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درمنهدنظاممهروریای؛منطقه نابرابریهایپژوهشدرعدالتفضاییرویکردواکاوی(.7931)نیناپور،الوندیوهاشم؛پور،داداش
 .13-771(،9)71،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه.ایرشت میانحوزه

1112-6467شاپا:  

آزاداست.نویسندگان/دسترسیب متنکاملمقال براساسقوانینکریتیوکامانز ) 

 ؛ای منطقه  های نابرابری واکاوی رویکرد فضایِی عدالت در پژوهش
 *ای رشته میان هدر حوز مند نظام یمرور

 2پور ، نینا الوندی1پور هاشم داداش

 10/19/0931پذیرش:     52/10/0931دریافت: 
 چکیده
دریازموضهوعا الهلویکهییجوامعانسانیبرازیبرانگچالشیاهموارهمسئل یامنطق ینابرابر

،اسهاسنیهاسهت.بهرایدولتهاسهتگاارانیسهعمهدیههایازنگرانهنیهزویدانشهگاهیهاپژوهش
یهااسهتیسدرحهوزه،موضهو نیهایامدهایوپسمیحدود،ابعاد،مکانهباردریاریبسهایپژوهش

نه یزمنیرادرایمتفاو وگاهمتضادیهادهیاپردازان، ینظروگرفت لور ،یمنجرب فقرونابرابر
توج ب ابعادفضا،انیمنیاند.دراداشت انیب ازیکهییامنطقه یههایعدالتدرمقابل بانهابرابریی 

قصهدحاضهر مقاله،رونیبودهاست.ازا،ریاخیهادرده ژهیوب ،موردتوج یارشت انیمیهاحوزه
ازیامنطقه یههاینهابرابرهدرحهوزیمتوندانشگاهیمندوجامعمحتوانظامریوتفسلیباتحلدارد

نیشدهدرامطرحیاللیهاالولونگرشومیواستخراجمفاهیشناسب سنخ،ییمنظرعدالتفضا
لیهازروشتحلیریگوبابهرهیاستفهامراهبرد ،یفیازطرحپژوهشک برگرفتمقال اینحوزهبپردازد.

ونیهیتبیپژوهشبراجیرایهاازروشیکییفیکیمحتوالیاست.تحللور گرفت یفیکیمحتوا
منظورروشبه نیهاسهت.ازایموجهوددرمتهوندانشهگاهیمفههومیههاامیومهنظمپینهیعریتفس

یدولتیهایگااراستیدرسهاآنوکاربردیمتوندانشگاههدهندوجهتیخطوطاللیآشکارساز
یمستخرجازمتوندانشگاهینظرهیریحاضر،چارچوبتفس درمقال،اساسنی.براشودیاستفادهم

شهدهوخطهوطیوواکهاونیتهدویامنطق یهایدرمواجه بانابرابرییعدالتفضاهمطرحدرحوز
یرانیاگااراناستیانوسسازمیتصمزان،یرحوزهب پژوهشگران،برنام نیدراتوج درخورسازانیجر
است.شدهیمعرفیامنطق یهایمقابل بانابرابربرای

.یفیکیمحتوالیتحل،ییگرامنطق نو،یامنطق ینابرابر،ییعدالتفضا :ها کلیدواژه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

شهرسهازیگهروهدرپهورداداشهاشمدکترراهنماییب فضاییعدالتحوزهدرپورالوندینینادکتریرسال ازمقال این*
است.شدهاقتباستهرانمدرستربیتدانشگاه

.مسئول()نویسندهنایراتهران،مدرس،تربیتدانشگاهشهرسازی،گروهای،منطق وشهریریزیبرنام دانشیار.1

.ایرانتهران،مدرس،تربیتدانشگاه.پژوهشگرودانشجویدکتریشهرسازی،گروهشهرسازی،2


https://www.doi.org/10.24200/isih.2019.3057.3370
http://www.isih.ir/article_284.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

01 
 3،  شماره 01دوره

 0331تابستان 
 33پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
ازسیاسهتبسهیاریبهرایمهمهیراسیاسهیواقتصادیهایچالش،ایهایمنطق نابرابری

حجههمروزافزونههیاز.انههدایجههادکردهتوسههع درحالویژهدرکشههورهای گههااراندولتههیبهه
وایمنطقه ههایوجهودنابرابریبه منهدنظاموشهواهدشدهانجامیارشت انیمهایپژوهش

داشت التینمریکایاوفریقاااروپا،آسیا،درمختلفاشکالدرفضاییعهدالتیبهی اند.اشاره
فضاییهاینابرابریافزایشباهایپاسخومقابل راههاونابرابریاینعللدرمورداین،وجودبا

،2؛سهوجا1،1171وجهوددارد)بهاالسوهمکهارانانهدکیاجمها گاارانازسویسیاسهت
(.4،1111؛پایک3،1112؛کیم1171،49

ک ستفضادراجتماعیهایجایگاهوهافرلت غیرمنصفانتوزیع،ایمنطق هاینابرابری
ههایاختالفگیریعدمتعادلفضاییدرمنطق وبینمناطقبایکهدیگرشهدهوشکلب منجر
بینمنهاطقونهواحیمختلهفونهادیکالبدی،اقتصادیاجتماعی،هایشاخصبینرایبارز

راروهمکهاران5،1177)چپهلوگهوتزآوردبه وجهودمهیجغرافیهایی ؛کهوچ 
هریو6،1171 ؛ب 

که دههدمهیتشهکیلراانسهانی جامعهازمهمهیعهدب انیهزفضهسهاختار(.7،7316استیکر
اسهتفضادر،دلیلهمینب .استاجتماعیهایپدیدهریتأثواجتماعیحقایقهکنندمنعکس

مفههومونمایهدمهیرخدرسطوحمختلفازملیتامحلهیعدالتیبیآنبرابردروعدالتک 
همهواره،(.درایهنراسهتا1113سهوجا،؛8،1113)دیکسیبدیامیاهمیت«فضاییعدالت»

فضهاییمطهرحعههدالتیبههیوینهابرابرایدرارتباطبامقیاسمنطق دریبسهیاریههاچالش
،عهدالت9محوریچونعدالتسرزمینیعههدالترویکردهایها،چالشاینرفعیبرابودهک 

یارشهت انیممبحه واردایههایمنطقه یرنابرابکاهشباهدف11وعدالتفضایی10محیطی
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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پهورو؛داداش7934پهور،پوروالوندیداداش؛793۱پور،پوروالوندی)داداششدیریزبرنام 
و2،117۱وبیتههززاپاتها؛7931پهوروهمکهاران،؛داداش1،1174؛ویلیهامز1174همکهاران،

(.3،734۱؛ویلیامسن1171؛سوجا،1171
سهت.هاآنازاسهتفادهفرلهتومحهدودمنهابعفضهایی النهعادتوزیهعفضاییعدالت

 النهعادتسههیموتوزیعای،هایمنطق نابرابری مسئلعدالتفضاییدرتقابلبا،گریدانیبب 
اسهتفضهاییهایداشهت ازمنصهفان برخهورداریمنظورب آنب وابست هایکاربریوفضا

نظری درمقیاسشهریازپیشینژهیوب ینرویکردنظری(.ا1117؛دیکسی،1171)سوجا،
امهادر،تریبرخورداربودهوکارههایپژوهشهیمتعهددیدرایهنحهوزهلهور گرفته قوی

شدهپرداخت کمترب اینموضو ،هایداخلیویژهدرپژوهشب ،ایهایملیومنطق مقیاس
اخیر دودهایب فضاییدرمقیاسمنطق علمیب عدالت ترجامعتوج عمیق است.سابق

هایمختلفاندوپژوهشمتعددیدراینحوزهب ایرادنظرپرداخت نظرانلاحب.گرددیبرم
درارتبهاطبهاچیسهتیابعهادههاییاسهت.پژوهشلور گرفته وگاهمتضادیدراینزمین 

عدالتدرمقابل بانابرابری هاک منجرگیپاسخب ایننابرابریایوچگونهایمنطق فضایی 
یشد.ارشت چندهدراینحوزهایمختلفیگیریمفاهیمونظری شکلب 

هایمحتوایمقاله مندوجامعحاضرکوششداردتاباتحلیلوتفسیرنظام مقالرونیازا
سهاییوایازمنظهررویکهردعهدالتفضهایی،به شناهایمنطقه نابرابریهپژوهشیدرحوز

ویژهبهرایدرایهنحهوزهبه شدهمطرحهایاللیها،الولونگرشاستخراجمفاهیم،نظری 
گاارانایرانهیجههترویهارویینوآورانه ووسیاستسازانمیتصمریزان،پژوهشگران،برنام 
رموجهوددزبهانیسهیانگل مقال99،ایبپردازد.برایناساسهایمنطق کاربردیبانابرابری

در،،،،هایعلمیشامل:پایگاه
و،یکلیدیهاکلم بااستفادهاز1111-1171بازهزمانی

اند.تحلیلوتفسیرکیفیشدهبازیابی،
درقالهبمتهوندانهشانتقالیهاقالبینتراللیازهایپژوهشیاستک مقال گفتنی
انهدبودهتوجه مهوردالمللهیبهینمجهامعدرواندپژوهشهیوعلمهیسهط دردانشهگاهی

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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خها یههامحمهلهمهینچارچوبدرتوانیمراجدیدیهایافت وهااکتشافک یطورب 
متحلیلک روستنیازا.کردپیدا،اندشدهیتخصصامکانحدتاک علمی منهدنظامحتوایی 

.کمککندگااریهدفمندب فهمعمیقمفاهیمتخصصیوسیاستتواندهامیاینمقال 
منطهقاسهتفهامیپهژوهشبهایهکپرسهشکلهیپیرامهون،مقاله برپایه برایهناسهاس

