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عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایران؛*
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چکیده
عدالــت فضایــی از موضوعاتــی اســت کــه در ده ـه اخیر ذهــن جامعه علمی داخــل کشــور را در حوزهی
مطالعات شهری بسیار به خود مشغول کرده است؛ صاحبنظران متعددی در این حوزه به ایراد نظر
ن رو مقاله حاضر در نظر دارد
پرداختهاند و پژوهشهای مختلفی در این زمینه انجامیافته است .از ای 
تــا بــه وا کاوی و آسیبشناســی حوزه نظــریپژوهشهای انجامشــده در قلمرو میانرشـــتهای عدالت
فضایی در مقیاس شــهری در ایران بپردازد .مقاله پیش رو از نوع ترکیبی و مبتنی بر راهبرد فرامطالعه
اســت .جامعهی آماری پژوهش را  ۴۴مقاله علمی-پژوهشــی با محوریــت موضوعی عدالت فضایی در
بـــازه زمـــانی  ۱۳۹۴-۱۳۸۳تشــکیل میدهد .بهمنظور گردآوری و تحلیل دادهها ،از شــیوههایی چون
مــرور نظاممنــد و کدگــذاری باز استفادهشــده اســت .در این زمینــه ،فرم جامعی مخصــوص تلخیص و
اســتخراج داده از پژوهشهــای منتخــب تهیــه شــد كــه حــاوی مقولههایــی در خصــوص مشــخصات
عمومــی و چارچــوب نظــری مقالهها بــود .نتایج پژوهش ،بیانگــر عمق کم مطالعــات در قلمرو نوظهور
و میانرشتهای عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایران است .پ ــژوهشهای انجامشده ،بهصورت
فرا گیــری ،تلقــی سوسیالیســتی از عدالــت فضایــی را مفــروض گرفتهانــد؛ لــذا در بیشتــر پژوهشهــا،
رویکــردی توزیعــی از نــوع برابــری محــور بــه بحــث عدالــت در شــهر موردتوجــه قرارگرفتــه و از توجــه بــه
ریشههای بیعدالتی در قالب عدالت ساختاری بازماندهاند.

واژههای کلیدی
عدالت فضایی ،فرامطالعه ،کدگذاری باز ،مقالههای فارسی ،ایران.
*ایــن مقالــه برگرفته از رســاله دکتری نگارنــده دوم با عنوان" :زمینهیابی مدل نظــری عدالت فضایی در نظام برنامهریزی شــهری ایران مبتنی بر
ی نگارنده اول در گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران در حال انجام است.
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مقدمه
در ســالهای اخیر با رشــد پژوهش و تولید دانــش در حوزههای
مختلــف علــوم و مواجهشــدن جامعــه علمــی بــا انفجــار اطالعــات،
پژوهشــگران در عمل به این نتیجه رســیدهاند که اطالع و تسلط بر
تمامی ابعاد یک موضوع و بهروز بودن در این زمینه ،تا حدود زیادی
امکانپذیر نیســت ،لــذا بهرهگیــری از روش پژوهشهای ترکیبی که
عصاره پژوهشهای انجامشــده در یک موضوع خاص را بهگونهای
نظــامدار و علمــی فــراروی پژوهشــگران قــرار میدهنــد ،گســترش
روزافزون یافته است (سهرابی و همکاران 13 ،1390 ،به نقل از :ازکیا و
توکلی .)1385 ،این نوع از پژوهشها ،نتایج تحقیقات گذشته را به
شكلی به یكدیگر مربوط میسازد كـه ضـمن روشـن نمودن وضعیت
فعلــی دانــش در یــك عرصــه خــاص ،بیاعتمادیها را رفـــع ك ــرده و
عرصههایی را که به تحقیق بیشتری نیاز دارند مشخص نموده و به
توسعه نظریه كمك میكند (سفیری و مدیری .)۱۴۷ ،۱۳۹۰ ،ازاینرو
ــش رو با توجه بــه دغدغه علمی نویســندگان در قالب یک
مقالــه پی ِ
مرور نظاممند ترکیبی به بررسی پژوهشهای عدالت فضایی و وجـه
تشـابه و افتراقشان با هدف شناسایی علل و عوامل شکلدهندهی
تأثیرگــذار در حــوزه چارچوب نظری پژوهشهای عدالت در شــهرها
شهـــای بســـیاری ازجملــه
پرداختــه اســت .شــهر همــواره بــا چال 
ی روبــرو اســت کــه بــرای رفــع ایــن چالشهــا،
یعـــدالت 
نـــابرابری و بـ 
مف ـــاهیمی چ ـــون ع ـــدالت فضایــی باهــدف کاهــش نابرابریهــا
وارد مباحـ ــث برنامهریــزی شــهری شــد (داداشپــور و همــکاران،
 ۱۳۹۴د .)۱۸۲ :در ایــران نیــز بهتبــع تحــوالت جهانــی و بــا توجــه به
سیاس ـتهای کالن کشــور و شــعار عدالــت بهعنــوان اصــل محوری

هــر نــوع توســعه ،بهویــژه در ســالهای اخیر بحــث عدالــت فضایی
در حوزه مطالعات شــهری موردتوجه قرارگرفته اســت؛ اما جســتجو
بــرای عدالت فضایی ،نیازمند ایجاد چارچوبهایی منســجم برای
فعالیت و درک مفاهیم اســت .همچنیــن از آنجاییکه پارادایمهای
متفــاوت در رقابــت هســتند تا تصور خــود را از عدالــت جهانی کنند
(مارکــوس و همــکاران ،)۳۰ ،۱۳۹۱ ،پرســش مهــم ایــن اســت کــه در
نظام برنامهریزیشــهری امروزی کشــور و زندگی روزمره شهری چه
تصوری از عدالت فضایی رایج اســت؟ ازاینرو پژوهش حاضر تالش
دارد تــا بــا فرامطالعــهی پژوهشهای مربــوط به عدالــت فضایی در
مقیاس شهری ،چشماندازی از کم و کیف این مهم در داخل کشور
ارائه دهد .در این راستا دو پرسش فرعی زیر موردتوجه قرار گرفتند:
 مشخصات عمومی و ســاختاری پژوهشهای انجامیافته درحوزه عدالت فضایی در مقیاس شهری چیست؟
 چارچــوب نظری و محتوایی پژوهشهای عدالت فضایی درمقیاس شهر در ایران ناظر به چه مسائلی است؟
الزم بــه ذکــر اســت کــه پژوهش حاضــر در ســه مرحلــه؛ تعیین،
تدقیــق و تحلیــل انجامشــده اســت .در مرحلــه تعییــن ،تمامــی
اطالعــات موجــود دربــاره پژوهــش جمــعآوری و برداشــت شــد.
در مرحلــه تدقیــق ،تمامــی مقالههــای گردآوریشــده بــر اســاس
پارامترهــای ارزیابــی (محورهــا و مقــوالت تحلیلــی) ،دســتهبندی
و کدگــذاری شــدند .در مرحلــه تحلیــل نیــز ،همــه اطالعــات
استخراجشــده از مقالههای منتخــب در بازه زمانی ،۱۳۹۴-۱۳۸۳
پردازش ،تحلیل و تفسیر شدند.

نمودار  -1فرایند پژوهش.

 -۱كنــدوكاوی در زمینههــا و بنیانهای نظری
عدالت فضایی
از زمــان شــکلگیری تمــدن ،شــهرها دارای چالشهــای فراوانــی
بودهانــد کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه واقعیاتــی چــون نابرابری
اجتماعــی ،قطبیشــدن ،فقــر و نمــود کالبــدی این معضــات چون
دسترســی نابرابر به ســرمایههای شــهری اشــاره کرد .در تقابل با این
معضالت و چالشها بود که بحث عدالت در برنامهریزی شهری وارد
شد و جستجو برای عدالت یا تالش برای مبارزه با بیعدالتی به یکی
از اصلیترین اهداف برنامهریزی شــهری بدل شــد .در همین راســتا
میتوان تاریخچه توجه به عدالت در مباحث شــهری را به ســه دوره
کلی تقسیم نمود ( .)Fainstein, 2014دوره ابتدایی که از سالها پیش
از افالطون تا دوران معاصر را شــامل میشــود .در این دوران ،عدالت

