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 01/11/0931تاریخ صدور پذیرش:  01/10/0931تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده 

ها از این های انسانی محدود و تک عاملی و گسسته از محیط پیرامون نبوده و شهر به عنوان نمودی مهم از هویت جمعی انسانپدیده

 پیرامونی نواحی در فضایی عدالت نقش بررسی و قاعده مستثنی نیست. با توجه به این مساله هدف این مقاله عبارت است از تحلیل

تهران. شهر تهران از جمله کالن شهرهایی است که بیشترین تاثیرپذیری و نیز متقابال  شهر پایدار فضایی سیاسی سازماندهی بر

مسائل ، مسائل سیاسی مانند انتخابات، الودگی هوا، مسکن، ی را از نواحی پیرامونی در مباحثی مانند جمعیتبیشترین تاثیرگذار

فرهنگی مثل پوشش... و مسائل اقتصادی داشته است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که نقش نواحی پیرامونی در سارماندهی 

های انجام شده و آمارها اله توصیفی تحلیلی است که با استفاده از پژوهشسیاسی فضایی پایدار در شهر تهران چیست؟ روش این مق

های موجود سعی خواهد مساله پژوهش تحلیل و تبیین شود. فرضیه مقاله برای پاسخگویی به سوال فوق این است که شهر و نقشه

گذاری برای ساماندهی ریزی و سیاستمهسیستمی باز است که با محیط پیرامون خود دارای تبادل است که در نتیجه هرگونه برنا

اقتصادی و فرهنگی آن نیازمند پرداختن به دالیل آن در فضاهای پیرامونی است. نتایج این ، های جغرافیاییسیاسی و فضایی مولفه

ها را دچار نهم آ، .. نواحی پیرامومونی.فرهنگی و، اجتماعی، دهد که تهران به دلیل ربایش منابع اقتصادیمقاله نیز نشان می

 کند و هم خود در سازماندهی سیاسی فضایی پایدار با چالش روبرو شده است. ناعدالتی می
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  همدقم
 و ریسافت نآ ۀراب رد و تسا یسایس ۀشیدنا خیرات لوط رد میهافم نیرتزیگنارب ثحب زا یکی ،یربارب و تلادع موهفم
 حالطصا ،هدمآ دوجو هب اه ناسنا نیب یرباربان هک ینامز زا رگید ترابع هب .تسا هدش ماجنا یناوارف یاه یزادرپ هیرظن
 تلادع ۀلئسم تیمها .(8398 ،ناراکمه و یلالجا)تسا هتفرگ لکش زین تلادع یرارقرب یارب ششوک و یربارب
 زا رظن فرص اهرهش ،هزورما .دوش هتفرگ راک هب اهرهش نوچ  یناسنا یاهاضف رد هک ددرگ یم رتشیب ینامز ،یعامتجا
 زیامتم تاقبط .دنا هدش لدب یعامتجا یاهداضت زا یا هنحص هب دوخ یسایس و یداصتقا راتخاس و ییایفارغج تیعقوم
 رد .(9 ؛3198 ،نایردیح) دوش یم رتشیب ینغ و ریقف نایم فاکش هتسویپ و دنا هتفرگ هلصاف رگیدکی زا ًاالماک یعامتجا
 رد لباقم رد .تسا یرهش نانکاس سرتسد رد بسانم یاه هنیزه اب یساسا یهافر تالیهست ۀمه ،یتعنص یاهروشک
 یرایسب رد .(Harvey, 1973)دنرادن یساسا تامدخ هب یبسانم یسرتسد نادنورهش رتشیب ،هعسوت لاح رد یاهروشک
 زا رتشیب یلیخ یمومع تامدخ یارب اضاقت ،موس ناهج یاهروشک رد ناباتش ینیشنرهش دشر یاراد یحاون زا

 ،اهرهش زا یضعب رد هک دوش یم لالدتسا ،نیا ساسا رب .تسا دوجوم عضو یصوصخ تاناکما و یمومع تیفرظ
 و هدشن یزیر همانرب دشر ۀجیتن ،عبانم دوبمک رب هوالع ،عوضوم نیا .تسا عوقو لاح رد تعرس هب ینارحب تیعضو
 .(Takahashi & Daniere. 1999: 272) تسا تامدخ عیزوت بسانمان یوگلا

 تامدخ و دوش یم  اه نآ یتیصخش طوقس بجوم ای و نانکاس یلاعت و دشر زاس هنیمز هک تسا یا هدنز دوجوم ،رهش
 دیاب هک دنتسه  ییاه تصرف ،تاناکما و تامدخ .(Harvey, 1990)دنراد یدایز شقن ،اتسار نیا رد یرهش تاناکما و
 .دوش رارقرب یرهش قطانم رد ییاضف و یداصتقا ،یعامتجا تلادع ات دوش عیزوت هنالداع و ربارب تروص هب اهرهش رد
 ار یرهش یاهاضف هکلب ،دوش یم رهش رد نآ نزاوت و تیعمج ندروخ مه رب ثعاب اهنت هن تامدخ بسانمان عیزوت
 دوبن و یرباربان نیا .(118 ؛٩198 ،نارگید و یثراو)دهد یم لکش یداصتقا و یعامتجا داعبا رد تلادع اب ضقانتم
 هب هک دراد دوجو ناکما نیا یلو ؛تسا نکممریغ دشابن قارغا رگا نآ ندرب نیب زا و تسا یعیبط اهرهش رد لداعت

 .(63 ؛3198 ،یونثم)دسرب لقادح
 یا هدرتسگ یدبلاک ـ ییاضف شرتسگ هب اهرهش و تفرگ باتش دمآرد دیدج عبانم فشک اب نارهت رهش یریذپ تیعمج
 یدبلاک ـ ییاضف شرتسگ و تیعمج دشر یاپ مه یرهش تامدخ و تالیهست ۀئارا هک دوب یلاح رد نیا ؛دندز تسد
 ،عوضوم نیا .(٩38 ؛1198 ،نایرظن)تسا هدش رجنم یتامدخ زکارم عیزوت ماظن یگدیشاپ مه زا هب و هدوبن اهرهش
 و نکسم ،یشزومآ ،یتشادهب داح لیاسم و هدش تامدخ زا یرادروخرب رد نادنورهش یعامتجا یرباربان زاس هنیمز
 نانکاس نیب یناسنا و یعامتجا طباور رد لداعت هجیتن رد ؛تسا هدروآ دوجو هب ار تیعمجرپ یاهرهش رد لاغتشا

 و ینامرد و یتشادهب ،یشزومآ تامدخ دیدش دوبمک اب اهرهش نینچمه .(Harvey, 1996)تسا هدروخ مه رب اهرهش
 ،داژن هرق)تسا هتفرگ رارق نادنورهش یور شیپ تامدخ هب یسرتسد رد یتلادع یب تیاهن رد و دنا هدش ور هبور هریغ
 .(33 ؛0٩98
 دوجو هب نادنورهش یارب ار یرباربان طیحم ،یتامدخ یاه یربراک عیزوت رد یگتفشآ لیلد هب نارهت رهش 0 ۀقطنم
 عیزوت و تیلاعف و تیعمج رارقتسا و ناکسا ۀویش رد یناماس هبان و ییاضف یرباربان داجیا هب هلئسم نیا .تسا هدروآ
 زین یرهش تیریدم ،رهش یتیعمج و یدبلاک عیرس دشر هب هجوت اب .(Harvey, 2008)تسا هدیماجنا تامدخ ۀنالداعان
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 نادنورهش یارب یمومع تالیهست نیمأت هب رداق ،یرادرهش یداهن نییاپ تیفرظ ،یلام عبانم دوبمک هلمج زا یلیالد هب
 یاه صخاش ظاحل زا رباربان ییاضف عیزوت ،تالحم حطس رد اه یربراک عیزوت تیعضو هب یهاتوک هاگن اب .تسا هدوبن
 زکرم رد هقطنم نیا نتفرگرارق ببس هب رگید یوس زا .(Hayek,1960)دروخ یم مشچ هب یدبلاک ،یگنهرف ،یعامتجا

 رجنم یا هلحم یاه یربراک یجیردت فذح هب هقطنمارف سایقم یاه یربراک و اه تیلاعف رارقتسا هب شیارگ ،نارهت رهش
 یاه یرباربان و یرادیاپان زا یریگولج یارب نیاربانب .(39 ؛3198 ،سراپ - ناهج شقن رواشم ناسدنهم)تسا هدش
 ماظن اتسار نیا رد .داد قوس فلتخم داعبا رد ییاضف لداعت یوس هب ار یرهش یاه طیحم ییاضف راتخاس دیاب ییاضف
 روشک نادنورهش رتشیب هچ ره یدنمتیاضر رتهب یناسر تامدخ اب دیاب و تسا تامدخ عیزوت لوئسم ،یرهش تیریدم
 و تامدخ عیزوت تیعضو زا یهاگآ ،فده نیا هب یبای تسد هار نیرت مهم .(Lefebvre, 2000)دروآ تسد هب ار
 یاه یرباربان زا دوخ ۀناهاگآ لمع اب یرهش تیریدم ،قیرط نیا زا ات تسا رهش حطس رد ییاضف تلادع تیعضو
 لاوس .(9 ؛6398 ،یمتسر و روپ شداد)دروآ مهارف ار قطانم نزاوتم دشر ۀنیمز ،هتساک تامدخ عیزوت رد دوجوم
 ؟تسیچ نارهت رهش رد رادیاپ ییاضف یسایس یهدنامراس رد ینوماریپ یحاون شقن هک تسا نیا رضاح هلاقم یلصا
 یعس دوجوم یاههشقن و اهرامآ و هدش ماجنا یاهشهوژپ زا هدافتسا اب هک تسا یلیلحت یفیصوت هلاقم نیا شور
 .دوش نییبت و لیلحت شهوژپ هلاسم دهاوخ
  یرظن درکیور

 کی هعسوت یاهدرکیور زا یشان یعامتجا و یتسیز طیحم یفنم یاهدمایپ هطساو هب هک تسا یموهفم رادیاپ هعسوت
 ،روپ مارهب)تسا هدمآ دیدپ تفرشیپ و دشر موهفم هب رشب شرگن رییغت و یتعنص بالقنا زا دعب یداصتقا هبناج
 همه یا هعسوت و دنکن رارکت ار یرشب هتشذگ تاهابتشا ،هعسوت هب دیدج یهاگن اب هک دراد شالت موهفم نیا .(9398
 دوش یم روصتم یرشب عماوج یارب ار بولطم یا هدنیآ هک تسا یدنیارف رادیاپ هعسوت .دنزب مقر ار نزاوتم و هبناج
 ،یتایح یاه ماظن تابث و ییابیز ،یگچراپکی هب ندناسر بیسآ نودب ،عبانم زا هدافتسا و یگدنز طیارش نآ رد هک
 ،یراتخاس یناف یاهوگلا یارب ار ییاهلح هار رادیاپ هعسوت .(0198 ،تزعروپ)دزاس یم فرطرب ار ناسنا یاهزاین
 یاه هناماس بیرخت ،یعیبط عبانم یدوبان نوچمه یلئاسم زورب زا دناوتب ات دهد یم هئارا هعسوت یداصتقا و یعامتجا
 یاه ناسنا یگدنز تیفیک ندمآ نییاپ و یتلادع یب ،تیعمج هیور یب شیازفا ،ییاوه و بآ تارییغت ،یگدولآ ،یتسیز
 تیاده ،عبانم زا هدافتسا رد تسا یدنیارف رادیاپ هعسوت .(Marcuse, 2009)دنک یریگولج هدنیآ و لاح
 ،یرودخ)دشاب راگزاس هدنیآ و لاح یاهزاین اب ،یداهن تارییغت و یروانف هعسوت یریگ تهج ،اه یراذگ هیامرس
 تسیز طیحم اب طابترا رد و یناسنا هعسوت زا یا هبنج دش دیکأت نآ رب یدالیم 6338ههد زا هک رادیاپ هعسوت .(1398
 ناونع هب رادیاپ هعسوت .دوش یم بوسحم یناسنا یاه تیلباق شرورپ یناسنا هعسوت فده .تسا هدنیآ یاه لسن و
 یگنهرف و یعامتجا یاه یتساک عفر و تیعضو دوبهب ساسا ،تسا تفرشیپ و دوبهب همزال هک یلاح رد دنیارف کی

