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Abstract
Despite having abundant wealth, power, and resources and making great efforts to bring about
regional balance, there is a deviation from spatial equality in Iran’s structure, which has led to the
establishment of center-periphery structure as the dominant model in Iran. This structure has been
created due to many factors, forces, and currents. Therefore, the purpose of this study was to present a
theoretical model of spatial inequality in Iran using Lynham’s theorizing method. There were five
steps in the application of this method. In the first method, i.e., conceptualization, the theoretical
model was developed using meta-synthesis method and MAXQDA software. The obtained model
entailed a host of concepts and components. These included context-based theory-driven discourse,
centralization and making the periphery dependent, the reverse results of development plans, unequal
power relations, inequality of benefits and wealth (economic inequality), inappropriate policymaking
and management, weak local and regional management as opposed to central power, unbalanced
distribution of population and activity in geographical spaces, and unbalanced distribution of natural
resources. These concepts, grouped into ideological, economic-political, and contextual discourses,
have created spatial inequality and center-periphery relationship in Iran.
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نابرابری فضایی و رابطة مرکزـ پیرامون در ایران :ارائة یک مدل
نظری با استفاده از روش نظریهپردازی لینهام
هاشم داداشپور ،*1دالرام شجاعی

2

 .1دانشیار برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چکیده
ساختار کشور ایران ،با وجود اینکه از ثروت و قدرت و منابع زیادی برخوردار است و تالش هالای زیالادی ج الت تلالادط من الهای در آن
صورت گرفته ،به سمت نابرابری فضایی متمایل شده و ساختار مرکزال پیرامونی را به منزلة الگوی غالب در کشور نمودار ساخته است .این
ساختار بهوجودآمده حاصل عوامل و نیروها و جریانهای بسیار زیادی است .بنابراین ،در این تح یق هالد تییالین یالد مالدط ن الری از
نابرابری فضایی در کشور با استفاده از رو ن ریهپردازی لین ام است .در این رو  5گام وجود دارد که در گام اوط یلنی مف الومسالازی
با استفاده از رو فراترکیب و نرمافزار  MAXQDAمدط ن ری تدوین شده است .نتیجة بهدستآمده حاکی از آن اسالت کاله مفالاهی
گفتمان تئوریمحور وابسته به زمینه ،وابستهسازی و تمرکزگرایی ،عملکرد ملکوس برنامههای توسله ،روابط نابرابر قدرت ،نابرابری منافع
و ثروت (نابرابری اقتصادی) ،سیاستگذاری و مدیریت نام لوب ،وجود مدیریت محلی و من های ضلیف در برابر قدرت مرکالزی ،توزیالع
نامتوازن جملیت و فلالیت در فضای جغرافیایی ،جغرافیای نالامتوازن مواهالب یییلالی در قالالب ساله گفتمالان ایالد ولو یمحالور و اقتصالاد
سیاسیمحور و زمینهمحور باعث ایجاد نابرابری فضایی و شکلگیری راب ة مرکزال پیرامونی شده است.

کلیدواژگان
نابرابری فضایی ،مرکزال پیرامون ،مدط ن ری ،ن ریهپردازی.

* رایانامة نویسندة مسئولh-dadashpoor@modares.ac.ir :
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بیان مسئله
بررسی بیعدالتی فضایی در محدودههای جغرافیایی متفاوت و در دورههای مختلف
برنام ریزان و سیاستمداران ب ده اسف .وجف د نفابرابری و اب فاد مختلف
ت س نیافتگی اس.

(1970

مف رد ت جف

ن ان ن فان هفای ممف

 )Johnsonمنظ ر ان بفیعفدالتی فضفایی ت نیفا نفابرابر فر ف.هفا و

امکانات و قدرت در فضاس .نابرابری فضایی میت اند شامل نفابرابریهفای بفیش شفمر و روسفتا
شمرهای ک چک و بزرگ مناطق محروم و برخ ردار و

باشد ( )Yasouri 2015ع امل مختلففی

م جب نابرابری فضایی میش ند مثالً تمرکز نیرسفاخ.هفای اقتافادی و سفرمای گفااریهفا در
مکانهای خاص م جب میش د در بلندمدت نابرابری فضایی شدیدی میان مناطق ایجاد ش د ایفش
م ض ع در جریان ت لید مناطق پی رفت و عقفبمانفده اثفر قفاط ی گااشفت و نمینف سفان ت فدید
مماجرتهای ناحی ای و جاب جایی سرمای و نیروی کار شده و ان نتایج احتمفالی ن ت سف

یفک

منطق ب قیم .بانماندن مناطق دیگر ان ت س

اس .خروج ع املی مانند سرمای و نیروی انسفانی

متخاص ان مناطق فقیر نمایتاً منجر ب کفاه

)Johnson

تف ان منفاطق یادشفده مفیشف د

(1970

هرچند نابرابری فضایی در درج نخس .ب قابلی.های فیزیکی و ذاتی مناطق بسفتگی دارد نظفام
سیاسی و اقتاادی و شی ة ت لید و مبادل و چگ نگی سرمای گااریها سبب میش د ان قابلی.های
محدود نیز ب ط ر حیح بمرهگیری ن

د (حافظنیا و قادریحاجف )8931 .ایفش نف ع نفابرابری

باعث میش د ان فضا استفادة بمین ب عمل نیاید و عدم استفادة بمین ان فضا نمین سان فقر و ت دید
محرومی .برخی ان مناطق میش د (قادریحاج .و فتابی  )8931ب بیان دیگر ب دنبال نفابرابری
فضایی نابرابری اجتماعی پدیدار میش د
نابرابری فضایی در ک رهای در حال ت س

مانند ایران نم د بی تری داشت ک ایش م ض ع خف د

متأثر ان ع امل مت دد اس .ب نع بسیاری ان محققان مم تریش ویژگی سانمان فضایی ایران بیعفدالتی
فضایی (مایبناده و همکاران 8011؛ داداشپ ر و ال ندیپ ر 8931؛ ت کلی و همکاران 8931؛ فطفر
و فاطمینرنفدان 8933؛ شفی بیگف و همکفاران 8931؛ پفرینادی و میفرناناده 8931؛ فرافی 8931؛
حافظنیا و قادریحاج .و 8931؛ فرجیراد 8931؛ قادریحاجف .و مختفاریه فی 8931؛ پ را فغر
سنگاچیش  )8938اس .ک تجلی ن را میت ان در ساختار مرکزف پیرام نی ک ف ر ان مقیفا

محلفی تفا
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ملی م اهده کرد (مایبناده و همکاران 8011؛ قادریحاج .و حافظنیفا  )8931برخفی ان مطال فات
ب انجامرسیده در ایش نمین عدم ت ادل و شکاف حا ل ان نابرابریهای منطق ای در ایران را بسفیار نیفاد
ن ان دادهاند و اعالم کردهاند در ت سف ایفران الگف ی مرکفزف پیرامف ن کفامالً حاکمیف .دارد و بی فتر
مکانهای عقبمانده در ن احی حاشی ای و مرنی ایران قفرار دارنفد (سفی الفدینی و همکفاران 8931؛
فطففر

و فففاطمینرنففدان 8933؛ لطفففی و همکففاران 8930؛ پففرینادی و میففرناناده 8931؛ ت ف کلی و

همکاران 8931؛ ولیقلیناده 8931؛ ابراهی ناده و اسکندریثانی  )8913تمرکزگرایفی یکفی ان عف املی
اس .ک بی تر محققان (ان جمل  :ولیقلیناده 8931؛ قادریحاج .و مختفاریه فی 8931؛ فرجفیراد
8931؛ قادریحاج .و حافظنیا 8931؛ ت کلی و همکاران  )8931ن را باعث شفکلگیفری قطفبهفای
ت سفف در مرکففز و ایجففاد حفففرههففا در فضففاهای پیرامفف نی دانسففت انففد بسففیاری ان ایففش نفف احی
ب حاشی راندهشده و پیرام نی ان نظر برخ رداری ان م اهب طبی ی و نمین هایی ک برای رشفد و ت سف
النم اس( .برخ رداری ان یکی ان نمین هفای ثفروت قفدرت منفابا) وضف ی .مناسفبی دارنفد امفا در
ساختار فضایی سلسل مراتبی ک ر ب عن ان پیرام ن شناخت شدهانفد و در جمف .ارتقفای مرکفز مف رد
بمرهک ی قرار میگیرند همیش رابط برای شمرها و روستاها مادرشمرها و نقاط جم یتفی پیرامف ن و
برقرار اس .لزوم پرداختش ب نابرابری فضایی در ک ر ایران در تحقیقفات مختلف

بف اثبفات رسفیده

اس .با وج د ایش شمار نیادی ان تحقیقات رفاً ب بیفان و ارنیفابی شفاخصهفای ت سف یفافتگی و
مناطق ت س یافت و ت س نیافت پرداختف انفد (ان جملف  :مافیبناده و همکفاران 8011؛ شفی بیگف و
همکاران 8931؛ نظ فر و همکاران 8931؛ فطر