همواره موضوعی اساسی و مطرح در بین دانشمندان علوم سیاسی
بوده اســت اما متخصصان علوم شــهری از ورود مســتقیم به مبحث
عدال��ت خ��ودداری میکردن��د ( .)Fainstein, 2014,1بــر ایــن اســاس
مکاتبواندیشمندانمختلفیبهاینمفهومپرداختندوبرایعدالت
تعاریف متعددی ذکر شد .گاه عدالت در قالب یک امر مثالی و ماورایی
و گاه در شــکل موضوعی ملموس و قابلاندازهگیری تفســیر شــد .در
دوره میانــی پــس از تغییر رویکردی که در دانش مطالعات شــهری در
ســالهای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰بــه وقــوع پیوســت؛ متخصصــان و متفکرانی
که از دیدگاه انتقادی نســبت به شــهر برخوردار بودند؛ هرچند بهطور
مســتقیم بــه مبحث عدالــت ورود پیــدا نکردند ،امــا مباحث اخالقی
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را در کارهــای خــود لحــاظ نمودنــد ( .)Ibidایــن دوره آغــاز پدیــداری
ادبیات عدالت شــهری و تالش برای تجدیدنظــر در ارتباط بین فضا،
توسعه ،قدرت و برنامهریزی بوده است (داداشپور و همکاران۱۳۹۴ ،
الــف .)۹۵ ،در همیــن راســتا ،نظریهپــردازان معاصر ذیل ســنتهای
برنامهریزی غالب در جهان اول (آمریکایی -بریتانیایی -فرانســوی)،
ف چگونگی ارتباط بین عدالت ،پاسخگویی و شهر پرداختند
به توصی 
و در کاربردی نمودن این مفاهیم در قالب نظام برنامهریزی شــهرها
توجـ�ه نمودنــد (ازجملــه Amin, 2006؛ Friedmann, 2000؛ 1996
ً
Merrifield & Swyngedouw,؛  .)Harvey, 1992نهایتــا در طــول
دوره ســوم و از دهــه  ۱۹۹۰به بعد ،محققان شــهری آشــکارا شــروع به
توجه و آدرسدهی به موضوع عدالت کردند ( .)Fainstein, 2014,1در
این میان میتوان به نظریههای برنامهریزی ارتباطی (اینز -1هیلی-2
ســاندرکا ک ،3اوایــل دههی  ۱۹۹۰تا کنون) ،بهســوی کیهان شــهر  ۱و
( ۲ســاندرکا ک) ،برنامهریــزی گفتمانــی (فیشــر ،)4شــهر عدالتمحور
(فاینستاین -کمپل ،)5برنامهریزی همگانی (مارکوس ،)6برنامهریزی
برابرانه(کرومهلز)7وعدالتفضایی(دیکسی)8اشارهداشت.همچنین
در این دوره بود که رویکرد عدالت فضایی به شــکلی صریح از ســوی
برنامهریزان شهری مطر حشد .عدالت فضایی ،مفهومی چندبعدی
و پیچیده و درعینحال نوظهور و میانرشــتهای اســت که در اشکال
گونا گــون در حوزههــای علمــی چــون برنامهریزی شــهری ،معماری،
جامعهشناسی ،جغرافیا و  ...طر حشده است و موردبررسی قرارگرفته
اســت .بــر مبنــای ایــن رویکــرد ،عدالــت ُبعــد فضایــی دارد و بنابراین
میتــوان از یــک نگــرش فضایــی بهمنظــور تشــخیص بیعدالتــی در
شــهر اســتفاده کرد (داداشپور و همکاران ۱۳۹۴ ،الف .)۹۴ ،به بیانی
عدالت فضایی ،توزیع عادالنه و دموکراتیک منافع و مســئولیتهای
اجتماعــی در فضــا بــا مقیاسهــای مختلــف اســت .عدالــت فضایی
بــا اذعــان به ایــن نکته که فضــا به شــکل اجتماعی تولید میشــود و
فضــای تولیدشــده بــه روابــط اجتماعــی شــکل میدهد ،بــه تقویت
یپ��ردازد ( .)Bromberg et al., 2007, 3در
مفه��وم عدالت اجتماع��ی م 
عدالــت فضایــی با دو رویکرد اصلی روبهرو هســتیم -۱ :توزیع فضایی

نمودار  -2مراحل راهبرد فرامطالعه.
ماخذ( :برگرفته از محمدپور)۷۲،۱۳۸۹ ،

 -۲فرایندهــای تصمیمســازی (مارکــوس و همــکاران۱۹۳۱ ،؛ 2009
Soja,؛  .)Dufaux et al., 2009رویکــرد اول بر پایه پرســشهایی درباره
توزیــع فضایی و یــا توزیع فضایی -اجتماعی و تالش برای دســتیابی
به یک توزیع برابر جغرافیایی بر اســاس نیازها و خواســت شــهروندان
شــکلگرفته است؛ مانند دسترســی به خدمات شهری ،فرصتهای
شغلی ،دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ،کیفیت هوای خوب و...
 .رویکرد دوم اما بر فرایندهای تصمیمســازی تأ کید دارد .این رویکرد
همچنین بازنمودهای فضایی ،مکانی و هویتی و اعمال اجتماعی را
شــامل میشــود؛ مانند وجود رویکردهای تبعیضآمیز در شکلدهی
به فضای شهری .بهبیاندیگر ،عدالت فضایی هم میتواند بهعنوان
محصول و هم فرایند دیده شود .عدالت فضایی محصولگرا در قالب
الگوهــای توزیعی که بهخودیخــود عادالنه  /ناعادالنه هســتند ،در
حوزههــای جغرافیایــی معنــا مییابــد .عدالــت فضایی فراینــدی نیز
بهعنــوان فرآیندهای شــکلدهنده بــه فضا موردبحث قــرار میگیرند
(.)Dufaux et al., 2009; Soja, 2009;Fainstein, 2014

 -۲روششناسی پژوهش
پیــشرو برمبنــای روش ترکیبی 9شــکل
ح تحقیــق پژوهــش
طــر 
ِ
گرفت ه اســت .بهمنظور پاســخ به هدف و پرسشهای مطرح در این
پژوهش ،از طرح فرامطالعه 10پاترســون و همــکاران ( )۲۰۰۱بهعنوان
راهبــرد پژوهــش اســتفاده شــد .راهبــرد فرامطالعه ،نــوع متفاوتی از
مطالعه ثانویه اســت که در آن ســعی میشــود عالوه بر تلفیق نتایج
پژوهشهــای قبلــی ،تأمــل و تعمقــی بر فرایندهــای آنها نیز داشــته
باشــد .فرامطالعــه ،مطالعــه دربــاره پژوهشهــای دیگــر یــا مطالعــه
پژوهشه��ای دیگر اس��ت ( .)Zhao , 1991آنچه این راهبرد پژوهش
را در ایــن مقالــه برجســته نموده اســت ،تأ کید آن بر رشــته محوری
است که باهدف فهم و پیشبرد رشته موردنظر به انجام میرسد .در
حقیقت فرامطالعه عالوه بر توصیف آنچه بوده ،پژوهشــی بازتابنده
از آنچـ�ه بایـ�د باشـ�د نیـ�ز اسـ�ت( .)Paterson et al., 2001در نمودار ،2
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مراحل راهبرد فرامطالعه در این پژوهش آورده شده است.
روشهای مورداستفاده در گردآوری و تحلیل اطالعات متناسب
بــا راهبــرد پژوهــش متن پایه انتخابشــده کــه از شــیوههایی چون
مرور نظاممند 11و کدگذاری باز 12استفادهشــده است .مرور نظاممند
ابزاری جهت مطالع ه کالن ،جامـــع ،تفســـیر و تحلیل متونـــی است
ك ــه بـه یک موضـــوع خاص مرتبـط هســـتند (وفاییان ومنصوریان،
 .)۸۶ ،۱۳۹۳در این راســتا کوشــش شد تا با جستجوی اینترنتی در
پایگاههای اطالعاتی داخلـی نظیر پرتال جامع علوم انسانی ،پایگاه
اطالعات علمی جهاد دانشــگاهی ،پایگاههای اینترنتی مگ ایران،
نورمگــز ،ســیویلیکا و ایــراندا ک (بانــک اطالعــات پایاننامههــای
کشــور) و همچنین موتـــور جســتجوی گوگل و با اســتفاده از كلمات
كلیــدی چون «عدالــت فضایی ،عدالت شــهری ،نابرابــری فضایی،
عدالت اجتماعی ،فضای شهری نابرابری ،جدایی فضایی» نسبت
بــه جم ـعآوری تمـــام پژوهشهــای منتشرشــده اقـــدام شــود؛ اما از
آنجاییکه دسترســی به محتوای طر حهای پژوهشی و پایاننامهها
در مــوارد بســیار بــرای پژوهشــگر بــا محدودیــت روب ـهرو بــود و الزمه
چنیــن پژوهشــی ،بررســی چندینبــاره از محتوای مطالعات اســت
و همچنیــن چــون هــر نویســندهای عالقهمند به انتشــار حاصل كار
خــود در مجلــه هــای معتبــر علمــی -پژوهشــی اســت (حافــظ نیــا،
 ،)۳۰۲ ،۱۳۹۳لــذا تصمیم بر آن شــد که جامعــه آماری این پژوهش
از مقالههــای چاپشــده در فصلنامههای علمی -پژوهشــی کشــور
انتخاب شــود .از اینرو در پاســخ به پرسش اول پژوهش ۴۴ ،مقاله
چاپشــده با محوریت موضوعی عدالت فضایی در مقیاس شــهری
در فصلنامههای علمی-پژوهشــی در حوزهی مطالعات شــهری در
بـــازه زمـــانی  ۱۳۹۴-۱۳۸۳شناســایی شــد .همچنیــن بــه دلیل کم
بــودن تعــداد اعضــای جامعــه ،نمونهگیــری صــورت نگرفــت .بعد از
شناســایی پژوهشهــای موردنظــر ،متن ایــن پژوهشهــا بهعنوان
یک داده برای پاســخگویی به ســؤالهای پژوهش درنظرگرفته شد
و دادههــا از نــوع دادههــای کیفــی انتخــاب شــدند کــه از کدگــذاری
بــاز بــرای تحلیــل نظــامدار دادهها اســتفاده شــد (رضوانــی،۱۳۸۹ ،
 .)۱۵۲کدگــذاری باز شــیوهای مناســب برای تقلیــل اطالعات کیفی
و ارائــه توصیفی دقیق پیرامون یک موضوع اســت .در اینجا هدف،
کمک به پدید آمدن یافتههای پژوهش از طریق توجه به مضامین
مســلط و متداول در دادههاســت .در این شیوه ،محقق با رجوع به
دادههــای موردمطالعه ،بهتدریج آنها را خالصه میکند تا در نهایت
بــه اصلیترین مفاهیم و مضامین مرتبط با موضوع تحقیق دســت
پیــدا کنــد (تبریــزی .)۱۲۳ ،۱۳۹۳ ،در ادامــه نیــز فــرم مخصوصــی با
عنــوان «فــرم جامــع تلخیص و اســتخراج اطالعــات مقالههــا» تهیه
13
شــد كــه در آن،هم ـهی نــكات قابلتوجــه در یــك مقالهی علمـــی
مدنظــر قرارگرفت .این فرم ،بههنگام مطالعه مقالهها ،نقش صافی
اطالعات را بر عهده داشــته و بسترســاز تجزیه یک مقاله به تعدادی
مقولههــای قابلتحلیــل بــوده و هــدف از آن ،بــاال بــردن کیفیــت
امــکان تجزیهوتحلیــل پژوهشها اســت .همچنین بــرای اطمینان
از روایــی فــرم جامع ،این فرم به همــراه اهداف تحقیق ،میان  ۱۰نفر
از كارشناســان توزیــع شــد و با اعمــال نظرات كارشناســی و بازنگری
نهایی ،روایی صوری فرم جامع مورد تائید قرار گرفت.