 و یعامتجا ،یداصتقا گنهامه و بسانتم ،لداعتم تفرشیپ هکرحم روتوم دیاب و دروآ یم مهارف ار هتفرشیپ عماوج
 زاین جنپ هب دراد یعس رادیاپ هعسوت .(Soja, 2013)دشاب هعسوت لاح رد یاهروشک هژیو هب و عماوج یمامت یگنهرف
 ،یعامتجا تلادع هب یبای تسد ،ناسنا یتسیز هیلوا یاهزاین نیمأت ،هعسوت و تظافح قیفلت :دیوگ خساپ ریز یساسا

 .(1398 ،ناراکمه و روپ شاداد)یکیژولوکا یگناگی ظفح و یگنهرف عونت و یراتخمدوخ
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 هچراپکی و عیرس ینیزگیاج و عبانم هب زاین هک یتیلاعف ره رد یرادیاپ ندروآ تسدب یارب تسا یدنیارف رادیاپ هعسوت
 یعس ،هتفای هعسوت داصتقا کی ای هعماج کی رد یرشب هعسوت و یداصتقا دشر رانک رد رادیاپ هعسوت .دراد دوجو نآ
 دراو ارابراب طسوت راب نیلوا 8رادیاپ هعسوت حالطصا .دراد یداصتقا هعسوت یارو ،رمتسم هعسوت لیصحت رد
(B.Ward._Cocoyoe-1970) زا سپ نآ لابندب .تفر راکب هعسوت و تسیز طیحم هرابرد كایوکوک هیمالعا رد 
 یط رد رادیاپ هعسوت جیردت هب (Daghammarskjold,75) دلوشرماه داینب و (modoze, 75) مر هاگشاب یاه شرازگ
 ،(IUCN-82) یعیبط عبانم و تسیز طیحم زا تظافح یارب یللملا نیب هیداحتا هک ینامز زا و 6138 ههد یاه لاس
 عبانم زا تظافح قیرط زا ار رادیاپ هعسوت هب یبایتسد یلک فده اب یعیبط عبانم و تسیز طیحم زا یناهج یاهدربهار
 .(6398 ،نس)تفرگ رارق هعسوت نارکفتم و نادنمشیدنا یساسا و یدج هجوت دروم ،درک هئارا ار (هدنز) یتایح
 روط هب راب نیلوا یارب ٩138 لاس رد دنلتدنارب شرازگ هب موسوم هعسوت و تسیز طیحم یناهج نویسیمک شرازگ اب
 هعسوت لاح رد یاهروشک یارب رادیاپ هعسوت هب یبایتسد تهج ینوناق لوصا و اهداهنشیپ زا یا هعومجم یمسر
 و تسیز طیحم هنیمز رد دحتم للم نامزاس سنارفنک رد رادیاپ هعسوت عوضوم سپس .(Dufaux, 2008)دمآ مهارف
 یرادرب هرهب و هرادا و تفرگ رارق هجوت دروم یا هدرتسگ روطب (نیمز سالجا ناونعب) وریناژودویر رهش رد هعسوت

 یناهج یاه همانرب ردص رد بولطم فرصم یوگلا هب یبایتسد یارب ...و یلام و یعیبط ،هیاپ عبانم زا اراک و حیحص
 مالعا حرش نیدب رادیاپ هعسوت موهفم رب ینتبم یساسا فادها ،سالجا نیا جیاتن ساسا رب .(9398 ،لدنس)داد رارق

 :دش

 
 9398 ،ناجیابرذآ هعسوت و نارمع تکرش :عبنم

 یسررب و حرطم یطیحم تسیز و یداینب ،یداصتقا ،یعامتجا :هورگ راهچ رد ناوت یم ار رادیاپ هعسوت یاه هصخاش
 .دومن
 هک هچنآ و رارمتسا ،نتشادهگن هدنز ،تایح یانعم هب یسراف رد نینچمه و دشاب یم رادیاپ ینعم هب sustain هژاو
 یناعم هک ،هدرتسگ رایسب حالطصا و هدیا کی .(Ebrahimabadi, 2008)تسا ،دشاب هتشاد موادت هدنیآ رد دناوت یم

                                                                                                                                                               
1. Sustainable development 
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 هئارا هطیح نیا رد ار یتوافتم و ناوارف یاه شنکاو نارظنبحاص ،یناعم نیا یناوارف هجیتن رد ،دراد یرایسب و توافتم
 یاهزوح ِددشر لاح رد ِممیهافم بیکرت یارب شالت عون کی ،رادیاپ هعسوت موهفم .(9398 ،یدنهدیب یهوکش) دنا هدرک
 هطبار مهف رد مهم رییغت کی رادیاپ هعسوت .دشاب یم یداصتقا-یعامتجا تاعوضوم رانک رد یطیحم تاعوضوم زا
 تاعوضوم ییادج هیاپ رب هک ناسنا هتشذگ نرق ود هاگدید اب هلئسم نیا .تسا رگیدکی اب اه ناسنا و تعیبط و ناسنا
 طیحم هک دوب مکاح روصت نیا ،هتشذگ نرق ود رد .تسا داضت رد دوب هتفرگ لکش یداصتقا و یعامتجا و یطیحم
 رد .(6098 ،ردص)دش یم هتفرگ رظن رد ناسنا رامثتسا و هدافتسا یارب اهنت و یجراخ لماع کی ناونع هب هدمع روط هب
 یروانف و شناد هک دوب راوتسا رواب نیا رب و هدوب تعیبط رب ناسنا هبلغ تروص هب ،طیحم و ناسنا طابترا ،هاگدید نیا
 و یتعنص بالقنا و یراد هیامرس هعسوت اب طبترم هاگدید نیا .دبای یرترب یعیبط و یطیحم عناوم مامت رب دناوت یم رشب
 هتخاس رشب یارب ناهج :دنک یم حرطم ار نآ ،نردم ملع ناراذگ هیاپ زا یکی نکیب هک روط نامه .دشاب یم نردم ملع
 زاین رشب ،درک یم قیدصت هک دوب یعیبط عبانم تیریدم هیاپ رب یطیحم تیریدم هاگدید .ناهج یارب رشب هن و دوش یم
 رثکادح ات دنوش تیریدم یتسرد هب ،همانرب نودب و عیرس هدافتسا یاج هب تسیاب یم عبانم نیا و دراد یعیبط عبانم هب
 دشر و ناسنا طابترا عوضوم رب داصتقا ملع نینچمه .(٩198 ،نمدیرف)ددرگ رسیم ینالوط نایلاس یط اه نآ زا هدافتسا
 حرطم ،تیولوا کی ناونع هب ،تادیلوت شیازفا بجوم ،نآ زا هدافتسا و یهاگآ هجیتن رد هک ،دراد دیکأت یداصتقا
 یتسدیهت و رقف ،یداصتقا دشر قیرط زا نوچ رشب یگدنز رد هافر داجیا یارب دوب یدیلک ،شرگن نیا .ددرگ یم
 رد یطیحم تالکشم نیبام ،یناهج یاهدنویپ زا یهاگآ و دشر لصاح ،رادیاپ هعسوت موهفم .دورب نایم زا تسناوت یم

 ,Soja)تسا رشب یارب ملاس هدنیآ کی هرابرد اه ینارگن و یرباربان و رقف ،یداصتقا ،یعامتجا تاعوضوم ،دشر لاح

 رد ،رادیاپ هعسوت .(8198 ،جنیل)دهد یم دنویپ مه هب ار یداصتقا و یعامتجا ،یطیحم لئاسم ،رادیاپ هعسوت .(2010
 لیکشت یدالیم 6138 لاس رد تعیبط تظافح یارب یللملا نیب هیداحتا طسوت هک ناهج تظافح یژتارتسا نویسیمک
 رد ،ام كرتشم هدنیآ نیوانع طیحم و هعسوت یناهج هتیمک طسوت عوضوم نیا اب ،هوالع هب .دیدرگ نودم ،دوب هدش
 یناهج هتیمک ،یدالیم 1٩38 لاس رد .تسا هتشگ حرطم زین ،یدالیم 8338 لاس رد نیمز ظفح و یدالیم ٩138 لاس
 ییاناوت تیرشب نآ رب انب هک دنهد یم هئارا رادیاپ هعسوت زا عماج فیرعت دنلدنورب نویسیمک نامه ای طیحم و هعسوت
 نیمأت یارب هدنیآ یاه لسن ییاناوت نداتفا رطخ هب نودب ار لاح یاهزاین دنک نیمضت دناوتب رگا دراد ار رادیاپ هعسوت
 و هعسوت ناونع اب للم نامزاس سنارفنک نامز زا .(6398 ،طیحم شقن رواشم نیسدنهم)دروآ یم مهارف ،ناشیاهزاین
 رد تاملک نیرت مهم و نیرت ساسح زا یکی هب ،«هعسوت» ناونع ،دش رازگرب ویر رد یدالیم 3338 لاس رد هک طیحم
 لسن یاهزاین عفر :دش فیرعت نینچ رادیاپ هعسوت «نیمز سنارفنک» رد 3338 لاس رد .تسا هدش لیدبت تاثحابم

 ار رادیاپ هعسوت ،تسیز طیحم یناهج نویسیمک .ناشیاهزاین نیمأت یاتسار رد هدنیآ یاه لسن اب هحلاصم نودب رضاح
 یریگ تمس ،اه یراذگ هیامرس تیاده ،عبانم زا هدافتسا رد تسا یرییغت دنیارف رادیاپ هعسوت» :دنک یم فیرعت هنوگ نیا
 نویسیمک .(3198 ،یناجریم ).«دشاب راگزاس هدنیآ و لاح یاهزاین اب هک تسا یداهن یرییغت و یژولونکت هعسوت
 زا و تیعضو تفرشیپ و دوبهب همزال ،دنیارف کی ناونع هب رادیاپ هعسوت» :دیوگ یم رادیاپ هعسوت هرابرد «دنلدنورب»
 و بسانتم ،لداعتم تفرشیپ هکرحم روتوم دیاب و تسا هتفرشیپ عماوج یگنهرف و یعامتجا یاه یتساک ندرب نایم
 :0198 ،روپسابع) «.دشاب هعسوت لاح رد یاهروشک هژیو هب ،عماوج یمامت یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا گنهامه
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 لسن یاه ییاناوت هب ندرک راد هشدخ نودب ار نامزاس یلعف یاهزاین دناوتب هک تسا یا هعسوت رادیاپ هعسوت (1668
 هیامرس رادقم نامه زا یرادروخرب رد لسن ره قح فیرعت نیا رد .دیوگ خساپ ناشیاهزاین نتخاس دروآرب رد هدنیآ
 زاجم نآ هرهب دح رد یعیبط هیامرس زا هدافتسا و هدش هتخانش تیمسر هب هتشاد رارق اه لسن رگید رایتخا رد هک یعیبط
 روطب هک تسا یمومع یراذگتسایس و تیریدم رد دیدج و مهم یزادنا مشچ رادیاپ هعسوت .تسا هدش هدرمش
 جیاتن یرتنشور وحن هب ات دنک یم شالت موهفم نیا .(1198 ،ریلیه)تسا  هتفای روهظ هدحتم تالایا زا جراخ یا هدرتسگ
 ریثأت :دهد یم رارق هجوت دروم ار یفلتخم یاه هنیمز رادیاپ هعسوت .دهد رارق هجوت دروم ار ینونک یاهراتفر هدنیآ
 یگدولآ ،ریذپ دیدجت ریغ عبانم شهاک ،نیمز بیرخت ،نزا هیال بیرخت ،یئاوه و بآ تارییغت ،یا هناخلگ یاهزاگ
 شهاک نامز لوط رد دوجوم تاناکما و تیبولطم نآ رد هک تسا یتیعضو یرادیاپ (81 :6663 ،وار) .اهرهش یاوه
 ای عبانم لیلحت هب هکنآ نودب دوش یم طوبرم دودحمان هدنیآ رد درکراک موادت یارب اه متسیسوکا یئاناوت هب و دبای یمن
 و مه رانک رد یعیبط و یعامتجا یاه متسیس نآ رد هک تسا یطیارش ،یرادیاپ» .دوش رجنم عبانم دح زا شیب هدافتسا
 رد یناهج کناب لثم یللملا نیب یاه نامزاس یخرب طسوت مه زونه موهفم نیا اما .دننک یم راک سوسحمان لکش هب
 یتوافتم یناعم هک تسا هدرتسگ حالطصا و هدیا کی رادیاپ هعسوت .«دریگ یم رارق هدافتسا دروم دشر زادنا مشچ هنیمز
 هعسوت موهفم .(1198 ،یبوقعی)تسا هدش هنیمز نیا رد فلتخم یاه شنکاو شزیگنارب بجوم عوضوم نیمه دراد
 یداصتقا یعامتجا تاعوضوم اب یطیحم تاعوضوم زا ییا هزوح دشر لاح رد میهافم بیکرت یارب یشالت رادیاپ
 هلئسم نیا .تسناد رگیدکی اب اه ناسنا و تعیبط و ناسنا هطبار مهف رد رییغت ناوت یم ار رادیاپ هعسوت موهفم .دشاب یم
 کی طیحم هتشذگ نرق ود رد .(3198 ،ناراکمه و نایردیح)تسا ناسنا هتشذگ نرق ود یاه هاگدید اب لماک داضت رد
 رواب نیا رب ناوت یم ار طیحم و ناسنا هطبار هاگدید نیا رد تسا هدش یقلت اه ناسنا هب تبسن ادجو یجراخ عوضوم
 و رکفت هوقاب دیاب یم ناسنا هک تسا هدوب نیا رب رواب و دنک یگدنز تعیبط رب لماک هبلغ اب دیاب ناسنا هک تسناد
 رب یتاریثأت اب هاگدید نیا نینچمه .دنک ینارمکح تعیبط رد دوخ یارب و دیآ قیاف یطیحم عناوم مامت رب دوخ شناد
 نآ نردم ملع ناراذگ هیاپ زا یکی نکیب هک روط نیمه .تفای همادا نردم ملع یتعنص بالقنا و یراد هیامرس هعسوت
 اب دیاب رشب(669:8198 یکمالف)((ناهج یارب رشب هن رشب یارب ناهج) هک تسا رواب نیا رب و دنک یم حرطم
 تسا یمولع زا داصتقا ملع .دنک تدم زارد و ینالوط ار هیامرس نیا زا هدافتسا یعیبط عبانم رب تیریدم و یزیر همانرب
 رد هافر دوجو یارب تسناد یدیلک ناوت یم ار داصتقا ملع و تسا مکاح یداصتقا دشر و ناسنا طابترا عوضوم رب هک
 ار هعسوت هژاو تیساسح .(0٩98 ،روپ عیفر)درب نیبزا ناوت یم یتس دیهت و رقف یداصتقا دشر قیرط زا و ناسنا یگدنز
 زا هک تسا ناهنپ یمیهافم هژاو نیا تشپ رد هک تسناد طیحم هعسوت ناونع اب للم نامزاس سنارفنک زا دعب ناوت یم
 هرابرد ینارگن و یژولوکا یعیبط مولع و یطیحم لئاسم لح تهج رد یشالت ناونع هب ار نآ ناوت یم فرط کی