و فاطمینرندان  )8933شفمار دیگفری ان تحقیقفات

ب رتب بندی استانها و بیان نابرابریهای فضایی بر اسا

شاخصهای خفاص و م فخص پرداختف انفد

(ان جمل  :مایبناده و همکاران 8011؛ سی الدینی و همکفاران 8931؛ پفرینادی و میفرناناده 8931؛
حیدری 8939؛ کریمی م غاری و براتی )8931؛ ک بفا بررسفی منفابا م جف د نمف دار  8کاسفتیهفای
مطال ات پی یش و لزوم پرداختش ب پژوه

حاضر را ب

رت خال

ن ان مفیدهفد نچف در ایفش

میان مغف ل مانده ایش اس .ک تا کن ن پژوه ی در نمین مدل نظری نفابرابری فضفایی و رابطف مرکزفف
پیرام ن در ک ر با استفاده ان روش نظری پردانی انجام ن ده اس .با ت جف بف اینکف ایفران ک ف ری
برخ ردار ان منابا و ثروت در هم جمات جغرافیایی ن اس .سؤال ا لی ک ایش ن شتار در پی پاسف
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ب ن اسف« .چیسفتی و چرایفی و چگف نگی ارتبفاط نفابرابری فضفایی منطقف ای و پیرامف نی بف رغف
برخ رداری ان نمین های مناسب رشد و ت س همگام با مرکز» اس .در خا ص پاس ب ایفش سفؤال
هدف ان ایش تحقیق «تبییش مدل نظری ایش نابرابری فضایی و شکلگیری رابط مرکزف پیرام ن» اس .کف
جم .رسیدن ب ن با استفاده ان روش نظری پردانی گام برداشت شده اس .بنابرایش در ادامف بف بیفان
روش تحقیق و طی کردن گام ب گام مدل انتخابی تا رسیدن ب مدل نظری پرداخت شده اس.

نمودار  .1بیان کاستیهای مطالعات پیشین و دالیل مطالعة حاضر

روش تحقیق
بر اسا

پیان پژوه

پژوه

استفمامی استراتژی پژوه

نظر افق نمانی پژوه

ساندرن ( )Saunders et al. 2009جم.گیری (ن ع) پژوه
کیفی هدف پژوه

ت

ی

بنیادی رویکفرد

و درک عمیق ان پدیفدة مف رد

ط لی شی ة گرد وری بررسی اسناد و مطال ات کتابخان ای اس .ک جم.

تدویش مدل نظری انجام شده اس .بنابرایش با استفاده ان روششناسی نظری پردانی لینمام بر پایف
روششناسی عم می نظری پردانی و طی کردن گامهای ن س ی در ارائ مدل نظفری خف د کفرده
اس 8 .دلیل انتخاب ایش مدل ان نظری پردانی فرایند مستمر تدویش تأییفد بف کفارگیری و انطبفا
اسفف .ایففش مففدل نظریف پففردانی یففک فراینففد  1مرحلف ای عمف می و بانگ ففتیف شففامل مرحلف
 1با ت ج ب اینک هدف ایش پژوه
مدل نظری لینمام بسنده کردهاند

تدویش مدل نظری اس .در ایش نمین ن یسندگان رفاً ب طی کردن یفک مرحلف ان
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مفم مسانی عملیاتیسانی کاربس .تأیید یا عدم تأیید پاالی ف اس .ک در نم دار  1ن ان داده
شده اس .مراحل و روشهای ب کارگرفت شده در ایش مرحل و ت س
نم دار  1ب

مفم می و گفامهفای ن در

رت تفایلی بیان شده اس.

نمودار  .2فرایند نظریهپردازی عمومی (لینهام) (ماخذ :با اقتباس از )Lynham 2002

مرحلة اول :مفهومسازی

ت س

مفم می مستلزم ایش اس .ک نظری پردان ایدههای اولی را ب شکلی تدویش کند کف بمتفریش

جریان فم و تبییش پدیده مسئل یا م کل را در متش جمانی مرب ط ب تاف یر بک فد هفدف ان
ایش مرحل ایجاد یک چارچ ب مفم می گاهان اس .ک درک و ت ضیح اولی ان ماهی .و پ یفایی
م ض ع م کل یا پدیدهای را ک مح ر تئف ری اسف .ففراه کنفد خروجفی ایفش مرحلف یفک
چارچ ب ریح و گاهان مفم می اسف .کف غالبفاً بف شفکل یفک مفدل در مفده کف ان دانف
نظری پردان و تجرب پدیده مسئل یا م کل م رد نظر حا ل میش د
ت س

رفنظر ان ت الی مرحلف

مفم می تئ ریسانی یک چارچ ب مفم می گاهانف بفرای همف تحقیقفات نظریف سفانی

اساسی اس .ایش چارچ ب نظری در ا ل مح ر ا لی ت ضیح هر نظری اسف)Lynham 2002( .
در ایش پژوه
ت ری

مراحل مفم مسانی شامل س گام اساسی ت ریف

مففاهی سفاماندهی مففاهی و

مرنهاس .نطف شکلدهی مفم می و همچنیش ورودی ایش مرحل مسئل یا سفؤال اساسفی پفژوه

ی نی نابرابری فضایی و رابط مرکزف پیرام ن در ک ر اس .فرایند مفم مسانی همراه ابزار کار م رد نظر
در ایش پژوه

در نم دار  9مده اس.

03

آمایش سرزمین ،دورة  ،41شمارة  ،4بهار و تابستان 4144

نمودار  .3فرایند مرحلة مفهومسازی

گام اول :تعریف مفاهیم

اولیش گام در مرحل مفم مسانی عبارت اس .ان احران و ت ری

مفاهی دخیل در نظریف پفردانی

ایشها عنا ر ک چکی هستند ک نظری را در دامن هایی ان ف الی .ب فری شفکل خ اهنفد داد ایفش
گام در پی پاس ب سؤال «چیستی» چیس .با ت ج ب رویکرد کیفی در ایفش گفام روش انتخفابی
برای ت ری

مفاهی روش فراترکیب اس .ایش روش جم .بررسی دقیق اسفتداللهفا و دادههفا و

نتایج ا لی مطال ات دربارة نابرابری فضایی انتخاب شده اس .ایش رویکرد عالوه بر تلفیق نتفایج
قبلی س ی در تأمل در فرایندهای نها دارد
پژوه

(et al. 2001

الگ ی هف.مرحل ای سندل سکی 8و بارو

 )Patersonرویکفرد فراترکیفب در ایفش

اس.؛ شامل هف .گام تنظی سفؤال بررسفی

نظاممند مت ن جس.وج و انتخاب منابا اسفتخراج اطالعفات ترکیفب و تحلیفل کیففی کنتفرل
کیفی .یافت ها و ارائ و تفسیر یافت هاس.
گام اول تدویش سؤال اس .همانط ر کف بیفان شفد در ایفش مطال ف سفؤال ورودی گفام اول
ت ری

شده اس .در مرحل دوم ب بررسی نظاممند مت ن پرداخت شده اس .ابتفدا بفا اسفتفاده ان
1. Sandelowski

نابرابری فضایی و رابطة مرکزـ پیرامون در ایران :ارائة یک مدل نظری با استفاده از روش نظریهپردازی لینهام

03

واژگان کلیدی منتخب (نابرابری فضایی بیعدالتی فضایی عدال .فضایی مرکزف پیرام ن ت سف
نامت انن عدال .ت نی ی و ) مقال های عملی در پایگاه دادههای فارسی 8جس.وج شفد دلیفل
انتخاب ایش پایگاه دادهها دسترسی ب مقال هفا و در نظفر گفرفتش نمفان محقفق و همچنفیش امکفان
جما وری ب د فیلتر ا لی در جس.وج ی مقال ها در نظر گفرفتش حف نة مربف ط بف منطقف (ان
جمل برنام ریزی منطق ای جغرافیای منطق

مای

سرنمینی) ارتباط مستقی مقالف هفا بفا کلمف

کلیدی نابرابری فضایی و در نظر گرفتش بفانة نمفانی ان سفال  8911تفا سفال  8011بف د در گفام
ب دی پس ان غربالگریهای بیانشده در شکل  1ت داد  01مقال جم .کدگااری انتخاب شد
مرحل ب دی استخراج اطالعات ان مت ن منتخب و تحلیل و ترکیب یافت های کیففی اسف .در
ایش پژوه

ب منظ ر تحلیل هم جانب مت ن با استفاده ان نرمافزار  MAXQDAکدگااری شفدند
1

 MAXQDAنرمافزاری برای تجزی وتحلیل دادههای کیفی و مت لق ب خفان ادة  CAQDASاسف.
ایش نرمافزار میت اند حج وسی ی ان مت ن را ب
2019

رت نظفاممنفد کدگفااری کنفد

( & Kuckartz

 )Rädikerطی فرایند استخراج اطالعات ان ت داد  01مقال انتخابشده با اسفتفاده ان مفرور