 -3یافتههای پژوهش
پیش رو در دو بخش ساختاری و محتوایی
یافتههای پژوهش ِ
ش اول پژوهش،
ارائه شــدهاند .بخش ســاختاری در پاسخ به پرس 
به بررســی ویژگیهای عمومی مقالههای منتخب پرداخته اســت
تــا از رهگــذر ایــن بررســی ،وضعیــت عمومــی مطالعــات در حــوزه
عدالت فضایی در مقیاس شــهری در ایران را ترسیم نماید .بخش
محتوایــی پژوهــش نیز در پاســخ به پرســش دوم؛ چارچوب نظری
پژوهشهــای انجامیافتــه در حــوزه عدالــت فضایــی را بــه تفصیل
تبیین نموده است.
 -۱-3فرامطالعه ساختاری مقالهها
در این بخش ،مشــخصات عمومی مقالههای مطالعه شده در
حــوزهی عدالت فضایی در مقیاس شــهر در نشــریات موردمطالعه
به شرح زیر و مطابق با جدول  ۱بررسی شدند:
• در ارتبــاط بــا حــوزه تخصصــی مجریــان پژوهــش از میــان
 ۴۴مقالــه پژوهشــی ۵۵ ،درصــد ( ۲۴مــورد) در حــوزه جغرافیــا و
برنامهریــزی شــهری و  ۴۵درصــد ( ۲۰مــورد) در حــوزه شهرســازی
بــه انجــام رســیدهاند .ایــن امــر خــود حا کــی از اســتقبال عمــده
متخصصان شهرســازی و جغرافیایــی از موضوع عدالت فضایی در
شــهر داشــته اســت .البتــه الزم به ذکر اســت که این رونــد در طول
زمــان برای متخصصان شهرســازی روندی افزایشــی بوده اســت و
بیشتریــن اســتقبال ایــن متخصصــان از موضــوع عدالــت فضایی
در ســال  ۱۳۹۴با ارائه  ۵مورد مقاله پژوهشــی صورت گرفته اســت
(عزیــزی و شــكوهی بیدهندی۱۳۹۴ ،؛ ســعیدی رضوانــی۱۳۹۴ ،؛
داداشپــور و همکاران۱۳۹۴ ،د؛ داداش پور و همکاران۱۳۹۴ ،ب؛
داداش پــور و همــکاران ۱۳۹۴ ،ج)؛ کــه ایــن خــود شــاید نشــان از
اهمیــت یافتن و دغدغهمند شــدن متخصصان این حوزه منتج از
مشاهده نابرابری و شکاف فضایی موجود در شهرهای امروز است.
• چنانچــه ایــن مهــم از منظــر گــروه تخصصــی فصلنام ههــای
مخاطــب مــورد توجــه قرار گیــرد ،بازهــم گــروه تخصصــی جغرافیا و
برنامهریزی شــهری بــا  ۲۸مورد مقاله ( ۶۴درصد) باالترین ســهم از
کارهــای پژوهشــی در حوزه عدالــت فضایی در مقیاس شــهری را به
خود اختصاص داد ه است .فصلنامههای تخصصی شهرسازی اما با
 ۱۳مقاله ( ۳۰درصد) در جایگاه بعدی قرارگرفتهاند .البته در تصدیق
نــکات بخــش قبلی در این مورد هم از ســال  ۱۳۹۳بــه بعد گرایش و
اســتقبال بیشــتری توســط فصلنامههای شهرســازی از موضوعات
مربــوط بــه عدالت فضایی صورت گرفته اســت .هرچنــد با توجه به
ایــن نکتــه که یکــی از مهمتریــن دغدغههــای متفکران شهرســازی
و رشــتههای زیرمجموعــه آن چــون برنامهریــزی شــهری ،طراحــی
شــهری و مدیریت شهری ،ساخت شــهری عادالنه است (سعیدی
رضوانی ،)۱۳۹۴ ،لزوم توجه بیشتر به ابعاد گونا گون عدالت فضایی
و قلمفرسایی متخصصان این حوزه بهشدت احساس میشود.
• ســهم پژوهشهــای انجامشــده در بــازه زمانــی موردبررســی
بهطورکلی افزایشی بوده است .همچنین نتایج استخراجی حا کی
از افزایــش تعــداد مقالههــا و توجــه بیشــتر متخصصان بــه موضوع
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عدالــت فضایــی از ســال  ۱۳۹۰به این ســمت اســت .در ایــن میان
بیشــترین تعــداد مقالههــا ( ۱۴مــورد ۳۲-درصــد) در ســال ۱۳۹۳
انتشاریافته است.
• ازنظر پرا کندگی جغرافیایی پژوهش ،به ترتیب تهران و مشهد
هرکدام با  ۱۰مقاله ( ۲۸درصد) و  ۴مقاله ( ۱۱درصد) بیشترین تعداد
را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .در رتبههــای بعــدی نیز شــهرهایی
چــون یاســوج و زاهدان واقعشــدهاند و مابقی شــهرها هرکــدام تنها
یــک موردپژوهــش را بــه خود اختصــاص دادهاند .تعمــق در نتایج،
نشــاندهندهی وضعیت نامطلوب دو کالنشهر مهم کشور در آمار
مربــوط به عدالت فضایی اســت که این امر بــا توجه به میزان باالی
جداییگزینیهای اجتماعی اقتصادی و گسســت فضایی حاصل از
تحوالت گسترده فضایی در این دو شهر و همچنین پیامد آن عدم
تعــادل فضایــی در توزیع خدمات بین مناطق شـــمال و جنـــوب در
این شــهرها قابل توجیه است (ساسانپور و همکاران۱۳۹۳ ،؛ علوی
و احمدی۱۳۹۳ ،؛ خیرالدین۱۳۹۲ ،؛ رفیعیان و شالی۱۳۹۱ ،؛ موحد
و همــکاران۱۳۹۳ ،؛ حاتمــی نــژاد و همــکاران۱۳۹۳ ،؛ روســـتایی و
همکاران۱۳۹۳ ،؛ رهنما و ذبیحی۱۳۹۰ ،؛ كامران و همکاران۱۳۸۹ ،؛
طبیبیــان و همــکاران۱۳۸۹ ،؛ ســعیدی رضوانــی و نوریــان۱۳۸۸ ،؛
جــوان و عبداللهــی۱۳۸۷ ،؛ مرصوصــی .)۱۳۸۳ ،آنچه حائز اهمیت
اســت ،لزوم توجه به وضعیت عدالت فضایی در ســایر کالنشــهرها
و همچنین شــهرهای میانی و کوچک در ایران اســت؛ زیرا هریک از
ایــن شــهرها دغدغهها و مســائل خاص خــود را در برخــورد با پدیده
نابرابری و بیعدالتی فضایی دارند.
• در ارتبــاط بــا پیشــینه پژوهشــی کــه دروازهای بــرای ورود
هدفمنــد و نظاممنــد بــه بحث اصلــی نظری در پژوهشها اســت،
نتایج جدول  ۱نشان میدهد که از  ۴۴مقاله موردبررسی ،تنها ۲۰
مقاله ( ۴۵درصد) به پیشــینه نظری پژوهش توجه داشتهاند و در
 ۲۴مقاله ( ۵۵درصد) اشــارهای به پیشــینه صورت نگرفت ه اســت؛
کــه این امر خود میتواند دلیلی بــر ضعف پایههای نظری پژوهش
در این مقالهها باشد.

