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  چکیده 
عنوان دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه در حوزه شهرها بهساز شکلهاي مختلف زمینهتحوالت صورت گرفته در عرصه

اند، اما تغییرات ار بودهد. اگر چه شهرها در گذشته نیز از اهمیت و جایگاه برجسته برخوردباشجغرافیایی می -هاي فضایییدهپد
دهی به مباحث ژئوپلیتیک در ساز شکلآفرینی بازیگران فروملی زمینهصورت گرفته پیرامون قدرت و سطوح قدرت، افزایش نقش

ست. هدف نوشتار حاضر، شناخت و درك تاریخچه کلی، ماهیت فلسفی، چرایی، تعاریف موجود در زمینه شهرها را فراهم آورده ا
در این نوشتار جهت تحلیل اطالعات بیان رو، باشد. از اینعنوان یک بحث جدید و رو به گسترش میلیتیک شهري بهزمینه ژئوپ

ان ماهیت فلسفی ژئوپلیتیک شهري را منابع جغرافیایی بدین ترتیب نگارندگ تحلیلی استفاده شده است.-شده، از روش توصیفی
اي، جهانی) نفوذ آنها و مناسبات شکل گرفته از آن در سطوح (محلی، ملی، منطقهقدرت با تأکید بر شهر، فضاي شهرها و حوزه 

ن دهنده آن است که هاي صورت گرفته از ژئوپلیتیک شهري در کارهاي مورد بررسی نشاسازيبررسی کلی مفهومدانند. نتایج می
ن ژئوپلیتیک شهري را در قالب چهار بعد (مکانی، تواسازي درستی از ژئوپلیتیک شهري صورت نگرفته است. بر این مبنا، میمفهوم

  بازیگران، کارکردي و گفتمان) در نظر گرفت و تعریف کرد. 
  شهر، ژئوپلیتیک، ژئوپلیتیک شهري، بازیگران قدرتکلیدواژگان : 

   

                                                           
  ).janparvar@um.ac.ir(ایمیل: مشهد یدانشگاه فردوس یاسیس يایجغراف اریاستاد .1
  )ar.ghorbanisepehr@mail.um.ac.ir، نویسنده مسئول، (ایمیل: تهران یدانشگاه خوارزم یاسیس يایجغراف يدکترا يدانشجو ا .2
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 مقدمه

فرآیند شهرنشینی و رشد شهری در مناطق مختلف جهان نتیجه تعامالت درهمتنیده میان فاکتورها و عوامل گوناگون 

(. 21:1396و فرهنگی، جهانی و محلی است )کاویانی و همکاران،  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک، جغرافیایی

 -ناپذیر فرآیند نوسازی و توسعه اجتماعیگیری نهادهای سیاسی و مدنی، و بخش جداییشهرها نه تنها بستر شکل

دستجردی و باشند )کامران ها، و انواع مناسبات نیز میاقتصادی هستند، بلکه کانون اصلی رویدادها، کنش و واکنش

-جغرافیایی هستند که از اهمیت و جایگاه برجسته -های فضایی(. بر این پایه، شهرها از جمله پدیده192:1397همکاران، 

جغرافیایی اگر چه مظهر کارکردهای اساسی جوامع بشری است، وجوه  -های فضاییاین پدیدهباشند. ای برخودار می

ده است. شهر از گذشته تا کنون مقر حاکمان، نماد و فضایی برای اعمال سیاسی و اقتصادی آن بیشتر مورد توجه بو

قدرت در قلمرو حکومت در سطح کشور، مناطق و توابع آن و نیز محلی برای نمایش شکوه قدرت و کشمکش بر سر 

ن اظهار در مورد ژئوپلیتیک شهر چنی« هاروی»رو، شهرها اهداف استراتژیک بوده و هستند. قدرت بوده است. از این

های مالی و تدریج آنها را به کانون انباشت سرمایه نقش شهرها در زهکشی مازاد تولید حوزه نفوذ خود به کند:می

شمار رفته طور سنتی شهر نقطه تالقی قدرت و ثروت بهاقتصادی تبدیل کرده است. از این منظر عالوه بر این که به

ای مهم در هشهر به مؤلفه ،روداری جهانی نیز بوده است. از اینمایهگیری بنیادهای نظام سر است، جایی برای شکل

عنوان واحدهای ژئوپلیتیک، بازتاب کننده خطوط اصلی قدرت و به تعبیر هاروی، شهرها به شدژئوپلیتیک سرمایه تبدیل 

همین دلیل، شهرها  شهرها کانون تمرکز جمعیت و فعالیت هستند، بهخصوص کالنو نفوذ اقتصادی هستند. شهرها و به

های زیادی برای توسعه و مدیران سیاسی شهر و کشور، چالش بزرگی نیز برای توسعه در ضمن فراهم آوردن فرصت

شمار  شوند. آنچه که امروزه پدیده جدیدی در جهان شهرنشینی بهای ملی و فراملی محسوب میسطح شهری، منطقه

داند را ماشین سیاسی قدرتمندی می هاوری در اهمیت منطقه شهری، آنشهرها و مناطق شهری است. رود، رشد کالنمی

عنوان ابزار سلطه که قادر به جمع آوری آراء و سایر اشکال و منابع قدرت نظیر قدرت اقتصادی، فرهنگی و نوآوری به

)هاروی،  کرده استوی رقابت میان مناطق شهری را مبارزه ژئوپلیتیکی قلمداد  ،روبر دیگر مناطق شهری است. از این

های اقتصادی جهان های نوین تولید، نظامهای اخیر که پیشرفت تکنولوژیکی و روش(. لذا طی سال238-237: 1387

(. 378:1396اند )ساسانپور و همکاران، ها نبودهتأثیر از این پیشرفترا دگرگون و روابط بین آنها را تغییر داد، شهرها نیز بی