عهدالتازدیهدگاهشهدهمطرحههایالهلیشناسیواستخراجمفاهیم،الهولونگرشسنخ
ایاست.درادامه بهاشهناختجوانهبوکارکردههایهایمنطق ابرابریفضاییدرپاسخب ن

گیریازروشتحلیلمحتوایکیفیب اکتشافوپنهانموضو درطولفرایندپژوهشوبابهره
موردتوج .فراینداستشدهپرداخت هایمنتخبآشکارسازیخطوطاللیمحتواییدرمقال 

است.شدهدادهمایشروناینپژوهشدرنمودارروب 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقاله فرایند (:0)شکل شماره 

منبع:نگارندگان

یابی تفسیری متون دانشگاهی  ارز
 کدگذاری گزینشی

ای منطقه  نابرابریهای  پژوهشرویکرد فضایی  عدالت در چیستی   
 پرسش و هدف پژوهش: 

مند متون دانشگاهی مرور نظام  

های پژوهش:  آوری داده جمع  

احدهای تحلیلکدگذاری و   
 کدگذاری بسته  

 کدگذاری باز
 کدگذاری محوری

های پژوهش: تحلیل داده  

ای: های هسته استخراج مقوله  
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 پیشینه پژوهش
شهوددرارتباطبامقیهاسمطهرحمیاساسا ایهایشهریومنطق نابرابریدرپژوهشمسئل 

درینهابرابرکه روسهتنیازا(.7323و1111؛سهوجا،1،1177،6۱6وهمکاران)پاستور
روسهتایییوشهر،یامنطق ملی،جهانی،سط درینابرابرنظیرفضامختلفیهااسمقی

فضهاییسهاختاردرتعهادلعهدمیب معنایامنطق هاینابرابری.دراینراستا،یابدمعنامی
و،اجتماعیوسیاسیاقتصادیهاینابرابریزندگی،متفاو شرایطدرراخودواستمناطق
راروهمکهاران،دهمینشانگییافتتوسع سط  ههاینهابرابریوجهود(.1171،2ند)کهوچ 
ویژهب ،کشورهابیشترک استهاییپدیدهازمناطقفضاییساختاردرتعادلعدموایمنطق 

؛7936،776)زبردسهتوحهقروسهتا،هستندوبودهروروب آنبا،توسع درحالکشورهای
(.7931پوروهمکاران،داداش

هایتصهمیمومنهاطقطبیعهیشهرایطد:دارنهاللیزمین دویامنطق تعادلعدموینابرابر
عامهلاهمیتب وکاست اولعاملاهمیتازیفّناورپیشرفتباک ن،ریزابرنام وگاارانسیاست

هایتصمیمیامنطق ینابرابرایجاددر،(.برایناساس7937،31،ی)علواستشدهافزودهدوم
(.درایهن2،1111،916نهد)ویوفهنکمهیایفهارانقهشبیشترینریزانبرنام وگااراناستیس

هاهایالزمبرایرفعآنستشوند،سیاایپدیدارمیهاازسطوحمنطق طورک مشکلهمان،راستا
ب مناطقدریبخشقدر وقدر لیوتحل یتجز،نیزبایدبرمقیاسمنطق تمرکزیابند.درحقیقت

توانندمییامنطق  توسعیهااستیس.(1177،6۱۱یابد)پاستوروهمکاران،میاینمقیاسمعنا
کهاهشآن،دنبهالبه ومحهروممنهاطق توسههعویاقتههصادیهاتیفعالتیتقودرمهمینقش

امنطقهه منصهفان صیتخهصنمون ،کنند.برایفایایامنطق یهاتفاو  یههایاارگه یسهرمای 
آیهدیمهشهماربه متعادل توسهعتحقهقویامنطقه یهاینابرابرکاهشجهتدریگامیعموم

(.7937،737گلووهمکاران،یبخی؛ش3،1112،621)ماتسومتو
درمقیاسمنطقه منجهربه هاقابلیتوهاپتانسیلازلحی استفادهعدم،ازسویدیگر

به راینهاگواریپیامهدهاتوانهدمیایشدهواینامرمنطق یهاینابرابرگیریوتشدیدشکل
ایهایفراوانیرادرارتباطباتوسهع منطقه ای،چالشهایمنطق .نابرابریباشدداشت همراه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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آمدیدرفاحشهاینابرابریهاییچونتوانب واقعیتمیهاآنترینکنندک ازمهمایجادمی
شدن،فقرونمهودکالبهدی،قطبیروی بیهایمهاجر ،گوناگونمناطقبیناجتماعیرفاهو

(.۱-1112،1،هااشارهداشت)کیمهاچوندسترسینابرابرب خدما وسرمای اینمعضل
ایمثبهتراپدیهدهههاودداردک ایهننابرابریدیدگاهیوجایمنطق هاینابرابریالبت درباره

مقابهلدرمنهاطقبرخهیههایقابلیهتومنابعفردبودنمنحصرب نتیج راارزیابیکردهوآن
الزمب اشارهنجایاد.درکنایجادهاآنبرایرقابتیهایمزیتتواندمیک داندمیدیگرمناطق

باشهد،منطقه یهکدرههافعالیهتشدنتخصصیج ینتایاگرمنطق هاینابرابریاستک 
کننهدهمنعکسمنهاطقسهط درنهابرابریوتعهادلعدمگر.اماادباشمفیدمثبتوتواندمی

به تهدیهدعامهلیکتواندمیایمنطق هایتفاو لور آندرباشد،عدالتیبییاتبعیض
راروهمکهاران،1112،7آید)کیم،شمار درچنهین(.1111؛اسهتوار ،1171،71؛کهوچ 

یماندگواپسبهایب منطق چندیایکمناسبوضعیتیب معنااینابرابریمنطق ،شرایطی
.استمناطقسایر

هایعنامتعادلفرلهتتوزیوعدالتیبی،مسائلمربوطب نابرابریبرایناساساستک 
ریزیدربرنامه پژوهشهیههایتحلیلهیورهموردتوج سنتا،هموایتوسع درسطوحمنطق 

،3؛اترینگتهونوجهونز1171جا،؛سهو2،1171؛فاینسهتاین1،1171کینوناست)مهکبوده
نههر4،1114؛امههین1113 ؛بر 

سههتکهه هاتقابههلبههاایههنمعضههال وچالش(.در5،1116
عدالتتأمین:ازجمل مختلفیدالیلب رامتعادلتوسع ضرور کارشناسان،وریزانبرنام 

وسهع ونیهزهایتوفرلتهاداشت ازمختلفمناطقمناسبوعادالن یبرخوردارمنظورب 
به وتوجه سیاسهییههاآرامیناکهاهشیبهراعاملیعنوانب سیاسیهای مالحظتوج ب 
)فالیشرکنندمطرحمیتمرکزومهاجر ازیجلوگیربرایاجتماعیویاقتصادهای مالحظ

بح عهدالتدراشهکالمختلهفچهون،(.دراینراستا7937،ی؛علو6،1171وهمکاران
استوشدهواردایریزیمنطق ی،عدالتمحیطیوعدالتفضاییدربرنام عدالتسرزمین

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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تریناههدافعهدالتیبه یکهیازالهلیبیمبهارزهبهایهاتهالشبهرایعهدالتجستجوبرای
؛1171؛سههوجا،1171و117۱؛زاپاتههاوبیتههز،1174یزیبههدلشههد)ویلیههامز،ربرنامهه 

(.734۱ویلیامسن،
حههالنووهههورویندرعاییمفهههومیچندبعههدی،پی یههدهوعههدالتفضهه،میههانیههنادر
ریزیشههری،ههایعلمهیچهونبرنامه ایاستکه دراشهکالگونهاگوندرحوزهرشت میان

،793۱پهور،پهوروالونهدی)داداشاسهتشدهیبررسوطرحشناسی،جغرافیاو...مجامع 
(.بهرمبنهایایهن1،1171،111هاالپولیس؛مای7936،94نیاوهمکاران،؛حافظ14-11

منظورتشهخیصبه فضهاییتوانازیکنگرشرویکرد،عدالتبعدفضاییدارد؛بنابراینمی
(.1117،712۱؛دیکسی،1113،1استفادهکرد)سوجا،عدالتیبی

م،مستلزعادالن هایسیاستنوتدویایهایمنطق نابرابریکدر،درحقیقت واکهاوی 
ییفضهادیتولقیازطریعدالتیعدالتوبایاست.لتدرسطوحمنطق عداتعاملفضاو

نقط اشهتراکو،عدالتفضاییوییایجغرافموضوعی،عدالت.گیرندمیشکلییایجغراف
یافتگیآنازابعادمهمجوامعست.فضاوسازمانلدومفهومعدالتاجتماعیوفضااتصا

حقایقاجتماعیبهودهوبهرکنندهمنعکسک یاستساختاراجتماعبشریاست.فضایک
یابهدیمعدالتیدرفضانمهودیبهم،همعدالت،رونیازا؛گااردیرمیتأثروابطاجتماعی

مفههومفضها،دراینراستا(.727-1171،713؛سوجا،7936،94نیاوهمکاران،)حافظ
،اجتمهاعیخاسهت ازنظهامسهاختبرایازمحیطانسانآمیزهرندهیدربرگدرمقیاسمنطق 

یاجتمهاع حیامزمین پویندگیوتداوهاآنتعاملاستک یومدیریتیمحیط،اقتصادی
،2؛برومبهر وهمکهاران1177،64۱)چپهلوگهوتز،کندرافراهممیایدرسطوحمنطق 

1111،9-1.)
ازنظهریکدرتنهانه ایعهدالتدرمقیهاسمنطقه مهورددرفضهاییتفکرگفتنیاست،
کویژهب ،جدیدهایک باطرحدیدگاهسازد،میترعدالتراغنی ای،بردموکراسیمنطقه دیتأ

