایبه ویژه
)۱تمرکزبی 
بیتوجهیبه مسهائلاجتمهاعیفراتهرازمصهرفوشهیوه
انعطافپایریونوآوریو 

توج ب 
زنههدگی،ماننههدکههار،فقههروبیکههاری،گسسههتاجتمههاعیدرونمنطق ه ایوبههینمنطق ه ای،

؛ههاجیمی لس،1177،

جمعیتشهناختیوقهومی(ریهردنودایمهن2۱6-2۱9،117۱،2

؛مایهاالپولیس .)119،1171،
144؛وارو 13،1171،

 )۳چارچوب مفهومی عدالت فضایی در مقیاس منطقه

براساستحلیلمحتوایمقال هایمنتخب،منطق دررویکردعدالتفضایی بیش از آنک بر
اساس مبانی جغرافیایی تعریف شود،ساختاریاجتماعیاستک ب لور پهن ای فضهایی
تکوین یافت است.منطق مجموع ای فراتر از جریان مادی ،ابزاری یا کاالیی اسهت.هویهت
منطق ای ،تابعی از ساختار اجتماعی،نهادی،اقتصادیو محیطیاست.ایهن سهاختارها بهر
قومیتهای مختلف در یک فضای مشترک جغرافیایی ایجاد

اساس چگونگی مشارکت مردم با

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
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یتواند حهس مشهترکی از منطقه گرایی را به وجهودآورد (وی6،117۱،؛
شده و هم نین م 
علیهههزاده121،117۱،؛وارو91،1171،؛پاسهههتوروهمکهههاران691،1177،؛دبینهههتو
ری اردسن .)17۱،111۱،
یادهسازیعدالتفضاییباهدفکاهشنابرابریههایمنطقه ای،در
برایناساس،نحوهپ 
مییابد.عدالت
قالبدورویکرداللی)7:توزیعفضاییو )1فرایندهایتصمیمسازیمعنا 
دربرخوردبانابرابریهایمنطق ایغالبابرمبنایمیزاندسترسهیفضهایییهاتوزیهعفضهایی
میشود،امهابه طورفزاینهده،پهژوهشدربهارهعهدالت
(کاالوخدما ب مردمو)...ارزیابی 
هویتههاو

ییشهده درگیهراسهت .فضهاییکه درآن
فضاییبامسائلمربوطب فضای بازنما 
؛دیفهاکسوهمکهاران1113،1؛
میدهند(دیکسهی 1113،
تجرب هافرایندعدالتراشکل 

درپژوهشههای

اندیگر،عدالتفضاییهمب عنواننتیجه وههمرونهد
سوجا.)1113،ب بی 
محدودههایجغرافیاییازالگوهایتوزیعی

نابرابریمنطق ای دیدهشده است؛گاهی ب عنوان
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یخودعادالن /ناعادالن هستند،گاهینیزب عنوانفرایندهاییک ایننتایجراتولیهد
ک ب خود 
میکنند(ونلیتدیجودوهمکاران11-17،1174،؛ریردنودایمن621،117۱،؛اللو

همکاران1176،2؛دبینتوری اردسن .)174-17۱،111۱،

دراینراستا،رویکردتوزیعی ب عدالتفضاییباتأکیدبرمفهومبرابریفضهاییبهرپایه 
فضایییاتوزیعفضاییهاجتماعیوتالشبرایدسهتیابیبه توزیهع

پرسشهاییدربارهتوزیع

شکلگرفت است؛ماننددسترسیب فرلتهای آموزشی،شغلی،خدما 
عادالن جغرافیایی 
بیشترینتعدادپژوهشهاراب خود

درمانی،مسکن،خدما ب ویژهخدما حملونقلی(ک 
؛وندایکوهمکهاران،
اختصا دادهبود)،و(...فرنکلوایزرائیل1171،؛علیزاده 117۱،

؛دیسههیموولوکههاس1176،؛دانلههی1176،؛کههاپالنوهمکههاران1176،؛ژنههگو
 117۱

؛دیفاکسوهمکاران1113،؛سهوجا1113،؛نهوروهمکهاران1119،4؛
کورودا 1179،3

).اینرویکرددرپژوهشهایمنطق ایب دنبالبرابرینسهبیمنهاطق

رزروبیکسبی1116،5
دردسترسیب منابعوبرخورداریمنصفان ازمنافعاسهت(علیهزاده137،117۱،؛مهونزانو
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.
.
.
.
.