های تحوالت در سطوح محلی تا های اقتصاد جهانی و کانونعنوان گره شهرها بهجه داشت، از سوی دیگر باید تو

ها و بررسی اثرات پدیده بدین ترتیب،اند. جهانی، همواره صحنه و هدف استراتژیکی مهمی برای قدرت سیاسی بوده

شهر از طوریکه . بهتفرایندهای فضای شهری بر قدرت سیاسی در سطوح محلی تا جهانی حائز اهمیت خاصی اس

گذشته تا کنون مقر حاکمان، نماد و فضایی برای اعمال قدرت در قلمرو قدرت در سطح کشور، مناطق و توابع آن و 

محلی برای نمایش شکوه قدرت و کشمکش بر سر قدرت بوده است. گذشته از این، نقش شهر در بازی قدرت میان 

ت فضای جغرافیای شهر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر الن و تحوها و نهادهای مرتبط با اداره سرزمیسازمان

در سطح ملی و محلی ناگزیر از ]فضاگردانان[ رو، گردانندگان حکومت و دولت افزاید. از ایناهمیت ژئوپلیتیک آن می

نرودی و همکاران، د )کماعنوان اهدافی استراتژیک هستنت آن در قلمرو خود، بهاللفه شهر و تحوؤدر نظر گرفتن م

دهی به مباحث جدید ساز شکلهای مختلف زمینه(. در مجموع باید گفت، تحوالت صورت گرفته در عرصه33: 1389
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باشند. این تحوالت ناشی از جهانی شدن، جغرافیایی می -های فضاییعنوان پدیدهدر عرصه مطالعه در حوزه شهرها به

گیری و گسترش ساز شکلط قدرت، افزایش جایگاه بازیگران فروملی و... زمینهورود به عصر اطالعات، دگرگونی در رواب

مباحث ژئوپلیتیکی در حوزه مطالعات شهری شده است. اگر چه شهرها در گذشته نیز از اهمیت و جایگاه برجسته 

زیگران فروملی آفرینی بااند، اما تغییرات صورت گرفته پیرامون قدرت و سطوح قدرت، افزایش نقشبرخوردار بوده

دهی به مباحث ژئوپلیتیک در زمینه شهرها را فراهم آورده است. با افزایش تحوالت در عصر حاضر ساز شکلزمینه

های حضور بازیگران قدرت و های قدرت، مکانگاهترین گرهجغرافیایی به یکی از مهم -های فضاییشهرها، این پدیده

دهی به گرایش موضوعی جدید با عنوان ژئوپلیتیک های اول شکلمطرح کرده و پایهعنوان بازیگران قدرت حتی خود را به

اند. بر این مبنا، شناخت و درک تاریخچه کلی، ماهیت فلسفی، چرایی، تعاریف موجود در زمینه شهری را فراهم آورده

افرادی که وارد مطالعات عنوان یک بحث جدید و رو به گسترش از اهمیت نسبتاً باالیی برای ژئوپلیتیک شهری به

باشد که در پژوهش حاضر تالش شده است به این موارد پرداخته شود. البته باید توجه داشت، شوند، میژئوپلیتیک می

ای بر اساس های پژوهش حاضر از سوی نگارندگان تالش شده است که مفهوم سازی متفاوت و پایهدر پایان یافته

ژئوپلیتیک شهری ارائه شود تا از این طریق، آن گونه که بایسته و شایسته است درک و تعریفی نسبتاً شفاف و دقیق از 

 شناخت الزم از گرایش ژئوپلیتیک شهری برای خوانندگان و پژوهشگران این عرصه فراهم آورده شود.

 
 (1398، گارندگانسازی ژئوپلیتیک شهری )منبع: نپیش رو جهت مفهومروند : 1 شکل

 پیشینه پژوهش

منتشر نمود.  (2004استفان گراهام کتاب خود را با عنوان شهرها، جنگ و تروریسم به سوی ژئوپلیتیک شهری در سال )

 ژئوپولیتیک یک سوی به جدیدشکل گرفته بود در عصر « تروریسم و جنگ»او همچنین از وقایعی که در شهرها از جمله 

عنوان اولین کتاب علمی است که در زمینه ژئوپلیتیک شهری نوشته شده است. شهری سخن به میان آورد. این کتاب به

 .است 1ح ژئوپلیتیک شهری در ادبیات سیاسی و ژئوپلیتیک غرب نیز استفان گراهامطالابداع کننده اصبنابراین، 

( از ژئوپلیتیک شهری 2012د با عنوان ژئوپلیتیک شهری در عصر هرج و مرج در سال )در کتاب خو 2گریگوری آرکاپلی

سخن به میان آورد. او در این کتاب یک فلسفه استراتژیک منحصر به فرد و به موقع و همچنین اطالعات جامعی از 

ه ورود ما را به مباحث شهری کند که ژئوپلیتیک شهری در زمان هرج و مرج، نحودهد. او بیان میجامعه مدرن ارائه می

 کند. مشخص می« المللیهای بینسطح جمعیت جهانی، شهرنشینی و مهاجرت»به خصوص در زمینه 

( نسخه چهارم آن در دانشگاه 2012در کتاب اخیر خود با عنوان شهرها در جهان اکونومیک که در سال ) 3ساسکیا ساسن

نماید که در طی سه دهه گذشته شهری سخن به میان آورد. او بیان می نیویورک به چاپ رسید از مبحث ظهور ژئوپلیتیک
                                                           

1.  Stephen Graham  

2  . Gregory R. Copley 

3.  Saskia Sassen 

 تاريخچه -1

 عاريف موجودت -2

 
 اهيت فلسفیم -3

 عريفی نوت -5
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ایم که فضای ژئوپلیتیک ما شلوغ  شده است. زیرا بازیگران مهم جدید مانند سازمان تجارت جهانی و شاهد آن بوده