دههدسهو میوبرابریبیشهترعدالتب رسیدنبرایمؤثرترهایاقدامرانیزب عملیدانش
خودبهرفضهانیسهت،بلکه بهریخودبه ییعهدالتفضهایهدتأک(.1111و1113)سوجا،

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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یدشهدهدرتولکاربردایهنفضهاهایب حالنیدرعکنندوندهاییاستک فضاراتولیدمیفرای
پهور)داداشدهندتوج خا نشانمیفرایندهایپویایاجتماعی،اقتصادیوروابطسیاسی

(.1117و1113؛دیکسی،7936،721وهمکاران،


 پژوهش تحلیل روش و چارچوب
شگیهریازرووبهابهرهاسهتاسهتفهامیژوهشکیفیوراهبردفت ازطرحپمقال حاضربرگر

یپژوهشهیاسهتبهرایاسهتنباطفنهاست.تحلیلمحتهوا،تحلیلمحتوایکیفینوشت شده
رامحتهواتحلیهلتهوانمیسادهتعریفیکدر.هاآنهادرموردمتنومعتبرازدادهریتکرارپا
ینمادهایاهاپیامخا یهاویژگیعینیویافت منظاتولیفیهایکارسهازآشیبهراروشی

(.793۱،1)کریپندورف،دانستمتنیهکدرکهاررفته ب 
هایرایجپژوهشدرعلوماجتمهاعی،رفتهاریوروشتحلیلمحتوایکیفییکیازروش

متنازپژوهشازیموردنمفاهیمکشیدنبیرونب شکل،ترینسادهدرروشاینانسانیاست.
تحلیهلروش.یابندمیسامانمنظم،های مقولقالبدرک مفاهیمیپردازد؛میموردمطالع 

معهانی،کشهفبه تهوانمهیزبهانییههاپیامتحلیلباک استشدهبنافرضاینبرمحتوا
هیوشهانونافهتیدسهتجههانیافتگیسازمانودركیهاشیوهها،نگرشها،اولویت ،1)ش 
تحلیهلمحتهوایهاآنشتحلیلمحتواکاربردهایمتنوعیداردک یکیاز(.امروزهرو111۱

هها،الهول،مفهاهیم،نگرشکنهدهاست.اینتحلیلکمهکمیویژهمقال متوندانشگاهیب 
ایههایدانشهگاهیبه شهیوهپژوهشنهو درقالباینشدهمطرحهایباورهاوکلی موضو 

؛ماپوال1174،121منشوهمکاران،یرشوند)رسولیمندوآشکاربررسیوتفسعینی،نظام
(.2،1179،97وهمکاران

منظمومنطقیپیشرودتاازتحلیهلروندکیبراساسدرتحلیلمحتوا،پژوهشگرباید
رو(.دراینراستا،پهژوهشپهیش793۱،91)کریپندورف،ب نتیج مطلوبیدستیابدخود
ههایپهژوهش،کدگهااریآوریدادهیینههدفمطالعه ،جمهعمرحل شاملتعتنیبرپنجمب

ههدفایهناسهت.شهدهانجامیهابندیوارزیابیتفسهیریازمقوله واحدهایتحلیل،طبق 
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ایطیدوده گاشهت هایمنطق ،تحلیلمحتوایمتوندانشگاهیدرحوزهنابرابریپژوهش
ازمنظررویکردعدالتفضاییاست.

براین1.استشدهاستفادهمندمتوننیزازشیوهمرورنظامهایپژوهشهآوریداددرجمع
موجهوددرزبهانیسهیانگلمقال 99مجموع :ازاستعبار پژوهشیجامع آمار،اساس
،،،،:ههایعلمهیشهاملپایگاه

،هایکلیهدیفادهازکلمه بهااسهت1111-1171ک دربازهزمهانی
شهکلهادرمنهدایهنمقاله اند.فرایندبازیابینظامبازیابیشده،و

است.شدهدادهنشان1شماره


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مند گیری از شیوه مرور نظام تعیین و تدقیق جامعه آماری پژوهش با بهره (:۲)شکل شماره 

منبع: نگارندگان

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

(7931پور،داداشوپور)الوندیب :کنیدرجو بیشترلع مطابرای.1

 مرتبط با هدف جستجو

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

 های کلیدی کلمه

+ 
نابرابری 

ای منطقه  
 عدالت/

 برابری
 فضا/

یزی فضایی نامهبر  ر  AND 

 های یافت شده گری مقاله غربال

 مورد(01۱ها ) مرور عنوان مقاله

مورد( ۷1ها ) مرور موضوع مقاله  

مورد( ۱۵ها ) مرور چکیده مقاله  

مورد( ۵۱ها ) مرور محتوای مقاله  

 مرتبط با هدف جستجو

 مرتبط با هدف جستجو

 مرتبط با هدف جستجو

مرور فهرست 
ها برای  الهمنابع مق

تدقیق فرایند 
 جستجو

 مورد( 33های منتخب  ) تحلیل محتوای مقاله

 نامربوط 

 نامربوط 

  نامربوط

 نامربوط 
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قهراریانجهامنشهدوتمهامجامعه موردبررسهیریگپژوهشنمون نیاستک دراگفتنی
یفهیکیمحتهوالیهحالهلازتحلجینتهایواشهبا نظهرلیهمنظورتکمب نیگرفت.هم ن

شدند.لیوتحلیبررسزینینظریهامقال مرتبطباتم۱1ازشیمنتخب،بیهامقال 
ازکیهشهدهاسهت.سهپسمهتنهردرنظرگرفته «مقال »پژوهش،نیدرالیتحلواحد

اند.شدهیبااهدافپژوهشکدگااریمنتخبمبتنیهامقال 
مجریهانتخصصهیدرارتبهاطبهاحهوزهموردمطالعه مقاله 99ازمیهان،یکلهطورب 

دردوحهوزهآنازپهسمقاله (وهادرحهوزهجغرافیها)ن ه عهدادمقاله پژوهش،بیشترینت
اند.یدهرسهمقاله (به انجهامای)هرکهدامهشهتریزیشهریومنطقه  وبرنامونقلحمل

ترمتخصصهانبه هاوتوجه بیشهفزایشتعهدادمقاله هم نیننتایجاستخراجیحاکیازا
هاترینتعدادمقال ،بیشمیانب اینسمتاست.دراین1177سالموضو عدالتفضاییاز

ترینبیشه،پراکندگیجغرافیهایینیهزنظرازیافت است.انتشار117۱رد(درسالمو)هفت
هامربوطب دوقارهامریکاواروپاوکشورهایامریکا،انگلستانوهلنداست.گفتنیمقال 
هایدرمقاله موردتوجه مقیهاسنیتهرمهممهوردیباهجدهامنطق فراهایپژوهشاست،

مقاله بیشهترینشهری)مرکزپیرامون(بادهیکالنهاپژوهشآنازپسیبودهوموردبررس
اند.اختصا دادهب خودتوج را
یتجربهیههاپژوهشنو پژوهشدرگهروهلحاظیب موردبررسهایموردازمقال هفده
ل درمقابایازدهوپنجکدامهاینمون موردیونظریهرنیزپژوهشآنازبعداندوقرارداشت 

سازییمبتنیبرآمارومدلنیزروشکّمموردتوج .بیشترینروشاندگرفت قرارجایگاهبعدی
هایگیهریازمصهاحب مقاله بهابهرهازروشکیفهینیهزدرهشهتمورد(.)هجدهبودهاست

است.شدهاستفادههایموجودکیفیعمیق،تحلیلکیفیاسنادوگزارش
مفهاهیمونشهاندادهشهدهاسهت؛مبتنهیبهر(7)درجدولشهمارهطورک هماندرادام 

ب تحلیهلوتفسهیرمحتهوایمتهونپژوهشهیدرحهوزههاهایاستخراجیازمتنمقال مقول 
یبهازومبنهایتعیهینکهدهالتفضهاییاقهدامشهد.گفتنهیاسهت،ایوعدانابرابریمنطق 

اح نظریموجهودومطالعه اکتشهافیمهتنازمبزمانهمطورب هایتفسیریپژوهشمقول 
(.793۱)سالدنا،تعیینشد
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بررسی های مورد ها و مفاهیم اکتشافی از متن مقاله (: مقوله0)شماره جدول 

 یموردبررسحوزه  نوع کدگذاری مفاهیم استخراجی ها مقوله

ریزیشهههههههههریوبرنامهههههههه 
ای،جغرافیا،اقتصهههههاد،منطقههههه 

قل،ونی،حقو ،حملشناسجامع 
سالمتعمومی

ای،ریزیمنطقههه ریزیشههههری،برنامههه برنامههه 
یشهههری،علههومایههجغرافریزیمحیطههی،برنامهه 

وترافیههک،ونقههلحملریزیاجتمههاعی،برنامهه 
،سالمتعمومی،حقو و...ونقلحملطراحی

کدگااریبست  حوزهتخصصی

111-1171 _ کدگااریبست  سالانتشار

فریقههها،کا،اروپههها،آسهههیا،امریا
اقیانوسی 

مریکا،انگلسهتان،سهوئد،فرانسه ،امتحدهاال یا
فریقایجنوبی،استرالیاو...اهلند،کرهجنوبی،

کدگااریبست  حوزهجغرافیایی

شهر/،ایدرونمنطق ،ایفرامنطق 
منطق 

شهههبک ویلههیرخطههوطی،شهرکالنینواح
،آنیهاکرانه پسویشههرمتسهیس،ههابزرگهراه
وشههرهاانیهمروابهط،یا منطقهنفوذحهههوزه
یههاحوزه،یملهیاسهیسیمرزهها،روسهتاها
یههاقطهب،یزبهان/یفرهنگهی/اقتصهادمشترك
...ویتیجمعبزر 