 طسوت هک رادیاپ هعسوت .تسناد موس ناهج یداصتقا نارحب و رقف تالکشم رگید ییوس رگید زا و تعیبط تظافح
 هک هیداحتا نیا شلاچ .دش حرطم دیدرگ لیکشت یدالیم 6138 لاس رد تعیبط ظفح یارب یللملا نیب هیداحتا
 یناهج هتیمک یدالیم ٩138 لاس رد .درک رادیاپ هعسوت هب ینایاش کمک یروئت ظاحلزا تسا ناهج تظافح یژتارتسا
 تیرشب :تسا رادیاپ هعسوت زا یعماج فیرعت زا یکاح هک‘درک شرازگ ار (ام كرتشم هدنیآ) مان هب طیحم هعسوت
 یارب هدنیآ یاه لسن ییاناوت نداتفا رطخ هب نودب ار لاح یاهزاین هک دنک نیمضت ات دراد ار یرادیاپ هعسوت ییاناوت
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 هدنیآ هب شرگن یعون ار یرادیاپ نارظن بحاص زا رگید یخرب .(3198 ،یونثم)دنیامن مهارف ناشیاهزاین نیمأت
 زکرمتم یونعم و یقالخا لوصا و اه شزرا زا ییا هعومجم یور رب هک دشاب یم یریسم هشقن عقاو رد هک دنناد یم
 رد رییغت دنیارف کی یاراد هکلب ،درادن ار یگنهامه زا تباث تلاح کی رادیاپ هعسوت .(9198 ،یصوصرم) تسا

 اب راگزاس ار یداهن رییغت و یژولونکت هعسوت یدربهار و یراذگ هیامرس تهج نداعم زا جارختسا هک تسا یزیچ
 لماع ود اب ار رادیاپ هعسوت .(3198 ،سراپ -ناهج شقن رواشم ناسدنهم)دزاس یم زورما یاهزاین دننامه یتآ یاهزاین
 ار هیلوا یگدنز طیارش ناوت یم لماوع نیا اب هک سابل و اذغ نوچ هیلوا یاهزاین موهفم :تخانش ناوت یم هدننک نییعت
 هدنیآ یاهزاین نیمأت یارب طیحم ییاناوت اب یعامتجا یهدنامزاس و یروانف عبانم یاضاقت یراگزاس موهفم .درک مهارف
 یارب عماج هار کی داجیا اب طابترا رد رادیاپ یرامعم شلاچ رادیاپ یگدنز یارب فلتخم یاه هاگدید .دریذپ یم ار
 یداصتقا یگنهرف یاه شزرا و یگدنز تیفیک حطس ندروآ تسدب یارب لاح نیع رد و یطیحم یاهدرواتسد
 .(٩198 ،ناراکمه و یثراو)دشاب یم یعامتجا
  هعلاطم دروم طیحم
 و یلامش ضرع هجرد 0009 ات 19 نیب ،عّببرم رتمولیک 81338 دودح یتعسو اب ،نارهت رهش تیزکرم هب نارهت ناتسا

 بونج زا ،مق ناتسا هب بونج زا ،ناردنزام ناتسا هب لامش زا ناتسا نیا .تسا هدش عقاو یقرش لوط هجرد 90 ات 60
 قبط ناتسا نیا تیعمج .تسا دودحم نانمس ناتسا هب قرش زا و زربلا ناتسا هب برغ زا ،یزکرم ناتسا هب یبرغ
 طاقن رد 130181 و یرهش طاقن رد 69330138 هک تسا  هدوب رفن ٩90٩0398 رب غلاب 0398 لاس یرامشرس
 یدمح)دور یم رامش هب زین ناریا روشک تختیاپ نارهت رهش .تسا نارهت رهش ناتسا نیا زکرم .دنتسه نکاس ییاتسور
 .(0 :3198 ،یباختناریما و

 
  نارهت رهش ییایفارغج تیعقوم :1 هشقن
 https://newleftreview.org :عبنم

 نیا زا .تسا  هداد یاج دوخ رد ار روشک لک تیعمج دصرد ٩8/0 ،تیعمج رفن نویلیم 98 زا شیب اب نارهت ناتسا
 زا دصرد 90/0 .دنتسه نکاس نآ ِمییاتسور قطانم رد رفن رازه 8/808 و یرهش قطانم رد رفن رازه 038303 ،نازیم
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 دشر .(9198) ،یصوصرم)دنتسه نکاس ناتسا رگید رهش 11 رد یقبام و نارهت رهش رد نارهت ناتسا یرهش تیعمج
 ،نارهت ناتسا یاهرهش نایم .تسا هتفای شیازفا یکدنا لبق ههد اب هسیاقم رد هک تسا دصرد 1/8 نارهت رهش تیعمج
 و دصرد 68 اب درالم ،دصرد 88/1 اب رهش لامک و دراد رارق دشر لوا ماقم رد ،هنایلاس دشر دصرد 08/1 اب رایرهش
–0198 ههد لوط رد .دنراد رارق یدعب یاه ماقم رد هنالاس دشر دصرد 1/1 اب تشدافص و دصرد 3/3 اب تشدکاپ

 و ناتسغاب و دابآ حلاص ،هشیدنا یاهرهش اه نآ نیرت گرزب هک دنا هدش هفاضا نارهت ناتسا یاهرهش هب رهش هد 0٩98
 ناتسا .تسا هدوب رفن 66٩8 اب دنمجرا رهش اه نآ نیرت کچوک و رفن رازه 93 ،رازه 30 ،رازه 10 ،رازه 0٩ اب دابآریصن
 .(0 :3198 ،نامه)تسا ناتسهد 1٩ و رهش 01 ،ناتسرهش 08 یاراد هزورما نارهت

 
  ینوماریپ یاهرهش و نارهت :2 هشقن
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 قبط نارهت رهش تیعمج .تسا نارهت ناتسرهش و نارهت ناتسا زکرم ،ناریا تختیاپ و رهش نیرت گرزب نارهت
 رهش نیمجنپ و تسیب نارهت .تسا عّببرم رتمولیک 1٩0 تحاسم و رفن 06٩9301 رب غلاب (0398) لاس یرامشرس
 هدش عقاو رزخ یایرد بونج یرتمولیک 388 رد زربلا هوک هتشر هنماد بونج رد .دیآ یم رامش هب ناهج تیعمجرپ
 ورتم تخاس لاح رد طخ 1 و ورتم لاعف طخ ٩ و یهارگرزب مکارتم هکبش کی ،هلحم 1٩9 یاراد رهش نیا .تسا
 لاس هب نارهت یئافوکش هنیشیپ .(9198 ،یصوصرم)دنا هدرک اج هباج ار رفاسم نویلیم ٩8٩ ،1398 لاس رد هک تسا

 اب یولهپ هاش اضر راگزور رد سپس .ددرگ یمزاب ،دیزگرب یتختیاپ هب ار نآ راجاق ناخ دمحم اغآ هک یماگنه م 11٩8
 بذج زکرم ،م 6038 ههد زا .دومن بذج ار شنوماریپ اه ناتسا زا یرایسب مدرم و تفای شرتسگ یرتشیب باتش
 .(068 - 03 :9198 ،نامه)تسا  هدوب ناریا رسارس زا یدایز نارجاهم
 هّللحم 1٩9 و (شیرجت و یر لماش) هیحان 198 ،هقطنم 33 هب نارهت .تسا  هدش زکرمتم نارهت رد ناریا یرادا راتخاس
 نابزیم نارهت .دیآ یم باسح هب نآ رگید دامن زین دالیم جرب .تسا یدازآ جرب نارهت رهش دامن .تسا هدش میسقت
 ،کینورتکلا و قرب ،وردوخ تازیهجت هنیمز رد یتاجناخراک ،تسا ناریا یتعنص یاه تّبیلاّبعف زا یمین هب کیدزن
 تالوصحم و شرف گرزب رازاب نینچمه نارهت ،دنا هدش عقاو رهش نیا رد ییایمیش داوم و نامیس ،رکش ،تاجوسنم
 .(3198 ،یونثم)تسا ناریا رسارس رد ناملبم
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 نارهت رهش تامیسقت :3 هشقن

 https://www.researchgate.net :عبنم

 یخیرات نکاما ،هموح و نارهت رد .دراد دوجو نارهت تفن هاگشیالاپ مان هب تفن هاگشیالاپ کی نارهت هموح بونج رد
 یاه تختیاپ نیرت نارگ تسرهف رد .تسا هتفرگ رارق نایتشترز یاه هدکشتآ و اه هسینک ،اهاسیلک ،دجاسم ریظن یبهذم
 نیرت نارگ تسرهف رد نینچمه نارهت .(3198 ،یونثم)تشاد رارق رخآ هّللپ رد نارهت ،یدالیم 1663 لاس رد ایند
 طسوتم هنیزه نینچمه .دراد یاج رخآ هب هدنام یکی هّللپ رد ،یگدنز یاه هنیزه صخاش یانبم رب و ایند یاهرهش
 اب و مشش و هاجنپ هبتر یلخاد صلاخان دیلوت تهج زا نارهت .تسا ناریا یاه ناتسا رگید ربارب ود نارهت رد راوناخ
 تایلام زا دصرد 99 نارهت مدرم .دراد ایند یاهرهش نیب رد ار مهن و تسیب هبتر ،یرهش هقطنم تیعمج ندرک ظاحل
 6698 لاس زا نارهت رد نیداینب یاه ینوگرگد نامگیب .(098 :0398 ،نارگید و هداز میهاربا)دننک یم تخادرپ ار روشک
 و اه قدنخ نآ یپ رد هک 6398 ات 6698 لاس .دوش یم میسقت ادج ًاالماک هرود راهچ هب هک تسا هدش داجیا دعب هب
 .تفای یسدنه و مظنم لکش یکدنا و داهن شرتسگ هب ور یوس راهچ زا رهش و دش هتشادرب نایم زا اه هزاورد
 ،هجراخ روما ترازو ،(ناریا یلم کناب قودنص نامتخاس نایم نآ زا) یلم کناب تاسیسأت و اه نامتخاس نینچمه
 ناتسرامیب دنچ و نارسفا هاگشاب ،نارهت ویدار هدنتسرف هاگتسیا ،نارهت هاگشناد ،نهآ هار هاگتسیا ،روشک لک ینابرهش
 .(3198 ،یونثم)تسا هرود نیا هب طوبرم
 طیارش زرم رد نارهت .تسا ینابایب همین ،تشد رد و لدتعم یاوه و بآ یاراد یناتسهوک قطانم رد نارهت یاوه
 میلقا یاراد نارهت .تسا یسونایقا تیعضو زا رتشیب یرب تیعقوم هب نآ لیامت و هتفرگ رارق یسونایقا و یرب یوج
 دوجو ،مکارتمان تفاب نینچمه .تسا رهش قطانم رگید زا رت کنخ رتشیب عافترا لیلد هب رهش لامش .تسا کشخ همین
 دنا هدرک کمک زین رهش لامش رد یتعنص یاه تیلاعف ندوب مک و اه هارگرزب هیشاح زبس یاضف ،اه ناتسوب ،نهک یاه غاب
 رواشم ناسدنهم)دنشاب رهش یبونج قطانم زا رت کنخ دارگ یتناس هجرد 9 ات 3 طسوتم روط هب یلامش قطانم یاوه ات
  .(3198 ،سراپ ـ ناهج شقن
08 اب کچوک یرهش ،ناریا تختیاپ ناونع هب ندش هدیزگرب و راجاق هلسلس یراذگ ناینب زا شیپ ات نارهت ٬  نت 666