• بســندگی مبانی نظری ارائهشــده در مقالهها از منظر کیفیت
متــون نظــری ،انســجام مطالــب و ارتبــاط بیــن مبانــی نظــری
بیانشــده و اهداف پژوهش نیز موردبررســی قرار گرفت .14با توجه
به نتایج بررســی ۱۸ ،مقاله از  ۴۴مقاله مورد بررســی ( ۴۰درصد) از
منظر بســندگی مبانی نظری ،خوب ارزیابیشدهاند .این مقالهها
در بخــش مبانــی نظــری ،از منابــع بــهروز ،دســتهاول و منســجم
بهــره گرفته بودند و ســاختار مطالب ارائهشــده در مبانی نظری در
راســتای پاســخگویی به اهــداف اصلی مقالــه در ارتباط بــا عدالت
فضایــی شــکلگرفته بــود .در ایــن راســتا میتــوان بــه مقالههــای
مرصوصــی ( ،)۸۳وارثــی و همــکاران ( ۸۶و  )۸۷و داداشپــور و
رســتمی ( )۹۰اشــاره کــرد که جــزو پر اســتنادترین مآخذ فارســی در
زمینۀ عدالت فضایی در مقیاس شــهری نیز محســوب میشــوند.
در مقابــل  ۱۰مقالــه از  ۴۴مقاله موردبررســی ( ۲۳درصد) که حجم
قابلتوجهــی را نیــز تشــکیل دادهانــد ،از کیفیــت بســیار پایینی در
ارائه مطالب نظری برخوردار بودند .یکی از مهمترین دالیل ضعف
ایــن مقالههــا ،اســتفاده نادرســت و ناآ گاهانه و بدون ذکــر منبع از
پژوهشهــای ســایرین درزمینــۀ عدالــت فضایــی بــود کــه چرخــه
معیوبــی از اطالعــات و کاربرد آنرا در توســعه پژوهشهای داخلی
در این زمینه ایجاد کرده است.
 -۲-3فرامطالعه محتوایی مقالهها
محتــوای مقالههای منتخــب ذیل مقولههایی چــون «رویکرد
نظــری پژوهــش ،نظریــه پایــه ،ســطح پژوهــش ،محــور پژوهــش و
شاخص و معیارها» مورد بررسی قرار گرفتند:

• رویکرد نظری پژوهش
هــر پژوهــش علمــی بایــد بــا رویکردهــای نظــری مشــخصی
طراحیشــده باشــد .این رویکردها ،پایهای هســتند که پژوهش بر
مبنای آن شکل میگیرد و شبکهی منطقی از روابط و توصیفها را

جدول  -1مشخصات ساختاری مقالههای مطالعه شده با محوریت عدالت فضایی.

مقولهها

کدها

تعداد

درصد

حوزه تخصصی مجریان پژوهش
( ۴۴مورد)

جغرافیا و برنامهریزی شهری

۲۴

۵۵

شهرسازی

۲۰

۴۵

گروه شهرسازی

۱۳

۳۰

گروه جغرافیا

۲۸

۶۴

گروه علوم اجتماعی

۲

۵

گروه علوم اقتصادی

۱

۲

موردپژوهی (برنامه توسعه)

۱

۲

بله

۲۰

۴۵

خیر

۲۴

۵۵

خوب

۱۸

۴۱

متوسط

۱۶

۳۶

ضعیف

۱۰

۲۳

گروه فصلنامه چاپ شده
( ۴۴مورد)

توجه به پیشینه نظری در
پژوهش
( ۴۴مورد)
بسندگی مبانی نظری
( ۴۴مورد)
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پدیــد میآورد (خا کــی .)۳۰ ،۱۳۸۶ ،همانطور که در مبانی نظری
این پژوهش نیز بدان اشــاره شد ،عدالت فضایی دارای دو رویکرد
اساســی اســت -۱ :توزیــع فضایــی که بیشــتر بــر پایه پرس ـشهایی
دربــاره توزیــع فضایــی و یا توزیــع فضایی -اجتماعــی و تالش برای
دستیابی به یک توزیع برابر جغرافیایی بر اساس نیازها و خواست
شــهروندان شــکلگرفته اســت و دیگری  -۲فرایندهای ســاختاری
کــه هــدف آن بررســی و ارزیابــی فرآیندهــای شــکلدهنده بــه فضا
اســت (مارکــوس و همــکاران۱۳۹۱ ،؛ Soja, 2009؛ Dufaux et al.,
 )،2009کــه بــا توجــه بــه توضیحــات ارائهشــده در بــاال میتــوان از
ایــن دو رویکــرد عدالــت فضایی با عنــوان عدالت توزیعــی و عدالت
ســاختاری نــام برد .بنا بر دادههای جــدول  ،۲بهرهگیری از رویکرد
عدالــت توزیعی با بیش از  ۷۰درصد فراوانی ( ۳۳مقاله) ،از اهمیت
و نقش چشمگیری در پژوهشهای حوزه عدالت فضایی برخوردار
اســت .عدالت ساختاری اما با  ۲۵درصد فراوانی ( ۱۱مقاله) ،نقش
گتــری را بــه خــود اختصــاص داده اســت15؛ امــا در
بســیار کمرن 
سالهای اخیر ( ،)۹۴-۹۳کاربست رویکرد ساختاری به عدالت در
مقالهها و پژوهشهای حوزه عدالت فضایی پررنگتر شده است.
بهطوریکــه در ســال  ۹۴از  ۷مقالــه انجامیافتــه در حــوزه عدالــت
فضایی ۴ ،مقاله مبتنی بر رویکرد عدالت ساختاری شکلگرفتهاند
(داداش پــور و همکاران ۱۳۹۴ ،ب؛ داداشپور و همکاران۱۳۹۴ ،؛
ســعیدی رضوانــی۱۳۹۴ ،؛ عزیزی و شــكوهی بیدهنــدی.)۱۳۹۴ ،
ی ســاختاری از
اهمیــت ایــن مطالــب ازاینروســت کــه صورتبند 
عـــدالت فضایی بهعنوان ی ــک گفتمـــان انتقــادی ،هدفش حذف
تبعیــض ،کاهــش فقــر ،جداییگزینــی اجتمـــاعی و س ــلطه اس ــت.
اینچنیــن مفهومســازی از عدالــت فضایــی در شــهر ،نیازمنــد
شـــناخت بـــازیگران قـــدرت در عرصههــای مختلــف اجتمـــاعی،
سیاســـی و تحلیـــل رواب ــط قـــدرت ،ســـاختارها و فرآینـــدهای
برنامهریــزی اســت (داداشپور و همــکاران .)۱۳۹۴ ،همچنین نیاز
امروز جامعه ما نیز کشــف ساختارها و الیههای زیرین ایجادکننده
بیعدالتی و نابرابری در شــهرها اســت که متأســفانه مغفول مانده
است .در این راستا ضرورت دارد تا فرصت پژوهشهای آتی بیشتر
به ارزیابی عمیق عدالت ســاختاری در ســنت شهرســازی و اســناد
توسعه شهری ایران و همچنین رویههای اجرایی اختصاص داده
شــود .الزم به ذکر است که نحوه کاربست عدالت توزیعی و عدالت
ســاختاری در مقالههــای موردبررســی خــود در قالــب گونههــای
مشــخصتری قابل تدقیق است .در این راستا ،مقالههای مبتنی
بــر رویکرد عدالــت توزیعی در قالب دو گونه «نیــاز محور» و «برابری
محور» قابلتفکیک میباشند .با توجه به نتایج جدول  ،۲عدالت

بخش درخورتوجهی از
توزیعــی برگرفته از اصول برابری فرصتهــا،
ِ
مقالههــا (حــدود  ۸۰درصد) با رویکرد توزیعــی را به خود اختصاص
داده است .این نوع از عدالت بر سهم برابر در توزیع و بهویژه برابری
فرصتهــا تأ کیــد دارد .از ســوی دیگــر عدالــت نیاز محــور در توزیع
منابــع بیشــتر بــه محرومیتهــای اجتماعــی و اقتصــادی و توزیــع
خدمات متناسب با نیازها تأ کید دارد (داداشپور و رستمی۱۳۹۰ ،
الــف)۱۷۶ ،؛ که در این پژوهش حدود  ۲۰درصد مقالهها با رویکرد
عدالت توزیعی ،نیازمحور بودهاند .همچنین دو رویکرد بازارمحور و
تقاضامحور نیز در ذیل عدالت توزیعی قابلتعریف است که در این
پژوهشها موردتوجه قرار نگرفتهاند که علت این امر را میتوان در
محدودیــت ســنجشپذیری شــاخصهای این دو گونــه از عدالت
توزیعــی دانســت .رویکــرد عدالــت ســاختاری نیــز در مقالههــای
موردبررســی خــود بــه دو گونــه مبتنــی بــر اندیشــههای لیبــرال/
سوسیالیســتی و مبتنــی بــر اندیشــههای اســامی قابلتفکیــک
اســت؛ که در این میان مقالههای مبتنی بر اندیشــههای لیبرال/
سوسیالیســتی ســهمی حدود  ۷۰درصــد مقالههای حــوزه عدالت
ســاختاری را به خود اختصاص دادهانــد .این امر همانطور که در
بخشهای پیشــین نیز اشــاره شــد ،ناشــی از ضعــف پژوهشهای
بومی و اصیل در حوزه عدالت فضایی است.

• نظریه پایه پژوهش
در این بخش مشــخص شــد کــه پایههای پژوهــش در مقاالت
مورد بررسی بر مبنای کدام نظریهها در حوزه عدالت فضایی شکل
یافته است و چه نظریههایی بهعنوان ابزار آزمودنی مورد استفاده
پژوهشــگران قرار گرفتهانــد .در این میان نظریــه عدالت اجتماعی
دیویــد هــاروی با ســهمی حــدود  ۸۰درصــد ( ۳۰مقالــه) از بین ۳۹
مقالــه 16موردبررســی بهعنــوان نظریــه پایه شناســایی شــد .نظریه
عدالت از منظر اسالم نیز با  ۴مقاله ۱۰ ،درصد از جامعه آماری را به
خود اختصاص داده و با اختالف اساســی در رتبه دوم قرار گرفت.
دو مقاله نیز بهصورت اشترا کی از نظریات راولز  -هاروی و نظریات
فاینســتاین -هاروی بهره گرفته بودند و ســه مقالــه ( ۸درصد) نیز
فاقد نظریه پایه بودند .چند نکته اساسی در بررسی و تحلیل روند
مشاهدهشــده در این بخش حائز اهمیت است ،نکته اول ،تسلط
تفکــر سوسیالیســتی از عدالــت فضایــی مبتنــی بــر نظریــه عدالــت
اجتماعــی هــاروی در پژوهشهای انجامیافته داخلی اســت .این
امر ســبب شــده اســت تا بســیاری از پژوهشهای عدالــت فضایی
در ایــران ،پایــه پژوهش خود را بــر تعاریف دیوید هــاروی از عدالت

جدول  -2رویکرد نظری غالب مقالههای موردبررسی.