کدگااریبست  ایمقیاسمنطق 

نمون موردی،نظری،تجربی _ کدگااریبست  نو پژوهش

ترکیبی،کیفی،یکّم _ کدگااریبست  شروشپژوه

عههههدالت،عههههدالتسههههرزمینی
عهدالت،برابریفضهایی،محیطی
گرایینومنطق ،فضایی

هاکدمستخرجازمتنمقال هفتادبیشاز کدگااریباز
شناسهههیبعهههدگون 

عدالت فضایی 

عدالتفرایندی،عدالتتوزیعی  کدگااریبست 
رویکههههردعههههدالت

فضایی

،مراکهزدرمهانی،خدما عمومی
،ونقلی حملوتسهیالسا یتأس

یوسههازمیتصمفراینههد،قههدر 
گیریو...تصمیم

هاکدمستخرجازمتنمقال پانزدهبیشاز کدگااریباز
محهههورموضهههوعی

پژوهش

،توزیهعفضهایی،دسترسیفضایی
نهادسازی،ایسازیمنطق ورفیت
.مشارکتمردمیو..،ایمنطق 

هاکدمستخرجازمتنمقال سیبیشاز بازکدگااری
هایشههههههههههاخص

موردتوج 

منبع:نگارندگان
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 ها یافته
 از عدالت سرزمینی تا عدالت فضایی (۱

سهالپهیشکهاربردایتاچنهدهاینابرابریمنطق الطالحخا عدالتفضاییدرپژوهش
عدالتیانادیدهگرفت میبفضاییالوال عمومینداشت. دیادرمفهاهیممهرتبطدیگهرشودن 

یافهتو...تبلهورمی1خواهریزیمسهاوا محیطهی،برنامه رزمینی،عهدالتعدالتسمانند
؛3،1177؛چهاودری1177؛چپلوگوتز،117۱،127؛علیزاده،2،1171)فرنکلوایزرائیل

(.1117؛دیکسی،1112؛کیم،1113؛سوجا،1113دیکسی،
هایمنتخب،تاریخ  مبتنیبرتحلیلمحتوایمقال ،دراینراستا توج به بعهدفضهایی 

ازنیم قرندورهابتداییشود:ب چهاردورهاللیتقسیممیایهایمنطق عدالتدرپژوهش
هایمنتخهب،مندپژوهشب استنادمرورنظاممیالدی.درایندوره7341رده بیستمتااواخ

هیشهدعهدالتسهرزمینیشهناخت میباایبیشترریزیمنطق دربرنام عدالت ،4،111۱)ک 
درمطرحواساسییموضوع،هموارهرونیازا(.6،7342؛دیویس5،7337،149؛بوین6۱9
امامتخصصانعلوماجتماعیورفتهاری.استبودهاقتصادیوسیاسیعلومدانشمندانبین

هاواندیشهمندانمکتب،برایناساس.کردندازورودمستقیمب مبح عدالتخودداریمی
یدیتأکفیب تعریفعدالتبامختل برابعاداقتصهادیپرداختنهد)و 

،8؛مورگهان7،117۱،1
هایازفلسهف درایهندوره،عدالت(.متونغالب7316،67۱؛بریواستیکر،1114،737

ریهنظبرالیلیاسیسلسوفانی.فسرچشم گرفت است9گراییمنفعتمانندیغرببرالیلیاسیس
آرایینظریکدامهر12بنتامجرمیو11کانت،امانوئللیجاناستوار م،10سقراط،جانالک

(.117۱اند)زاپاتاوبیتز،ریزیارائ کردهدرارتباطباعدالتوبرنام 
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ریزیدربرنامه عهدالتههایمنتخهب،منهدپژوهشب اسهتنادمهرورنظامدرایندوره
دربهازاراهمیهتونظریه بهرموازنه .ایهنبهودکینوکالسهرشهدایمبتنیبرنظری منطق 

کیدمنابعتخصیص درمیتلقیگاراایپدیدهعنوانب راایمنطق نابرابریوداشتتأ کرد.
سرمای منابعدرقالبتحرکمجددتخصیصیندفرایکعنوانب ایتعادلمنطق ،اینراستا

ککارباو درطهولزمهانفّناوران تغییرهایوسرمای ،کار،مانندبرعواملجانبیتولیددیتأ
ی،شمحققمیخودیخودب  تی117۱،9د)و  ،1171؛سوجا،1،1177،۱71؛مورگانوش 
هایبرابریاقتصادیبینمناطقمختلهفبهافرلتنیتأم،کوششدرجهترونیازا(.49
ک اسهتیکر،)بهریو2برمفاهیمتقاضا،آزادیوکاراییازعهدالت،محهورالهلیبهوددیتأ

73۱1براینخستینباردرده 3فرانسواپرو(.طرحمفهومقطبرشدازسوی7316،67۱
،آلبهر 4میالدیتوسطگونارمیردال7341-73۱1هایمیالدیوبسطاینمفهومدرده 

منظورب پردازانتوسع اقتصادیبیانگرتالشهمراهباسایرنظری 6ورائولپربیش5هیرشمن
بهود.مانهدهعقبایوکاهشفالل بینمناطقورشدنهواحیهایمنطق بانابرابریمقابل 
کبود،توج درخورهاازمنظرعدالتدرایننظری آن   هایرشداقتصادیودیدگاهبردیتأ
وههایگاار یسهرماشداقتصادیبود.ایهنامهرموجهبشهددانستنمفهومتوسع باربرابر

ییهدایتشهوندکه موجهبتسهریعدرنیهلبه اههدافرشهدهانامکب سمتهاتشویق
؛گودیههارو1114،731؛مورگههان،1171،49شههدهباشههند)سههوجا،اقتصههادیقطبههی

(.7،7313،991وودایست
گیریوتقویتدرایندورانک منجرب شکلموردبح هایازسویدیگر،یکیازموضو 
گراییرقهابتیذیهلرویکهردایبعهدشهد،موضهو منطقه هرویکردفضاییب عهدالتدرسهال

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

.  
برخهوردشهیوهایهنشد.میارزیابیفایدهههزین هایتحلیلطریقازایمنطق هایسیاستبودنعادالن مبنایدوره،ایندر.2

انهوا مبنهایافهراد،بیشهترینبهرایخهوبیبیشهترینحداکثررسهاندنب ،آنبرحاکماللواستگرایییدهفافلسف ازبرآمده
انتقادههاینظریه ،اینزیادشهر باوجوداست.جایگزینهایسیاستمیانازبرترسیاستانتخابکلیطورب ومحاسبا 
به مربهوطسهؤاال ب پاسخدرناتوانیوضعیفمناطقرویبرهاتسیاسریتأثگرفتننادیدهاست.شدهواردآنبرنیزفراوانی
.انتقادهاستاینازجمل توزیع،
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هایهایدولتیدربرابرنابرابریهاومداخل نئولیبرالیسمب توسع منطق بودک مخالفحمایت
نر،2،1177،626؛مارتین1،1171،13ایاست)وارومنطق  (.پیگیریاینسیاست1116؛بر 

هایناشیازعدمتعادلینمناطقبیشترشدهومشکلدرارتباطباتوسع موجبشدتاشکافب
ریزاندرارتبهاطبهابرخهیازنگرانیعمهومیمیهانبرنامه ایداریافزایشیابد.درایندوره،وناپ

یگاار یسهرمایادرآمدهاییازقبیلتوزیعایشکلگرفت.مشکلمسائلمرتبطباتوسع منطق 
ترینبندیانحصاریازمهممنطق وسیاسیقدر وزیعتخطرناک،تسهیال محلمناطق،بین
تی،بودهاآن (.7316،676؛بریواستیکر،1177،۱71)مورگانوش 

هایانتقادیب تعریفلهرفباطرحدیدگاهزمانهممیالدی،7341ازاواخرده ،ج یدرنت
نقدشدیدعملهیونظهریبه هایوابستگیوگیریدیدگاهعدالتبرمبنایآزادیوکارایی،اوج
عدالتدرپژوهشدیدگاهقطبرشد،دورهدومتوج ب ب  بهردیهتأکایبهاهایمنطقه عدفضایی 
ی،توسع مهوزوندرمقیهاسمنطقه  ،7313وود،؛گودیهاروایسهت117۱،1ایآغهازشهد)و 

ندرایهلتبهود.گراییوعهدا(.ایندورهآغازگرپدیداریمتوننظریبیندوحهوزهمنطقه 991
،ایمنطقه وسهاختارهایمحیطهیههایباطرحهمبسهتگیمیهاننهابرابریپژوهشگراندوران،
برابهری،یندرقالبمفاهیمیچهونآمهایشسهرزمایتازههایجغرافیاییرادرمسیرهایاندیش 
(.3،7331شدند)کرومهلزوفورسترایرهنمون،مدیریتفضاوتعادلناحی محیطی
تعریفعدالتایدرایندورهبرپای ینابرابریمنطق هانظریبسیاریازپژوهش یامجان
برایازعدالتاست.هم نینعدالت4ویژهتعریفجانراولزی،ب قرارداداجتماعدرمکتب

ایهنفهرضرایهجراههاآن،فتعهاریایهنمجمهو ؛از5داشهتدیگریهانیزمعنایمارکسیست
اقتصهادیواجتمهاعینهابرابریتلطیهفیاسرکوبکاهش،عدالتدفازبودندک هپایرفت 

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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.  
گهاهیازمانع،جهلحجابک جایینخستین،عوضدرک استمعتقداو.4 جامعه درشهانآتیموقعیهتبه نسهبتافهرادآ
بهرایمنطقهیومعقهولانتخهابیکیطلبمساوا ،اساساینبر.کردخواهندانتخابراعادالن توزیعمسلما افرادشود،می
.استافراد
الل،اینموجبب .شودکنترلتفاو اللتوسطبایدجامع یکدرکاالتوزیعوتخصیصک داشتاعتقادهم نینراولز