 نیرت گرزب هب راجاق هرود طساوا رد و داهن دشر هب ور نآ تیعمج ،دعب هب نامز نآ زا اما ؛دوب 1088 لاس رد تیعمج
 رد اه ینارهت زا رفن 931868 .دش مالعا رفن 063٩18 نارهت تیعمج 1038 لاس یرامشرس رد .دش لیدبت ناریا رهش
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 نیا ،تفرگ ماجنا 0998 لاس رد هک یمسر یرامشرس نیتسخن ساسا رب .دندوب رجأتسم رفن 90901 و کلام نامز نآ
8 ،روپ هعمج)تسا  هدوب ناریا رهش نیرت تیعمجرپ ،تیعمج نت 1936008 اب رهش  هیاپ رب نینچمه .(00 - ٩3 :019
 رد تیعمج عیزوت .تسا هدوب نت 06٩9301 ،نارهت تیعمج ،تفرگ ماجنا 0398 لاس رد هک یمسر یرامشرس نیرخآ
 دناوت یم نیا .تسا یرتمک تیعمج یاراد رتشیب یروانهپ دوجو اب نارهت برغ .تسا یرایسب یگدنکارپ یاراد قطانم
 .تسا رتشیب نارهت رهش بونج رد یروآداز نازیم نینچمه .دشاب نارهت رهش برغ رد دابآرهم هاگدورف دوجو تلع هب

 هداد رارق ریثأت تحت ًاالماک ار هقطنم نیا یعامتجا و یتیعمج تفاب ،نارهت 0 هقطنم رد ییوجشناد یاه هاگباوخ
 .(00 - ٩3 :0198 ،روپ هعمج)تسا د
 نیا هب ریخا لسن ود رد نارهت ناتسا نانکاس زا یمین زا شیب ،نارهت مدرم زا یتیعمج یرادرب هنومن یاه یسررب هیاپ رب
 .تسا هدوب راک یوجتسج سپس و راوناخ زا یوریپ لیلد هب نارهت هب ترجاهم تلع نیرتشیب .دنا هدرک ترجاهم ناتسا
 نارهت رهش هب طوبرم نآ رتشیب هک دنا هدمآ نارهت هب رگید یاهناتسا رد رگید یاه ناتسرهش یاهرهش زا نارجاهم رتشیب
 گرزب هورگ نیمود ،دنوش یم هدیمان نارهت یاه یرذآ و نارهت یاه كرت ًاامومع هک نارهت یاه یناجیابرذآ .تسا
 رسارس رد هک تسا نارهت دصرد 03 دودح رد اه یرذآ تیعمج هک دنتسه نابز یسراف ماوقا زا سپ نارهت یموق
 ،روپ یدمحا)دنتسه نارهت گرزب موق نیموس تیعمج نویلیم ود اب اه یناردنزام .دنتسه هدنکارپ نارهت رهش نالک
 نارجاهم زا رگید یجوم قارع و ناتسناغفا ینعی ناریا هیاسمه یاهروشک رد گنج تخس طیارش .(09 - ٩3 :1٩98
 اب و ناشروشک تیعضو ندش رتهب زا دعب یقارع و یناغفا نارجاهم زا یرایسب هکنیا دوجو اب .درک نارهت رهش دراو ار
 لباق تیعمج زونه لاح نیا اب دندرک كرت ار ناریا ،ناگدنهانپ یارب للم نامزاس یلاع یایراسیمک سناژآ یراکمه
 یماما هدزاود هعیش نارهت مدرم .دنا هدش نارهت مدرم زا یشخب و دننک یم یگدنز نارهت رد نارجاهم نیا زا یهجوت
 ،ینمرا ،یروطسن نایروشآ :لماش)یحیسم ،یدوهی ،ییاهب ،یتشترز ،فوصت ،(ینس) ناملسم بهاذم و نایدا و دنتسه
 و (سور سکدترا نایحیسم ،ینابر یحیسم تعامج ،نایناریا یگناخ یاسیلک ،ناتستورپ نایناریا ،کیلوتاک
 .(00 - ٩3 :0198 ،روپ هعمج)دنتسه تیلقا رد زین ناروابانادخ
 یسانش نیمز یاه یسررب .تسا ریذپ بیسآ هزرل نیمز هلمج زا یعیبط تارطخ و اهدادخر زا یرایسب ربارب رد نارهت
 ییاهزاسو تخاس ،رهش یاضف شرتسگ اب .دراد رارق یدایز یاه لسگ یور نارهت رهش هک تسا نآ رگنایب هدش ماجنا
 یاراد یر رهش و نارهت تشد ،نآ رب نوزفا .تسا هدش ماجنا زیخ هزرل و گرزب یاه لسگ یور ای میرح رد زین

 یسررب اب .دنوش ییاج هباج و شزغل راچد ،گرزب یاه لسگ شزرل ماگنه هب تسا نکمم هک تسا ییاه یگتسکش
 .تفای ناوت یم ار رتشیر هجرد ٩/٩ یگرزب هب ییاه هزرل نیمز ،نآ نوماریپ و نارهت هرتسگ رد هداد یور یاه هزرل نیمز
 دنا هتشاد یرتشیب تیلاعف راسمرگ لسگ و زربلا تاعافترا رد اشم یاه لسگ هک دهد یم ناشن اه یسررب نینچمه
 فالتخا .تسا هدش دای یدج یرطخ ناونع هب نارهت یرهش تاماقم طسوت زین لیس زا .(٩3 :0398 ،نارگید و ییاوقت)
 هناخدور ریظن ییاه هناخدور دوجو ،هژیو یمیلقا طیارش ،اه لیسم و اهدور رتسب ای میرح رد زاسو تخاس ،دایز عافترا
 تسا بالیس طسوت نارهت دیدهت یلصا لیالد هلمج زا هوک یاپ رد رهش نتفرگ رارق و رگید رامشرپ یاه لیسم ،جرک
 .(٩3 :0398 ،نامه)
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 دصرد 88 اهنت هک نیا اب .تسا زین نآ یداصتقا بطق نیرت مهم ،تسا روشک یسایس زکرم هک نیا رب هوالع نارهت
 هتبلا .تسا رهش نیا هب طوبرم ناریا یلخاد صلاخان دیلوت دصرد 03 دودح ،دننک یم یگدنز نارهت رد روشک تیعمج
 اهنت یداصتقا تیلاعف نیا دصرد 61 زا شیب هک یروط هب ،تسین تخاونکی مدرم نیب رد دیلوت میظع مجح نیا عیزوت
 تمیق .دنتسه نکاس رهش لامش دنمتورث یحاون رد ًااتدمع هک تسا هتفرگ رارق رهش نیا تیعمج دصرد 68 رایتخا رد
 رد نونکا مه یتلود نامزاس 6608 زا شیب .تسا ناهج لک رد اه نیرت نارگ ءزج نارهت رهش طاقن یخرب رد نیمز
 و درف شناد)تسا یتلود یاه نامزاس نیا رایتخا رد زین نارهت یاه نامتخاس نیرت نارگ و دننک یم تیلاعف نارهت
 صلاخان دیلوت ،عبرمرتمولیک 1٩0 دودح یتحاسم و نویلیم 3 دودح یتیعمج اب نارهت .(60 - 31 :3198 ،نارگید
 ییاهرهش زا رتالاب و ناهج دنمتورث رهش نیمشش و هاجنپ هدر رد ار رهش نیا هک دراد رالد درایلیم 11 ربارب یلخاد
 تیعمج اب ییاهرهش اب نانچمه هک دنچره ،تسا هداد رارق گروبماه و نویل ،ماگنمریب ،نیلرب ،نوبسیل ،ضایر نوچ
88 دودح تیعمج اب) سلجنآ سل دننام دوخ هباشم  رالد درایلیم 390 نآ یلخاد صلاخان دیلوت هک (نت نویلیم ٫1
 تامدخ شخب .دراد هلصاف رالد درایلیم 601 یلخاد صلاخان دیلوت اب (نت نویلیم 1٫9 تیعمج اب) ندنل ای تسا