مقولهها
رویکرد نظری غالب پژوهش و انواع آن
( ۴۴مورد)

کدها

تعداد

درصد

عدالت توزیعی

۳۳

۷۵

عدالت
ساختاری

۱۱

۲۵

کدها

تعداد

درصد

نیاز محور

۷

۲۱

برابری محور

۲۶

۷۹

تأ کید بر اندیشه لیبرال/سوسیال

۸

۷۳

تأ کید بر اندیشه اسالم

۳

۲۷
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داشــتهاند و باقــی مقالههــا ( ۳۷مقالــه) از مبانی اســامی در طرح
مســاله عدالــت بهرهنبردهانــد .در آخر نیــز باید به این نکته اشــاره
کــرد کــه در ارتبــاط با نظریــات غیربومــی از عدالت فضایــی ،بهویژه
در ســالهای اخیــر ،نظریــات جدیــدی ارائهشــده اســت ازجملــه
مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه نظریــه شــهر عدالتمحور فاینســتاین
یــا نظریــه ارتباطی از هیلــی ،نظریه عدالــت یانگ ،عدالــت فضایی
ســوجا و  ...اشــاره کرد که مقالههای موردمطالعــه به این لنزهای
نظری توجه کافی نداشــتهاند .ازاینروســت که بیشــترین اســتناد
نظــری در منابــع التیــن (بیش از  ۷۰درصــد مقالهها) نیــز برگرفته از
کتاب شــهر و عدالت اجتماعی هاروی اســت و در رتبه دوم و ســوم
بــه ترتیب کتاب عدالت به مثابــه انصاف راولز ( ۲۵درصد مقالهها)
و شهر عدالتمحور فاینستاین ( ۱۴درصد مقالهها) قرارگرفتهاند.

قــرار دهند .هاروی؛ از برجســتهترین جغرافیدانان نیمه دوم قرن
بیستم و از شا گردان مارکس بود .از اینرو مفهوم سوسیالیستی از
عدالت را موردتوجه قرار داده است (( )Fainstein, 2014داداشپور
و همــکاران ۱۳۹۴ ،الــف؛ داداش پــور و همــکاران ۱۳۹۴ ،ب) .او در
کتــاب شــهر و عدالــت اجتماعــی ،ب ـ ه ارائــه تحلیلهایــی مبتنــی بر
چگونگــی ارتبــاط فضای شــهری و وضعیــت اجتماعی شــهروندان
پرداخــت .از نظــر هــاروی ،فضا ،عدالــت اجتماعی و شهریشــدن
بایــد در ارتبــاط با یکدیگر درک و فهمیده شــوند و ایــن امر در متن
شناختشناسی مارکسیستی امکانپذیر است زیرا امکان مصالحه
موضوعــات متضــاد و مناقش ـهبرانگیز را فراهــم میکنــد (هــاروی،
 .)۹۵ ،۱۳۷۶عدالــت اجتماعــی از نظــر هــاروی اصلــی اســت بــرای
حلوفصــل دعاوی متضاد که الزمه همکاری اجتماعی افراد برای
ترقی است ( .)Harvey, 1992هاروی در ارتباط با عدالت اجتماعی
در ذیــل نظریه شــهر و عدالت اجتماعی خــود ،اصل توزیع عادالنه
از طریــق عادالنه را مال ک عمل قرار داده و ســه معیار نیاز ،منفعت
عمومی و استحقاق را بهعنوان مهمترین معیارهای تبیین عدالت
یشــمرد (هــاروی .)۱۰۱ ،۱۳۷۶ ،نکتــه دوم اینکــه
اجتماعــی برم 
پژوهشهایــی کــه پایه خود را بــر نظریه عدالت از منظر اســام قرار
دادهاند همگی نوپا بوده و نتوانســتهاند در ارتباط با نظریه عدالت
فضایــی از منظــر اســام بــه عمــق موردنظر دســت یابنــد .از جمله
دالیل این امر میتوان به این نکته اشاره داشت که نظریه اسالمی
عدالــت در دســته نظریههــای بــرونزای برنامهریزی قــرار میگیرد؛
لذا این مقالهها به تعاریف اولیه از عدالت اســامی بســنده کرده و
موفق به بهرهگیری از نظریات درونزای عدالتمحوری و استخراج
روشمنــد معیارهــای اصیــل عدالــت فضایــی از منظــر اســامی
نشــدهاند (خیرالدیــن۱۳۹۲ ،؛ داداش پــور و همــکاران ۱۳۹۴ ،ج؛
ســعیدی رضوانــی و نوریــان .)۱۳۸۸ ،همچنیــن در جهــت تائیــد
مطالــب فــوق و با توجه به نتایج اســتخراجی از مقولــه «بهرهگیری
از مبانی اســامی عدالت در مقالهها» ،مشــخص شد که تنها کمتر
از  ۲۰درصــد مقالههــا ( ۷مقالــه) بــه مبانــی اســامی عدالــت توجه

• سطح پژوهش
در ارتباط با ســطح پژوهشهای صورت گرفته در حوزه عدالت
فضایی در مقیاس شــهر ،مشــخص شــد کــه گونــه «موردپژوهی با
تمرکــز بــر ارزیابی وضــع موجود» با  ۳۴مــورد ( ۷۷درصــد) باالترین
ســهم را به خود اختصاص داده اســت .ســهم مقالههای نظری در
ایــن میــان  ۸مقالــه ( ۱۸درصد) بوده اســت .همچنین در هریک از
دو گونــه «موردپژوهی با تمرکز بر قوانین و مقررات» و «موردپژوهی
بــا تمرکــز بــر ارزیابــی برنامههــای توســعه» ،تنهــا  ۱مقالــه پژوهشــی
نگاشــته شده است (سعیدی رضوانی و نوریان ۱۳۸۸ ،و طبیبیان
و همــکاران)۱۳۸۹ ،؛ کــه با توجــه به اهمیت ایــن دو حوزه و نقش
ســاختاری و زیربنایی آنها در تولید فضاهای ناعادالنه در شهر این
امر خود نیازمند تأمل بســیار است .همانطور که در بخش مبانی
نظری نیز بدان اشاره شد ،عدالت فضایی دارای دو رویکرد اساسی
است .عدالت فضایی محصولگرا که بیشتر به ارزیابی وضع موجود
شــهرها از منظــر برابریهــای فضایــی میپــردازد و دیگــری عدالت
فضایــی فرایندگرا اســت که هدف آن بررســی و ارزیابــی فرآیندهای

جدول  -3نظریه پایه در مقالههای موردبررسی.

مقولهها

نظریه پایه پژوهش
( ۳۹مورد)

کدها

تعداد

درصد

عدالت اجتماعی هاروی

۳۰

۷۷

عدالت اسالمی

۴

۱۰

عدالت راولز -عدالت اجتماعی هاروی

۱

۳

عدالت اجتماعی هاروی-شهر عدالتمحور فاینستاین

۱

۳

فاقد نظریه پایه

۳

۸
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مقولهها
نوع پژوهش
( ۴۴مورد)

کدها

تعداد

درصد

نظر پژوهی

۸

۱۸

موردپژوهی (وضع موجود)

۳۴

۷۷

موردپژوهی (قوانین و مقررات)

۱

۲

موردپژوهی (برنامه توسعه)

۱

۲
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شــکلدهنده بــه فضا اســت کــه در دو بخش برنامههای توســعه و
قوانیــن و مقررات و ســاختارهای مدیریتی حا کم بــر برنامهریزی از
تأثیرگذارترین عوامل در این حوزه محسوب میشوند (مهدیزاده،
۱۳۸۶؛ نیومــن و تورنلــی۱۳۸۷ ،؛ برکپــور و اســدی .)۱۳۹۰ ،نظــام
حا کم بر چیســتی یافتهها در این بخش حا کی از این امر اســت که
بیش از  ۷۰درصد پژوهشهای انجامیافته در حوزه عدالت فضایی
در راســتای عدالــت محصولگرا و پیامد و اثــر حاصل از تحوالت در
فضاهــای شــهری انجامیافته اســت .حــال آنکه نیاز امــروز جامعه
مــا ،کشــف ســاختارها و الیههــای زیریــن ایجادکننــده بیعدالتــی
و نابرابــری در شــهرها اســت کــه متأســفانه مغفــول مانــده اســت.
در ایــن راســتا ضــرورت دارد تــا فرصــت پژوهشهای آتی بیشــتر به
ارزیابی عمیق عدالت فضایی در ســنت شهرســازی و اسناد توسعه
شــهری ایران و همچنین رویههای اجرایی اختصاص داده شــود.