رادارنهد،بهتهریشهرایطکه کسانیمقابلدربرخوردارند،کمتریهایفرلتازک افرادیزندگیبهبودشرایطبایدهاسیاست
اشد.بجامع افرادترینضعیفنفعب یتساوعدماینک مگرباشدعادالن بایدتوزیعهر.کنندفراهم

ک.5 اقتصادیواجتماعینابرابریوبرابریمفهومبردیتأ
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هایدیهدگاهبه سهمتایدرحوزهنابرابریمنطق شدهانجامهایپژوهش،است.دراینراستا
کباتوزیعی ی،ومنافعمنصفان برتوزیعدیتأ ن117۱،9عواقبتوسع نیهلپیهداکهرد)و  ؛و 

(.117۱،121علیزاده،؛1،117۱،33دایکوهمکاران
وشههردانهشدررویکهردیتغییهرمهیالدی،7321و7311هایسالدر،برایناساس

توسهع به نسهبتانتقهادیدیهدگاهازکه متفکرانهیومتخصصهانپیوست؛وقو ب منطق 
امهانکردنهد،پیهداورودعهدالتفضهایی ح امبب مستقیمطورب هرچند،بودندبرخوردار
کارههایدر،ویژهازمنظرابعادمحیطیتوسهع ب را،رتبطباعدالت،انصافونیازممباح 
؛بریواسهتیکر،2،111۱،11۱؛دبینتوری اردسن1176)فاینستاین،نمودندلحاظخود

7316،676-67۱.)
ههاینابرابریمسهئل عنوانرویکرداللیب ،عدالتمحیطیب گفتنیاست،درایندوره

به توزیهعکه داشهتمفهومیگسهتردهگرفت.عدالتمحیطیایمورداستنادقرارمیمنطق 
وهم نهینمیهان،کشهوریهاهاوخدما بهینمهردمیهکمنطقه آثارمحیطی،کاالمنصفان 

ک،.دراینرویکرددرکهایبشروجهانطبیعیاشارهمینسل ههاینابرابریبرآنبودکه دیتأ
رفهاهوسهالمتراها،شایسهتگیهاوبرخوردارین یزمکالنابرابریدرماننددیگرَاشمحیطی

ههایبیشهترپژوهش،رونیهازاکنهدتحتتأثیرقراردادهوانسجاماجتمهاعیرامخهدوشمی
ههایناعادالنه برخاسهت ازب بررسیکیفیتتخصیصفشارهاورنجدرایندوره،شدهانجام

؛1177،6۱3)چپهلوگهوتز،پرداخهتانمناطقمختلهفمییطیمیهاوقوانینمحمخاطره
شوهمکارانمورلو ر  (.3،1111ف 

اقتصادیهسشازپیوندمیانموقعیتاجتماعیپردرایندورهبیشترمسئل عدالتمحیطی
آلهودگیماننهدفشهارهایی.بودمحیطیفشارهایدربرابرانوا هاآنپایریافرادومیزانآسیب

به یاهایزیسهتهم نینبارهاییکه ناشهیازتقسهیمفضه....ها،رانشزمینوبپساهوا،
سیب امکانا کاروتفهری ونقل،دستریمانندحملهایوموضو بودندخصولیوعمومی

شوهمکاران،)مورلوددنشراشاملمی...و ر  راینت7۱1-1111،763ف  ؛ب 
4،733۱،41.)
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درمواجهه بهاگرفت شهکلرویکهردانتقهادی،مهیالدی7321ازاواسطدهه جیتدرب 
ریزیبرنامه متخصصهانهابودکه ای،وارددورهسومشد.دراینسالیمنطق هاینابرابر
موردانتقادرالیوتحل یتجزمرسومهایشیوهنظری،وعملیبعددوهربررسیباگرا،چپ
ازبسهیارینظریمبانی.افزودندخودتحقیقا ب راآنوسیاسیاخالقیعدب ونددادقرار
لیهتدینشهد)ودادهبسطلوفورهنرینام بفرانسویپردازنظری یکتوسطمباح این

ب 2(.لوفور1171،119هاالپولیس،؛مای1176؛فاینستاین،1،1174،17جودوهمکاران
یههایژگهیووکالبهدمرو،قلباکمکرافضامیالدی7341تاک تعاریفیجایگزینعنوان

ایهناسهاسبر.کردتعریفاجتماعیساختارهایقالبدررافضاکردند؛میامعنجمعیتی
شد،مینشناخت تولیدوجمعیت،هاناساختمرندهیدربرگعنوانب دیگرفضاجدید،قرائت

عهدالتیبهیایجهاددرمهؤثرمنبعیکودیبازتولوتولیدروابطازبخشیعنوانب عوضدر
بهاارتبهاطدرانتقهادیعلمهیمفهاهیمگیهریشهکلبه منجرخودامراینشد،ک شناخت 
ی،117۱،127)علیزاده،شدایهایمنطق نابرابری ،1171هاالپولیس،؛مای117۱،9؛و 
(.7321؛کرومهلز،1113لوفور،؛119
برابریوعدالت،ب ،رونیازا وفضهاییینفوذههااعمالریتأثچگونگیتوج ب عدفضایی 

ایهایمنطقه توسع مناطق،ب راهبرداللیبسیارازپژوهشبرهایشانآسیبوهابدیریتأث
موولوکاستبدیلشد)دی ؛مالنژاد5،1176؛کاپالنوهمکاران4،1176؛دانلی3،1176سی 

ایریزیمنطقه برنام درعدالت(.درایندوره،7،1179؛مونزانوهمکاران6،1176وژانگ
اخصبهرایشیخواهرویکردریزیمساوا شدوبرنام تعریفمی8بابرابریفضاییمترادف

ویژهازمنظرفرایندهاوساختارهایاجتماعیوفضاییبودایب برابریدرسطوحمنطق نیتأم
(.1171،119هاالپولیس،؛مای1171،671)زاپاتاوبیتز،
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عنوانیهکمعیهارمعیهاربرابهریبه ختنشهناتیرسمب خواهبرریزیمساوا  نامبردیتأک
ومختلهفمنهاطقبهیندرمنهابعوامکانها عادالنه توزیعگیریبرایتخصیصوتصمیم
مبتنیبراقتصادسیاسیفضابهود)زاپاتهاوبیتهز،هاآنب مناطقناساکنتمامیکساندستیابی
ی،1171،671 (.هم نهین1177،6۱3؛چپلوگوتز،117۱،121علیزاده،؛117۱،6؛و 
هایلمشهکواجتمهاعییههانابحربه منابعوامکانها عادالن توزیععدمشدک بیانمی
اجتمهاعیویاقتصادیهاینابرابرمتقابلریتأثرادلیلاینامرشود؛میمنجرفضاییپی یده
سهازماندرتغییهرهرگونه .برایهناسهاس،تشخیصدادندمناطقفضاییسازمانبرجوامع
بگهاارد)علیهزاده،مسهتقیماثهرآمددرتوزیعواجتماعیهیاقتصادروابطدرتواندمیفضایی
(.1،7319؛هاروی1171،111هاالپولیس،؛مای117۱،127

ومحهروممنهاطقسهویدرپهیانتقهالمنهابعوقهدر سیاسهیب خواهمساوا ریزیبرنام 
ههایموجهوددرچهارچوبدامنه انتخابشمنظورگسهتردب هاآنوجلبمشارکت،دآمدرکم

اساسیاینرویکردبیشتربه محتهواومضهموندیتأکبود.نهادیواقتصادیسیاسیهایترتیب
جایبه ،رونیهازاایبهود.ریزیمنطقه واالیافزایشبرابریدرسهطوحبرنامه هدفباهابرنام 

پرداختند.درایهنهامیفعتهاومنمنفعت،ب آزمونتوزیعهزین ههایهزین حلیلپرداختنب ت
وگرفهتپهایرکردنافهراد،لهور میینمنصفان وبهراسهاسرقابتتوزیعبراساسقواندوره،

شهدنبه دورباشهد)زاپاتهاوبیتهز،قائلواستثنایدارجانبشدتاازهرگون تعصب،کوششمی
های(.امهاایهنرویکهردازتوجه بنیهادینبه جنبه 7316،673بریواسهتیکر،؛1171،671

هاونیازهاییومصرفیزندگیروزمرهاجتما محلیدرمناطقمختلفنظیرقابلیتراقتصادیغ
ایوسرزندگیروزمرهافرادبازمانهدهمنطق هایمختلفدرونامنیتسکونتگاهاجتماعیمناطق،
،1177؛چپهلوگهوتز،117۱،123؛علیهزاده،1171،679)زاپاتهاوبیتهز،بهودب وجودآمده

به 7331دورهچهارموازاواخهردهه دریت،نهادر(.1177،692؛پاستوروهمکاران،6۱2
هایفضهاییوسهرمای عهدالتموضهو به دههیآدرسوتوجه ب شرو آشکارامحققانبعد،

ریزیدرمقیهاسرتباطبهینفضها،توسهع ،قهدر وبرنامه یدنظردراتجدفضاییوتالشبرای
؛کمپهلو2،1111؛آمهر1111؛برومبهر وهمکهاران،1177،62۱کردنهد)مهارتین،منطق 

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ایدرارتباطبانحوهاشهغالهایگسترده(.پژوهش7331رومهلزوفورستر،ک؛1،1114مارشال
دانهانمطهرحویژهجغرافیسویمتخصصانب هژمونیسرمای ازکشیدنچالشوتولیدفضاوب 

(.1117؛دیکسی،1119؛هاروی،111۱،117شد)دبینتوری اردسن،
ایههایمنطقه ییدرپاسخب نابرابریگرامنطق نوایدرایندورهدرقالبرویکردبرابریمنطق 