جامعه مدنی بیشتر های المللی پول و سازمانالمللی و نقش مؤثر بازیگران قدیمی مانند صندوق بیندادگاه جنایی بین

های اند و در زمینهطور فزاینده جهانی شدن ما را درک کردهاند که بههایی ظهور کردهها و بدنهشده است. همچنین سازمان

 کنند.را در سطح جهانی اداره می« اقتصاد، سیاست، محیط زیست، تروریزم»

منتشر شده است را ( 2016مسائل جدید در سال ) -دیمیهای قای با عنوان ژئوپلیتیک شهرها چالشنشریه 1رناتو بالبیم

از ژئوپلیتیک شهری و گرداوری نمود. در این نشریه مجموعه مقاالتی از نویسندگان مطرح جهان آورده شده است که 

 های قدیمی شهرها و مسائل جدید سخن به میان آمده است. چالش

نماید ( انجام داده است بیان می2017ظام جهانی که در سال )در پژوهشی با عنوان شهرهای جهانی و ن 2سیمون کورتیس

ها تسهیل شد و شهرها در اندازه ها در اواخر قرن بیستم توسط خود دولتکه ظهور دوباره شهرها از سایه طوالنی دولت

در این دوره  المللی ایفای نقش نمودند.ای تبدیل به شهرهای جهانی شدند و در سطح نظام بینسابقههای بیو مقیاس

تر آن ببینیم. از این نظر این شود که ما باید رشد شهرهای جهانی را بخشی از فرآیند گستردهاین مفهوم بررسی می

عنوان یک بازیگر مهم تأکید دارد و باشد که بر ظهور شهرها بهپژوهش به عنوان پیشینه مهم مد نظر نگارندگان می

 سازد.شهری را فراهم میسازی ورود به عرصه ژئوپلیتیک زمینه

وآوران ن( در ایران توسط انتشارات 1390حسن خلیل آبادی در کتاب خود با عنوان ژئوپلیتیک شهری که در سال )

هر شهای شهری در ایران و همچنین جنگ، جرم، خشونت و جنایاتی که در شریف به چاپ رسید به بررسی سیاست

 ت.صویرسازی درستی از مفهوم ژئوپلیتیک شهری ارائه نشده اسپردازد. اما در این کتاب تدهد، میرخ می

ر پدافند غیرعامل افشین متقی دستنایی، سعید ناجی و حسن حسینی امینی در کتابی با عنوان ژئوپلیتیک شهری با تاکید ب

های بههای شهری، شهرسازی؛ جن( در ایران توسط نشر انتخاب به چاپ رسیده به بررسی سیاست1394که در سال )

 شهری می پردازد.  های اجتماعی شهرها به ویژه مورد مطالعه در ایران از منظر ژئوپلیتیکسیاسی، دفاع غیرنظامی، جنبه

ند و فقط در حد به اآید که هیچ کدام به تبیین مفهوم ژئوپلیتیک شهری نپرداختهاما از بررسی پیشینه پژوهش چنین برمی

رفته از آن گاند، لذا هر پژوهشی گام اولیه آن تبیین مفهوم شکل بسنده نمودهکاربردن اصطالح آن در پژوهش خود 

 پردازیم.باشد که در این پژوهش به تبیین مفهوم ژئوپلیتیک شهری میمی

 ها و مفاهیمبنیادها، شالوده

 مفهوم شهر

 که است رفته بکار "شهر نگهبان" و "شهر" معنای دو در و است آمده اوستا در خشتهر یا خشتر واژه از شهر واژه ریشه

 معنای به سانسکریت و هخامنشی فرس در واژه این. کندمی نمایان مشترک ایوظیفه در را پدیده دو این نقش یگانگی

شهر از  (.25: 1355است )پورداود،  رفته بکار نیز اقتدار و سلطنت یا توانایی و پادشاهی معنای به و است آمده کشور

 گوناگونی از آن بسیار تعاریف ( که7:1397مهم در زندگی بشر است )کامران دستجردی و همکاران، های جمله پدیده

 کامل و جامع تعریف یک ارائه رو،این از اند.پرداخته شهر تعریف به خود دیدگاه از متخصصین از یک هر و است شده

 دیدگاه از شهر تعریف به موضوع شدن روشن برای لذا گیرد. قرار همگان توافق مورد که باشدمی مشکل بسیار شهر از

 کارکرد اساس بر گاهی ،(فرهنگی تعریف)شهری  فرهنگ اساس بر شهر اوقات، گاهی. شودمی پرداخته مختلف علوم

 بر گاهی و( اقتصادی شاخص) کشاورزی غیر بخش در شاغل افراد اساس بر گاهی ،(اداری -سیاسی تعریف) اداری

 اندیشمندان اخیر هایدهه (. طی9: 1391)شارع پور،  شودمی تعریف( شناختی جمعیت شاخص) جمعیت تعداد اساس

                                                           
1.  Renato Balbim 

2.  Simon Curtis 
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. اندکرده ارائه شهر برای متعددی تعاریف ها،دانش دیگر و شناسیجمعیت اقتصاد، شناسی،جامعه جغرافیایی، علوم

 که دانندمی آن ساکنان متنوع نیازهای شدن برآورده و سرمایه تولید ابزارهای جمعیت، تمرکز محل را شهر شناسانجامعه

 شناسانجمعیت. کنندمی تعریف آن قدمت به توجه با را شهر مورخان،. گیردمی صورت آنجا در نیز اجتماعی کار تقسیم

 کشورهای در شهر تشخیص مالک اساس، این بر. دانندمی منطقه آن بودن شهری مالک را مرکز یک جمعیت تعداد نیز

 شهر تعیین مالک سکنه نفر هزار 2 ترکیه و چک جمهوری آلمان، مشابه فرانسه در مثال، برای است؛ متفاوت مختلف