همکاران.)11،1179،مالحظ هایاللیدراینرویکرددرارتباطبانابرابریهایمنطق ای
شهکلگرفته 

پیرامونمفاهیمیچونانسجامفضایی،مرکزیتچندگان وهمبستگیمحیطهی

است(مالی7،1174،1؛اللوهمکاران.)1176،معیارهایموردتوج دراینرویکردشامل
برخورداریبرابرازفرلتها،برخورداریبرابرازثرو هها،وپاسهخگوییوتوجه به تنهو 
؛دیسیموولوکهاس،1176،
ها)بینمناطقاست(وندایکوهمکاران 33،117۱،

(قابلیت
1۱-16؛دانلی777،1176،؛کاپالنوهمکاران .)29،1176،
هم نینمفهومتوزیععادالن دراینرویکرددرچهارشهکل)7:برابهرمبنها(ارائه خهدما 
برابرب هم افراد))1،جبرانی/نیاز مبنا (افرادیک نیازبیشتریدارند،خدما بیشتریدریافهت
میکنند))9،تقاضایمبنا(افرادیک تقاضایبیشتریبرایبهرهمندیازخدما دارنهد،بیشهتر

دریافتمیکنند)و)6سیستمبازار(خدما متناسببانظامبازار)تأمینشود(هکرتاوروزان،2

؛دیسیموولوکاس1176،؛آیوناپلئون1179،3؛رزروبیکسبی .)1116،
 1174

ژوهشهاینهابرابریمنطقه ایبهااسهتفادهاز

ارزیابیفضاییعدالتازمنظرتوزیعیدرپ

؛داداشپهورو

هایفضاییانجاممیشود(ماتروهمکاران1171،4


هایتحلیلاثرگااری
الگو

رستمی1171،؛پالیراوهمکاران1174،5؛مونزانوهمکاران1179،؛کوییک وهمکهاران،6
یلیباسایرروشهایارزیابیماننهد

هاگاهیدرقالبارزیابیهایتکم

.)1113ایننو الگو
رکیهبمیشهوند.هم نهین،

تجز ی وتحلیلهزین هفایهدهیها تجز یه وتحلیهلچنهدمتغیریت
هایفضایینیزازشاخصهایمتعددیچوندسترسیب خدما ،


هایتحلیلاثرگااری

الگو
نیازمندیساکنینب خدما ،منفعتعمهومی،کهاراییو...درتبیهینعهدالتفضهاییبههره

میگیرند(پالیراوهمکاران1174،؛کیموسولتانا117۱،7؛رحمهانونیگهارنیمها117۱،8؛

وندایکوهمکاران117۱،؛دانلی777،1176،؛کاپالنوهمکاران .)21،1176،
رویکردفرایندیب عدالت،امهادرفراینهدهایتصمیمسهازیوبرابهرینسهبیمنهاطقدر
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
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دستیابیب قدر تأکیددارد.اینرویکردهم نهینبازنمودههایفضهایی،مکهانی،ههویتیو
آمیزدرشکلدهیب فضای

اعمالاجتماعیراشاملمیشود؛مانندوجودرویکردهایتبع 
یض

ههجانسهاوشهیلدر117۱،1؛فاینسهتاین1176،؛دیفهاکسوهمکهاران،
ای(جانسهن 

منطق 
1113؛سوجا .)1113،
نرو،
تعریفبیعدالتیفضایی با انوا ولم و سرکوب مرتبطاسهت.ازایه 