گراییدگرگهونی منطقه(1؛2گراییتوسهع اجتمها محلهیمنطق (7:هاستواهرشدب اینشرح
براسهتفادهگراییتوسع اجتما محلینطق ماساسیدیتأک.4گراییاجتماعیمنطق (9؛و3سیاسی
جدیدحیها واحیهایهایمحرکتوسع (درفرمجدیدازتهاواقدامای)پروژههایمنطق ازاهرم

ییهردرقهوانیندولتهیگراییدگرگهونیسیاسهیایجهادتغهست اللیمنطق است.اجتماعیمناطق
ایاسهت.ههایمنطقه شهریدرمقیاسمنصفان منابعکالنعیتوزبازهایتدوینسیاستمنظورب 

قهدر عیتوزبازجمعیومشارکتیوا اقدامبرایجوامعبسیجبرجتماعینیزگراییامنطق تمرکز
اسهت)زاپاتهاومنطقه مقیهاسدرگیریفرایندهایتصمیمتغییردرمنظورایب بینکنشگرانمنطق 

(.661-1177،691؛پاستوروهمکاران،6۱3-1177،6۱2؛چپلوگوتز،1171،671بیتز،
بردربرابریوتوزیععادالن رایازترگستردهیمعنافضاییمفهومعدالت،دردورهچهارم

،وریزیسههازی)اقههدام،برنامهه درسههطوحمختلههفتصمیماسههت.عههدالتفضههاییگرفتهه 
راسهتاشهدهینیزهمحقو مدنویدموکراس،یبرابر،یآزادگااری(بامفاهیمیچونسیاست

عهدالت،رونیازا(.1171،119هاالپولیس،؛مای1171،91؛وارو،5،1174است)مانوئل
هایاجتمهاعیوسهاالران منهافعومسهئولیتتوزیهععادالنه ومردمعبار استاز:فضایی

(.پژوهشهگران1177،661)پاسهتوروهمکهاران،ههایمختلهفبهامقیاسسیاسیدرفضها
ههایسهاالران درمقیاسمتعددیب بررسیارتباطبینعدالتوتولیدفضاونهادسهازیمردم

نههر،1177،626؛مههارتین،1171،13ریزیتوجهه نشههاندادنههد)وارو،مختلههفبرنامهه  ؛بر 
حههصولیبههرامهههماریبههسهازیهنشیپههبه ق،مناطهماهنگومتعادلتوسع (و1116

(.6،1117وساویچتبدیلشد)مارتیک کپارچیهشرفتیپوایمنطق یهداریپا
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کدرپایانگفتنیاست، هایعدفضادررویکردعدالتفضاییدرتقابلبانابرابریبرب دیتأ
یعدالتنیست؛بلک ازهاگرگون یدای،جایگزینیبرایعدالتاقتصادی،اجتماعییامنطق 
؛1177؛مهارتین،1171،93اسهت)وارو،یعدالتجستجواندازفضاییانتقادی،درچشم

(.624-1171،626سوجا،
 یی و عدالت فضایی گرا منطقهنو (۲

ریتأثتحتمیالدی،7341و73۱1یهاده درییگرامنطق یکردهایرووها ینظراولنسل
برنهوعیازتمرکزگرایهیدیتأکدرایندورانباغالبپارادایم.وجودآمدب سردجنگساختار

یوامنطقه ههایحکومهتایجادبرایمحلیهایحکومتسازییکپارچ درنظامقدر ب 
بههایهیهگرامنطقه موضهو میالدی،7321اواخرده تاهنگامآنازبودبرلیبرالیسمدیتأک
ک،درایندورهدرمتنتوسع نهولیبرالیغالبادایمپارشدرو روبموقترکود بهرابعهاددیهتأ

داوطلبان هماهنگیسازوکارهایساختنفراهمبرایایمنطق شوراهایایجادساختارینظیر
یوکهاراییدرریپهارقابتوتوجه به رویکهردخا هایحوزهدرمحلیهایحکومتبین

شد)لرافیوتعریفمیونقلحملوراهبردیریزیم برنامانند،ایهایمنطق مقیاساقدام
؛وارو،741-7921،7۱۱پههورواسههدی،بههرک؛713؛24۱ههه7939،246،عههالفنجههاتی
(.641-1177،6۱3؛چپلوگوتز،1171،91

7331دهه دوممه ینازجیتهدرب ییگرامنطقه نودرقالبرویکهردییگرامنطق دیجدموج
ههایمنطقه بهارنگرشدرچگونگیبرقراریعدالتدرپاسخب نابرابریتغییموازا ب میالدی

برابریوعدالتووههورتوج ب ب ای، هایمنطقریزیبرتمرکززداییدربرنام دیتأک عدفضایی 
به مربهوطیکردههایرووها ینظردومنسلوههوربه که شدخواه،آغازریزیمساوا برنام 
شهدمنجر1گراییپیشرومنطق ایوخواه،برابریمنطق ییمساوا گرابیلمنطق ازقییگرامنطق 

به سهویکییازگرامنطقه نو(.6۱3-1177،6۱2؛چپهلوگهوتز،1171،671)زاپاتاوبیتهز،
شهدوازسهویدالتمتصهلمیعهخواهان دولترفاهدربارهوترقیهایپیشروبازیابیسیاست

(.در1171،44)سهوجا،محلهیوجههانییهااسیمقمحورمابیندالتهایعجنبشدیگرب 
درکیپیرامونایتازههایبح نولیبرال،مجددیابیساختایزمین شرایطموازا ب ،ایندوران
اهمیتونیازایوحکمرواییخوبمنطق شهر،ب حقفرایندهایعادالن ،عدالت،ازمشترک

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

.  



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

30 
 3،  شماره 01دوره

 0331تابستان 
 33پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهد)چپهلومطهرحایدرمقیهاسمنطقه سیاسیاقتصاددانانویسیاسفالسف بینهمکاری
(.1171،111هاالپولیس،؛مای1177،641گوتز،
محققهانوردداتنگاتنهگیونهدیپایعهدالتفضهاییدرسهط منطقه بهاییگرامنطقه نو

هاییدگرگوناینرویکردب دکننمیعرض وندیپورابط نیاسرشتدربارهمشابهییهادگاهید
،رونیهازاتوجه دارد.ایههایمنطقه نابرابریالهالحدرفضهایییههاحلراهساختاریوارائه 

واجتماعیهاینابرابریب واکنشمنظورب ریزانبرنام برایالگوییارائ باهدفییگرامنطق نو
،یاسهیس متنهوودرابعهادداریسهرمای نظهامسویاز،ایدرمقیاسمنطق تولیدشدهفضایی

لیهتدیجهودوهمکهاران،نشد)ومعرفییتیهوویفرهنگه،یاجتمهاع،یاقتصهاد،یتهیامن
،برگرفته (.برایناسهاس6۱3-1177،6۱2؛چپلوگوتز،93-1171،92؛وارو،1174،17

ایوعهدالتفضهایی،یکهیازهایمنطقه دانشگاهیدرحوزهنابرابریازتحلیلمحتوایمتون
ای،ریدرمقیاسمنطقه دستیابیب عدالتوبرابکاربردیرویکردعدالتفضاییبرایایابزاره

(.1،1177،111می لس؛هاجی69-1171،61گراییاست)وارو،منطق رویکردنو
سههاالران (درریزیمردمای)برنامه ریزیمنطقه ییبهرابعهادفراینههدیبرنامه گرامنطقه نو

سهازیدارد.تمرکززداییازنظامقدر وتوج ب فراینهدهایتصمیمدیتأکدستیابیب عدالت
دستیابیبه عهدالتییبرایگرامنطق نوراهبردهایاللیدرازجمل ایریزیمنطق دربرنام 

؛دبینهتو69-1171،61ایاسهت)وارو،ینهامتوازنمنطقه هاتوسهع فضاییومقابل بها
ییگرامنطق ندیفراجادیادرهاملتهدولتنقشییگرامنطق نودر(.111۱،17۱ری اردسن،

.افزایهدمییردولتهیغکنشهگراننقشتیاهمبهروشهودیمهدهیکشهچهالشبه یحهدودتا
ک بخههشبههینایمنطقهه همکههاریسههازوکارهایایجههاداساسههیایههنرویکههردبههردیههتأ

محلیاجتما هایوهگروحکومتتجار ،بخشبامتنو شراکتیدروعمومیهخصولی
ی،111۱،174)دبینتوری اردسهن،است ریزیییبهربرنامه گرامنطقه نو(.117۱،9؛و 

ایچهوندانهشهایغیراقتصهادیوخوشه شاخص،است.برایناساسافت یتمرکزارتباطی
اعتمهاداجتمهاعی،سرمای سازی،شبک ،(مختلفهایروشب )یادگیری،(ضمنیوآشکار)

ایوعهدمتعهادلبهینمنهاطقیمنطقه ههاینهابرابراعی،عواملاساسیدرتبیینوجوداجتم
(.1177،14۱می لس،شوند)هاجیتعریفمی
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به اتحادیه ویژهبهرمبنهایتجرب ،ییگرامنطق نونقدهایینیزب موردمطالع هایدرمقال 
والهولاساسهیروحبهاتعارضاست.البت ایننقدهادر،شدهمریکااروپاوایالتمتحدها

بهبوداینرویکرددرعملهستند؛ازجمل :ب دنبالغالبا حاکمبراینرویکردنبودهو
اجتماعییکپارچ درسطوحملیهفضاییدرقالبساختاروشبک عدمتوج ب مناطق(7

دیگران؛بارقابتدراقتصادیرونقبرایهایمناسبراهیافتنوفراملیواجبارمناطقب 
ویژهدرایبه ریزیدرمقیهاسمنطقه ازنظهامبرنامه 1زدایی)تفر سیاسهی(سیاست(1

؛هابینمناطقفرلتعیتوزبازهایارتباطبااقدام
انگاشهتندهینادهایدرونیوبومیدرتوسع مناطقوتوج لرفب عواملوشاخص(9