مت ن و کدگااری در نرمافزار ت داد  981کد اولی با استفاده ان رویکفرد کدگفااری بفان شناسفایی
شد در ایش مرحل ب دادههای م نادار با ت ج ب نتیج یا پیام یک کد یفا برچسفب داده مفیشف د
مثالً میت ان ان جمل «نتایج ن ان میدهد ن تنما میفان ت سف

منفاطق مفرنی و مرکفزی تففاوت و

نابرابری وج د دارد بلک میان مناطق چ مناطق مرنی چ مناطق مرکفزی تففاوتهفای ففاح

و

چ مگیری وج د دارد» کد بان «وج د نابرابری فضایی در میان و درون مناطق» را اسفتخراج کفرد
در مرحل ب د با ت ج ب روند ارتباط دادههای خرد بر اسا

مفاهی م ترک بف  08کفد محف ری

تقسی شد ب عبارت دیگر کدهای بان ک م ابم .م نایی با یکدیگر دارند در یک کفد محف ری
جای میگیرند مثالً ان اشتراک م نایی و کنار ه گااردن کدهای بان «نابرابری امکانات در استانها
و ایجاد ارنش افزوده در تمران گسیختگی در سانمان فضایی ف الیتی ک

ر نفابرابری فضفایی در

دسترسی ب امکانات خدماتی و ف الیتی در ایران تجما امکانات و خدمات در تمفران کف م جفب
 8جم .تدویش مدل نظری ب می در ک

ر ان دادههایی ک نم ن مطال اتی نها ک

 1نرمافزار تجزی وتحلیل دادههای کیفی ب کمک رایان

ر ایران ب ده استفاده شده اس.

06

آمایش سرزمین ،دورة  ،41شمارة  ،4بهار و تابستان 4144

مماجرت و نابرابری شده اس .وج د نظام مرکزف پیرام ن در برخ رداری ان امکانفات و خفدمات
در ک

ر» کد مح ری «ت نیا نامت انن ف الی.ها در فضای جغرافیایی» ایجاد شده اس .در مرحل

ب دی با ترکیب کدهای مح ری ه م نا و ه س ب  3کد گزین ی دس .یافت شد ک در جفدول 8
ب

رت کامل کدهای مح ر و حا ل ترکیب نها ی نی کدهای گزین ی ن ان داده شده اس.

نمودار  .4کدها ،محورها ،و مقولههای انتخابشده در نرمافزار MAXQDA

نابرابری فضایی و رابطة مرکزـ پیرامون در ایران :ارائة یک مدل نظری با استفاده از روش نظریهپردازی لینهام

00

گام دوم :ساماندهی مفاهیم

ب د ان نک مفاهی در گام اول شناسایی شدند در ایش گام ساماندهی میش ند ایش امفر بف م نفای
شناسایی و ت

روابط بیش مفاهی اس .در اینجا ب سفؤالهفای کلیفدی چگف نگی و چرایفی

ی

پاس داده خ اهد شد در ایش گام محقق بارها و بارها دربارة نحف ة ارتبفاط مففاهی بفا یفکدیگفر
تجدیدنظر کرده اس .متناسب با نم دار  1ادام روند روش فراترکیب و اتخاذ کفدهای محف ری و
گزین ی و در نمای .تفسیر یافت ها را ب

رت گام ب گام محقفق طفی کفرده اسف .ایفش رونفد

بانگ .های بسیاری را طی کرده تا در نمای .ب  3کد گزین ی رسیده اس( .جدول  )8سپس بف
تجزی وتحلیل هر کد پرداخت میش د
جدول  .1کدهای محوری و گزینشی نابرابری فضایی و شکلگیری رابطة مرکزـ پیرامونی در کشور

کد گزینشی

کد محوری
عدم تناسب فضایی با منابا طبی ی و ظرفی.های محیطی
ران .م اهب طبی ی در مناطق مست د و عدم تمایل ب ت س

نها

جغرافیای نامت انن م اهب طبی ی

ت نیا نامت انن ف الی.ها در فضای جغرافیایی
روند مسئ لی.ناپایری مناطق و خ گرفتش با شرایط م ج د

ت نیا نامت انن جم ی .و ف الی .در

ه یدا شدن ب د انسانی اقتااد سیاسی و نادیده گرفتش منابا طبی ی

فضای جغرافیایی

قطبی شدن جم ی .و ت نیا نامت ادل امکانات و سلط شمر بزرگ ب ک چک
ک ت جمی ب برنام ریزی مای

سرنمیش و مدیری .سیاسی فضا

سیاس.گااری مران و ان باال ب پاییش و ک ت جمی ب مقیا
نگرشبخ ی ب برنام ریزی در ت س ک

محلی و منطق ای
ر

تمرکزگرایی افراطی در تامی گیری و برنام ریزی
ض

سیاس.گااری و مدیری .نامطل ب

مدیری .نظام منطق ای و محلی و دغدغ مند نب دن ن
ض

ر

مدیری .یکپارچ در طرحهای ک
وابستگی اقتاادی ب در مد نف.

عدم ت س

بانارهای منطق ای و محلی در ب ضی مناطق

الحا مزی .نسبی و برتری اقتاادی ب مناطق خاص
تمرکز ف الی.های مم اقتاادی در بخ

دولتی

انحاار متمرکز در دستیابی ب ثروت و منافا
فقدان حسابهای منطق ای و بمرهک ی ان ثروت مناطق
عدم ت ج ب تقسی کار و اشتغال ملی
رابط یکس ی پیرام ن ب سم .مرکز جم .بمرهبرداری ناعادالن سرمای

نابرابری منافا و ثروت (نابرابری
اقتاادی)
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ادامة جدول  .1کدهای محوری و گزینشی نابرابری فضایی و شکلگیری رابطة مرکزـ پیرامونی در کشور

کد گزینشی

کد محوری
چیرگی رویکرد امنیتی بر رویکرد ت س ای در مناطق مرنی
دخال .دول .و قدرت مرکزی در روند ت س

نابرابر مناطق

ت نیا نابرابر قدرت سیاسی میان ق می.های مختل

ر

در ک

روابط نابرابر قدرت

تمرکز سیاسی و انحاار قدرت در کالنشمر تمران
ر

الگ ی نامت انن قدرت و روند افزای ی قطبی شدن در ک

ایجاد قطب ت س در مرکز و حفرههای اقتاادی و اجتماعی در پیرام ن
دغدغ مند نب دن م ارک .محلی و منطق ای
تمرکزگرایی در انحاار چند منطق ت س یافت در ک

ر

وابست سانی و تمرکزگرایی

نادیده گرفتش است دادها و ت اناییهای منطق ای و محلی
نهک ی جم ی .و ف الی .ب سم .مرکز
فقدان رویکرد مای ی و ت س
افزای

پایدار در برنام های ت س

عملکرد م ک

شکاف هم جانب مرکز و پیرام ن در اثر برنام های ت س

برنام ها و طرحهای
ت س

بحث و یافتهها
نتایج مطال ات بر اسا

منطقی ک در روششناسی بیان شد در  3مق ل تدویش شده اس .در ادام

ب بحث و تحلیل هر مق ل پرداخت میش د
 جغرافیای نامتوازن مواهب طبیعی

فضای ک ر ایران برخالف کلی .منسج و یکپارچ ن ک جزئی ان فالت متال و یکدس .ایران
اس .دارای چ

اندان ت پ گرافیک متن عی ان عنا ر طبی ی فضاس .ک ن احی غربفی و شفرقی ن

دچار عدم تقارن اس .ویژگیهای طبی ی ایران ک تأثیر منفی بر مقولة عدالت فضایی دارند را میت ان
شامل (قادریحاج .و مختاریه ی 8931؛ حفافظنیفا و قفادریحاجف8931 .؛
2019

& Ghaderi-Hajat

 )Hfezniaگسیختگی ت پ گرافیک :وج د فضاهای نامتجانس ک کاربری فضا را برای ف الی.هفای

کالبدی و نیربنایی مستلزم هزین های فراوان کرده اس.؛ عدم امنی .فیزیکی فضا :م خاات جغرافیفایی
و م ق ی .مکانی ایران ن را در م رض بالیای فیزیکی قفرار مفیدهفد ماننفد نمفیشلفرنه و سفیل و
خ کسالی و ران

نمیش؛ وس  .و شکل هندسی ک ر :داشتش مرنهای ط النی و م ضفالت ناشفی ان

ن و م ضالت ارتباطی و م ا التی و تأثیر منفی وس  .نیاد بر یکپارچ سانی ک ر؛ شرایط اقلیمفی:
شرایط اقلیمی بر ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتاادی ک در ایران ب وج د مده اس .تأثیر مستقی

نابرابری فضایی و رابطة مرکزـ پیرامون در ایران :ارائة یک مدل نظری با استفاده از روش نظریهپردازی لینهام