 روستا یا شهر معیار نفر 1500 ایرلند در و نفر هزار 5 یونان و هلند در نفر، 2500 مکزیک و متحده ایاالت در. است

 فعالیت محل شهر: کرد تعریف گونه این توانمی را شهر اقتصادی دیدگاه (. از15: 1378)نظریان،  است منطقه یک بودن

 از (. یکی52: 1382)پاپلی یزدی و رجبی،  است کشاورزی غیر آنها بیشتر شغل که است اجتماعی ناهمگن هایگروه

 ولی است، انسان اقتصادی و اجتماعی روابط داشتن و معیشت تأمین اسکان، منظوربه زیستمحیط در بشری هایپدیده

 جمعیتی و کالبدی فعالیتی، واحد یک سیاسی، و اجتماعی واحد یک توانمی را شهر ساده، عبارت به. باشدنمی آن اولین

 را تعریف این توانمی ولی است آن ساکن مردم با مکان یک الحاق از است عبارت شهر تر،کلی عبارت به دانست.

 است انسان توسط شده ساخته هایمحیط و اجتماعی طبیعی، عوامل ترکیب از ایمجموعه شهر: گفت و نمود ترکامل

 ای جزیره یا و کشور یک از بخشی شهر یا و (2: 1395است )شیعه،  شده ساکن حداقلی مشخص جمعیت آن در که

: 1385)ربانی،  است شناسیجامعه آزمایشگاه و هاپدیده مطالعه بستر شهر عبارتی (. به238: 1379)مویر،  است آن درون

گونه تعریف نمود؛ شهر پدیده جغرافیایی است که شناسی اینتوان از دید جغرافیا و ریشهدر نهایت شهر را میاما (. 55

از برایند کنش و برهم کنش انسان با طبیعت شکل گرفته و تبدیل به یک محیط انسان ساخت شده که این محیط 

ن از روستا شده است )جان پرور و قربانی سپهر، ساخت به آن کارکردهای گوناگونی بخشیده و منجر به تمایز آانسان

57:1396.) 

 مفهوم ژئوپلیتیک

(. 105:1396اند )محمدی و همکاران، قدمت ژئوپلیتیک را به اندازه قدمت جستجوی انسان برای قلمرو و امنیت دانسته

رادلف »بار توسط دانشمند سوئدی  ای بحث برانگیز و پر ابهام، برای نخستینعنوان واژهرو، اصطالح ژئوپلیتیک، بهاز این

گام به عرصه مطالعات جغرافیای سیاسی « دانش تحلیل روابط جغرافیا و سیاست»و به مفهوم  1899در سال « کیلن

عنوان )ژئوپلیتیک انتقادی(، از آن به گرانه(. این علم که در تفکر سنجشDodds & Atkinson , 2000:3معاصر نهاد )

(؛ از جمله مفاهیمی است Tuathil & Dalby & Routledge ,1998:15شود )یاد می« دانش -روابط قدرت»شکلی از 

ای که الکوست و ژیبلن با توجه که از زمان پیدایش آن تا کنون، پیوسته بر سر ماهیتش اختالف نظر بوده است. به گونه

های متفاوت از ژئوپلیتیک ارائه شده است، تژئوپلیتیک، بر این باورند که برداش ها و تعاریف از واژهبه تعدد برداشت

(. این تحول و دگردیسی 13:1385ولی یک تعریف عمومی و از پیش تعیین شده برای ژئوپلیتیک وجود ندارد )حافظ نیا، 

نوینی را پیش  شناسانههای روشدر ساختار مفهومی ژئوپلیتیک سبب شده است تا رهیافت هرمنوتیکی جدید، گستره

سیاست،  -های مرسوم در بررسی روابط قدرتم قرار داده و حتی چارچوب بنیادین ژئوپلیتیک را، از تحلیلروی این عل

 Ingram & Doddsخشونت سوق دهند ) -به سوی راهبردهای تفسیری جدیدتری همچون بررسی روابط قدرت

,2009:259.) 

طلبی آنها و تثبیت اقتدارشان در ها و قدرتمیان دولت توان پرداختن به رابطهای بر این اعتقادند که ژئوپلیتیک را میعده

دانند، سائول پردازان قدرت را موضوع اصلی ژئوپلیتیک میمناطق جغرافیایی تعریف کرد، به عبارت دیگر این نظریه

ی عصاره ژئوپلیتیک مطالعه روابط»نویسد کوهن در کتاب خود تحت عنوان جغرافیا و سیاست در جهانی تقسیم شده می

شود. منظور از این مشخصات جغرافیایی ها و مشخصات جغرافیایی برقرار میالمللی قدرتاست که میان سیاست بین
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هی ). ژئوپلیتیک با ایده آگا46:1378(الکوست و ژیبلن، » دهند(به خصوص) آنهایی هستند که منبع قدرت را تشکیل می
  ).129:1386کند (مجتهدزاده، سیاسی را مطالعه می» قدرت«آفرینی فراکشوري سروکار دارد و نقشنسبت به قدرت 
طور جهانی دوم رویکردي انتقادي نسبت به ژئوپلیتیک سنتی در پیش گرفتند و به دانان بعد از جنگشماري از جغرافی

یتیک تاخت و آن را دانشی زهرآلود خطاب هارتشون به ژئوپلریچارد  1945اي آن را محکوم کردند، در سال گسترده
گري علمی ایجاد سوءظن ایدئولوژیکی، که از سوي نازیسم و دیگر اشکال کرد. او ژئوپلیتیک را دانشی براي حیله

 هاي کشتار جمعی، نژادپرستی، توسعه طلبی فضایی ودهی به سیاستفاشیسم در ایتالیا و ژاپن آلوده شده و در شکل
  ). 36:1390دانست (دادس، ارکت داشته است، میتسلط بر مکان مش