دراینرو یکرد،
عدالتدرمقیاسمنطق ،شرایطیاسهتکه در غیهاب اشهکال مختلهف سهلط (اسهتثمار،
میشهود(ریهردنودایمهن117۱،؛فاینسهتاین1176،؛
ب حاشی راندن ،ناتوانی و)...تعریف 
پاستوروهمکاران.)1177،اینجریاننظرینگاهیفرایندیوساختاریب عدالتداشت وب 
دنبالروی هایدموکراتیکوعادالن ب منظورهمگراییوتحققدموکراسی،انسجاموعهدالت
فضاییدرمقیاسمنطق ایاست(فرنکلوایزرائیهل6،1171،هه1؛وارو91،1171،و13؛

ونورفیتسازیمنطقه ای،نهادسهازی

نرو،معیارهاییچ
هاجیمی لس.)1۱۱،1177،ازای 
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عدالتفضاییمطرحمیکند(ریردنودایمن،117۱،

منطق ایومشارکتمردمیرادرتبیین
267؛وارو.)92،1171،تأکیداساسیدراینبخشبرایجادنهادهایمردمهیوشهبک های
غیررسمیبینفعاالنواجتما محلیدرمقیاسهایفضاییمختلفاستتهاازایهنطریهق
امکانتحققعدالتفضاییوانسجامفضهاییفهراهمشهود(مورگهانوشهتی۱11،1177،؛
هاجیمی لس.)1۱۱،1177،

گفتنیاست،هرچندمباح مرتبطباعهدالتتهوزیعیودسترسهیبه خهدما ومنهافع
امادرسالهایاخیهرتوجه محققهان

عمومیازاهمیتبسزاییدرپژوهشهابرخورداربوده،
عدالتینظاممنهددر


ایودالیلبی
بیشازگاشت ب عواملودالیلدسترسیهاینابرابرمنطق 
مناطقمعطهوفشهدکه نتیجه ایهنامهروههوررویکردههاینومنطقه گراییدربرخهوردبها
نابرابریهایمنطق ای،فقروحاشی نشینیبودهاست(مالی9،1174،؛چپلوگوتز،1177،
6۱2؛چاودری.)412،1177،رویکردفرایندیب عدالت ب عنوان گفتمهانیانتقادی،هدفش
ییگز ینهی اجتمههاعی و سههلط درمقیهاسمنطقه ازطریهق
حاف تبعیض ،کاهش فقر ،جدا 
شهناخت بهازیگران و تحلیهل روابهط قهدر ،سهاختارها و فراینهدهایبرنام ریزیمنطقه ای
؛هاجیمی لس1177،؛کوچراروهمکاران1171،؛دبینهتو

است(ریردنودایمن117۱،

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

.

زعمبسهیاریازپژوهشههایلهور گرفته ،کشهفوطهرح

ری اردسن.)17۱،111۱،ب 
بیعدالتیفضایی ب لور توزیعیآساناست،اماشناساییودرکفراینهدهای
نمون هاییاز 
سهختتراسهت(ونلیهتدیجهودوهمکهاران،

اساسیتولیدمناطقجغرافیهاییناعادالنه 
1174؛مورگانوشتی1177،؛سوجا .)1113،
بحث و نتیجهگیری

یهایمنطقه ایاز
شکلگیرینظری هاورو یکردهایفضاییعدالتدرپاسخب نابرابر 
ریش  
تحتتأثیرساختارجنگسهردودرقالهبرو یکهردعهدالت
ده های73۱1و7341میالدی 
سرزمینیایجادشد.پارادایمغالبدرایندورانباتأکیدبرنوعیتمرکزگراییدرنظهامقهدر 
حکومتهایمنطق ایوتأکیدبرلیبرالیسم