دارد کمب د ب را میت ان بنیادیتریش ویژگی شرایط محیطی ایران ت

ی

03

کفرد اثفر ایفش عامفل را

میت ان در ک ر در س عنار م خص م اهده کرد ک ایش س عنار شفامل پراکنفدگی اجتماعفات
در ایران پیدای

نظام ایلی و چادرن ینی و تمرکز قدرت در دسف .حک مف .هسفتند ایفش ع امفل

م جب میش د برخی مناطق نامتناسب با منابا طبی ی و ظرفی.های محیطی خ د رشد و ت س پیفدا
کنند و نمین های بیعدالتی فضایی در نها نمایان ش د
عالوه بر م اردی ک بیان شد در برخی مناطق وفف ر م اهفب طبی فی منجفر بف ایجفاد رابطف

یکس ی پاییش ب باال ان ایش مناطق و نهک فی منفابا نفان شفده اسف .بمفرهبفرداریهفای بفیرویف
(ابراهی ناده و همکاران  )8913ران .م اهب طبی ی ب نففا منفاطق مرکفزی (میرعمفادی )8938
نهک ی منابا و استخراج (داداشپ ر و رستمی  )8931و

نیز ان ع املی هستند ک باعث رانفده

شدن ایش مناطق ب عقب و است مار یکطرف نها ب سم .مرکز شدهاند ایش ع امفل عفالوه بفر
ایجاد بیعدالتی فضایی م جب ایجاد رابط مرکزف پیرام نی در ایش گ ن مناطق شده اس.
 توزیع نامتوازن جمعیت و فعالیت در فضای جغرافیایی

قطبی شدن و تمرکز افراطی جم ی .و ب عبارتی عدم ت ادل فضایی جم ی .ک
نامت ادل امکانات و خدمات گ ناگ ن و تمرکز و رشد و ت س

ر باعفث ت نیفا

ن در کفان نهفای بفزرگ شفمری

( قایی و همکاران  )8933و سلط شمرهای بزرگ بر شفمرهای میفانی و ک چفک و اففزای

عفدم

ت ادل در نظام سک نتگاهی شده (حیدری  )8939و برخالف تا ر تأثیر منفی بفر رشفد اقتافادی
ک

ر داشت اس .ان طرفی محرومی .شفدید برخفی منفاطق و عفدم امکفان اسفتفاده ان نیروهفای

متخاص و عدم امکان بسیج نیروهای مردمی (ت کلی و همکاران  )8931عالوه بفر اینکف باعفث
مماجرت بف مراکفز اسف .منجفر بف اففزای

هزینف هفای ت لیفد در منفاطق پیرامف نی مفیشف د

پراکن

سفطح

(قادریحاج .و فتابی  )8931مطال

فضفایی شمرسفتانهفای ک ف ر بفر اسفا

ت س یافتگی تا حد نیادی وج د نظام مرکزف پیرام ن را در میزان برخ رداری مناطق ان امکانات و
خدمات مختل

تأیید میکند

با وج د رشد نسبی شاخصهای اقتاادی و ن تی در هم استانها و در هم سط ح فضایی
ک ف ر نففابرابری و عففدم ت ففادل فضففایی بففیش منففاطق مرکففزی و پیرامف نی قابففل م ففاهده اسفف.
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(قادریحاج .و حافظنیا  )8931وض ی .کن نی مناطق ک
پی

ر ن ان میدهد نسب .بف چنفد دهف

ن فقط ب لحاظ کمّی بلک در بسیاری ان م ارد کیفی .نندگی وضا نامطل بتری هف یافتف

اس .در بمتریش حال .میت ان گف .اوضاع ک وبفی

ثابف .مانفده و منفاطق عقفبمانفده هنف ن

نت انست اند ان مدار عقبماندگی خفارج شف ند (ج ففری و همکفاران  )8933ایفش امفر حفاکی ان
نابرابری و عدم ت ادل ت س

بیش مناطق مرکفزی و پیرامف نی اسف .ان طرففی تجمفا امکانفات و

خدمات در پایتخ .م جب نابرابری بیش مناطق و مماجرت مردم ب تمران شده اس( .پفرینادی و
میرناناده 8931؛ حافظنیا و قادریحاج )8931 .کالنشمر تمران با ت ج ب نق

قان نی خ د در

مقام پایتخ .سیاسی ک ف ر و نقف هفای دیگفری کف بف تفدریج و در اثفر اعمفال سیاسف.هفای
تمرکزگرایی دول .در جایگاه پایتخ .اقتاادی و اجتماعی و فرهنگی ک

ر بف دسف .مفی ورد

قلب ایش سیست تمرکزگرا را ت کیل میدهد و جریان سرمای و جم ی .و جفز ن بف سفم .ن
ک یده میش د (نیاری و همکاران  )8931ت س یافتگی تمران بخ
و ف الی .در سراسر ک

نیادی ان نامت اننی جم یف.

ر را م جب شده اس .ب ضی مناطق ک دارای منفابا و م اهفب طبی فی

حائز اهمی .ه هستند بی تر در خدم .رشد ملی ب دهاند؛ البتف تفا نمفانی کف انحافار ن فر و
بانت لید در منطق خ د را نداشت اند و اکن ن کف در سفایر اسفتانهفا بف سفبب اقتافاد سیاسفی و
اکت اف های جدید ایش انحاار کمتفر شفده اسف .سفبب کفاه

ت جف بف ایفش منفاطق شفده و

برنام ریزی استانی را نیز ب سم .رقابتی شدن و ف ار بی تر برای استخراج منابا با سایر استانهفا
ک یده اس( .داداشپ ر و رستمی  )8931عدم بمرهگیری ان ت انهای محلی و منطقف ای بف ویفژه
گروههای داوطلب سانمانهای غیردولتی محلی ض

رونافزون ع امفل محلفی و غلبف ع امفل

باالدس( .فرجیراد و همکاران  )8931ن عی تک یش شبک ننجیرهای با اتکا ب دول( .رهنمایی و
وث قی  )8931و وابست کردن م ی  .انب هی ان مردم ب سانوکارهای اقتافادی دولف( .رهنمفایی
 )8911عالوه بر اینک م جب عقبماندگی در نمین های مزی .نسبی شده ب ن عی خ گرفتش بفا
شرایط م ج د و مسئ لی.ناپایری مناطق انجامیده اس.
 سیاستگذاری و مدیریت نامطلوب

تکی بر ساختارها و نمادهای متمرکز و غیردم کراتیک و بیت جمی ب نمادهفای عمف می و مردمفی

نابرابری فضایی و رابطة مرکزـ پیرامون در ایران :ارائة یک مدل نظری با استفاده از روش نظریهپردازی لینهام
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( رافی و نجاتی  )8939تداوم رویکرد برنام ریزی متمرکز ( رافی و نجاتی 8939؛ فرجفیراد و
همکاران  )8931برنام ریزی بخ ی ( رافی و نجفاتی 8939؛ فرجفیراد و همکفاران  )8931کف
نتیج عمل برنام ریزی بخ فی تفدویش راهبردهفا و سیاسف.هفای کفالن اقتافادیف اجتمفاعی و
بیت جمی ب اب اد فضایی برنام ها ب ده و برنام ریزی ان باال ب پاییش و عدم واگااری اختیارات ب
سط ح پاییش تقسیمات (داداشپ ر و رستمی 8931؛ قادریحاج .و مختاریه ی 8931؛ حافظنیا
و قادریحاج8931 .؛ رافی و نجاتی 8939؛ ولیقلیناده 8931؛ فرجفیراد و همکفاران )8931
م جب عدم شناخ .حیح و انتظارات متناسب با ظرفی.های طبی ی شده و بف بفیعفدالتیهفای
جغرافیایی ناشی ان نابرابریهای فضایی در بنیادهای نیستی ایران دامش نده اسف .ان طفرف دیگفر
هماهنگی افقی و عم می بیش دستگاهی انجام نمیگیرد کف ایفش در واقفا همفان ضف
فضایی (ت کلی و همکاران  )8931یکپارچ در طرحهای ک

ر اس.

ان دیگر ع املی ک م جب دامش ندن ب نابرابری فضایی در ک
گزارههایی چ ن مای

مفدیری.