هاي متعددي بیان شده است و بنابراین طیف موضوعی درباره موضوع و مفهوم ژئوپولیتیک و متغیرهاي ژئوپلیتیکی دیدگاه
  توان آن را به شرح زیر بیان نمود:ژئوپلیتیک از گستردگی برخوردار است. به طوري که می

 کسب قدرت؛عنوان دانش ک بهژئوپلیتی -

 عنوان دانش رقابت و گستره حوزه نفوذ؛ژئوپلیتیک به -

 ها؛عنوان تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و روابط دولتژئوپلیتیک به -

 عنوان دانش مناطق بحرانی؛ ژئوپلیتیک به -

 المللی؛عنوان دانش مرزهاي بینژئوپلیتیک به -

 عنوان دانش قدرت؛ژئوپلیتیک به -

: 1390عنوان دانش نتایج عدم انطباق دو الگوي فضایی عرضه و تقاضاي منابع حیاتی (حافظ نیا، وپلیتیک بهژئ -
18-17 .(  

هاي پایانی قرن بیستم که ژئوپلیتیک تحت تاثیر رقابت، دو ابر قدرت شوروي و اما پس از دوران جنگ سرد و در دهه
لعات ژئوپلیتیکی، مفهوم ژئوپلیتیک احیا شد و نقش آن در عرصه مطاآمریکا قرار گرفت، با ظهور دیدگاه جدید انتقادي 

  المللی مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت.در معادالت بین
هاي پنهان و پشت پرده دانش ژئوپلیتیکی است. بیش از آنکه ژئوپلیتیک ژئوپلیتیک انتقادي به دنبال آشکارسازي سیاست

عنوان یک گفتمان، نمایش و تعریف شود، از ژئوپلیتیک به سیاسی جهان عنوان یک توصیف غیر مجهول از نقشهبه
). برخی ژئوپلیتیک انتقادي 26:1380کند (اتوتایل و دیگران، المللی بحث میهاي بیننگارش درباره جغرافیا و سیاست

با رویکرد در برخورد  هاي سیاسی و اجتماعی است کههاي نظریه نقد اجتماعی در مطالعه روابط نظریهرا یکی از شاخه
الملل و در واقع کلیه علوم تري است که شامل روابط بینبخشی از یک حرکت بسیار وسیع«پوزیتیویستی به وجود آمد، 

ژئوپلیتیک ). اما به صورت کلی 390:1392دهد (مویر، اجتماعی است و ارائه یک رویکرد جانشین را هدف خود قرار می
اي و جهانی است ابع جغرافیایی قدرت در مناسبات محلی، ملی، منطقهري و حفظ منبردادانش شناخت، کسب، بهره
تعریف فوق، تعریفی کامالً جدید از مفهوم ژئوپلیتیک است که در آن تالش شده  ).49:1396(جان پرور و قربانی سپهر،

رفته لف در نظر گهاي مختهاي مورد بحث ژئوپلیتیک در مقیاساست ضمن حفظ ماهیت وجودي ژئوپلیتیک عرصه
تر مبنا قرار توان به سادگی، قابل فهم بودن، جامع و مانع بودن و از همه مهمهاي تعریف حاضر میشود. از جمله ویژگی

ها مطرح در حوزه ژئوپلیتیک اشاره کرد. همچنین باید توجه داشت که تعریف حاضر گرفته شدن براي همه زیر بخش
عنوان رویکرد تحلیلی جلوگیري کرد و حرکت لیتیک را از فروکاسته شدن بهریق آن ژئوپتوان از طاي است که میگونهبه

 ).49-50عنوان یک مبحث علمی را فراهم آورد (همان، دهی آن بهبه سوي شکل
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 روش پژوهش

الزم به اشاره  نیهمچنروش اصلی پژوهش، با توجه به ماهیت نظري فلسفی و مبتنی بر استدالل هاي منطقی است. 
بر این اساس، شده است.  استفادهانجام پژوهش  يبرا تحلیلی -توصیفی قیاز روش تحق ،یفیاست که متناسب با راهبرد ک

زمینه ژئوپلیتیکی شهري و عملکرد آنها در مسائل در این پژوهش سعی شده است عالوه بر تصویرسازي آنچه در 
ه شود. در این راستا براي تبیین و توجیه دالیل سعی شده ژئوپلیتیکی وجود دارد، به تشریح و تبیین مفهوم آن پرداخت

است با تکیه بر استدالل هایی محکمی از طریق جستجو در پیشینه و تاریخچه شکل گیري مفهوم ژئوپلیتیک شهري و 
برداري وي دیگر ادبیات و مباحث نظري تحقیق نتیجه گیري شود. در این پژوهش نگارندگان براي گردآوري و فیشاز س

  اند. اي، اینترنتی استفاده کردهآن از اطالعات کتابخانه
 هاي پژوهشیافته

 گیري مفهوم ژئوپلیتیک شهريتاریخچه شکل

یابی شهرها در فرآیند نشهري و نقشالافزایش مناطق شهري و کریشه قرن بیستم به جهان سوم تسري یافت و با 
در نگاهی تاریخی  ت.توان اقتصادي دانسمختلف جهان را مییل رشد سریع آن در کشورهاي الشهرنشینی و در ادامه د

 با .ثر و کلیدي داشته استؤب صنعتی نقش مالبه پیدایش شهرها و رشد شهرنشینی، مازاد تولید کشاورزي و وقوع انق
رها شهعاتی، ال، در نیمه دوم جهانی شدن و اقتصاد اطشدب صنعتی آغاز التوزیع جمعیت و شهري شدن جوامع که از انق