؛یدولتمرکزیهاگااریسیاستازجمل عواملبیرونی
ایمبتنهیبهرهایتوسع درمقیاسمنطق محرکعنوانب شهریمناطقومناطقبرتأکید(6

دروعمومیهخصولیبخشبینایمنطق همکاریسازوکارهایایجادداریورویکردسرمای 
ندربهبهودآپتانسهیلویژهب دولتنظارتینقشانگاشتنونادیدهمحلیاجتما بامتنو شراکتی

؛خا هایبخشبرایهایحمایتیاقدامارائ شرایطزندگیمناطقونواحیدچارفرسایشیا
ویژهایبه ههایمنطقه فرایندیدرمقابله بهانابرابریوفنیبرابعادازاندازهشیبتمرکز(۱

ب  یوهشهومصهرفازفراتهراجتمهاعیمسهائلبه توجهیبینوآوریووپایریانعطافتوج 
ای،منطقهه ایوبههینمنطقهه گسسههتاجتمههاعیدرونبیکههاری،وفقههرکههار،زنههدگی،ماننههد

نودایمهنوشهناختیجمعیت ،1177می لس،؛ههاجی2۱6-2،117۱،2۱9قهومی)ریهرد 
(.1171،119هاالپولیس،؛مای1171،13؛وارو،144

  چارچوب مفهومی عدالت فضایی در مقیاس منطقه  (۳
برک آنازبیشمنطق دررویکردعدالتفضاییهایمنتخب،لمحتوایمقال تحلیبراساس
فضهاییایپهن لور ب شود،ساختاریاجتماعیاستک تعریفجغرافیاییمبانیاساس
اسهت.هویهتکاالیییاابزاریمادی،جریانزافراترایمجموع یافت است.منطق تکوین
بهرسهاختارهامحیطیاست.ایهن،نهادی،اقتصادیویماعاجتساختارازتابعیای،منطق 
جادیاجغرافیاییمشترکفضاییکدرمختلفهایقومیتبامردممشارکتچگونگیاساس
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ی،به وجهودآوردراگراییمنطقه ازمشهترکیحهستواندیمهم نینوشده ؛117۱،6)و 
؛دبینهههتو1177،691ن،؛پاسهههتوروهمکهههارا1171،91؛وارو،117۱،121علیهههزاده،

(.111۱،17۱ری اردسن،
درای،ههایمنطقه کاهشنابرابریباهدففضاییعدالتسازییادهپنحوه،برایناساس

یابد.عدالتمیسازیمعنا(فرایندهایتصمیم1توزیعفضاییو(7:قالبدورویکرداللی
ایهایمنطق دربرخوردبانابرابری فضهاییتوزیهعیهامیزاندسترسهیفضهاییمبنایبرغالبا 

عهدالتدربهارهپهژوهشفزاینهده،طوربه امهاشود،میارزیابی...(ومردمخدما ب کاالو)
وههاهویتآندرکه فضهایی.اسهتدرگیهرشهدهییبازنمافضایب مربوطمسائلبافضایی
؛1،1113همکهارانفهاکسو؛دی1113دهند)دیکسهی،میشکلرافرایندعدالتهاتجرب 
ههایدرپژوهشرونهدههمونتیجه عنوانب فضاییهم،عدالتگریدانیبب (.1113سوجا،

توزیعیالگوهایازجغرافیاییهایمحدودهعنوانب است؛گاهیشدهدهیداینابرابریمنطق 
تولیهدرانتایجاینک یندهاییفراعنوانب ،گاهینیزناعادالن هستند/عادالن خودیخودب ک 
نودایمن،11-1174،17لیتدیجودوهمکاران،نکنند)ومی ؛اللو117۱،621؛ریرد 

(.174-111۱،17۱؛دبینتوری اردسن،2،1176همکاران
کب عدالتفضاییبارویکردتوزیعی،دراینراستا  یهبهرپابرمفهومبرابریفضهاییدیتأ

توزیهعجتماعیوتالشبرایدسهتیابیبه اهفضایییاتوزیعفضاییهاییدربارهتوزیعپرسش
آموزشی،شغلی،خدما هایدسترسیب فرلت؛ماننداستگرفت شکلعادالن جغرافیایی

هاراب خودبیشترینتعدادپژوهشک ونقلی)ویژهخدما حملدرمانی،مسکن،خدما ب 
دایکوهمکهاران،؛ون117۱؛علیزاده،1171رائیل،وایز)فرنکل.اختصا دادهبود(،و..

موولوکههاس،؛دی117۱ و؛ژنههگ1176؛کههاپالنوهمکههاران،1176؛دانلههی،1176سههی 
؛4،1119؛نهوروهمکهاران1113؛سهوجا،1113فاکسوهمکاران،؛دی3،1179کورودا

روبیکسبی رز 
برابرینسهبیمنهاطقالب دنبایهایمنطق (.اینرویکرددرپژوهش5،1116

؛مهونزانو117۱،137دردسترسیب منابعوبرخورداریمنصفان ازمنافعاسهت)علیهزاده،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ایهایمنطق هایاللیدراینرویکرددرارتباطبانابرابری(.مالحظ 1179،11همکاران،
گرفته شهکلمرکزیتچندگان وهمبستگیمحیطهیپیرامونمفاهیمیچونانسجامفضایی،

دراینرویکردشاملموردتوج (.معیارهای1176؛اللوهمکاران،1،1174،7است)مالی
پاسهخگوییوتوجه به تنهو وهها،ها،برخورداریبرابرازثرو برخورداریبرابرازفرلت

موولوکهاس،؛دی117۱،33دایکوهمکاران،ها(بینمناطقاست)ون)قابلیت ،1176سی 
(.1176،29؛کاپالنوهمکاران،1176،777؛دانلی،16-1۱

مبنها)ارائه خهدما برابهر(7هم نینمفهومتوزیععادالن دراینرویکرددرچهارشهکل:
)افرادیک نیازبیشتریدارند،خدما بیشتریدریافهتمبناجبرانی/نیاز(1برابرب هم افراد(،

مندیازخدما دارنهد،بیشهترک تقاضایبیشتریبرایبهرهمبنا)افرادییتقاضا(9کنند(،می
،2ینشود)هکرتاوروزانتأم(تناسببانظامبازارسیستمبازار)خدما م(6کنند(ودریافتمی

موولوکاس،؛دی1174 روبیکسبی،3،1179وناپلئونآی؛1176سی  (.1116؛رز 
عدالتازمنظرتوزیعیدرپ ایبهااسهتفادهازابریمنطقه هاینهابرژوهشارزیابیفضایی 

پهورو؛داداش4،1171شود)ماتروهمکارانهایفضاییانجاممیهایتحلیلاثرگااریالگو
راوهمکاران1171رستمی، ؛پالی 

،6؛کوییک وهمکهاران1179؛مونزانوهمکاران،5،1174
هایارزیابیماننهدیلیباسایرروشهایتکمهاگاهیدرقالبارزیابی(.ایننو الگو1113
شهوند.هم نهین،رکیهبمیتچنهدمتغیریلیهتحلو یهتجزفایهدهیهاههزین لیتحلو یتجز
هایمتعددیچوندسترسیب خدما ،هایفضایینیزازشاخصهایتحلیلاثرگااریالگو

تفضهاییبههرهنیازمندیساکنینب خدما ،منفعتعمهومی،کهاراییو...درتبیهینعهدال
راوهمکاران،می ؛8،117۱؛رحمهانونیگهارنیمها7،117۱؛کیموسولتانا1174گیرند)پالی 
(.1176،21؛کاپالنوهمکاران،1176،777؛دانلی،117۱ندایکوهمکاران،و

سهازیوبرابهرینسهبیمنهاطقدرفراینهدهایتصمیم،امهادررویکردفرایندیب عدالت
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

.   

.  

.   

.  

.  

.  

.  

.  



 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

015 
 3،  شماره 01دوره

 0331تابستان 
 33پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یددارد.اینرویکردهم نهینبازنمودههایفضهایی،مکهانی،ههویتیوتأک قدر دستیابیب
دهیب فضایآمیزدرشکلیضتبعمانندوجودرویکردهای؛شوداعمالاجتماعیراشاملمی

؛دیفهاکسوهمکهاران،1176؛فاینسهتاین،1،117۱شهیلدروجانسهاههای)جانسهنمنطق 
(.1113؛سوجا،1113

،رونیهازااسهت.مرتبطسرکوبوولمانوا باعدالتیفضاییتعریفبی،یکرددراینرو
اسهتثمار،)سهلط مختلهفاشهکالغیهابدردرمقیاسمنطق ،شرایطیاسهتکه عدالت

نودایمهن،میتعریفو...(ناتوانیراندن، یحاشب  ؛1176؛فاینسهتاین،117۱شهود)ریهرد 
یاننظرینگاهیفرایندیوساختاریب عدالتداشت وب (.اینجر1177پاستوروهمکاران،

همگراییوتحققدموکراسی،انسجاموعهدالتمنظوردموکراتیکوعادالن ب هایدنبالروی 
؛13و1171،91؛وارو،1هه1171،6وایزرائیهل،ایاست)فرنکلفضاییدرمقیاسمنطق 

ای،نهادسهازیسازیمنطقه ونورفیتاییچ،معیارهرونیازا(.1177،1۱۱می لس،هاجی
نودایمن،کندعدالتفضاییمطرحمیمشارکتمردمیرادرتبیینوایمنطق  ،117۱)ریرد 
هایاساسیدراینبخشبرایجادنهادهایمردمهیوشهبک دیتأک(.1171،92؛وارو،267

فاستتهاازایهنطریهقهایفضاییمختلغیررسمیبینفعاالنواجتما محلیدرمقیاس
هتی،فضاامکانتحققعدالت ؛1177،۱11ییوانسجامفضهاییفهراهمشهود)مورگهانوش 