حکومتهایمحلیبرایایجاد

ب یکپارچ سازی
برآموزهههاینولیبرالیسهمبه ایهنآمهوزه

بود.جهتگیریعدالتفضاییدرایندورهباتأکید

اشارهداشتک فرایندهایبازار،منابعراب شکلکارابه منهاطقتخصهیصدادهوزمینه های
یآورند.سودحالهل
رشداقتصادیونوآوریراازطریقارائ مشو ب سرمای گاارانفراهمم 
میتوانندبهبودیرابرایسهم
یشودودرنهایتفرایندهایبازار 
ازاینکارنیزنصیبمناطقم 
استهایمربوطب کاهش
بیشتریازمناطقب وجودآورند.دراینچارچوبایدئولوژ یک،سی 
نابرابریوارائ مزایاب گروههایاقلیت،مانعکارکرددرستدستنامرئیبازارشهدهوباعه 
یشونداقتصاددرسطحیکمترازحدمطلوبواهرشود.براسهاسالهلحهاکمبهرایهن
م
یهایهز ین هفایهده
استهایعمومیاستوبررس 
رو یکرد،سودوبازدهتنهامعیارارزیابیسی 
یشود .
استهامحسوبم 
تنهاابزارتحققسی 
اماباتغییررو یکردیک دردانششههرومنطقه درسهالهای7311و7321مهیالدیبه 
وقو پیوست،متخصصانومتفکرانیک دیدگاهانتقهادینسهبتبه توسهع داشهتند،هرچنهد
ب طورمستقیمب مباح فضاییعدالتورودپیدانکردنهد،امهامباحه مهرتبطبهاعهدالت،
انصافونیاز،ب و یژهازمنظرابعادمحیطیواجتماعی،رادرقالبرو یکردهاییچونعدالت
محیطیوبرابریفضاییدرکارهایخودلحاظکردند.شعارالهلیایهنرو یکردهها،برابهری
ازگروهههای

دهگهرفتنبسهیاری
فرلتهابینمناطقمختلفبود.امهادرادامه به دلیهلنادیه 

تأثیرگااروتأثیرپایردرفرایندتصمیمسازی،مباح انتقادیازسویمتخصصانمطرحشد.
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نرو،ازنیمهه دومدههه 7331مههیالدی،ب تههدریجمههوججدیههدیدرقالههبرو یکههرد
ازایهه 
یههای
نومنطق گراییب موازا تغییرنگرشدرچگونگیبرقراریعدالتدرپاسخبه نهابرابر 
یهایمنطق ایوتوجه به بعهدفضهاییبرابهریو
منطق باتأکیدبرتمرکززداییدربرنام ریز 
عدالتووهورعدالتفضایی،آغازشد .
بااللقراردادنمفهومفضادرتحقهقعهدالتوبرابهری،منطقه را

رو یکردنومنطق گرایی
یهایفضاییواقهدام
مناسبترینمقیاسجغرافیایی،اجتماعیوسیاسیبرایالالحنابرابر 

جمعیب منظورتبیینعدالتاجتماعیدرمقیاسفضامعرفیکرد.بهرایهناسهاس،عهدالت
شاخصهایتوسع (اقتصادی،اجتماعیوفرهنگی،محیطهی

کسو،برابرینسبی
فضاییازی 
مردمساالران ب 
ومدیریتی)درمکانهاوفضاهایجغرافیاییاستوازسویدیگر،بارو یکرد 
رساختهااز

ازمنابع،فرلتهاوزی

فضا،منجرب برابریمناطقوساکنانشاندربرخورداری
میشود .
ی 
رهگارمشارکتدرفرایندهایتصمیمسازیوتصمیمگیر 
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بنابراین،عدالتفضاییدردورهمتهأخرماحصهلمفهاهیممهوردتأکیهددرنومنطقه گرایی
عدالتمحوردربرنام ریزیمنطق ای