ر شده اسف .کف تف جمی بف

سرنمیش و مدیری .سیاسی بمینف فضفا (نحمف.کف

و همکفاران 8933؛

قففادریحاجفف .و حففافظنیففا 8931؛ پففرینادی و میففرناناده  )8931و عففدم ت جفف کففافی بفف
برنام ریزیهای منطق ای در نظام برنام ریزی ک

ر (حافظنیا و قفادریحاجف )8931 .و انتخفاب

حیح اهداف و ابزار اجرای برنام ها و سناری های احتمالی ن (نحم.ک
نظر ا

ل و مبانی و ه ان نظر روی ها و نتایج ب

و همکاران  )8933ان

رت کلی و مبنایی اسف .ضف

و پراکنفده

ب دن م ارک .و فقدان بسترهای حکمروایی برای م ارک .در ارتباط با سط ح باالتر ب نفا مراکز
ت س یافت و باعث ب حاشی رفتش بی تر پیرام ن شده اس .میت ان گف .ک حکمروایی محلی و
منطق ای در ایران در چارچ ب حکمروایی ساختاری قرار میگیرد ک تمرکزگرایی و میفزان بفاالی
تفر ان ویژگیهای غالب ن اس .ک خ د منجر ب شی ههای دست ری و کنترلی ان باال بف پفاییش
میش د و عمالً بسترهای النم را برای ت امل گروهها و سانمانهفا و بخف هفای مختلف
عم می خا

دولتفی

ی و مردمی تدارک نمیبیند (فرجیراد و همکاران  )8931با ایش تفاسیر میتف ان

گف .سیاس.گااری در مقیا

کالن و خرد در ک

ر جم .رسیدن ب عدال .فضایی چ ف انفدان

روشش و واضحی ندارد و اقدامات و طرحها تا حد نیادی منجر ب استثمار نقاط پیرامف نی شفده و
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سیاس .یا برنام واضحی برای رساندن ایش مناطق ب عدال .فضایی حتی ان دید عدال .تف نی ی
یا وج د ندارد یا مکفی نیس.
 نابرابری منافع و ثروت (نابرابری اقتصادی)

در ایش نمین با وج د رشد نسبی شاخصهای اقتاادی و ن تی در سالهای ب د ان انقالب در هم
استانهای ایران هن ن نابرابری فضایی و عدم ت ادل فضایی ب شفکل م فم د بفیش منفاطق مرکفزی و
پیرام نی م اهده میش د (ولیقلیناده  )8931تمرکز سرمای گااریها در یک یفا چنفد شفمر بفزرگ
باعث ت س در سایر مناطق ت سط فرایندهای رخن ب پاییش نخ اهد شد و نابرابریهفای اقتافادی و
اجتماعی همچنان پابرجا خ اهد ب د (حیدری  )8939در فرایند ت سف منطقف ای در ایفران رویکفرد
انباش .سرمای و تحمیل نق های خاص ب مناطق بدون هیچگ ن تحلیل و هزین ف فایدة اقتافادی و
تنما بر اسا

رویکرد قطب رشد

رت گرفت اس .و استفادة م ق ل و حداکثری ان منابا سفرنمیش

رت نگرفتف کف پیامفد ن بفرون شفکاف ففاح

ت سف ای درونمنطقف ای و بفرونمنطقف ای و

شکلگیری سط ح چندگان ت س اس( .مایبناده و همکاران  )8011ان ایش رو افزای

نفابرابری

و ایجاد فر .های اقتاادی بی تر در مناطق مرکزی انگیزة اقتاادی را برای ک چ عظی نیروی کفار
ان مناطق پیرام نی ایجاد کرده اس( .مایبناده و همکاران 8011؛ قفادریحاجف .و فتفابی )8931
ناهمگ نی در مد ان یک س بر متغیرهایی همچ ن تران حساب جاری میزان جرم و جنای .وض ی.
نیس.محیطی و
افزای

تأثیر میگاارد (نروکفی و همکفاران  )8011و ممفاجرت ان سف ی دیگفر نمینف

اندانة بانار در مناطق مرکزی ایران و مناطق پیرام نی را م جب میش د پیامفد ایفش رویکفرد

سرمای داران ب فضا در ط النیمدت انباش .منابا مفالی در نقفاط م فدود و تخلیف سفرمای منفاطق
پیرام نی اس .وابستگی شدید منابا مالی ب در مد نف .و عدم تالش در تجمیز منابا مفالی محلفی و
جاب سرمای های مردمی فضایی (ت کلی و همکاران  )8931و ان س ی دیگر تجمفا منفابا در مفدی
در دس .دول .ب مثاب یک ابزار پرقدرت (ل گری  )8931امکان بسط و ت نیا اختیارات در نمادهفا
و ساخ.های اجتماعی و مردمی را محدود میکند درحالیک نی .کاه
وج د داشت در عمل افزای
ض

اتکا ب منابا خفام همف اره

نیانها در داخل ک ر بر اثر رشفد مافرف و خفامفروشفی بف دلیفل

ن  .و فناوری و نگاه مدیران و رشد بخ

خفدماتی و سف داگری در اقتافاد و مبنفا قفرار

نابرابری فضایی و رابطة مرکزـ پیرامون در ایران :ارائة یک مدل نظری با استفاده از روش نظریهپردازی لینهام
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گرفتش گردش و انباش .سرمای بر ایش ن ع تأمیش وج د داشت اسف( .داداشپف ر و رسفتمی )8931
مزی .نسبی و برتری دادن ب منفاطقی خفاص (رهنمفایی و وثف قی  )8931تفداوم اقتافاد سیاسفی
ران.پای (ب چانی و همکاران  )8931راندن بخ
کردن عر

خا

ی ب ف الی.های سفطح پفاییش و محفدود

ف الی.های اقتااد مم در دول( .رهنمایی  )8911منجر بف انفزوای پیرامف ن و ت سف

هم جانب ب نفا مرکز میش د نابرابری حا ل ان ایش بخ

در هم سفط ح عفدال .فضفایی نمف د

عینی و ذهنی قابل ت جمی دارد
وض ی .مناسب شاخصهای اقتاادی و سرمای انسانی در استانهای بفا سفطح بفاالتر ت سف
عامل ا لی نابرابری در ت س

منطق ای اس( .کریمیم غاری و براتی  )8931مسئل دیگفر عفدم

ت ج ب تقسی کار ملی اس .قابلی.های مناطق با یکدیگر متفاوت اس .و نمیت ان نگاه یکسان
ب عر

مناطق ک

ر داش .ویژگیهای استانهای مرنی ک یری جن بی و شمالی با یکدیگفر

متفاوت اس .نگاه تمرکزگرا ب ت س

و عدم ت ج ب حاشی ها در امر ت س

سبب شده تمران ب

مرکز و قطب کار و ف الی .برای فرودستان استانهای حاشی ای بدل ش د و ایش فرودستان ب ناچفار
در جس.وج ی شغل راهی تمران ش ند ایش سیاس .تمرکزگرا در ت س
حاشی ای ک

ن تنما برای اسفتانهفای

ر امری نامیم ن اس .و سبب فقر میش د بلک در درانمدت تبدیل بف یفک مسفئل

اجتماعی برای استانهای مرکزی میش د (اکبری و همکاران  )8933بنابرایش نیانها در هفر یفک ان
ان انقالب اسالمی ک

استانها فر دارد پی

ر فاقد برنام ریزیهای مستمر سیستمی بف د و تنمفا

حلق ای ان برنام ریزیهای منطق ای وج د داش .پس ان انقالب نیز همیش م فکل بف نحف ی در
نظام برنام ریزی ک

ر وج د داشت اس( .حافظنیا و قادریحاج )8931 .در نمین ت نیا عنا ر

اقتاادی یکی دیگر ان بنیانهای بیعدالتی فضایی در ک
ک

ر ت نیا نامت انن سپردههفای بفانکی در

ر اس( .پرینادی و میرناناده  )8931ک شمرهای ت س یافت در در ن و شفمرهای کمتفر

ت س یافت یا ت س نیافت در انتما قرار دارند
 روابط نابرابر قدرت

با شکلگیری الگ ی نامت انن قدرت پی رف .و ت س نیز قطبی میشف د و دوگفانگیهفای ج امفا
افزای

پیدا میکند و بیعدالتی فضایی ب منزل نتیجف قط فی فراینفد فف

شفکل مفیگیفرد چنفیش

33

آمایش سرزمین ،دورة  ،41شمارة  ،4بهار و تابستان 4144

سیستمی انحاار قدرت در پایتخ .ی نی تمران در پرت خال.های مکفانی و جغرافیفایی خف د و
نیز نگرش ب شدت متمرکز و ذخیرهسانی و انحاار قدرت در ایش کالنشفمر را منجفر شفده کف در
هم اب اد قدرتهای ملی را تااحب کرده اس .قفدرت سیاسفی و اداری ک ف ر در قالفب سیسفت
سیاسی و بسیط ن در تمران ب شکل یکپارچ در مده اس .ایش الگ و فضاهای جغرافیایی فروملفی
ک ر را بدون اداره ساخت و ان ت نیا فضایی و جغرافیایی قدرت سیاسی ب شفدت جلف گیری کفرده
اس .تداوم ایش حال .انحاار قدرت ن عی فرهنگ و باور سیاسی را میان عم م شفکل داده کف بفر
اسا

ن تمران و شمروندان تمران احب قدرت هستند و دیگر شفمروندان ک ف ر ارادهای ندارنفد

ایش امر عالوه بر اینک م جب میش د ام ر ریز و درش .اقاینقاط ک ر بف تمفران گفره بخف رد
باعث رها کردن ام ر محلی و منطق ای ب دلیل ایش انگاش .قدرت میش د قدرت اقتافادی و مفالی
نیز همچ ن قدرت سیاسی در انحاار دول .اس .ک در بخ