  ). 10: 1389ند (کمانرودي و همکاران، اي به خود گرفتابعاد تازه و پیچیده
یم کرد. از قرن هیجدهم به بعد توان در دو قالب روستایی و شهري ترسب صنعتی را میالچهره دنیاي قبل و بعد از انق

شهرها به ضرر روستاها افزوده  ب صنعتی، شهرنشینی گسترش یافته و رفته رفته، بر افزایش جمعیت و توسعهالو با انق
شهرهاي نالهاي نوزدهم و بیستم و اکنون در قرن بیست و یکم، این روند تشدید شده و اکنون با کشد. در ادامه در قرن

رو هستیم که از آنها  هدهند، روبها در سطح جهان را نیز تحت تاثیر قرار میبرخی تاثیرگذاري دولتمطرح جهانی که 
به رشد جمعیت شهرها در  روند رو د.شوشهرها یاد می می جدید، تحت عنوان شهرهاي جهانی و جهاندر ادبیات عل

افته، چهره شهرها را در ابعاد مختلف کشورهاي توسعه یافته و سپس در کشورهاي در حال توسعه و حتی توسعه نی
ت مهم داخلی القبل و به کانون تحوتر از سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سبک معماري و... متفاوت و متنوع

تی را نیز در عرصه مفاهیم شهر ایجاد الرشد شهرنشینی و شهرگرایی، تحو. کشورها و در عرصه جهانی تبدیل کرده است
 آنها تحول در مفاهیم فضا، سیاست و قدرت و تبلور آن در مباحث جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک است ترینکرد که مهم

ت اندیشه جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک، این الدر بررسی سیر تاریخ تحو). 3: 1393رزائی تبار، (احمدي پور و می
  د: کر دوره از باستان تا امروز به شرح زیر تقسیم 10توان در  ت را میالتحو

  دوره اول: از دوره باستان تا قرون وسطی (سده پنجم پیش از میالد تا سده پنجم میالدي)؛
  میالدي)؛ 15تا  5میانی تا نوزایی یا رنسانس (سده  دوره دوم: از سده

  میالدي؛ 19تا اواخر سده  16دوره سوم: از نوزایی و سده 
  ل؛تا پایان جنگ جهانی او 19دوره چهارم: از اواخر سده 

  میالدي؛ 1945تا  1920دوره پنجم: میانه دو جنگ جهانی اول و دوم از 
  میالدي؛ 1960تا میانه دهه  1945ي سیاسی از دوره ششم: دوره رکود و خوارداشت جغرافیا

  میالدي؛ 1970تا اواسط دهه  1960دوره هفتم؛ بازخیزي جغرافیاي سیاسی با رویکرد فضایی از میانه دهه 
  ؛1980تا اواسط دهه  1970اصالت اقتصاد سیاسی و کارکرد حکومت از میانه دهه  دوره هشتم: دوره

  ؛1990تا میانه دهه  1980آغاز رویکرد نظام هاي جهانی از اوایل دهه دوره نهم: فروپاشی نظام دو قطبی و 
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: 1393تا امروز )حافظ نیا و کاویانی راد،  1990دوره دهم: قلمرو گستری موضوعی در جغرافیای سیاسی از میانه دهه 

12 .) 

ت این علم را به چهار دوره به شرح زیر النیز پیشینه جغرافیای سیاسی و تحو «میرحیدر»بندی، البته در کنار این تقسیم

 د: کن تقسیم می

رابرت »ح جغرافیای سیاسی برای اولین بار توسط الدی یعنی از زمان بکارگیری اصطالمی 1945تا  1751از  :دوره اول

 تا پایان جنگ جهانی دوم؛ «تورگو

سال از  35 ه دوره تنفر جغرافیدانان از واژه ژئوپلیتیک است و ژئوپلیتیک برایدی کالمی 1980تا  1945از  :دوره دوم 

دانان خارج شد اما از بین نرفت و سیاستمداران و کارگزاران حکومتی از آن استفاده کردند. جغرافیای تحقیقات جغرافی

 1960تا  1945به سه بخش: از  سیاسی به دو بخش ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی تقسیم شد. این دوره از نظر تاریخی

میالدی )طرح روش های کمی در  1973تا  1960)بررسی حکومت با روش تاریخی و مورفولوژیکی(، از  دیالمی

 1973جغرافیا و جغرافیای سیاسی، طرح جغرافیای انتخابات در جغرافیای سیاسی و طرح تحلیل فضای سیستمی( و از 

ایی و ناحیه ای، طرح جغرافیای رادیکال در جغرافیای سیاسی برای ایجاد تغییرات میالدی )انتقاد از تحلیل فض 1975تا 

نشین و کشورهای جنوب متأثر از مارکسیسم و انتقاد از ساختاری در زمینه عدالت اجتماعی به نفع گروه های حاشیه

 سرمایه داری( تقسیم شد.

شد: دو بخش ژئوپلیتیک و یک بخش  تقسیم پاره دی که جغرافیای سیاسی به سهالمی 1990تا  1980از  :دوره سوم

جغرافیای سیاسی. آمریکا و اروپا هر دو مدعی احیای ژئوپلیتیک بودند و جغرافیای سیاسی تحت تاثیر مکتب ساختارگرا 

 .دانان با ژئوپلیتیک آشتی کردندو اقتصاد سیاسی قرار گرفت و جغرافی

دانان های ناشی از مکان در کانون توجه جغرافی به جای فضا و سیاست دی تا امروز که مکانالمی 1990از  :دوره چهارم

قرار گرفت و رویکردهای انتقادی، پساساختارگرایی و پست مدرنیسم مورد توجه بود. در این دوره ابتدا فضا مطرح بود. 