 و (دصرد 18) تعنص یاه شخب بیترت هب نآ زا سپ و دراد نارهت یلخاد صلاخان دیلوت رد یدصرد 1٩ یمهس
 اب یشورف هدرخ و یشورف هدمع یاه تیلاعف هتشر ،نارهت ناتسا رد تامدخ شخب رد .دنراد رارق (دصرد 1) یزرواشک
 .دنراد یلخاد صلاخان دیلوت رد ار مهس نیرتشیب دصرد 03 اب راک و بسک و تالغتسم و دصرد 13
 هتشذگ ههد رد .دنتسه زکرمتم نآ هموح رد (رب نیمز) یتعنص یاه تیلاعف و رهش لخاد رد نارهت یتامدخ یاه تیلاعف
 هجیتن رد و هدرک دودحم ار رهش نورد هب نادراو هزات موجه رهش نیا رد نکسم ندوب نارگ و تیعمج یالاب مکارت
 یهاگباوخ قطانم ناونع هب رهش هموح رد اه نآ رارقتسا ببس رما نیا اما تسا هتفای شهاک نآ تیعمج دشر دصرد
 ،دنا هجاوم اهرهش هب ترجاهم و تیعمج یبسن شهاک اب روشک ییاتسور قطانم ریاس هک یلاحرد هک یروط هب ،هدش
 لیلد نیمه هب .تسا هدیسر دصرد ٩/0 هب دصرد 0/0 زا اه نآ تیعمج دشر و دنریذپرجاهم سکعرب نارهت یاهاتسور
 لاس رد دصرد 83 زا و هتفای شهاک تعرس هب هتشذگ هد دنچ رد نارهت ناتسا هب تبسن نارهت رهش یتیعمج مهس
 هعومجم هک دنچره لک رد نیاربانب ؛تسا هدیسر 0198 لاس رد دصرد 10 و 0٩98 لاس رد دصرد 3٩ هب 0098
 هتفر هتفر رهش دوخ یاج هب نارجاهم نیا اما تسا روشک رد یرهش هعومجم نیرتریذپرجاهم نانچمه نارهت یرهش
 .(60 - 31 :3198 ،نارگید و درف شناد)دنا هدرک باختنا دوخ دصقم ناونع هب ار نآ هموح
  اههتفای
 زا یکی زین ریخا یاه ههد رد ؛تسا هدوب خیرات لوط رد یرشب بتاکم یاهراعش نیرت باذج زا یعامتجا تلادع
 ۀمه ۀنانیب عقاو درکیور زا یشان هلئسم نیا .دنراد هجوت نآ هب یعامتجا مولع نادنمشناد هک تسا یتاعوضوم نیرت مهم
 عماوج یاه نارحب لیلد نیرت یلصا ،رضاح رصع رد .دشاب یم ناهج رد یرباربان دنیارف هب یناسنا مولع یاه هتشر
 تسا یمیهافم هلمج زا یعامتجا تلادع .(00 ؛0٩98 ،روپ عیفر)دراد هشیر یتلادع یب و یعامتجا یرباربان رد یرشب
 یعامتجا نییاپ ۀقبط زا یدرف هک یا هنوگ هب ؛تسا هتشاد یفلتخم یاه تشادرب و اه دربراک ،رشب یگدنز خیرات رد هک
 اب تختیاپ نیشن هّلفرم ۀقطنم رد نکاس دنورهش ،ناملسمریغ یدرف اب ناملسم یدرف ،الاب یداصتقا هاگیاپ اب یدرف اب
 و نامز هب زین تلادع نیاربانب .دنراد تلادع زا یتوافتم هاگدید کی ره هریغ و هداتفا رود یاتسور رد نکاس درف کی
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 زادنا مشچ ایوگ .(39 ؛0198 ،یتسار و داژن یمتاح) تسا هتسباو یعامتجا یاهراتخاس و ماظن طباور عون و ناکم
 ریثأت هب هتشذگ زا شیب نیشیپ یاه ههد رد زین ناناد یفارغج ور نیا زا ؛دنک یم هولج کیرات ،تلادع نودب تایح
 ناج .(18 ،9198 ،یصوصرم) دنراد هجوت اهرهش ییاضف یبای نامزاس و یژولوفروم رد یرباربان و یعامتجا تلادع
 تلادع وا رظن قبط .درب راک هب یزورما یانعم هب ار یعامتجا تلادع حالطصا هک تسا یسک نیتسخن ،لیم تراوتسا
 تیمسا دیوید .(Miller, 1999: 2)دنراد یگتسیاش هک دشاب هتشاد یناسک ۀمه اب یناسکی راتفر ،هعماج ینعی یعامتجا
 دیوید .(308 ؛8198 ،تیمسا) تفگ نخس ایفارغج رد یعامتجا تلادع و هافر ۀرابرد هک دوب یناد یفارغج نیتسخن زین
 ،ییوکش)دناد یم ییایفارغج یاه هشیدنا رد بالقنا ،ییایفارغج یاه لیلحت رد ار یعامتجا تلادع یریگراک  هب یوراه
 زا یا هعومجم ای) لصا ناونع هب تلادع» :دروآ یم نینچ یعامتجا تلادع و تلادع فیرعت رد یوراه .(818 :8398
 ،عقاو رد زین یعامتجا تلادع .تسا هدمآ دوجو هب داضتم یواعد لصف و لح یارب هک دوش یم  هتفرگ رظن رد (لوصا
-«تسا دارفا تفرشیپ یارب یعامتجا یراکمه ۀمزال هک تسا یتاضراعت رب هبلغ یارب لوصا نیا صاخ دربراک
 یروط هب ؛تسا لایس و ینهذ تیاغ هب یموهفم ،جیار روصت فالخرب یعامتجا تلادع موهفم .(٩3 ؛0٩98 ،یوراه)
 مهم ،نیب نیا رد هچ نآ .(98 ؛3٩98 ،داژن ینغ)دوش یمن روصت ناگمه یارب لوبق لباق و صخشم ،ینیع ینومضم هک
 ،هداس نابز هب .(soja, 2010: 9)تسا یعامتجا تلادع ینیع دومن تروص هب ییاضف تلادع موهفم هب زاین دیامن یم
 رد عامتجا و اضف نیب شنک مهرب لیلحت و هیزجت ور نیا زا ؛تسا اضف و یعامتجا تلادع ۀدنهد طابترا ییاضف تلادع
 :Dufaux, 2008) تسا یرورض اه نآ لح ای شهاک یارب ییاه تسایس میظنت ۀویش و یعامتجا یاه یتلادع یب مهف

 یبایزرا ۀئارا زا نازیر همانرب نونکات یلو ؛تسا هتفای یدایز ۀعسوت ،هتشذگ ۀهد ود یط ،ییاضف تلادع عوضوم .(2
 تسا هدوبن یلمع یناسآ هب لاح هب ات ییاضف تلادع اریز ؛دنا هدوب ناوتان ییاضف تلادع زا هبناج همه و لماک
(Kinman, 199:663). تروص یرهش یمومع تالیهست ییاضف تلادع ۀرابرد یکدنا یملع تاعلاطم ،رگید فرط زا 
 :Tsou et al, 2005) تسا هدش زکرمتم تالیهست زا دحاو عوضوم رد رتشیب زین هدش ماجنا تاعلاطم و تسا هتفرگ

42). 

 فلتخم قطانم نیب ،عبانم و تاناکما هنالداع ییاضف عیزوت اب فدارتم رهش یعامتجا تلادع ،ییایفارغج هاگدید زا
 و یعامتجا نارحب هب عبانم و تاناکما ۀنالداع ندشن عیزوت اریز ؛تسا اهنآ هب نادنورهش ربارب یبای تسد و یرهش
 هک تسا یلمع ،تامدخ هب یسرتسد رد یتلادع یب .(3٩ ؛٩198 ،داژن یمتاح)دوش یم رجنم ییاضف ۀدیچیپ تالکشم
 رب دیاب ییاضف تلادع لیلحت یارب دندقتعمنیلسنا و نلات .دهد یم  شیازفا ار هعماج نورد یعامتجا یاه یرباربان
 دیکأت یعامتجا ـ یداصتقا فلتخم یاه هورگ یناکم عیزوت اب یمومع تامدخ و تالیهست یناکم عیزوت ۀسیاقم
 .(Talen & Anselin, 1998: 598) دریگ تروص یرتشیب
 دیوید .تسا یعامتجا تلادع زا یا هخاش و یرهش تاسیسأت یزیر همانرب یلصا زکرم ییاضف تلادع ،یلک روط  هب
 تروص ییایفارغج لیلحت و هیزجت یاه شور قیرط زا دیاب موهفم کی ناونع  هب یعامتجا تلادع تسا دقتعم یوراه
 .(Ebrahimabadi, 2008: 19)دریذپ
 .دنزاس یم رارقرب ار ییاضف تلادع ،تالحم نیب هک دندیفم و رثؤم لماوع هلمج زا یرهش تامدخ و اه یربراک
 ۀمزال رگید ترابع هب و یداصتقا و یعامتجا تلادع ینعی رتگرزب یفده هب ندیسر یانبم ییاضف تلادع ،نیاربانب
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 هژیو هب ،نازیر همانرب نایم رد هتخانشان یموهفم نیمزرس شیامآ .(0٩98 ،یوراه)تسا یعامتجا تلادع هب ندیسر
 دوجو نیا اب .(8198 ،تیمسا)تسا هتفرگ رارق داقتنا و ثحب دروم یملع لفاحم رد رتمک و تسا یشخب نازیر همانرب
 یاهزاین اب قیبطت ،یعیبط یدنمناوت زا یریگ هرهب رد لداعت داجیا ،طیارش میظنت ،ریبدت ،نیمزرس شیامآ :تفگ ناوت یم
 رب ینتبم نیمزرس شیامآ تیهام تقیقح رد .تسا دیدج یاه لداعت دوبن زا یریگولج و یرباربان شهاک و یناسنا
 رکف و مظن لماع هب هکلب ،درادن هیلوا طابترا یلام عبانم اب اهروشک هعسوت .تسا یا هقطنم كرد و یا هقطنم هعسوت
 .(3٩98 ،داژن ینغ)دروآ یم دوجوب ار رکف و مظن هیاپ نیمزرس شیامآ ینابم و تسا هتسباو
 زا و دوش ماجنا یعقاو لکش هب یناتسا و یشخب ،یا هقطنم یزیر همانرب هک دنک یم مهارف ار هنیمز نیا نیمزرس شیامآ
 یلم فرصم و دیلوت ساسارب ابیرقت ار داصتقا هک تسا هدوب نیا رب شیارگ اهتدم .میریگب هلصاف زکرمتم یزیر همانرب
 هراب رد یریگ میمصت ،دنا هتشاد راهظا گرزب نازادرپ هیرظن هک روطنامه اما .دنداد یم رارق تواضق دروم یلک روط هب
 یلک روط هب .دراد تیمها هژورپ یراذگ هیامرس هرابرد یریگ میمصت هزادنا هب دوش عقاو اجک رد دیدج یا هژورپ هکنیا
 دناوت یم هک یبوخ نامه هب دناوتب یا هقطنم ره تیعمج دهد هزاجا هک تسا نیا نیمزرس شیامآ فده تفگ ناوت یم
 نیمزرس شیامآ زا فیراعت نیرتربتعم زا یکی ربانب .دزادرپب یگدنز هب مه دوخ هقطنم رد ،دنک یگدنز یرگید یاج رد
 و تسین یداصتقا طقف نآ فده هک تسا یداصتقا یاه تیلاعف و یعیبط عبانم هب هجوت اب تیعمج رتهب عیزوت حرط
 .(8398 ،ییوکش)دراد رظن رد ار تیعمج هوقلاب یاه تیفرظ لماک هعسوت و هافر
 نیرتهب فده اب یزیر همانرب نیا.دریگ یم رارق هجوت دروم نیمزرس یزیر همانرب رد اه تیلاعف ،ییاضف دعب نینچ رد
 یزیر همانرب عون نیا یلصا نوناک هک دنچره ،دوش یم ماجنا نیمزرس فلتخم یعیبط عبانم و یناسنا یورین زا هدافتسا
 یاه همانرب قابطنا نازیم ،یگتفای هعسوت یاهرایعم و یداصتقا یاه صخاش زا یکی .تسا یداصتقا ییاراک هراومه
 ساسا رب اهنامزاس یتایلمع و ییارجا یاه همانرب رگا .تسا نیمزرس شیامآ عماج تاعلاطم و ینابم اب ییارجا
 و داژن یمتاح)دراد لابند هب زین ار هعسوت و تفرشیپ یاهیریگ تهج ،دشاب هدش میظنت نیمزرس شیامآ یاه هفلوم
 .(٩198 ،ناراکمه
 هعسوت رد هک نیمزرس شیامآ فادها هب رگا و تسا یرگن عماج هک نیمزرس شیامآ تیهام و اه یگژیو هب رگا
 و هعسوت رد نیمزرس شیامآ مهم شقن ،مینک هجوت ،دوش یم هصالخ عبانم زا هنیهب هدافتسا و هنالداع هعسوت و نزاوتم
 هدافتسا هب فوطعم هک نیمزرس شیامآ موهفم هب رگا .(0198 ،یتسار و داژن یمتاح)تسا نییبت لباق یبوخب تفرشیپ
 بولطم هدنیآ ققحت یارب یتسیز طیحم و یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا یهدنامزاس ،نیمزرس یاه تیلباق زا تسرد
 هدهاشم ،نیمزرس شیامآ بتاکم یریگ لکش هچخیرات یسررب اب .میرب یم یپ رتشیب نآ تیمها هب ،مینک هجوت ،تسا
 لح یارب و تسا هدوب یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاهنارحب لصاح ،قوف بتاکم یریگ لکش للع هک دوش یم
 تیهام هب هجوت اب .(1198 ،نایرظن)دنا هتفرگ هرهب نیمزرس شیامآ مرها زا یسایس و یعامتجا ،یداصتقا یاه نارحب
 هعسوت مشش همانرب تادیهمت دیاب هکنیا هب هجوت اب و تسا کیژتارتسا یزیر همانرب رب ینتبم هک نیمزرس شیامآ
 یتصرف نیمزرس شیامآ یاه هفلوم ینابم اب ییانشآ و یزومآ تراهم ،دوش ماجنا روشک یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا
 رد اهنامزاس و اهشخب ،قطانم مهس نییعت و یناتسا یاهتیفرظ زا هدافتسا درکیور اب تدمدنلب یاه همانرب هیهت یارب ار
 دنس نایم نیا رد .(٩٩98 ،ناراکمه و یروجک یدورنامک)دنک یم مهارف روشک تدم دنلب فادها و اه همانرب ققحت
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 رب فیاظو نیا هک هدرک نیعم دنس فادها ققحت یارب ار یفیاظو ،تسا روشک یلم دنس نیرتالاب هک زادنا مشچ
 فیلاکت .دراد یزیر همانرب نایرج رد ار شقن نیرتشیب شیامآ یاه همانرب و دنوش یم یلمع یزیر همانرب نایرج ساسا
 اب ار اهتیلاعف و اه همانرب هک تسا هدرک فلکم ار اههاگتسد روشک هعسوت مجنپ همانرب 918 هدام هلمج زا ینوناق
 ترورض ،صوصخ نیا رد سلجم و تلود مزع و هدارا ودننک میظنت و هیهت نیمزرس شیامآ و یزیر همانرب درکیور
 .(6398 ،ناراکمه و گنژا)دنک یم نایب ار نیمزرس شیامآ هزوح رد یزومآ تراهم
 شیامآ یزیر همانرب ،تخادرپ نآ هب ًاالقتسم دیاب یشخب و نالک یاه یزیر همانرب رانکرد هک یدیلک و مهم لئاسم زا