• محور پژوهش
در خــال پژوهــش همچنیــن مشــاهده شــد که مــواردی چون
توزیع خدمات شــهری ،چیســتی عدالت فضایی ،توســعهیافتگی،
ارزیابی برنامه توســعه شــهری و حاشیهنشــینی مقولهای اساســی
بــا عنوان محورهای موضوعی در حــوزه عدالت فضایی در مقیاس
شــهر را تشــکیل دادهاند .در این میان با توجه به نتایج جدول،۵
توزیــع خدمــات شــهری بــا  ۲۷مقالــه ،مهمتریــن محــور موضوعی
شناســایی شــد و حاشیهنشــینی نیز با اختصاص  ۱مقاله ،کمترین
سهم موضوعی را به خود اختصاص داد .علت این امر از سویی به
این نکته باز میگردد که اولین ســطح در بروز ناعدالتی در شــهرها،
پیامدهــا و اثــرات اقدامــات شهرســازانه در وضع موجود اســت .در
ایــن میــان تأمین دسترســی به خدمات شــهری و کاهش نابرابری
فضایــی مهمتریــن هدف برنامهریزان شــهری محســوب میشــود
(عزیــزی و شــكوهی بیدهنــدی .)۱۳۹۴ ،توزیــع متعــادل و متوازن
خدمــات شــهری بــرای شــهروندان ،ســبب ایجــاد نوعــی عدالت و
برابــری در میان فضای شــهری شــده و بهطــور تفکیکناپذیری با
رفــاه اجتماعی پیونــد دارد (حاتمینژاد و همــکاران)۱۱۳ ،۱۳۹۳ ،؛
امــا امــروزه رشــد شــتابان شهرنشــینی و توســعه فیزیکی شــهرهای
ایران در دهههای اخیر ،از همپاشیدگی نظام توزیع مرا کز خدماتی
شــهری را موجب شــده که این امر خود زمینهساز نابرابری فضایی
بین شهروندان در برخورداری از خدمات شهری است (داداشپور
و همــکاران۱۳۹۴ ،ج .)۶ ،از ســویی دیگــر بیــن نابرابــری فضایــی و
توزیع ناعادالنه خدمات و مشــکالت زیس ـتمحیطی و کالبدی در
ســطح شــهر همــواره یک رابطه چرخشــی وجــود دارد کــه منجر به
اهمیت یافتن محور موضوعی چون توزیع خـدمات شهری بهویژه
مفــر و همــکاران،
در کشــورهای درحالتوســعه شــده اســت (نظ 
 .)۱۳۹۳در چنیــن شــرایط زمین ـهای اســت کــه در مــرور صــورت
گرفتــه نیــز این محــور موضوعــی با ســهمی حــدود  ۶۰درصد طیف
گســتردهای از برخورداری از کاربریهای شــهری و خدماتی را دربر
میگیــرد؛ زیرا کــه یکی از اهداف اصلی رشــته برنامهریزی شــهری،
تخصیــص و توزیــع منابع کمیاب در بین مکانهای مختلف شــهر

اســت .در این راســتا كاربریهــا و خدمات شــهری از جمله عوامل
مؤثــر و مفیدند كه با پاســخگویی به نیاز جمعیتــی ،افزایش منافع
عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد میتوانند با برقراری
عادالن هتــر ،ابعــاد عدالــت فضایــی ،عدالــت اجتماعــی و عدالــت
اقتصادی را برقرار نمایند (ساســانپور و همکاران۱۳۹۳ ،؛ مستوفی
الممالکــی و همــکاران .)۱۳۹۲ ،دســتیابی بــه عدالــت فضایــی در
توزیع خدمات عمومی شهری ،هدف بااهمیتی برای برنامهریزان
شــهری محســوب میشــود (توکلینیا و همــکاران۱۳۹۴ ،؛ حیدری
چیانــه و همــکاران۱۳۹۳ ،؛ روســتایی و همــکاران۱۳۹۲ ،؛ زیاری و
همــکاران۱۳۹۲ ،؛ داداشپور و رســتمی ۱۳۹۰ ،الــف) .البته الزم به
ذ کــر اســت که این شــیوه برخــورد با موضــوع آســیبهایی را نیز در
ارتبــاط بــا رویکرد عدالت فضایی به همــراه دارد؛ زیرا پژوهشهای
ً
انجامیافته عمدتا فاقد نگاه شهرســازی بوده و تنها توزیع منابع و
فرصتهــا را در وضــع موجود بررســی نمودهانــد و توجهی به اثرات
مداخــات مدیریــت شــهری و برنامههــای توســعه در افزایــش و یا
کاهش عدالت فضایی نداشتهاند؛ و این در حالی است که عدالت
فضایــی بهعنــوان یــک گفتمــان انتقــادی در دنیا اهــداف دیگری
چــون حذف تبعیــض ،کاهش فقر ،جداییگزینــی اجتماعی و ...را
نیــز دنبــال میکنــد .دومیــن محور موضوعــی که با ســهمی معادل
 ۱۸درصــد در این پژوهشها موردتوجه قرارگرفته اســت ،چیســتی
مفهــوم عدالــت فضایــی و نظریاتــی اســت کــه ذیــل ایــن رویکــرد
طر حشــدهاند .در حقیقــت مهمتریــن اقــدام در تحقــق عدالــت،
بررســی چیســتی مفهــوم عدالــت اســت .شــناخت مفهــوم عدالت
نیــز مقدمــه ورود به بحث معیارهای عدالت اســت تا بر اســاس آن
بتــوان در گام عملیاتــی و در تحقیقــات کاربــردی بــه برنامهریزی و
اجرای عدالت پرداخته شود (ترابزاده جهرمی و سجادیه،۱۳۹۰ ،
 .)۶۱از اینرو ترسیم و تبیین مفهومی عدالت فضایی و نظریههای
ذیل آن ،نقش مهمی در فهم سادهتر این موضوع و تحقق عدالت
خواهنــد داشــت .در این میان گونهشناســی نظریــات برنامهریزی
شــهری عدالتمحــور و تحــوالت مفهومــی آن (ســعیدی رضوانــی،
۱۳۹۴؛ شــکوهی۱۳۹۳ ،؛ سعیدی رضوانی و نوریان۱۳۹۳ ،؛ نوریان
و ســعیدی رضوانــی ،)۱۳۹۲ ،تبییــن چارچــوب مفهومــی عدالــت
فضایــی بــا محوریــت مفاهیــم اســامی (داداش پــور و همــکاران،
 ۱۳۹۴ب؛ ســعیدی رضوانــی )۱۳۹۴ ،و بررســی جایــگاه عدالــت
فضایــی در نظــام برنامهریزی و مدیریت شــهری ایران (داداشپور
و همــکاران ،)۱۳۹۴ ،ابعاد مختلف این محور موضوعی را تشــکیل
دادهانــد .محــور موضوعــی توســعهیافتگی نیــز بــا ســهمی حــدود
۱۰درصد ،به بررسی توزیع جغرافیایی شاخصهای فقر و توسعه در
قالب ناهماهنگی فضایــی -اجتماعی ذیل رویکرد عدالت فضایی
در مقیاس شــهری پرداخته اســت .پژوهشهای انجامیافته ذیل
ایــن محــور معتقدند که فراینــد حرکت جوامــع از موقعیت موجود
بهســوی موقعیــت مطلــوب ،بهعنــوان توســعه و توســعهیافتگی،
زمانی چارچوب تحقق عدالت فضایی را در شهر فراهم میآورد که
بــه صورتــی همهجانبــه و متعادل خود را در ســاختار فضایی شــهر
آشکار نماید و این امر مستلزم آن است که در گام نخست نیازهای
اولیه شــهروندان در حد معمول برآورده شــود و بعد از آن فضاها و
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مکانهــا کــه با توجه به شــرایط زمانی و مکانی با مشــکالت خاص
ناشــی از محیــط اجتماعــی و فیزیکــی درگیــر هســتند ،موردتوجــه
قــرار گیرنــد (خیرالدیــن۱۳۹۲ ،؛ رفیعیان و شــالی۱۳۹۱ ،؛ حبیبی و
همکاران۱۳۹۰ ،؛ مرصوصی .)۱۳۸۳ ،از سوی دیگر آنچه در بررسی
و تحلیل نتایج جدول  ۵خودنمایی میکند ،ســهم بسیار پایین از
پژوهشهــای انجامیافتــه در ارتبــاط با دو محــور موضوعی ارزیابی
برنامه توســعه شــهری ( ۷درصد) و حاشیهنشینی ( ۲درصد) است
و این در حالی است ک ه موضوعاتی از ایندست ،با نگاه ساختاری
بــه عدالــت فضایــی ،زمینهســاز ریش ـهیابی بیعدالتــی در شــهر
میباشــند .همچنیــن اینطــور به نظر میرســد که برای شــناخت
عمــل برنامهریــزان در جهــت عادالنهتر کردن شــهر ،الزم اســت که
سیاس ـتها ،برنامههــا و اقدامات توســعه شــهری از حیث عادالنه
بــودن مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد .ارزیابــی عدالــت در برنامههــای
توسعه شهری همچنین میتواند موجب ارتقای کارایی برنامهها،
افزایــش اثربخشــی و باالرفتــن میــزان پاس ـخگویی آنهــا بــه نیازهــا
شــود .ایــن ارزیابــی باید بــر روی اهــداف و انتظــارات متمرکز شــود
و بــه بررســی واقعیتهــا در اجــرای برنامــه و احتمال دســتیابی به

پیشــرفتهای قابلســنجش در جهــت اهــداف برنامــه (بر اســاس
اطالعــات موجــود) بپردازد (عزیزی و شــكوهی بیدهنــدی۱۳۹۴ ،؛
طبیبیــان و همکاران۱۳۸۹ ،؛ ســعیدی رضوانی و نوریان.)۱۳۸۸ ،
حاشیهنشــینی نیــز بهمثابــه فراینــد محلی ،ملــی و فراملــی بازتاب
فضایی بیعدالتی (جوان و عبداللهی )۱۳۸۷ ،در ســطوح مختلف
نظام برنامهریزی و مدیریت شــهری است که تالش در جهت دفع
این مساله توجه اساسی را به خود طلب میکند.
در انتهــای ایــن بخش و از آنجاییکه یکی از روشهای مطلوب
برای توسعه مبانی نظری پژوهش ،تعیین معیارها و شاخصهای
مؤثــر بــر موضــوع پژوهــش اســت ،کوشــش شــد تــا معیارهــا و
شــاخصهای مورداســتفاده در هریــک از  ۴۴مقالــه موردبررســی
بــه تفکیــک رویکردهــای پژوهش اســتخراج و تفســیر شــوند .نکته
قابل تامل اینکه پژوهشها با رویکرد توزیعی بیشــتر ّکمی بودند.
لــذا معیــار و شــاخصهای عینــی بــرای پژوهش ارائهشــده بــود اما
پژوهشهــا بــا رویکــرد ســاختاری بیشتر کیفــی بــوده و معیارهای
موردبررسیشان ذهنیتر هستند.