قبلی بدان اشاره شد البت عفالوه بفر

ت نیا نابرابر قدرت سیاسی در سطح ملی میان مناطق در سطح استانهای ایران نیز چ ف انفدان ایفش
عدم ت ادل فضایی ب شکل دو ناحی مرکز و پیرام ن جل هگر اسف .ایفش انگاشف .قفدرت ان لحفاظ
امنیتی و سیاسی اس .ک منجر ب نابرابری فضایی در مناطق مرنی میش د
 وابستهسازی و تمرکزگرایی

تمرکزگرایی ب تجمیا و انحاار قدرت در اشکال مختل

گفت میش د ک اغلب با مرکزیف.گرایفی

جغرافیایی یا پایتخ .همراه و ه گام اس .بر ایش پای شاخا های تمرکزگرایی شامل کان نی بف دن
قدرت اقتدارگرایی ب روکراتیک شخای شدن تامی گیفری نخبگفان حفاک ت فدید ب روکراسفی
اداری و استقرار و استمرار نمادهای امنیتی اس .با ت ج ب نچ گفت شد تمرکزگرایی در ایران یک
قاعدة کلی تاریخی اس .ک تمرکزنداییهای پراکنده ان استثناهای ن ب شفمار مفی یفد (حفافظنیفا و
قادریحاج )8931 .سانمان فضایی ایران چندسطحی شده و اسفتانهفایی کف قطفبهفای ت سف
هستند ان نظر شاخصهای ت س یافتگی ان مناطق پاییشدس .خف د بریفدهانفد و بفا تمرکزبخ فی در
نمین جاب سرمای و جم ی .و ن  .نمین های عدم ت ادل فضایی درونمنطق ای و برونمنطقف ای
را سبب شدهاند (مایبناده و همکاران  )8011روند الگ ی فضایی متمرکز در مناطق کالنشمری ان
سال  8911تا کن ن با وج د اینکف بف سفم .الگف ی غیرمتمرکفز در حفال تغییفر اسف .همچنفان
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تمرکزگرایی ادام دارد (داداشپ ر و ساالریان  )8931ب ط ر کلی پدیفدة تمرکزگرایفی در ایفران را
میت ان ناشی ان دو مسئل دانس.؛ یکی ترکیبی ان میل ب تمرکز ذاتفی نظفام سفرمای داری در جمف.
تمرکز فرایند ت لید و دیگری نات انی نیرساختی در جاب غیرمتمرکفز الگف ی مافرف سفرمای داری
(یاس ری و همکاران  )8930ت س روابط سفرمای داری در بطفش اقتافاد تفکمحاف لی متکفی بف
ادرات نف .و جایگزینی ماناد اقتااد حا فل ان ن بف جفای مفاناد اقتافادی حا فل ان ففروش
ت لیدها و محا لهای ک اورنی الگ برداری ان ک رهای ت س یافتف در جمف .فن تی شفدن و
تأثیر اقتااد سیاسی ب کار نگرفتش سانوکار فر  .برابر برای هم ن احی ت س نیافتش نف احی بفر
اسا

نیانهای جم یتی و ت انهای محیطی و نب د نظام برنام ریزی منسج ان پاییش ب باال سبب شد

سرمای داری و سرمای گااری در مدهای ملی در ن احی مرکزی متمرکز ش ند کف وجف م خاف ن
ن تی شدن ت س فنی سریا دستمزدهای باال بمرهمنفدی ان فر ف.هفای شفغلی و تسفمیالت و
خدمات و استانداردهای مطل ب نندگی اس .درحالیک ن احی پیرام نی ان لحاظ جغرافیفایی شفامل
قسم .عظی سرمای و نیروی انسانی اسف .ممفاجرت ان نف احی پیرامف نی بف ایفش مراکفز سفبب
شکلگیری الگ ی مرکزف پیرام ن و ت س بفروننای نف احی بفزرگ شفمری شفده اسف .در واقفا
عقبماندگی ن احی پیرام نی در ایران چارچ ب ت س ن احی مرکزی اس .همچنفیش تمرکزگرایفی
شدید در ایران عالوه بر اینک است دادهای منطق ای را ضایا میکند (حفاف ظرفیف.هفای متففاوت
ن احی مختل

و طراحی یک اقتااد متمرکز) منجر ب تض ی

ارتباط بیش مناطق پیرام نی میش د

 عملکرد معکوس برنامههای توسعه

نابرابریهای فضایی و ت ادل منطق ای

یکی ان مباحث مم وج د برنام های ت س

با هدف کاه

در ایران اس.؛ درحالیک برنام های ت س

ما ب و اجراشده در ایران ب افزای

بیعدالتی منجر

شدهاند (شکیبایی و امجدی 8011؛ حافظنیا و قادریحاج )8931 .غالب برنام هفای منطقف ای و
مای ی عقالنیمح ر ب دهاند و با مجم ع کن گران م اوره ن ده و ت افق همگفانی در ن مطفرح
نب ده اس .ان ایش رو فرایند برنام ریزی در مسفیر درسف .قفرار نگرفتف اسف .ان طفرف دیگفر
هماهنگیهای افقی و عم دی بیشدستگاهی در تامیمات انجام نمیگیرد ک در واقا همان ضف
مدیری .فضایی یکپارچ در طرحهای ک

ر اس( .ت کلی و همکفاران  )8931منفاطق مرکفزی و
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قطبهای ت س
باالی ت س

در ایران با وج د گاش .چندیش ده هن ن هف بفا اخفتالف نیفادی در سفط ح

قرار دارند ک ن تنما ب تراوش سط ح ت س یافتگی ب مناطق پیرام نی منجر ن دهاند

بلک فا ل خ د را نیز افزای
اسا

دادهاند (ج فری و همکاران  )8933ب ط ر کلفی مفیتف ان گفف.

فرایند تمی طرح فراگیر ب عل .سلط نظام تمرکزخ اه و تمرکزگرا م ارکتی و ت افقی نب ده

و بیش برنام ریزی کالبدی و مای ی تفکیک حا ل مفیشف د بفا وجف د برنامف هفا و تفالشهفای
رتگرفت جم .رفا نابرابریهای منطق ای بیش مناطق مختل

ک ف ر ان نظفر برخف رداری ان

امکانات و خدمات عدم ت ادل وج د دارد
بررسی نتایج حا ل ان تجرب های ط النی تمی برنام های منطق ای در گاشت ن فان مفیدهفد
ب عل .وج د سیست برنام ریزی مرکزی و تسفلط برنامف ریفزی کفالن اقتافادی و برنامف ریفزی
بخ ی برنام ریزی منطق ای هم اره تح .تأثیر برنام های کالن و بخ ی قرار داشفت و در جمف.
نها هدای .شده اس .و سبب بخ ینگری در برنام ریزی و نتیج گرایی بف جفای فراینفدگرایی
شده اس( .نحم.ک

و همکفاران  )8933طفرحهفای منطقف ای کاسفتیهفای بسفیاری دارد کف

مم تریش ن اجرا ن دن یا اجرا شدن بسیار محدود ایش طرح و برنام هاس .ان دیگر کاستیها ایش
اس .ک در نظام برنام ریزی ایش تفکر غالب اس .ک تمی و اجرای برنام مای

سفرنمیش بفرای

تحقق ت ادل منطق ای کافی اس .ایش در حالی اس .ک تمی و اجرای برنام النم اس .ولی کافی
نیس .و تضمینی در بر یند نها ب عن ان ت س

مت ادل اجتماعات و در نمای .عدال .فضفایی در

مناطق نخ اهد ب د ان دیگر کاستیها ایش اس .ک برنامف هفای ت سف

جفدای ان ت انمنفدیهفا و

ظرفی.ها و محدودی .ن احی تمی شدهاند و ن تنما ب ایجاد ت ادلهای ناحی ای کمفک نکفردهانفد
بلک نابرابریها و قطبی شدن فضایی و بخ ی را ت دید کفردهانفد نچف مسفل اسف .بفا وجف د
طرحهای ت س ای و اقتاادی در پیرام ن ب دلیل بمرهک ی خدماتی ان نها نچ در عمل اتفا
افتاده افزای

شکاف مرکز و پیرام ن اس.