 هئارا ار یا هقطنم یزیر همانرب زا یعماج دنور ،نیمزرس شیامآ یزیر همانرب .تسا یا هقطنم یزیر همانرب و نیمزرس
 یارب لمکم نیرتهب روشک کی حطس رد یا هقطنم یزیر همانرب یریگراک هب یارب یزیر همانرب زا لکش نیا .دنک یم
 هاگن یلم یاضف هب هبناج همه و عیسو یدید اب نوچ نیمزرس شیامآ یزیر همانرب .تسا یشخب و نالک یزیر همانرب
 رب سپس .دهد یم رارق ییاسانش و هعلاطم دروم فلتخم تاهج زا و تقد و هلصوحاب ار روشک قطانم ۀمه ،دنک یم
 یلم یاهدرکلمع جیاتن تارثا یگنهامه و یتخاونکی هب هجوتاب هقطنم ره یاهدادعتسا و اه تیلباق ،اه یدنمناوت ساسا
 .(6398 ،یمتسر و روپ شاداد)دنک یم لوحم هقطنم ره هب ار یصاخ تیلوئسم و شقن ،یلم حطس رد اه نآ
 یاضـف یهدناـمزاس و ییارـگ تـیفـیک ،ییارگ لـک ،یشیدنارود ،یرگن عماج ،نیمزرس شیامآ تایصوصخ نیرت مهم
 هقطنم ره هک یا هنوگ هب ،تسا نیمزرس رد تیلاعف و تیعمج ۀنیهب عیزوت ،نیمزرس شیامآ فده .تسا روشـک
 و دشاب رادروخرب یعامتجا و یداصتقا یاه تیلاعف زا یبسانم فیط زا دوخ تیعقوم و اهزاین ،اه تیلباق اب بسانتم

 زا تسا ترابع نیمزرس شیامآ یلک فده ،رگید ترابع هب .دریذپب دوخ یداصتقا تیفرظ و ناوت اب بسانتم یتیعمج
 یهدنامزاس یانبریز نیمزرس شیامآ .یلم عفانم بوچراچ رد نیمزرس زا بولطم یرو هرهب روظنم هب اضف یهدنامزاس
 ,Averroes)تسا یلم و یا هقطنم یاه یریگ میمصت و یزیر همانرب یلصا رازبا رگید ینایب هب و تسا یا هقطنم ۀعسوت

 رازبا و دروآ یم مهارف ار هقطنم ره یعامتجا  - یداصتقا هعسوت یاه همانرب ۀیهت یلصا ۀنیمز ،نیمزرس شیامآ .(1956
 یارب هک اج نآ زا .دوب دهاوخ ییاضف و یکیزیف یاه یزیر همانرب اب یعامتجا و یداصتقا یاه یزیر همانرب قیفلت یلصا
 راک  هب یطیحم و ییاضف عبانم و یداصتقا ،یناسنا عبانم زا معا ار یعامتجا عبانم ۀمه دیاب ،هعسوت فادها ققحت
 عماج یاه همانرب و اه حرط یانبم نیمزرس شیامآ نیاربانب ،تسا یزیر همانرب مزلتسم اه نیا همه یریگراک هب و تفرگ
 و عماج یزیر همانرب بلاق رد نانآ عومجم ای ییاضف و یعامتجا ،یداصتقا یاه یزیر همانرب ۀدنهد دنویپ و هدوب هعسوت
  .(Bentham, 1986)تسا یا هقطنم و یلم سایقم رد
 رد ار شقن نیرت یدیلک ،نآ یریگ لکش رب مکاح یاه یدنمنوناق لیلحت و اضف هلوقم ،نیمزرس شیامآ ثحب رد
 اضف تفگ ناوت یم عومجم رد اما ،دراد دوجو یفلتخم ریباعت و اه تشادرب اضف دروم رد یلک روط هب .دراد یزیر همانرب
 و تسا نیمزرس زا یصخشم طیحم رد هعماج زا یشخب یعامتجاـ  یداصتقا لباقتم طباور لصاح و هدنریگربرد
 ییاضف نامزاس .(Fainstein, 2005)تسا اضف رد ناسنا یاه تیلاعف و اضف و ناسنا نیب طباور نییبت ییاضف نامزاس
 یاه شنک و یعامتجا  ـ  یداصتقا راتخاس و رارقتسا عیزوت و تیعمج ناکسا و شنکارپ یگنوگچ و یلک یامیس
 هچ هب یلم تالوحت هک تفایرد ناوت یم اضف یبای نامزاس دنور تخانش اب .دزاس یم صخشم ار اه نآ نیب لباقتم
 هجیتن ناوت یم نینچمه .هن ای تسه روشک ۀعسوت یژتارتسا اب قفاوت رد هجیتن رد و دراد شیارگ ییوس و تمس
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 رجنم هک یلماوع .دروآ دوجو هب ای درک فیعضت ای تیوقت دیاب ار اهدنور مادک ،یلم یاضف یزیر همانرب رد هک تفرگ
 .یدارا ریغ ای یدارا لماوع زا دنترابع ،دوش یم (یدارا ریغ و یدارا لماوع) اضف کی ای نیمزرس کی یریگ لکش هب
 اه نآ لوحت و رییغت رد یا هدننک نییعت شقن رضاح طیارش رد لقادح ،ناسنا هدارا هک دنتسه یلماوع یدارا ریغ لماوع
 تالوحت و رییغت و یماظن و یسایس ،یگنهرف یاه یگژیو ،یداصتقا راتخاس هورگ هس رد ار یدارا لماوع اما .درادن
 .(Fainstein, 2010)دننک یم یدنب هقبط یلمارف
 یعامتجاـ  یداصتقا فلتخم یاه همانرب ندرک گنهامه و میظنت رب نوزفا ،یا هقطنم یزیر همانرب تفگ دیاب تروص ره هب
 تابجوم ندروآ مهارف و یزیر همانرب رد قطانم و مدرم تکراشم یارب تسا یدنیآرف ،یلحم تاناکما و اهزاین اب
 رظن زا یا هقطنم یزیر همانرب .یا هیحان یاه یگژیو اب یلم نالک یاه همانرب قابطنا تهج رد الاب هب نییاپ زا یزیر همانرب

 نیا زا تیاکح مه یناهج براجت صوصخ نیا ردو دراد نیمزرس شیامآ اب یناوارف كرتشم هوجو ،اضف و ایفارغج
 رد یا هقطنم یزیر همانرب هکلب و مه رانک رد دیاب (نیمزرس شیامآ و یا هقطنم یزیر همانرب) ود نیا هک دراد تیعقاو
 .(Farabi, 1961)دریذپ ماجنا نیمزرس شیامآ بوچراچ
 روشک رد اضف یسایس تیریدم شلاچ نیرت مهم ،یناسنا و یعیبط داعبا رد تالکشم مکارت هطساو هب نارهت هزورما
 و لکشم نیا رب ندش هریچ یارب گنهامه تیریدم نادقف و تیعمج مکارت ،شلاچ نیا داعبا نیرت مهم زا .تسا
 رظن رد کیدزن و رود هنارک سپ زا ادج ار نارهت ییاضف رظن زا ناوت یمن هک اجنآ زا .تسا نآ زا یشان تالکشم
 نارهت تالکشم .تسا اه هنارک سپ نیا رد ییایفارغج/ییاضف تلادع نادقف دیآ یم مشچ هب هک یا هلاسم نیلوا ،تفرگ
 رد رادیاپ هعسوت و شیامآ درکیور نادقف .دنتسه لیلحت  لباق یلم و یا هقطنم ،یهاگ تنوکس -یدبلاک سایقم هس رد
 و هدش  هنیداهن و دیدش ییارگزکرمت هب رجنم زیچ ره زا لبق ناریا یزیر همانرب ماظن رد یلحم و یا هقطنم ،یلم سایقم
 بالقنا زا دعب و لبق هعسوت یاه همانرب درکلمع .()تسا هتشاد یپ رد زین ار روشک رد نوماریپ زکرم یوگلا یریگ لکش
 رد ییایفارغج/ییاضف یتلادع یب نینچمه .تسا هدش رجنم روشک ییاضف راتخاس رب مکاح یوگلا ندش نزاوتمان هب زین
 نارهت زورما تالکشم نارهت یرهش تیریدم رد هچراپکی تیریدم نادقف نینچمه و نارهت ناتسا رد نآ عبت هب و روشک
 هنالداع شیامآ درکیور اب دوجوم عبانم هب هجوت اب دیاب نآ هنیهب هرادا و نارهت تالکشم لح یارب .تسا هدش ببس ار
 تدمدنلب و نایم ،هاتوک قفا هس رد ییاضف تلادع کیتکات زا هدافتسا اب نیمزرس شیامآ یژتارتسا بلاق رد و اضف هب
 .دوش مهارف نارهت رهش هنیهب هرادا هنیمز ات ،درک یزیر همانرب
 ،تسا ینوزف هب ور هدنیآ رد تیعمج نیا و دنا هداد یاج دوخ رد ار ایند تیعمج زا یمیظع شخب اهرهش هک اجنآ زا
 شرتسگ و دشر لیلد هب و دنیآ یم رامش هب اهرهش عقاو رد اهروشک یداصتقا و یگنهرف هعسوت یلصا لماع نینچمه
 و کچوک یاهرهش و اهاتسور زا مدرم ترجاهم هلمجزا یلماوع هک گرزب یاهرهش تیعمج نوزفازور و هفقو یب
 یدایز تیمها گرزب یاه رهش هعسوت هب هجوت ،تسا رما نیا ثعاب ریمو گرم نازیم شهاک و دیلاوم دشر نینچمه
 هچ هب و هنوگچ اهرهش نیا هعسوت هک تسا نیا ،تسا لمات لباق و یلصا هلئسم اجنیا رد هچنآ یلو .تسا هدرک ادیپ

 .دشاب هتشاد تقباطم رادیاپ هعسوت لوصا اب و دنک نیمأت ار ناگدنیآ یاه زاین هک دریگ تروص دیاب یتروص

 و دوش یم مهارف اج همه زا اهنآ عبانم هک ییاهرهش ؛تساهرهش هطلس تحت یعقاو یانعم  هب ایند هک میدهاش هزورما
 ماظن هعسوت یاه شور هرابرد یرظن دیدجت ات تسا مزال نیاربانب ؛دسر یم ...و اه هناخدور ،رفسمتا هب اهنآ تاعیاض
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 یبآ یاه طیحم ،عرازم ،اه لگنج یور یرهش تاریثأت ندناسر لقادح هب یارب ییاه شور نتفای .دریگ تروص یرهش
 طیحم و اهرهش نیب رادیاپ طباور ات تفرگ رظنرد ار یلوقعم یاه شور تسا مزال روظنم  نیدب .تسا یرورض اوه و
 رد هک یا هنوگ هب اهرهش هعسوت هنیمز رد یناهج یاهرایعم هب هجوت اب و یللملا نیب حطس رد.دوش رارقرب یناهج تسیز 
 تروص دیاب هنوگچ نارهت رهشنالک نوچمه ییاهرهش هعسوت ،دشاب رادیاپ هعسوت و یطیحم  تسیز لوصا اب قباطت
 ؟دریگ

 ،ناگدنیآ یاهزاین هب هجوتاب ،نارهت رهشنالک نوچمه نردم یاهرهش عاضوا دوبهب تهج رد ،لاؤس نیا هب خساپ یارب
 یعس عقاو رد و هتفای یرتشیب مظن ،نآ هب طوبرم ثحابم و رادیاپ هعسوت لصا شرتسگ اب یرهش هعسوت یاه هاگدید
 هعسوت دنیارف رد عقاو رد .دوش هئارا بسانم یخساپ ،رادیاپ هعسوت یطیحم تسیز ثحب رب یلصا هیکت اب دوش یم
 رد یعس دنروآ دراو یا همطل هدنیآ یاه لسن هب قلعتم عبانم هب هکنآ نودب روشک ای و هقطنم ای رهش کی مدرم رادیاپ
 رطخ هب عبانم نیمأت رظن زا زین هدنیآ یاه لسن هک یا هنوگ هب دنراد  یعیبط عبانم زا هدافتسا و دوخ یگدنز تیفیک دوبهب
 و دنهد اقترا ار دوخ یگدنز حطس ...و  كاخ و بآ زا معا عبانم زا هدافتسا اب دننک یم یعس اهنآ هک لکش نیا هب .دنتفین
 نیا ،یعیبط عبانم زا یرادرب هرهب نمض عقاو رد ؛دننکن بیرخت زین ار یتآ یاه لسن یارب عبانم نیا ظفح نمض رد
 .دریگ رارق هدنیآ یاه لسن سرتسد رد ینونک لسن نازیم هب لقادح عبانم