 (.1393د )میرحیدر، هستن بعد جغرافیای انسانگرا، مکان را مطرح کرد و اکنون فضا و مکان به یک میزان مورد توجه

ها، طرح جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک شهر و مباحث مربوط به آن در ادبیات جغرافیای سیاسی بندیبر پایه این تقسیم

 .گیردبندی قرار میهای پایانی هر دو تقسیم در دوره

تماعی و فضایی است اما یکی از موضوعات برجسته تحقیق در زمینه مطالعات شهری تحوالت مربوط به تغییرات اج

(Grabkowska, 2018:122.) های کنیم. عصری که در آن فضاها، با جریانما در عصری نارسا و آشفته زندگی می

فراگیر جهانی در آمیخته و سرعت، تراکم و فناوری اطالعات، تار و پود آن را تشکیل داده است و شرایط پست مدرنیته 

های ذهنی از تصورات مرسوم ژئوپلیتیکی ما را در هم بریزد و مفهومی جدید از ژئوپلیتیک را به ارمغان رود تا نقشهمی

ای از روابط مبتنی بر فیبر نوری در عصر جدید نیز با مجموعه« شهر»واقعیت  (.Tuathail & Dalby, 2003:16)بیاورد 

ای المللی و حتی در سطح فراتر یعنی درون سیارهبین ای، ملی وهای منطقهدر مقیاس درون شهری، برون شهری، مقیاس

های نسبتاً مرکزی در سلسله مراتب جهانی مراکز شهری شهرهای جهانی گره(. Graham, 1998:946)آمیخته شده است

ماهیتی تعیین کننده دارند. از « رقابت»و « قدرت»و در جریان این روابط  (Timberlaake Et al, 2014:162)هستند

ای، اگر شود و شهرها در یک نظام شبکهمانند، به رقم هفت میلیارد تن نزدیک می، جمعیت جهان نیز، با شتابی بیسویی

آور بشری تبدیل های شگفتبدیل و در عین حال ناهمگون جمعیت، ثروت، قدرت و خالقیتهای بیعنوان کانونچه به

های قومی های سیاسی، نظامی و شبه نظامی، درگیریبت، خشونتشوند؛ ولی به همان اندازه نیز به قطب فزاینده رقامی

 (.Graham, 2004:1)شوندتوریستی تبدیل می تخریب گرانهو زبانی، ناامنی، اعتصاب و اهداف 

عنوان دانش تحلیل روابط قدرت، و نیز گسترش مناسبات قدرت و رقابت در درون و ماهیت سیال دانش ژئوپلیتیک به

فراهم « ژئوپلیتیک شهری»گیری دانشی جدید در نظام آکادمیک غرب را، با عنوان وده و اساس شکلمیان شهرها، شال
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توان سرآغاز و نقطه عطف ژئوپلیتیک شهری در جهان قلمداد کرد. تا پیش از این سال مفهوم را می 2003آورد. سال 

المللی داشت. مبدع اصطالح مقیاسی عموماً بینژئوپلیتیک و مفاهیم وابسته به آن همچون قدرت، رقابت، سیاست و فضا، 

است. او با تألیف کتاب معروف خود به نام « استفان گراهام»ژئوپلیتیک شهری در ادبیات سیاسی و ژئوپلیتیکی غرب، 

، برای نخستین بار شهر و محالت شهری را 2003در سال « شهرها، جنگ و تروریسم، به سوی یک ژئوپلیتیک شهری»

ژئوپلیتیک "ح طالابداع کننده اصبنابراین،  (.Ingram & Klaus, 2009:267)لعات ژئوپلیتیکی قرار داد در مرکز مطا

شهرها، جنگ و تروریسم؛ »وی با تالیف کتاب . است «استفان گراهام»در ادبیات سیاسی و ژئوپلیتیک غرب نیز  "شهری

ت شهری را در مرکز مطالعات ژئوپلیتیکی المح بار شهر و ، برای نخستین2003در سال  «به سوی یک ژئوپلیتیک شهری

پس از طرح ایده ژئوپلیتیک شهری توسط گراهام، در همان سال با همکاری  (.Ingram & Klaus, 2009:267) قرار داد

المللی از کشور گابن، دانشگاه اتاوا از کشور کانادا به میزبانی فرانسه از اتحادیه اروپا، کنفرانس بین« عمربنگو»دانشگاه های 

ژئوپلیتیک شهری برگزار شد. محورهای راهبردی این کنفرانس، موضوعاتی چون خطرهای زندگی شهری، سازمان دادن 

 های سیاسی در شهر و... بودهای شهری، رقابتها و آشوبمناطق شهری، کنترل فضاهای قابل سکونت، کشمکش

(Breux, 2007:1.) 

نشر دانش ژئوپلیتیک شهری به حساب آورد. ساختارهای ناهمگون جمعیتی و  توان خاستگاه اولیهکشور فرانسه را می

فرهنگی در شهرهای این کشور، متشکل از مهاجرانی از کشورهای آفریقایی، آسیایی و اروپای شرقی، به پیرامون شهر 

های و رقابت نژادی_های قومیجویی گروهها، اصناف، قدرتاقلیت پاریس، زمینه بروز خشونت، درگیری، اعتراض

و  1970های خشونت آمیز شهری را در فضای شهرهای فرانسه، به ویژه پاریس، فراهم ساخته است. از اواخر سال

ها بودند، که معموالً ای از آشوب(، حومه شهر لیون، شاهد دوره1981ها در ونیسییو )تابستان منگت 1979حوادث سال 

 انجامید. بیشتر آنها تنها چند شب به طول می

بر اساس همان الگو آغاز شد. مرگ تصادفی دو نوجوان که ملیتی مراکشی  2005های شهری در پاییز سال موج آشوب

داشتند، به دلیل تحت تعقیب قرار گرفتن توسط پلیس و ورود به ایستگاه مولد برق و کشته شدن توسط جریان الکتریکی 