 عدم وجود مدیریت محلی و منطقهای کارآمد

تکی بر ساختارها و نمادهای متمرکز و غیردم کراتیک و بیت جمی ب نمادهفای عمف می و مردمفی و
تداوم رویکرد برنام ریزی متمرکز و بخ ی و ان باال ب پاییش و تمرکزگرایی سیاسیف اداری ب شفتگی
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در نظام مدیری .فضایی ایران منجر شده اس ( .رافی و نجاتی  )8939همچنفیش سفلب اختیفار ان
مسئ الن محلی و منطقف ای و نمینف سفانی کنفد شفدن رونفد ت سف فضفایی در سفط ح پفاییشتفر
(قادریحاج .و حافظنیا 8931؛ فرجفیراد و همکفاران  )8931ان عف املی اسف .کف باعفث تفداوم
مرکزگرایی و عدم شکلگیری حکمروایی محلی و منطق ای میش د تزریق منابا ملفی در بسفیاری ان
م ارد در جم .خالف ب اعتیاد منطق و رها کردن ت اناییهفای بف می خفت شفده اسف( .تف کلی و
همکاران  )8931و ایش امر چنان بر پیکرة مناطق اثرگاار ب ده ک عدال .فضایی ب یک مطالب عم می
تبدیل ن ده و ایش نابرابری بر نها مست لی شده اس .ان دیگر م ارد اساسفی کف ری ف بسفیاری ان
م کالت مدیریتی و ایجاد رابط مرکزف پیرام ن و بیعدالتی فضایی ب ده اس .ابمامات و شفتگیهای
مفم می در برنام ریزی منطق ای و محلی در ایران و همچنیش ابمامات حق قی و قان نی در برنام ریزی
منطق ای اس .با ایش حال میت ان گف .مسئل مممی ک در ایش نمینف وجف د دارد شفرایط درونفی
محلی و منطق ای اس .نیرا ب رغ چندیش ده تجرب و سابق سیاس.گفااری ت سف منطقف ای در
ایران هن ن نمادهای متناسب با برنام ها و طرحهای منطق ای شکل نگرفت و مم تر ان ن نمادهایی ک
بت انند با اختیارات نسبی در نمین تامی گیری برای مناطق خ د ایفای نق

کنند وج د ندارند

 فقدان گفتمان تئوریمحور وابسته به زمینه

عدم ت ری

و جایگاه نام خص عدال .فضایی در نظام اداری و اجرایی و همچنفیش ضف

درک

فضایی سیاس.گااران ان چال های بنیادیش در ایفش حف نه اسف .وجف د ابمفام و سفردرگمی در
ت ری

منطق مبتنی نب دن ت ییش حدود منطق بر ویژگیهای اقتاادی و اجتمفاعی و اک لف ژیکی

ک ب اجرا ن دن برنام ها ب سبب تداخل وظای
و واحدهای برنام ریزی میانجامد نگرش ب ت س

و فقدان ترتیبات مناسب هماهنگی بیش قلمروهفا
منطق ای در قالب مجم ع ای ان شاخصهفای

کمّی و فیزیکی ان دالیل فقدان گفتمان تئ ریمح ر اس .نب دِ ت س

متناسفب بفا مفردممحف ری

عدال.مح ری ب مگرایی و دروننایی ان کاستیهای نظری در ایش گفتمان اسف .ان دیگفر مف ارد
میت ان ب محت ا و فرایند اشاره کرد در نظام برنام ریزی فر ورده و نمین ب
بحث قرار میگیرد؛ درحالیک ت س

رت ا فلی مف رد

مت فادل منطقف ای وابسفت اسف .بف فراینفد برنامف ریفزی و

حکمروایی شایست ب عن ان نظری پ تیبان برای اجرایی شدن برنام ها و طرحها همچنیش کفاربرد
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نظریات مختلفی ک در سطح جمانی دربفارة برنامف ریفزی فضفایی و منطقف ای وجف د دارد ماننفد
نظریات قطب رشد و مرکزف پیرام ن و بسیاری ان نظریات دیگفر در ک ف رهای در حفال ت سف
مانند ایران ن تنما ب کاه

و رفا نابرابریهای ناحی ای و منطق ای و فضایی کمک نکرده بلک در

بسیاری ان م ارد باعث ت دید ایش نابرابریها شده اس.
بنیادهای بیعدالتی فضایی در ایران در یک فرایند تض ی
داشت اس .تض ی

نظام برنامف ریفزی ک ف ر را در پفی

ایش نظام برنام ب همراه عدم وج د گفتمان تئف ریمحف ر وابسفت بف نمینف

ناشی ان دو پ ت ان عمده اس :.نخس .ض

نظری نظام برنام ریزی ک

در پرت مکانسی یادشده و ع امل نمین سان ساختار فضایی ک
قالب الگ ی مرکزف پیرام ن در سط ح مختل
کدهای گزین ی و مح ری در ایش گام ب

ر و دوم ض

عملفی

ر قطبی شده و ایش قطبی شدن در

قابل م اهده اس.
رت مفال م رد بحث قرار گرف .بفا ت جف بف

م ارد بیانشده و شکار شدن جریانها و نیروهای مابیش کدهای گزین ی در ایش محف ر در نمف دار
 1مدل نظری ابتدایی حا ل ان برخ رد ایش مح رها و مق ل ها و جریان نیروها و ع امل ن ان داده
شده اس.

نمودار  .5ارائة مدل نظری ابتدایی
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گام سوم :تعریف مرزها

ت ری

دامن ای ک در ن انتظار کارکرد تبییش مطروح میرود گام سف م در مرحلف مفمف مسفانی

اس .مرنها نظری را در دنیای اجتماعی قرار میدهند و ب فم ع امفل باندارنفده و محدودکننفدة
مطل بی .نظری در سایر اماکش نیان دارند مرنها در ایش پژوه

محدود ب ک

ر ایفران و در حفد

نظری های برد مت سط و کالن در نظر گرفت شده اس .همچنیش جمف .تفدقیق مرنبنفدی و ارائف
مدل نظری ب منزل جمابندی ایش مرحل س مرن مفم مسانی فضایی سیاس.گفااری فضفایی و
اقدام فضایی نیز مرنهای نمایی جم .تدویش مدل نظری در نظر گرفت شد
ارائة مدل نظری
خروجی مرحل مفم مسانی همانگ ن ک عن ان شد یک مدل نظری شامل مجم ع ای ان مفاهی
ب ه مرتبط اس .در نم دار  1ابتدا برخ رد نیروها و جریانها جم .تفکیک رویکردی ن فان داده
شده اس .سپس در نم دار  1مدل نظری ایش تحقیق با ت ج ب مسئل تحقیق و همچنیش گامهفای
طیشده در فرایند نظری پردانی ارائ شده اس.

نمودار  .6برخورد نیروها و جریانها جهت شکلگیری مدل نظری

32

آمایش سرزمین ،دورة  ،41شمارة  ،4بهار و تابستان 4144

مدل نظری ارائ شده حا ل برخ رد سف گفتمفان ایفدئ ل ژیمحف ر نمینف محف ر و اقتافاد
سیاسیمح ر اس .ک با استفاده ان ایش گفتمانها مفاهی م ج د دست بندی و رابط های بفیش نهفا
ب تا یر ک یده شده اس .واق ی .ایش اس .ک ایش مفاهی هیچیک ب تنمایی نمیت اند نفابرابری
فضایی را ایجاد کند یا رفا ن نمیت اند م جب برابری فضایی ش د ارتباطات و مق ل هایی ک ایش
مفاهی میسانند نیز نیروها و جریانهای مؤثر را شدت میبخ ند مردم دول .و برنامف ریفزان ان
عنا ری هستند ک ارتباط ایش گفتمانها را جم .میدهند
 گفتمان ایدئولوژیمحور

ل فکری و ایده لها و جمانبینی اس .کف

گفتمان ایدئ ل ژی در اینجا نگرش منفی ن ی نی ا

باعث هژم نیهای پنمان شده و روابطی مانند نفابرابری قفدرت وابسفت سفانی و

را بف وجف د

ورده اس .مق ل های تح .ایش گفتمان فقدان گفتمان تئ ریمح ر وابست ب نمین وابست سفانی
و تمرکزگرایی عملکرد م ک

روابط نابرابر قدرت ت ری

برنام های ت س

شده اس .رابطف

دیالکتیکی بیش ایش ایدئ ل ژی و هر یک ان ع امل و همچنیش رابط رف .و برگ تی بیش اجفزای ن
وج د دارد با شکلگیری الگ ی نامت انن قدرت ت س

حفالتی دوگانف و قطبفیشفده مفییابفد و

بر یند ن ب وج د مدن رابط مرکزف پیرام نی اس .تمرکزگرایی رابط مستقی با انحاار قفدرت
در اشکال مختل

دارد ک غالباً با مرکزگرایی در ک

ر همراه شده اس .هرچند برنام های ت س

س ی در رفا ایش رابط دیالکتیکی و ک کردن نابرابری فضفایی و فا فل ذهنفی مرکفز و پیرامف ن
کردهاند ب عل .ایدئ ل ژیهای پنمان قدرت و بیعدالتی ایفش برنامف هفا نت انسفت انفد بف درسفتی
رسال .خ د را انجام دهند هم ایش ع امل در کنار نداشتش تئ ری وابست ب نمین ایش وضف ی .را
ت دید کرده اس .در نتیج ایش ع امل در یک فرایند تبدیلشف نده در گفتمفان ایفدئ ل ژیمحف ر
رابط نابرابری فضایی و مرکزف پیرام ن را در ک

ر ب اثبات میرسانند

 گفتمان اقتصاد سیاسیمحور

در گفتمان اقتااد سیاسی عالوه بر ع امل اقتاادی و سیاسی فضا روابط نها نیز بررسی و ن ان
داده شده اس .مق ل هفای تحف .ایفش گفتمفان نفابرابری منفافا و ثفروت (نفابرابری اقتافادی)
سیاسف.گفااری و مفدیری .نفامطل ب فقفدان مففدیری .محلفی و منطقف ای اسف .تحلیفلهففای
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رتگرفت ن ان ان ایش دارد ک با وج د چیرگفی مسفئل کمبف د ثفروت قفدرت و سفرمای در
سانمان فضایی ک

ر رک د در میزان اهمی .ب ت نیا منطقی بر فضای ک

ر سای انداختف اسف.