 یرادیاپ یاه هلوقم زا یرایسب اما دنتوافتم رگیدکی اب رایسب ناهج کچوک و گرزب یاهرهش یاه یگژیو هچ رگا
 ماحدزا و مکارت هنوگچ هک دنریگب میمصت دیاب عماوج ناهج یاج همه رد بلغا اهزور نیا .دنتسه مه هباشم یرهش
 بسانم نکسم هب یسرتسد ،دننک یزاسکاپ ار هدولآ یاه نیمز ای اوه رد دوجوم یاه یگدولآ ،دنهد شهاک ار اه نیشام
 یعیبط یاه طیحم تیوقت ببس ،لاوز و بیرخت یاج هب هک دننک مهارف ییاه تخاسریز ،دننک نیمأت ناگمه یارب ار
 اب طبترم تامادقا زا یرایسب .دنهد اقترا ار یگدنز تیفیک و یربارب و دنروآ دوجو هب ار یلحم رادیاپ لغاشم ،دنوش
 .دنتفیب قافتا هعسوت لاح رد یاهروشک رد ،یتعنص یاهروشک یاج هب دنناوت یم یرادیاپ عوضوم

 ار وگلا نیا دنا هتسناوت هک ناهج رد هنومن رهش دنچ رد لمات و هاگن یرهش رادیاپ هعسوت یوگلا هب ندش لئان یارب
 وگلا نیا یارجا یاتسار رد یکمک دناوت یم رهش نیا رد هتفرگ ماجنا تامادقا و نارهت رهش اب نآ هسیاقم و دننک ارجا
 رد رادیاپ هعسوت یوگلا هب تبسن هبناج همه یدرکیور میبای یمرد هتفرشیپ یاهرهش هب هاتوک یهاگن اب .دوش بوسحم
 حضاو رپ .تساهنآ یرهش ناراذگتسایس دزن رادیاپ هعسوت لوصا تیمها رگناشن حوضو هب هک دراد دوجو اهرهش نیا
 و رهش هب یدج رایسب یاه بیسآ دناوت یم نادنورهش تدمزارد عفانم و میلقا ،گنهرف هب انتعا نودب هعسوت هک تسا

 روصت لباقریغ دحرس ات زین نونکا مه نارهت رهش سایقم میبای یم رد نارهت رهش هب یهاگن اب .دروآ دراو نادنورهش
 ،دوخ عوضوم نیا و تسا هتسباو شفارطا طیحم هب تدش هب شتاعیاض عفد و عبانم نیمأت یارب رهش نیا .تسا گرزب
 یفاک هناوتشپ نودب یاه لمعلاروتسد اب ناوت یمن ار نارهت عقاو رد .تسا یرادیاپ هیلع و دنک یم جیورت ار یرادیاپان
 و رهش نیا دایز رایسب تیعمج ،رهش دح زا شیب یگدرتسگ .درک یربهار یرهش لئاسم و تیریدم هنیمز رد یملع
 رارق یریسم رد ار یرهش تیریدم ،تسد نیا زا یلئاسم و کیفارت ،یطیحم  تسیز یاه یگدولآ عاونا دننام یلئاسم
 و یگرزب تلع هب نارهت رهش .دنک ذاختا ار رادیاپ هعسوت یوگلا یارجا نوچمه بسانم ییاه لح هار هک دهد یم

 نیاربانب .دزاس یم نکممریغ رایسب ار لوقعم ینامز زادنا مشچ رد رادیاپ یرهش داجیا ناکما ،نآ دح زا شیب تیعمج
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 .تسا رهش نیا رد یرادیاپ یارجا رد لماوع نیرت یلصا زا رهش نیا هعسوت یگنوگچ هب هجوت

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 زا رود هب دیاب زادنا مشچ نیا .میربب شیپ یرادیاپ لوصا اب بسانتم زادنا مشچ کی تهج رد دیاب ار رهش هعسوت
 نیرتهب نتفای نمض هک یا هنوگ هب .دشاب رهش هعسوت هنیمز رد یفاک شهوژپ نودب ای یملع هناوتشپ نودب یاهدرکلمع
 رما رد و دیسر زین رادیاپ هعسوت یوگلا و لصا اب یریذپ قابطنا رثکادح هب ناوتب نادنورهش لاح هافر نیمأت تهج هار
 نینچ یارب هک یشقن و هدنیآ تدمزارد عفانم و میلقا ،رتسب ،گنهرف یاه تیدودحم و تاناکما رب یرهش هعسوت

 ،یرهش یزیر همانرب و یرهش لئاسم ناسانشراک هتفگ قبط .دوش دیکأت هدش هتفرگ رظنرد روشک هعومجم رد یرهش
 دندقتعم ناهج هتفرشیپ یاهرهش ناریدم .تساهرهش رد یتامدخ یاهاضف هعسوت یاه هار نیرتهب زا نیمز ندرک دازآ
 .دش نآ یقفا دشر عنام و تخاس الاب مکارت اب و هدرشف دیاب ار رهش هک

 رهش رادیاپ هعسوت نمشد ،یقفا دشر .تسا یدومع دشر زا رتشیب بتارم هب یقفا دشر رد هدراو تاراسخ املسم
 هب زاین نآ عبت هب و دهد یم شیازفا ار یرهش یاه هلصاف ،دوش یم فارطا یاه نیمز نتفر نیب زا ثعاب ،تسا

 و  یزاس هدرشف ،مهم یاه رهش دربهار .دوش یم رتشیب ینیمزریز تاسیسات و یژرنا فرصم ،رت ینالوط لقنو لمح
 دناوت یم رهش عافترا رب ندوزفا نارهت نوچ یرهش رد نیاربانب .تسا هنادنمشوه یدومع دشر و مکارت شیازفا
 رد هکلب ینادابآ یارب اهنت هن هک یلح هار ؛دشاب اهنآ بسانم عیزوت و یتامدخ یاهاضف شیازفا تهج بسانم یلح هار
 زا هدافتسا اب زین هلزلز نوچمه یتارطخ تهج زا ینارگن .تسه زین رادیاپ هعسوت یوگلا رتشیب هچ ره ققحت تهج
 رگا دندقتعم یرهش یزیر همانرب ناسانشراک عقاو رد .دوش یم هتساک زاسو تخاس رما رد ایند زور و الاب یاه یژولونکت
 و رتهب و درک دازآ ار یرتشیب یاضف ناوت یم درک لیدبت ندوب هبترمدنلب هب ندوب هاتوک زا ار نارهت همانرب اب ناوتب
 .تخادرپ یتامدخ یاهاضف عیزوت هب رت هنالداع

 یمومع لقنو لمح یاه هناماس ،هعسوت هدرشف یاهوگلا دوجو اب اپورا یمیدق یاهرهش هعسوت هدرشف یاهوگلا
 هعسوت یارب نیداینب یعیبط یایازم ،اهنآ رد هدایپ نارباع هب شیارگ و اه هناخ و کچوک یاه هزاغم طالتخا ،بسانم
 ،یرهش یاه نامزاس و ورشیپ ناگدنهد هعسوت ،یلحم یاه تموکح طسوت یلعف تامادقا .دنتسه اراد ار یرهش رادیاپ
 ثحب هب اپورا هزادنا هب ناهج زا یا هطقن رتمک رد .دنا هدرک دراو رادیاپ یزیر همانرب هصرع هب ار عماوج نیا زا یرایسب
 یاه هعسوت و اهرهش دروم رد موهفم نیا یارجا هنیمز رد صخشم كرادم ناوت یم رتمک و تسا هدش هجوت یرادیاپ

 یاه ناکم و نیمز یگدولآ اب هطبار رد هسنارف تسایس لاثم یارب ؛درک هدهاشم دح نیا هب ات رگید یاهاج رد یرهش
 و یرهش یاه نیمز هرابود تیوقت و یزاسزاب ،ظفح اهنآ نیرت مهم هلمجزا یلصا درکیور دنچ هیاپ رب هدولآ
 اه شخب مامت رد تاریثأت نیا شهاک یارب ار یا همانرب هسنارف 9663 نئوژ رد نینچمه .دراد رارق یعیبط تسیز طیحم
 .درک بیوصت  یزاس نامتخاس و یزرواشک ،تاجناخراک ،لقن و لمح هلمجزا

 نیا .تسا هدش یکی یرهش یزیر همانرب رد رادیاپ هعسوت لوصا اب صاخ روط هب ابیرقت سیراپ رهش یاروش تسایس
 یزیر همانرب فادها نیا هب ندیسر یارب .دنراد یتسیز طیحم فادها هک دراد تسدرد ار ییاه هژورپ رضاح لاحرد رهش
 ات موهفم زا یرهش یزیر همانرب رد ار رادیاپ هعسوت هسورپ هک تسا هدرک زاغآ ار ییاه شور سیراپ رهش یرهش
 عیرس شیازفا و اهرهش عیرس دشر لیلد هب زین روپاگنس دننام ییاهرهش رد لاثم روط هب ای دننک یم ارجا درواتسد
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 لاس زا .دهد یم ناشن ار یگدنز و راک یارب ریذپلد و بسانم یناکم داجیا هب زاین ،یرهش قطانم رد مدرم تیعمج
 هب تکرح لاح رد و هتفرگ شیپ رد ار یرهش و یداصتقا دشر نزاوتم تسایس روپاگنس لالقتسا زا دعب هرود ٩038
 هب روپاگنس یرهش طیحم لیدبت مه نآ فده و تسا رهش غاب هب رهش لیدبت و رهش ندش زبس رتشیب هچره تمس
 و یراکیب ،نکسم دوبمک ،تیعمج عیرس دشر) یرهش تالکشم شرتسگ .تسا یگدنز یارب رت بسانم و رتهب یناکم
 دشر اب نامزمه .دوش یم روشک یعیبط یهایگ ششوپ نداد تسد زا هب رجنم (یرهش بسانم ان یاه تخاس ریز
 شیازفا یارب یقیقد همانرب ،نکسم و تاطابترا و یمومع تامدخ و تعنص و لقنو لمح یاه هنیمز رد روپاگنس
 ،اه كراپ و اه غاب ،یرهش نیب زبس قطانم :زا دناترابع هک تسا هدش ماجنا رهش رد یهایگ یاه ششوپ فلتخم لاکشا
 ....و اهماب تشپ یالاب یاه غاب ،اه هار و اه هداج فارطا یاه هچتخرد و ناتخرد