جدول  -5محور موضوعی مقالههای موردبررسی.

مقولهها
محور موضوعی پژوهش
( ۴۴مورد)

کدها

تعداد

درصد

توزیع خدمات شهری

۲۷

۶۱

چیستی عدالت فضایی

۸

۱۸

توسعهیافتگی

۵

۱۱

ارزیابی برنامه توسعه شهری

۳

۷

حاشیهنشینی

۱

۲

نمودار

رویکرد
پژوهش

معیار

عدالت توزیعی

دسترسی سا کنان به خدمات (دستیابی)

جدول  -6معیار و شاخصهای استخراجی از مقالههای موردبررسی.

منبع

شاخص
ساختار شهری

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،علوی و احمدی)۱۳۹۳ ،

اهمیت خدمات /پتانسیل
خدماتی

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،رهنما و ذبیحی( )۱۳۹۰ ،امینزاده و روشن)۱۳۹۳ ،
(كریمیان بستاوی و موالیی هشجیه)۱۳۹۱ ،

ترا کم برخورداری از خدمات

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،كریمیان بستانی و اقبالی( )۱۳۹۰ ،داداشپور و
همکاران ۱۳۹۰ ،الف) (داداشپورو همکاران ۱۳۹۰ ،ب) (امینزاده و روشن)۱۳۹۳ ،
(زیاری و همکاران( )۱۳۹۲ ،كامران و همکاران )۱۳۸۹

فاصله از خدمات

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،كریمیان بستانی و اقبالی( )۱۳۹۰ ،داداشپور و
همکاران ۱۳۹۰ ،الف) (رهنما و ذبیحی( )۱۳۹۰ ،امینزاده و روشن( )۱۳۹۳ ،زیاری و
همکاران)۱۳۹۲ ،
(روسـتایی و همکاران)۱۳۹۳ ،
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رویکرد
پژوهش

ادامه جدول .۶

كـارایی خـدمات

عدالت توزیعی

توزیع فضایی خدمات و
جمعیت

معیار

نیاز سا کنان
به خدمات

عدالت ساختاری

وابستگی
فضایی

منبع

شاخص

میزان جمعیت -مساحت
کاربریها -سرانه کاربریها

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،روستایی و همکاران()۱۳۹۲ ،نظم فر و همکاران،
( )۱۳۹۳زیاری و همکاران( )۱۳۹۲ ،مستوفی الممالکی و همکاران( )۱۳۹۲ ،ساسانپور و
همکاران( )۱۳۹۳ ،موسوی( )۱۳۹۱ ،كریمیان بستانی و اقبالی( )۱۳۹۰ ،رهنما وذبیحی،
( )۱۳۹۰حكمت نیا و همکاران( )۱۳۹۰ ،ضرابی و موسوی( )۱۳۸۹ ،موحد و همکاران،
( )۱۳۹۳ذا كریان و همکاران( )۱۳۸۹ ،وارثی و همکاران( )۱۳۸۷ ،وارثی و همکاران،
( )۱۳۸۶حاتمی نژاد و همکاران( )۱۳۹۳ ،توکلی نیا و همکاران( )۱۳۹۴ ،حیدری چیانه
و همکاران( )۱۳۹۳ ،پوراحمد و همکاران( )۱۳۹۳ ،رفیعیان و شالی( )۱۳۹۱ ،خیرالدین،
( )۱۳۹۲پورمحمدی و همکاران( )۱۳۹۳ ،حبیبی و همکاران( )۱۳۹۰ ،مرصوصی)۱۳۸۳ ،

سـازگاری /ناسازگاری خدمات
با كاربریهای مجاور-
مجاورت با شبكه دسترسی-
كششپذیری بـه جمعیت
متقاضی -مساحت خدمات

(داداشپورو همکاران ۱۳۹۰ ،ب) (كریمیان بستاوی و موالیی هشجین)۱۳۹۱ ،

اقتصادی -اجتماعی -ویژه

(داداشپور و همکاران ۱۳۹۰ ،الف)
(داداش پور وهمکاران( )۱۳۹۴ ،داداشپورو همکاران ۱۳۹۰ ،الف) (رهنما و ذبیحی،
( )۱۳۹۰داداشپورو همکاران ۱۳۹۰ ،ب)

آزادی

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،طبیبیان و همکاران( )۱۳۸۹ ،داداشپور و همکاران،
)۱۳۹۴

فرصت
برابر /برابری

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،طبیبیان و همکاران( )۱۳۸۹ ،داداشپور و همکاران،
( )۱۳۹۴سعیدی رضوانی و نوریان( )۱۳۹۳ ،سعیدی رضوانی)۱۳۹۴ ،

تفاوت/
تنوع

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،طبیبیان و همکاران( )۱۳۸۹ ،داداشپور و همکاران،
( )۱۳۹۴سعیدی رضوانی و نوریان( )۱۳۹۳ ،سعیدی رضوانی)۱۳۹۴ ،

نیاز

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،طبیبیان و همکاران)۱۳۸۹ ،

شرکت در
منفعت
عمومی

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،طبیبیان و همکاران( )۱۳۸۹ ،سعیدی رضوانی و
نوریان)۱۳۸۸ ،

استحقاق

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،طبیبیان و همکاران)۱۳۸۹ ،

مردمساالری

(داداش پور و همکاران( )۱۳۹۴ ،سعیدی رضوانی و نوریان( )۱۳۹۳ ،سعیدی رضوانی،
)۱۳۹۴

نتیجه
در این پژوهش ،مقالههای چاپشــده در فصلنامههای علمی
معتبر در دههی اخیر با قلمروی موضوعی عدالت فضایی در مقیاس
شــهر با اســتفاده از فن مــرور نظاممند و تحلیــل محتوای مقاالت،
فرامطالعــه شــده اســت .عدالت فضایــی ،گفتمانی میانرشــتهای
و ابــزاری مفهومــی بــا محتــوای هنجاری اســت ك ــه بهطورکلی ب ــه
یپــردازد .نویســندگان
هدایــت و تولیــد واقعــی فضــای شــهری م 
تــاش نمودند تا بــا فرامطالعه چارچوب نظری موجـــود ،تصویری
ً
نســبتا دقیق از پیشینههای علمی عدالت فضایی ترسیم نموده و
چشمانداز آتی آن را در راستای تدقیق جهتگیریهای پژوهشی،
پیشبینــی كنند .بــر این اســاس چارچوب نظــری عدالت فضایی
حاصل از فرامطالعه مقالههای منتخب استخراج شد (نمودار .)۳

چارچــوب نظــری پیــشرو از دو رویکرد اساســی عدالت توزیعی
و عدالت ســاختاری تشــکیل شــده اســت .جریــان عدالــت توزیعی
بــا ســهمی برابــر ۷۵درصــد از پژوهشهــای انجامیافتــه ،جریــان
نظــری اصلــی در مقالههــای داخلــی در حــوزه عدالــت فضایــی در
مقیاس شــهر را تشکیل داده اســت .رویکرد عدالت توزیعی در این
پژوهشهــا بــا هدف دســتیابی به برایندهای عادالنه در دو شــکل
نیــاز مبنا ،برابری مبنا نمود پیدا کرده و به ســایر انواع مورد اشــاره
در مبانی نظری موجود چون بازار مبنا و تقاضا مبنا توجهی نشده
اســت .در این میان نیز عدالت توزیعی برابری مبنا بیشترین سهم
را بهخــود اختصاص داداه اســت که از جمله دالیــل اصلی این امر
تســلط نظریههــای سوسیالیســتی بهویژه نظریه دیویــد هاروی در
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نمودار -3چارچوب نظری عدالت فضایی؛ استخراجی از مقاالت مورد بررسی.