(.1177،1۱۱می لس،هاجی
هرچندمباح مرتبطباعهدالتتهوزیعیودسترسهیبه خهدما ومنهافعگفتنیاست،

اخیهرتوجه محققهانهایامادرسال،هابرخورداربودهعمومیازاهمیتبسزاییدرپژوهش
منهددرعدالتینظامایودالیلبیهاینابرابرمنطق بیشازگاشت ب عواملودالیلدسترسی

ییدربرخهوردبهاگرامنطقه نومناطقمعطهوفشهدکه نتیجه ایهنامهروههوررویکردههای
،1177؛چپلوگوتز،1174،9نشینیبودهاست)مالی،ای،فقروحاشی هایمنطق نابرابری
هدفش،یانتقادیگفتمهانعنوانب (.رویکردفرایندیب عدالت1177،412،چاودری؛6۱2
 درمقیهاسمنطقه ازطریهقسههلطواجتمههاعیینهیگزییجدافقر،کاهشتبعیض،حاف

ایمنطقه یریزبرنام یینهدهاافروسهاختارهاقهدر ،روابهطتحلیهلوبهازیگرانشهناخت
راروهمکاران،1177می لس،؛هاجی117۱ودایمن،نریرد)است ؛دبینهتو1171؛کوچ 

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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وطهرحکشهف،لهور گرفته ههایزعمبسهیاریازپژوهشب (.111۱،17۱ردسن،ری ا
ب عدالتیبیازهایینمون  ینهدهایفرادرکوشناساییامااست،آسانتوزیعیلور فضایی

لیهتدیجهودوهمکهاران،ناسهت)وترسهخت ناعادالنهجغرافیهاییمناطقتولیداساسی
تی،1174 (.1113؛سوجا،1177؛مورگانوش 

 
 گیری نتیجهبحث و 

ازیامنطقه یهایعدالتدرپاسخب نابرابریی فضایکردهایهاورو ینظریریگشکلش یر
لتعهداکهردیرساختارجنگسهردودرقالهبرویتأثتحتمیالدی7341و73۱1یهاده 

درنظهامقهدر ییتمرکزگرایبرنوعدیدورانباتأکنیغالبدرامیجادشد.پارادایاینیسرزم
سمیبرالیبرلدیوتأکیامنطق یهاحکومتجادیایبرایمحلیهاحکومتیسازکپارچ یب 

آمهوزهنیهبه اسهمیبرالینولیههابرآموزهدیدورهباتأکنیدراییعدالتفضایریگبود.جهت
یهانه یدادهوزمصیبازار،منابعراب شکلکارابه منهاطقتخصهیندهایاشارهداشتک فرا

.سودحالهلآورندیفراهممگااران یارائ مشو ب سرماقیراازطریورونوآیرشداقتصاد
مسهیرابرابهبودیتوانندمیبازاریندهایفراتیودرنهاشودیمناطقمبینصزیکارننیازا
مربوطب کاهشیهااستیسک،یدئولوژیچارچوبانی.دراب وجودآورندازمناطقیشتریب

بازارشهدهوباعه یکارکرددرستدستنامرئمانعت،یاقلیهاب گروهایمزاائ وارینابرابر
نیهکمترازحدمطلوبواهرشود.براسهاسالهلحهاکمبهرایاقتصاددرسطحشوندیم
دهیهفاه نیهزیهایوبررساستیعمومیهااستیسیابیارزاریوبازدهتنهامعسودکرد،یرو

.دوشیمحسوبمهااستیستنهاابزارتحقق
به یالدیمه7321و7311یک دردانششههرومنطقه درسهالهایکردیرورییباتغاما
هرچنهدد،داشهتننسهبتبه توسهع یانتقهاددگاهیدک یمتخصصانومتفکران،وستیوقو پ

ب مباح فضامیطورمستقب  نکردنهد،امهامباحه مهرتبطبهاعهدالت،دایعدالتورودپیی 
چونعدالتییکردهایرادرقالبرو،یواجتماعیطیازمنظرابعادمحژهیوب ،ازیانصافون

یبرابهر،کردههایرونیهای.شعارالهلکردندخودلحاظیدرکارهاییفضایوبرابریطیمح
یههاازگروهیاریبسهنگهرفتدهیهنادلیهدل.امهادرادامه به بودمناطقمختلفنیهابفرلت

متخصصانمطرحشد.یازسویمباح انتقاد،یسازمیتصمندیدرفراریرپایوتأثرگااریتأث
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کههردیدرقالههبرویدیههمههوججدجیتههدرب مههیالدی،7331ازنیمهه دومدههه ،رونیههازا
یههایعدالتدرپاسخبه نهابرابریبرقرارینگرشدرچگونگرییتغموازا ب ییگرامنطق نو

ویبرابهریی عهدفضهاتوجه به ب ویامنطق یهایزیر دربرنامییبرتمرکززدادیمنطق باتأک
آغازشد.،ییعدالتووهورعدالتفضا

راطقه من،یدادنمفهومفضادرتحقهقعهدالتوبرابهرقراربااللییگرامنطق نوکردیرو
واقهدامییفضایهایالالحنابرابریبرایاسیوسیاجتماع،ییایجغرافاسیمقنیترمناسب
عهدالت،اسهاسنیهکرد.بهرایفضامعرفاسیدرمقیعدالتاجتماعنییتبمنظورب یجمع
یطهیمح،یوفرهنگیاجتماع،یتوسع )اقتصادیهاشاخصینسبیربرابسو،کیازییفضا
ساالران ب مردمکردیبارو،گریدیازسواستوییایجغرافیوفضاهاهانارمک(دیتیریومد
ازهارساختیهاوزازمنابع،فرلتیدربرخوردارمناطقوساکنانشانیبرابرمنجرب فضا،

.شودمییریگمیوتصمیسازمیتصمیندهایرهگارمشارکتدرفرا
ییگرامنطقه درنودیهمهوردتأکمیرماحصهلمفهاهدردورهمتهأخییعدالتفضابنابراین،
یامنطق یزیرمحوردربرنام عدالتیکردهایروریک ساشودیمامعنینظریهم ونچتر

درتالشییگرامنطق .نوردیگیبرمرادرییفضایتابرابریطیعدالتمح،ینیازعدالتسرزم
عهدالتسهت،یزطیمحبیهوتخریماعاجتیعدالتیفقر،بیاش یکردنعللرکنش یریبرا

ومنهابعدانهش(یبرابهرقهدر ،ثهرو وفرلهت)مهواد،انهرژعیرادرتوزیامنطق یی فضا
نقشان،یمنیادر.کندیمفیتعرییایخردوکالنجغرافیوفضاهاهانامکتیقابلمتناسببا

افته یکهاهشیامنطقه یههای،درمقابل بانهابرابرینیسرزمیایفعنصروعاملجغرایکانون
دریدبرعواملوعنالرمادیتأکیب معنا)ییگرایعدالتازمادیی فضایکردهایورواست
یاوانگهارهیرمهادیغیدبرنقشعنالهروسهاختارهایتأک)ییمعناگراب (ییگراندمنطق یفرا
یها یهدامنه نظر.انهدافته یتحهول(یسهازمیوتصمیزیربرنامه یندهایساختاروفراژهیوب 

توسع یهایمقابل بانابرابر،ییعدالتفضاک یطورافت است.ب یزتوسع یعدالتنییفضا
،ی،اجتمهاعیاقتصهادیهها حوزهیهدکه کلدانیمیعدچندب یادهیراپدیامنطق اسیدرمق
مختلهف،یههااسیدرمقیچوننهادسازی.الولردیگیبرمررادیاسیسویفرهنگ،یطیمح
جهادیا،یمحلهنائتالففعهاالقیازطریامنطق اسیدرمقیومشارکتمردمیسازتیورف

دانهش،وخهردوکهالنیههااسیمقونهدیپ،یوجهانیامنطق تافرایسطوحمحلنیارتباطب
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به لیهنبرایییگرامنطق ندیموردتوج درفراولالنیترمهمازیامنطق یباراهبردهایمحل
،حهقبه منطقه لیهازقبدیهجدیها یهمنطقه اسهت.وههورنظراسیدرمقییعدالتفضا

امراست.نیایایو...گویاجتماعییگرامنطق ،یامنطق یدموکراس
یشهریزیرب موضو عدالتدربرنام شیازپشیامروزجامع ماتوج بازینک ییازآنجا

یبهرایعلمهیراهکارههاافتنیهب دنبالدیحوزهبانیاپژوهشگراننیبنابرا،استیاومنطق 
یابیهبه ارزترشهیبیآتیهافرلتپژوهشضرور دارد،راستانیباشند.دراتیوضعرییتغ
ریوتفسهلیهقحاضهرتحلیهدرتحق،اسهتیاختصا دادهشود.گفتنییعدالتفضاقیعم
ازمنظهرعهدالتیامنطقه یههایدرحوزهنهابرابریمتوندانشگاهیمندوجامعمحتوانظام
موردتوجه بهود.یاللیهاالولونگرشم،یواستخراجمفاهیشناسهدفسنخبا،ییفضا
یعهدالتیبهیریگشهکلیهانه یزمیرب بررسهیفراگیتادرپژوهششودیمشنهادیپرو،نیازا

وموانعرفعآنپرداخت شود.ییفضا


 یسپاسگزار
اورانکشهورازپژوهشهگرانوفّنهتیهلهندو حما»یمالتیازحمایمقال بابرخوردارنیا

،رونیهشهدهاسهت.ازاانجهام34117642یبه شهمارهگرنهتپژوهشه(«رانیهعلهماادی)بن
.دارندیوسپاسخودراازمسئوالنلندو مزبوراعالممریتقدسندگانینو
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