 اریز تسین رادروخرب یبسانم تیعضو زا نارهت رهش رد رادیاپ ییاضف یسایس یهدنامزاس هک دهد یم ناشن هلاقم جیاتن
 نیا هقطنم 33 زا هقطنم جنپ اهنت هک نارهت رهش هدودحم دصرد 93 طقف ،یرهش تاناکما لداعتمان عیزوت لیلد هب
 ،هس ،شش قطانم نانکاس هک تروص نیا هب دوش یم یقلت تختیاپ هتفای هعسوت طاقن وزج ،دریگ یمرب رد ار رهش نالک
 ،کی قطانم لماش هقطنم راهچ .دنوش یم بوسحم یرهش هافر یاراد نانیشن تختیاپ وزج بیترت هب تفه و ود ،کی
 رد زین 18 و 3 ،98 ،1 ،1 ،38 ،0 ،88 قطانم لماش هقطنم 1 .دنا هدش هتخانش یا هعسوتارف قطانم ناونع هب ٩ و 0 ،9
 نینچمه .دنا هتفرگ رارق یا هعسوت نایم هورگ رد 83 و 08 ،63 ،38 ،3 هقطنم جنپ و الاب هب ور هتفای هعسوت هورگ
 حطس رد یگتفای هعسوت دح نیرتمک رد ای مورحم هقطنم جنپ دهد یم ناشن یداصتقا لماع ساسا رب قطانم یدنب هبتر
 ییاضف -یدبلاک لماع ساسا رب .دنوش یم ٩8 هقطنم ًااتیاهن و 68 ،18 ،33 ،08 قطانم لماش هک دراد دوجو نارهت رهش
 لماش الاب هب ور هتفای هعسوت قطانم نینچمه .تسا هدش هتخانش یا هعسوتارف هبتر بسک زئاح نارهت رهش 0 هقطنم طقف
 رهش هدنام یقاب هقطنم 18 .دوش یم 63 و 83 ،88 ،38 ،9 قطانم لماش یا هعسوت نایم قطانم و 33 و کی هقطنم ود
 لماع هب هجوت اب نارهت رهش قطانم هتبلا .دنتسه یگتفای هعسوت حطس لقادح یاراد ای مورحم هورگ ود رد زین نارهت
 هتفای هعسوت ارف هورگ رد نارهت 0 هقطنم ییاضف-یدبلاک لماع نوچمه تختیاپ هناگ 33 قطانم نایم زا زین یعامتجا
 نایم هقطنم کی ناونع هب کی هقطنم و الاب هب ور هتفای هعسوت قطانم ناونع هب زین 38 و 9 ،88 ،٩ قطانم .دریگ یم رارق
 حطس لقادح هک دنا هتفرگ رارق یهورگ رد نارهت رهش قطانم دصرد 60 یسررب نیا رد .تسا هدش هتخانش هعسوت
 مورحم هورگ رد و ؛دوش یم 3 و 83 ،33 ،1 ،3 ،68 ،0 ،63 ،1 ،98 ،08 قطانم لماش هورگ نیا .دنراد ار یگتفای هعسوت
 حطس لقادح یاراد ای مورحم قطانم نیرتشیب هکنآ بلاج هتکن .دنا هتفرگ رارق ٩8 و 08 ،18 ،18 ،38 قطانم زین
 زین یقیفلت لماوع ساسا رب .تسا هداد یاج دوخ رد ار هقطنم 08 هک دهد یم ناشن ار دوخ یعامتجا لماع رد هعسوت
 هب ور هتفای هعسوت هورگ رد 9 و 8 ،3 ،٩ قطانم .تسا هدش یفرعم هتفای هعسوت ارف هقطنم کت ناونع هب نارهت 0 هقطنم
 ود رد زین هدنامیقاب یرهش هقطنم 98 نینچمه .دنا هتفرگ رارق رادروخرب همین هورگ رد 88 و 0 ،1 ،98 قطانم و الاب
 .دنراد رارق یگتفای هعسوت حطس لقادح یاراد و مورحم هورگ
  عبانم
  .هگآ تاراشتنا :نارهت .لوا پاچ .دیدج و یتنس یاه هاگدید :یزیر همانرب هیرظن ،(8398)یلع ،یرگسع و یبتجم ،نایعیفر ،زیورپ ،یلالجا
 تیبرت هاگشناد :نارهت .یزاسرهش یرتکد هلاسر .(نارهت رد یرهش تیریدم رد ییاضف تلادع) روحم تلادع رهش ،(9398)یدهم ،روپ مارهب
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  .یرامعم و رنه هدکشناد ،سردم
 و هغالبلا جهن یاه هزومآ هسیاقم :تلادع هب فوطعم یراذگ یشم طخ یاه متسیس یحارط یقطنم ینابم لیلحت ،(0198)رغصا یلع ،تزعروپ

 ٩8-31 :(1) 68 ،یناسنا مولع سردم .یسایس یفسلف بتاکم زا یخرب
 .دیفم هاگشناد تاراشتنا :نارهت .لوا پاچ .یریهظ دمص و یسنوی یفطصم :ت ،تلادع زا ناناملسم تشادرب ،(1398)دیجم ،یرودخ
 .شخرذآ تاراشتنا :مق .یرهش یزیر همانرب رد ییاضف تلادع نامتفگ .(1398)زرمارف ،یمتسر و مارهب ،هدازیلع ،مشاه ،روپ شاداد
 واکودنک تاراشتنا ،نارهت .لوا پاچ .روپ نویامه زمره و یدومحم دیحو :ت .تلادع ۀشیدنا .(6398)ایترامآ ،نس
 زکرم رشن تاراشتنا ،نارهت .لوا پاچ .راشفا نسح :ت ؟تسا مادک تسرد راک :تلادع .(9398)لکیام ،لدنس
 ناجیابرذآ هعسوت و نارمع تکرش درکلمع شرازگ .(9398)ناجیابرذآ هعسوت و نارمع تکرش
 هدکشناد :نارهت .یزاسرهش یرتکد شهوژپ .یرهش هعسوت یاه همانرب رد ییاضف تلادع یبایزرا .(9398)حلاصدمحم ،یدنهدیب یهوکش

 نارهت هاگشناد ،ابیز یاهرنه سیدرپ ،یزاسرهش
 یمالسا مولع داینب :نارهت .لوا پاچ .دنودالوف یدهمدمحم :ت .ام داصتقا ،(6098)رقابدمحم دیس ،ردص
 و نکسم ترازو :نارهت .لوا پاچ .مدقم یماوقا فراع :ت ..لمع ات تخانش زا :یمومع هزوح رد یزیر همانرب .(٩198) ناج ،نمدیرف

 یرامعم و یزاسرهش یتاقیقحت و یتاعلاطم زکرم ،یزاسرهش
 نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .مود تساریو .ینیرحب نیسح دیس :ت .رهش لکش یروئت ،(8198)نیوک ،جنیل
  .زیربت رهش نارمع و هعسوت حرط .(6398) طیحم شقن رواشم نیسدنهم
 .رهش و یعامتجا تلادع ،(0٩98)دیوید ،یوراه09-60 :(60) 63 ،هفص .شهوژپ شور هباثم هب یقطنم لالدتسا .(3198)دیمح ،یناجریم

 هب هتسباو) یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش :نارهت .لوا پاچ .هداز یدانم زورهب و یرئاح اضردمحم ،نایماسح خرف :ت
 (نارهت یرادرهش

 تاراشتنا :نارهت .لوا پاچ .یدالوپ لامک :ت .یضارا یربراک یزیر همانرب رد یشیدنارود تیاکح :تردق یاه هیاس ،(1198)نیج ،ریلیه
 ناریا رواشم ناسدنهم هعماج

 ناسانش هعماج تاراشتنا :نارهت .لوا پاچ .تلادع زا نایناریا كرد ،(1198)شویراد ،یبوقعی
 یعامتجا تلادع درکیور اب یگنهرف تامدخ عیزوت رد یرباربان رب یلیلحت ،(3198)ییاتسور رویرهش و داژندحا دوعسم و دوعسم ،نایردیح

 هدکشناد ،ناجنز هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ ،(ناجنز رهش :یدروم ۀنومن) GIS زا هدافتسا اب
 .ایفارغج

 .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،داضت و هعسوت ،(0٩98)زرمارف ،روپ عیفر

 ،89 هرامش ،یطیحم تاعلاطم ،هدرتسگ رهش و هدرشف یاهرهش :دیدج یرهش هعسوت و رادیاپ ۀعسوت یوگلا ،(3198)اضردمحم ،یونثم
 .31-168 صص

 .38-39 صص ،18 هرامش ،یداصتقا یاه شهوژپ ،نارهت رهش یعامتجا تلادع و یگتفای هعسوت ،(9198)هسیفن ،یصوصرم

 تاعلاطم ،نارهت ،لوا دلج ،نارهت شش ۀقطنم یرهش ۀعسوت لیاسم یسررب و تاعلاطم حرط ،(3198) سراپ ـ ناهج شقن رواشم ناسدنهم
 .نیمز یربراک

 ،هعسوت و ایفارغج هلجم ،یعامتجا تلادع رظنم زا یرهش یمومع تامدخ عیزوت یقیبطت یسررب ،(٩198)ناراکمه و اضردیمح ،یثراو
 .398-008 صص ،88 هرامش

 هب هتسباو) یرهش یزیر همانرب و شزادرپ تکرش ،نارهت ،نارگید و نایماسح خرف همجرت ،رهش و یعامتجا تلادع ،(0٩98)دیوید ،یوراه
 .(نارهت یرادرهش

 هلجم ،یدابآ هاش تمکح و داژن یمتاح نیسح رتکد همجرت ،یعامتجا تلادع و یناسنا هافر :یگدنز تیفیک ،(8198)دیوید ،تیمسا
 .608-9٩8 صص ،018 و 018 هرامش ،یداصتقا ـ یسایس تاعالطا
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 .6398 ،شش ۀقطنم یرادرهش یرامآ ۀمانلاس

 .0 هرامش ،داصتقا ۀیرشن ،داصتقا و یعامتجا تلادع ،تلادع :نالک و یخیرات ،(3٩98)یسوم ،داژن ینغ

 .یسانشاتیگ تاراشتنا ،لوا دلج ،ایفارغج هفسلف رد ون یاه هشیدنا ،(8398)نیسح ،ییوکش

 یاه یربراک زا یرادروخرب رد یعامتجا یرباربان لیلحت ،(٩198)یرباج روپدمحم یضترم و یدوهرف هللا تمحر و نیسح ،داژن یمتاح
 .8٩-01 صص ،00 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،(نیارفسا رهش :هعلاطم دروم) یرهش تامدخ

 ،یوراه دیوید و زلار ناج یاه هاگدید ۀسیاقم و یبایزرا :یعامتجا تلادع و ییاضف تلادع ،(0198)یتسار نارمع و نیسح ،داژن یمتاح
 .31-03 صص ،3 هرامش ،نیمز

 .نارکتبم تاراشتنا ،نارهت ،ناریا یرهش ماظن ییایوپ ،(1198)رغصا ،نایرظن

 همان نایاپ ،نارهت یرادرهش شش ۀقطنم یمسرریغ ناکسا یهدناماس ،(٩٩98)ینمؤم یفطصم و یفارص رفظم و یسوم ،یروجک یدورنامک
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک

 یسانشراک همان نایاپ ،نارهت رهش شش ۀقطنم رد یرهش طیحم تیفیک شجنس ،(6398)این یزورهب ثرومهت و یعامش یلع و اویه ،گنژا
 .نارهت یمزراوخ هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج دشرا

 :یدروم ۀعلاطم) ییاضف تلادع هاگدید زا یرهش یمومع تامدخ عیزوت ۀویش لیلحت و یسررب ،(6398)یمتسر زرمارف و مشاه ،روپ شاداد
 .8٩8-138 صص ،08 هرامش ،یا هیحان هعسوت و ایفارغج ،(جوسای رهش

Averroes, A. (1956), Averroes Commentary on Plato`s Republic. Edited by E.I.J. Combridge: 
Rosenthal. 

Bentham, J. (1986), Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Oxford 
University. 

Fainstein, S. (2005). Planning and the Just City. In Conference on Searching for the Just City, Friends 
of the Earth. London. 

Fainstein, S. (2010). The just city. Ithaca: Cornell University Press. 
Farabi, A. N. (1961). [PDF] Fusul al-madani; aphorisms of the statesman. Edited and translated by D. 

M. Dunlop. Cambridge: Cambridge University Press. 
Farabi, A. N. (1964). Kitab al-siyasa al-Madaniya: political science. Edited by F. M. Najjar. Beirut: D. 

M. Dunlop. 
Harvey, D. (1973). Social justice and the city. Tablisi: University of Georgia Press. 
Harvey, D. (1990). Social Justice and the City. London: Edward Arnold. 
Harvey, D. (1996). Planning the Ideology of Planning. In S. Campbell & S. Fainstein (eds). Reading in 

Planning Theory. Masachussetts: Blackwell Publishers. 
Harvey, D. (2008). The right to the city. New Left Review II, (53): 23–40. 
Hayek, F. (1960). Constitution of liberty. Chicago: Chicago University. 
Lefebvre, H. (2000). The right to the city, In J. Ockman (ed.) Architecture Culture 1943-1968: A 

Documentary Anthology. NewYork: Rizzoli. 
Marcuse, P. (2009). Spatial Justice: Derivative but Causal of Social Injustice. Spatial Justice, 1(4): 1-6. 
Soja, E. (2013). Seeking Spatial Justice. Minnesota: Minnesota Press. 
Kinman, E. L. (1999), Evaluating health services equity at a primary care clinic in Chilmark. Bolivia 

Social Science & Medicine49 (5), 663–678. 
TsouKo-Wan, Hung, Yu-Ting and Chang Yao-Lin, (2005), an accessibility-based integrated measure 

of relative spatial equity in urban public Facilities, Department of Urban Planning, National Cheng 
Kung University, Tainan 70101, Taiwan. 

Dufaux, Frederic, (2008), Birth announcement, justice spatial/spatial justice, www.jssj.org. (October 
2010). 

Ebrahimabadi, M. S. (2008), Accessibility and Street Layout. Master Thesis in Urban Planning and 
Design. Stockholm: Sweden. 

Soja, E. (2010), Seeking Spatial Justice, Publisher: University of Minnesota Press 