یشودک سایررو یکردهای
هم ونچترینظریمعنام 
یگیرد.نومنطق گراییدرتالش
ازعدالتسرزمینی،عدالتمحیطیتابرابریفضاییرادربرم 
طزیسهت،عهدالت
یعدالتیاجتماعیوتخریهبمحی 
کنکردنعللریش ایفقر،ب 
برایریش  
فضاییمنطق ایرادرتوزیعبرابهرقهدر ،ثهرو وفرلهت(مهواد،انهرژیومنهابعدانهش)
نمیان،نقش
یکند.درای 
متناسبباقابلیتمکانهاوفضاهایخردوکالنجغرافیاییتعریفم 
کهاهشیافته 

یههایمنطقه ای
کانونیعنصروعاملجغرافیایسرزمینی،درمقابل بانهابرابر 
یگرایی(ب معنایتأکیدبرعواملوعنالرمادیدر
استورو یکردهایفضاییعدالتازماد 
وانگهارهای

فرایندمنطق گرایی)ب معناگرایی(تأکیدبرنقشعنالهروسهاختارهایغیرمهادی
تحهولیافته انهد.دامنه نظریه های

ب و یژهساختاروفرایندهایبرنامه ریزیوتصمیمسهازی)
یهایتوسع 
یک عدالتفضایی،مقابل بانابرابر 
فضاییعدالتنیزتوسع یافت است.ب طور 
حوزهههایاقتصهادی،اجتمهاعی،

یداندکه کلیه
دهایچندبعدیم 
درمقیاسمنطق ایراپدی 
اسههایمختلهف،
یگیرد.الولیچوننهادسازیدرمقی 
محیطی،فرهنگیوسیاسیرادربرم 
تسازیومشارکتمردمیدرمقیاسمنطق ایازطریقائتالففعهاالنمحلهی،ایجهاد
ورفی 
اسههایخهردوکهالن،ودانهش
ارتباطبینسطوحمحلیتافرامنطق ایوجهانی،پیونهدمقی 

مهمترینالولموردتوج درفرایندمنطق گراییبراینیهلبه 
محلیباراهبردهایمنطق ایاز 
عدالتفضاییدرمقیاسمنطقه اسهت.وههورنظریه هایجدیهدازقبیهلحهقبه منطقه ،
دموکراسیمنطق ای،منطق گراییاجتماعیو...گو یایاینامراست .
شازپیشب موضو عدالتدربرنام ریزیشهری
ییک نیازامروزجامع ماتوج بی 
ازآنجا 
ومنطق ایاست،بنابراینپژوهشگراناینحوزهبایدب دنبالیهافتنراهکارههایعلمهیبهرای
فرلتپژوهشهایآتیبیشهتربه ارزیهابی

تغییروضعیتباشند.دراینراستا،ضرور دارد
عمیقعدالتفضاییاختصا دادهشود.گفتنیاسهت،درتحقیهقحاضهرتحلیهلوتفسهیر
یههایمنطقه ایازمنظهرعهدالت
نظاممندوجامعمحتوایمتوندانشگاهیدرحوزهنهابرابر 

الولونگرشهایاللیموردتوجه بهود.

هدفسنخشناسیواستخراجمفاهیم،

فضایی،با
یعهدالتی
شهکلگیریبه 

یشودتادرپژوهشیفراگیرب بررسهیزمینه های
نرو،پیشنهادم 
ازای 
فضاییوموانعرفعآنپرداخت شود .