بخــش نظریههــای پایه پژوهشها میباشــد .برای هــاروی برابری
اصــل اساســی بــوده ،از ای ـنرو درصــدد رفــع نابرابریهــا در توزیــع
ســرمایههای شــهری برآمده است .همین امر ســبب شده است تا
بــه پیــروی از او ،پژوهشهای داخلی نیز به بررســی رویکرد عدالت
توزیعــی در ســطح وضع موجود (آثار و پیامدهای توســعه شــهری)
و در قالــب محورهــای موضوعــی چــون توزیــع خدمــات شــهری،
توسعهیافتگی و ارزیابی اثر اقدامات شهری از میان سطوح متفاوت
نظــام برنامهریــزی بســنده کنند .در نهایت نیز به منظور ســنجش
عدالــت فضایــی از معیارهــای دسترســی ســا کنان بــه خدمــات
(دستیابی) ،توزیع فضایی خدمات و جمعیت ،كـــارایی خـدمات،
نیاز ســا کنان به خدمات و وابســتگی فضایی استفاده شده است.
جریان دوم نظری ،عدالت ساختاری ،با سهمی برابر  ۲۵درصد
از پژوهشهــای انجامیافته ذیل پارادایمهای فکری چون لیبرال،
سوســیال و اســام ،تعاریف متفاوتــی یافته و رویههــای عادالنه در
شهرســازی را هــدف قــرار داده اســت .ایــن جریان نظــری ،نگاهی
فرایندی و ساختاری به عدالت داشته و به دنبال رویههای عادالنه
جهــت تحقق عدالت فضایی در شــهر اســت .از ای ـنرو معیارهایی
چــون آزادی ،فرصــت برابر /برابری ،تفاوت/تنوع ،نیاز ،شــرکت در
منفعــت عمومی ،اســتحقاق و مردمســاالری جهــت تبیین عدالت
ساختاری در مطالعات منتخب تبیین شدهاند .همچنین الزم به
ذ کــر اســت که عدالت ســاختاری در مطالعات منتخــب ذیل محور
برنامههــای توســعه شــهری (بررســی اســناد و ســنت برنامهریزی)
شــکل گرفتــه اســت .هرچند کــه ســایر محورهــای موضوعی چون
ســاختار حقوقــی (قوانین ،ضوابــط و آییننامههای شهرســازی) و
ســاختار مدیریــت شــهری (رویههای اجرایــی) نیز بســتری آماده و

دستنخورده برای بررسی و تبیین این جریان میباشند.
در مجمــوع در یــك ارزیابی كلی میتوان گفت كــه مبانی نظری
موجود در این حوزه در مطالعات داخلی هنوز به عمق و گستردگی
موردنظــر دســت نیافتهاند .پژوهــش در این حــوزه نیازمند تعمیق
و ســاماندهی اســت .موضوعات پژوهشــی ،چارچوبهای نظری و
دســتاوردهای نظری پژوهش باید مورد تجدیدنظر روششــناختی
قــرار گیرنــد و دارای دقت علمی باشــند .دســتیابی بهدقت علمی
نیز مدیون پژوهشهایی از این قبیل فرامطالعات است تا در سایه
اینگونــه پژوهشهــا بــا رفــع کاســتیها ،مطالعــات ســامان بهتری
یابنــد .بــر ایــن اســاس میتوان بــه برخــی از ضعفهای موجــود در
ایــن مطالعــات اشــاره کــرد .حــدود نیمــی از پژوهشهــای موجــود
در ایــن حــوزه ( ۵۵درصــد) ،بدون توجه و اهمیت به پیشــینههای
پژوهشــی موجــود و یــا اســتفاده نادرســت و ناآ گاهانــه و بــدون ذکر
منبــع از پژوهشهــای ســایرین درزمینــۀ عدالــت فضایــی چرخــه
معیوبــی از اطالعــات و کاربــرد آنرا در توســعه پژوهشهای داخلی
در ایــن زمینه ایجاد کردهاند .همچنین نتایج پژوهش حا کی از آن
اســت که از منظر بســندگی مبانی نظری ،بیش از ۵۰درصد مقاالت
از متوســط و ضعیف ارزیابی شــدند .عدم بهرهگیری از منابع بهروز،
دســته اول ،انســجام پایین مطالب و عدم تطبیق ســاختار مطالب
ارائهشــده در مبانی نظری در راستای پاسخگویی به اهداف اصلی
مقالــه ازجملــه دالیل موردتوجــه در این امر بوده اســت که این امر
خــود میتوانــد دلیلی بر ضعف پایههــای نظری پژوهش باشــد .در
ارتباط با چارچوب نظری مورداستفاده در این مقالهها نیز میتوان
بــه کمتوجهــی موجــود بــه پایههــای پارادایمیــک و پیشــینههای
نظری عدالت فضایی اشــاره کرد .بیشترین نظریه مورداستفاده در
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قالــب نظریــه پایه در این پژوهشها برگرفته از نظریه شــهر و عدالت
اجتماعی هاروی اســت .این نظریه که منتج از تفکر سوسیالیستی
پیرامون عدالت و بهتبع آن عدالت فضایی اســت؛ اصل را بر برابری
قرار میدهد .حال آنکه ریش ـههای بومی عدالت و تعاریف اسالمی
از آن به فراموشی سپردهشده است .همچنین از نظر رویکرد نظری
غالــب ،عدالــت توزیعی با بیــش از  ۷۰درصد فراوانــی ( ۳۳مقاله) ،از
اهمیــت و نقــش چشــمگیری برخــوردار اســت .اســتفاده از رویکــرد
عدالــت ســاختاری در انجــام مطالعــات در ایــن حوزه ،با اســتقبال
بسیار کمتری روبهرو بوده است این در حالی است که صورتبندی
ســاختاری از عـــدالت فضایــی بهعنــوان ی ــک گفتمـــان انتقــادی،
هــدف حــذف تبعیــض ،کاهــش فقــر ،جداییگزینــی اجتمـــاعی و
س ــلطه را دنبــال میکنــد .همچنین نیــاز امروز جامعه ما نیز کشــف
ســاختارها و الیههــای زیریــن ایجادکننده بیعدالتــی و نابرابری در
شــهرها اســت .در چنیــن شــرایطی اســت کــه محتوای نظــری این
پژوهشها با آســیبهای جدی روبهرو است .این بدان معنا است
کــه پژوهشــگران این حوزه باید بــه دنبال یافتــن راهکارهای علمی
برای تغییر وضعیت باشــند .در واقع عدالتمحوری در برنامهریزی

شــهری بهویــژه حــوزه عدالــت فضایــی در مقیاس شــهری در ایران
در مســیر خــود نیــاز بــه مراقبتهــا و جدیتهــای فراوانــی دارد کــه
هوشــمندی در حــوزه پژوهــش ،قــدم اول بــرای تحقــق آن اســت.
در ایــن راســتا ضــرورت دارد تا فرصــت پژوهشهای آتــی بیشتر به
ارزیابی عمیق عدالت فضایی در ســنت شهرســازی و اسناد توسعه
شــهری ایران و همچنیــن رویههای اجرایی اختصاص داده شــود.
گفتنــی اســت در تحقیــق حاضــر ،مقالههای فارســی چاپشــده در
نش ــریات علمــی و دارای رتبـــ مصــوب وزارت علــوم ،تحقیقــات و
ّفناوری فرامطالعه شده اســـت ،ولـــی در پژوهشی فرا گیرتر میتوان
افــزون بــر تحلیل مقالههای علمـــی مرتبــط با این حــوزه در داخل،
مقالههای چاپشده در نشریات علمی معتبر خارج از کشور را نیز،
بررسی و تحلیل كـــرد و از این طریق از منابع بیشتری برای تحلیل
برخوردار شــد .همچنین در این فرامطالعه تنها به ابعاد فرانظری و
فراترکیب پژوهش توجه شــده اســت؛ لذا میتوان در پژوهشی دیگر
به مطالعه روشهای استفادهشــده در حــوز ه پژوهشهای عدالت
فضایی در ایران پرداخت؛ زیرا روششناسی پژوهش از ارکان اصلی
در معتبرسازی مطالعات انجامیافته در این حوزه است.
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C

ontemporary cities from many aspects have
challenges with the phenomenon of injustice
and in different areas suffer from the distribution of
benefits, housing, and access to services. Meanwhile, the spatial justice and related studies have
raised in response to these issues as an emerging and interdisciplinary field. Hence, justice has
become a principal goal of urban planning in all
its institutions and grassroots forms. In parallel,
in the last decade in Iran, spatial justice has also
been the fundamental issue in the field of urban
studies. Several scholars have contributed and
commented to this issue. Also, various researches have been conducted in this Academic field.
Activists seeking a more fair distribution of the
benefits and burdens of society have increasingly
turned to broader coalitions of justice. Therefore,
this paper intends to analyze theoretical framework of researches in the realm of urban spatial
justice in Iran. The article is based on a mixed
method research plan and meta-study strategy.
Meta-study is a second-order analysis that seeks
to not only synthesize the results of prior works,
but also to reflect upon the processes within that
research. The research design of this meta-study
is developed by Paterson et al., which itself was
based on Zhao’s approach. The two phases of
the Meta - study are analysis and synthesis. The
analysis must take place before synthesis in order
to generate new and more complete understandings of the phenomenon under study. In order to
perform this meta-study, the databases of all articles published in Iranian journals and elated papers presented at the Congress, and the Student
thesis was searched. Finally, the study population
consists of 44 articles with a focus on spatial justice in the period 1383-1394. Also, methods such
as systematic review and open coding were used

to collect and analyze the data. Then, a comprehensive form for summarizing and extracting data
from selected researches were prepared to include categories about the article details and the
theoretical framework. The results indicate that
the concept of spatial justice is of great value today in Iran to geography and urban planning in
particular since it is a concept which transcends
disciplinary boundaries. Howbeit, there are shallow studies in the interdisciplinary realm of spatial
justice too. Also, it is necessary to say that many
researches are based on the presumption of socialist definition of justice. Therefore, more articles
were addressed in distribution approach of spatial
justice based on equality. In these articles justice
is frequently evaluated on the basis of “results”
or spatial distributions .Meanwhile, they neglected the structural roots of injustice in the form of
spatial justice. These roots engage with issues of
representational space where identities and experiences constitute the process of justice. Distributive justice is a necessary but not sufficient aspect
of a normative pitch in planning, which is badly
needed. It fails to address the causes of injustice,
which are structural and lie in the role of power.
So it is better for the further studies of spatial justice to focus on decision-making procedures.
Keywords: Spatial Justice, Meta-study, Open
Coding, Persian Articles, Iran.
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