روند ت نیا ثروت و سرمای و قدرت تاکن ن دارای الگ ی مرکز پیرام نی ب ده اسف .اسفتانهفای
مرکزی ب خا ص پایتخ .ک

ر بفا ت جف بف نقف

سیاسفی ن سفیطرهای ان قفدرت نمایفان

ساخت اند در نتیج الگ های حاک م جب پدیفدار شفدن جریفان مرکزیف.ف پیرامف نی در اقتافاد
سیاسی فضا شده اس .کن

متقابل اجزا و اقتااد سیاسفی فضفا ن فان ان تفأثیر رویکفرد اقتافاد

سیاسی در سانمان فضایی و جغرافیایی ک

ر دارد ک ب ت دید نفابرابری فضفایی و ایجفاد رابطف

مرکزف پیرام نی منجر شده اس .بنابرایش رویکرد مرکزف پیرام نی مست لیشده در ک

ر ب نابرابری

فضایی میانجامد و م جب تأیید ایش گفتمان مفیشف د سیاسف.گفااری و مفدیری .نفامطل ب در
مقیا

کالن و محلی نیز تح .سیطرة ایش رویکرد نم د یافت اند

 گفتمان زمینهمحوری

گفتمان نمین مح ری با ت ج ب شرایط ایران و ت نیا فضایی م اهفب و جم یف .و ف الیف .بیفان
شده اس .مق ل های تح .ایش گفتمان ت نیا نامت انن جم ی .و ف الی .در فضفای جغرافیفایی و
جغرافیای نامت انن م اهب طبی ی اس .رابط یکس ی ان پاییش ب بفاال و بمفرهک فی و نهک فی
منابا در کنار ع امل و ویژگیهای طبی ی ک بیان شد منجر ب ایش امر میشف د کف ف الیف.هفا و
جم ی .ب

رت قطبی در مراکز تمرکز پیدا کنند ایش امفر باعفث تفرک جم یف .متخافص ان

مناطق ت س نیافت ک دارای م اهب طبی ی هستند و م جب نهک ی منابا ان نان میش د تجما
امکانات و خدمات و ف الی .در یک یا دو استان ب خا ص پایتخ .منجر ب تمایل ب ممفاجرت
و ان بیش رفتش اعتماد فضایی ب داشتش م اهب ن منطق یا استان میش د بنابرایش رابط مسفتقیمی
ک بیش ت نیا فضایی م اهب و جم ی .و ف الی .برقرار اسف .م جفب شفده نفابرابری فضفایی و
رابط مرکزف پیرام نی ارتباط مستقی با نمین فضایی و جغرافیایی و ف الیتی داشفت باشفد گفتمفان
نمین مح ری یکی ان بر یندهایی اس .ک منجر ب نابرابری فضایی و ایجاد رابط مرکزفف پیرامف نی
در ک

ر شده اس.
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نمودار  .7مدل نظری تحقیق

نتیجه
هدف ان ایش تحقیق تبییش مدل نظری نابرابری فضایی و شکلگیری رابط مرکزف پیرام ن در ک ف ر
ایران ب ده اس .بدیش منظ ر با استفاده ان مرحل اول روش نظریف پفردانی عمف می لینمفام ی نفی
ت س

مفم می مدل نظری تدویش شد در ایش مرحل س گام ا لی ان ایش روش طی شده اسف.

دو گام اول ی نی ت ری

مفاهی و ساماندهی مفاهی با اسفتفاده ان روش فراترکیفب و طفی کفردن

مراحل ایش روش و ب کارگیری نرمافزار  MAXQDAانجام شفده اسف .در گفام اول و دوم ی نفی
ت ری

مفاهی و ساماندهی مفاهی پس ان بررسی ت دادی ان مقال هاد  981کد با اسفتفاده ان روش

کدگااری بان شناسایی شد ک ایش کدها ب  08کد مح ری و در نمای .بف  3کفد گزین فی منتمفی
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شدند  3کد گزین ی حا ل فرایند رف .و برگ تی و تحلیلهفای بسفیار نگارنفدگان بف ده اسف.
جغرافیای نامت انن م اهفب طبی فی ت نیفا نفامت انن جم یف .و ف الیف .در فضفای جغرافیفایی
سیاس .گااری و مدیری .نامطل ب نابرابری منافا و ثروت روابط نابرابر قدرت وابست سفانی و
تمرکزگرایی عملکرد م ک

برنام ها و طرحهفای ت سف

فقفدان مفدیری .محلفی و منطقف ای

کار مد فقدان گفتمان تئ ریمح ر وابست ب نمین کفدهای گفزین شفده در انتمفای ایفش دو گفام
هستند پس ان بحث و تحلیل و بیان روابط و تبییش ارتباط بیش نها گام س م ی نی ت ری

مرنهفا

با ت ج ب نظری های برد مت سط و کالن و همچنیش س مرن مفم مسانی فضایی سیاسف.گفااری
فضایی و اقدام فضایی منجر ب تدویش مدل نظری شده اس .مدل نظری ارائ شده حا فل بر ینفد
و برخ رد نیروها و جریانهای مؤثر بیانشده در س گفتمان ایدئ ل ژیمح ر نمین مح ر و اقتااد
سیاسیمح ر اس.
نهک ی منابا ان مناطق دارای م اهب طبی ی م جب ایجاد یک رابط یکطرف کف منجفر بف
کاه

اعتماد جم ی و روند نزولی رشد ف الی .و خدمات و همچنیش مماجرت جم ی .ب مراکفز
ل فکری ایده لها و جمانبینی م جف د

بزرگتر ب خا ص پایتخ .را ب همراه داشت اس .ا

باعث ایجاد روابط نابرابر قدرت و وابست سانی و تمرکزگرایفی و عملکفرد م کف
ت س

شده اس .شکلگیری سانمان فضایی ک

برنامف هفای

ر ناشی ان مست لی شدن رویکرد اقتااد سیاسفی

فضا م جب نابرابری ت نیا قدرت و ثروت و عدال .شده ک ب نفابرابری فضفایی و ایجفاد رابطف
مرکزف پیرام ن انجامیده اس .میت ان گف .ایش پژوه

با گام بلندی ک جم .ارائ مفدل نظفری

ب می با استفاده ان روش نظری پردانی پیرام ن مسئل بسیار مم نابرابری فضایی و رابطف مرکزفف
پیرام ن برداشت اس .ت انست سم نظری بسیار حائز اهمیتی در ایش حیط داشت باشفد مفیتف ان
سم نظری مقال را در چند م رد بیان کرد :اول ایش پژوه

یک مدل نظری با استفاده ان نمینف و

بستر ایران ترسی کرده اس.؛ دوم در ایش راه ان یک روش نظری پردانی استفاده کرده اسف.؛ و در
انتما نابرابری فضایی و رابط مرکزف پیرام نی را م رد ت ج قرار داده اسف .سیاسف.گفااری ایفش
پژوه

با استفاده ان روابط و نیروها و جریانهای بیانشده در مدل نظری را میت ان در ح نههای

جغرافیایی و برنام ریزی منطق ای و مای

سرنمیش دنبال کرد ک ب کاه

نابرابری فضفایی و در
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نتیج ک کردن رابط مرکزف پیرام ن منجر میش د سیاس.هایی مانند ت نیفا متناسفب قفدرت در
کنار ثروت و خفدمات کف کفردن نگفاه ان نهک فی منفابا بف شفمرهای دارای م اهفب طبی فی
سیاس.گااری درس .طرحهای ت س
با ت ج ب اینک ایفش پفژوه

جم .ک کردن م ارد بیانشده و

ان ایش م ارد اس.

بف سف ی تفدویش مفدل نظفری گفام برداشفت اسف .یکفی ان

محدودی.های ن برداشت ن دن گامهای دوم و س م و چمارم روش نظری سفانی عمف می اسف.
پی نماد میش د در پژوه های تی با ت ج ب حائز اهمی .ب دن نابرابری فضایی و رابط مرکزفف
پیرام ن در ک

ر با استفاده ان ایش مدل نظری گامهای ب دی ایش روش نظری سانی طی ش د تا بف

تأیید یا تق ی .ایش مدل کمک کند همچنیش پی نماد میش د روشهایی ترکیبی با هدف نمف ن و
ت می نتایج پژوه

حاضر در گامهای ب دی ایش روش نظری پردانی ب کار گرفت ش د
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