سپاسگزاری

ّ
انوفنهاورانکشهور
اینمقال بابرخورداریازحمایتمالی«لهندو حمایهتازپژوهشهگر

نرو،
(بنیادعلهمایهران)»به شهمارهگرنهتپژوهشهی34117642انجهامشهدهاسهت.ازایه 
یدارند .
نو یسندگانتقدیروسپاسخودراازمسئوالنلندو مزبوراعالمم 
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منابع
پور،نینا؛وداداشپور،هاشم(.)7931فراروشپژوهشهایمرتبطباعدالتفضاییدرمقیاسشهری


الوندی
دربهازهیزمهانی.7936-7929پژوهشهای بومشناسی شهری.1۱-31،)72(3 ،
برکپور،نالر؛واسدی،ایرج(.)7921نظریههای مدیریت و حکمروایی شههری طرهر پژوهشهی .تههران:
دانشکدهمعماریوشهرسازی،گروهشهرسازی،دانشگاههنر.
الهدینافتخاری،عبدالرضها؛وگهوهری،

حاجت،مصهطفی؛احمهدیپور،زههرا؛رکن


نیا،محمد؛قادری

حافظ
محمد(.)7936طراحیالگویسنجشعدالتفضایی،مطالع موردی:ایران.برنامهریزی و آمایش فضا،
.99-۱1،)7(73
داداشپور،هاشم؛والوندیپور،نینا(.)793۱عدالتفضاییدرمقیاسشهریدرایران؛فرامطالع چارچوب

نظریمقال هایعلمیموجود.هنرهای زیبا.41-21،)9(12 ،
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داداشپور،هاشم؛والوندیپور،نینا(.)7934گون شناسیمفهومیعدالتدرنظری هایبرنامه ریزیشههری
درچهارچوبرویکردیمیانرشت ای.فصلنامه مطالعات میانرشهتهای در علهوم انسهانی.7-11،)1(3،


داداشپور،هاشم؛علیزاده،بهرام؛ورستمی،فرامرز(.)7936جایگهاهعهدالتفضهاییدرنظهامبرنامه ریزی

شهریایران.راهبرد توسعه.727-114،69 ،
یههای
داداشپور،هاشم؛علیزاده،بهرام؛ومدنی،بهاره(.)7931بررسیوتحلیهلرونهدتوسهع یهافتگیونابرابر 

آنهایاستانآذربایجانغربی.فصلنامه علمیهپژوهشی علوم اجتماعی .719-111،۱9،
فضاییدرشهرست 
داداشپور،هاشم؛علیزاده،سمان ؛ورفیعیان،مجتبی(.)7931سنجشسطوحتوسهع یافتگیونابرابریههای

فضاییدراستانخراسانشمالیبااستفادهازمدلمنطقفازی.مجله علمیهپژوهشهی جررافیها و توسهعه
ناحیهای.103-120،)21(11،
آنهای
زبردست،اسفندیار؛وحقروستا،سهمی (.)7936تحلیهلتطبیقهینهابرابریههایمنطقه ایبهیناسهت 

آنهایهمدانومرکزی.نامه معماری و شهرسازی .779-792،)7۱(2،
جوارهبررسیموردی:است 
هم 

سالدنا،جانی(.)793۱راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی(مترجم:عبدالل گیویان).تهران:انتشارا 
علمیفرهنگیروان  .
شیخبیگلو،رعنا؛تقوایی،مسعود؛ووارثی،حمیدرضا(.)7937تحلیهلفضهاییمحرومیهتونهابرابریههای
آنهایایران.فصلنامه علمیهپژوهشی رفاه اجتماعی.17۱-16۱،)64(71،
توسع درشهرست 
لرافی،مظفر؛ونجاتیعالف،نالر(.)7939رویکردنومنطق گراییدرراستایارتقهاینظهاممهدیریتتوسهع 
فضاییایران.پژوهشهای جررافیای انسانی.2۱1-216،)6(64،

علوی،علی(.)7937تحلیلنابرابریمنطقه ایاسهتانگلسهتانبهارویکهردعهدالتاجتمهاعی.دو فصهلنامه
پژوهشهای بومشناسی شهری.23-716،)۱(7 ،
کریپندورف،کلوس(.)793۱تحلیل محتوا؛ مبانی روششناسی(مترجم:هوشنگنایبی).تهران:نشرنی.
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