ب اولین برخوردها میان نیروهای پلیس و جوانان شهرکی در حومه بدون این که تیراندازی صورت گرفته باشد، سب

ها به سرعت در بسیاری از مناطق دیگر حاشیه پاریس و بخش مُنتفرمی که در همسایگی آن قرار داشت، شد. این آشوب

ها شورش ها، آشوب برپا شد. اینهای حدود پنجاه شهر از سایر استاننشین پاریس گسترش یافت و در نهایت در محله

هم زمان به هجده منطقه از بیست و دو منطقه در پایتخت گسترش یافت. در این حوادث هزار اتومبیل به آتش کشیده 

های پست، یک های ورزشی، مهدکودک ها، ادارهشده، بیش از دویست و پنجاه مدرسه کم و بیش نابود گردید، سالن

های ها توسط شرکتجدی دیدند. ارزش خسارت جهانی این شورشهای ها آسیبطور حتم کالنتریسالن تئاتر، و به

های پاییزی، در سال چند هفته پس از پایان آشوب (.Lacoste, 2006:95)بیمه، دویست میلیون یورو برآورد شده است 

 های محافل علمی و دانشگاهیهای پردامنه شهری و تهدید دولت سارکوزی گردید؛ حساسیتکه منجر به آشوب 2005

نسبت به موضوع ژئوپلیتیک شهری و اهمیت سیاسی مناطق مختلف یک شهر از دیدگاه امنیت، رقابت، سیاست و قدرت 

توسط دانشگاه سرجی با مشارکت « فردیک دوزت»المللی ژئوپلیتیک شهری، به ابتکار برانگیخته شد و یک کنفرانس بین

قلمروهای »یفرنیا در بروکلی و شورای عمومی پاریس با عنوان مؤسسه فرانسوی ژئوپلیتیک، دانشگاه پاریس و دانشگاه کال

برگزار شد. پس از برگزاری گردهمایی آکادمیک در خصوص ژئوپلیتیک « های تفکیک نژادیشهری در برابر چالش

سیاسی جهان راه یافت و مقاالت و کتب متعددی، متأثر از این _شهری، این پارادیم نوین، به سرعت به محافل علمی

 ,Beatrice Giblin)های فرانسوی توان به گتوهای آمریکایی و حومهدگاه به تالیف رسید. از جمله این آثار میدی

(. Lacose, 2006(، تاریخ پر فراز و نشیب ژئوپلیتیک )Graham, 2004شهر پست مدرن و ژئوپلیتیک شهری ) (،2003



 172      یشهر کيتيژئوپل یمفهوم -یفلسف نييتب

  

های نژادی و ژئوپلیتیک انتخابات در آمریکا  گروه(، 267، ص. 2009ژئوپلیتیک و ژئوپلیتیک شهری )بریوکس، 

(Raballand, 2008.)  توسعه شهر هبرون )فلسطین( در بستر پیچیده ژئوپلیتیک شهری(Nisreen Zahda, 2009 ...و )

های مرتبط با ژئوپلیتیک شهری، از سال عنوان پایگاه فکری نشر اندیشهنیز به« هرودوت»را نام برد. نشریه فرانسوی 

به بعد، کانون توجهات خود را به بازتاب مقاالت مرتبط با موضوع، قدرت، رقابت، سیاست در فضای شهر قرار  2003

هرودوت به نوعی به افراط در پرداختن به این موضوع، راه  ای که برخی از محققان معتقدند فصلنامهگونهداده است. به

 (.Breux, 2007:3کند )رها جستجو میای، ملی را در شهحل همه مشکالت، حتی در مقیاس ناحیه

تا پایان جنگ جهانی اول در مباحث  19ت باید اشاره شود که عنوان ژئوپلیتیک از اواخر سده الدر توضیح روند این تحو

های پس از جنگ جهانی اول تی همراه بوده است. در تمامی دورهالای جغرافیای سیاسی وضع و تاکنون با تحواندیشه

دی، مقیاس عملکردی اندیشه ژئوپلیتیک، سطح جهانی المی 1992دی تا پایان نظام دو قطبی در سال المی 1920در سال 

 2000شد اما پس از فروپاشی نظام دو قطبی و از سال های موجود با رویکرد جهانی ارائه میالمللی بود و نظریهو بین

ز مطرح شد یعنی از این زمان به بعد، مقیاس آن هم جهانی دی در کنار اندیشه جهانگرایی، ژئوپلیتیک در بعد محلی نیالمی

ت جهانی و تاثیرگذاری آنها الدر قالب این رویکرد و با افزایش نقش شهرها در تحو. و هم در سطح محلی بوده است

در قدرت و سیاست، مفاهیم جغرافیای سیاسی شهر و ژئوپلیتیک شهر نیز مطرح شد. به این معنی که اگر سه عنصر 

کیل دهنده مفهوم ژئوپلیتیک را سیاست، قدرت و جغرافیا بدانیم، این عناصر در عرصه کارکردی در مقیاس محلی و تش

)احمدی  عرصه شهری قابل تشخیص و شناسایی و مفهوم ژئوپلیتیک در روابط اجزای تشکیل دهنده شهرها، نمایان است

 (. 5:1393پور و میرزایی تبار، 

دهی به مفهوم ژئوپلیتیک شهری است. به نحوی دگاه خود بخشی از رویکرد حاکم بر شکلباید توجه داشت که این دی

که شاید بتوان گفت که تحوالت صورت گرفته در عرصه دانش ژئوپلیتیک که ناشی از تحول و دگرگونی در منابع 

نه افزایش بازیگری و جغرافیایی قدرت و مناسبات بین بازیگران به عنوان ماهیت شکل دهنده این دانش هستند، زمی

عنوان منابع جغرافیایی جدید قدرت و بازیگران جدید مناسبات ملی و بین المللی شده است. به آفرینی شهرها بهنقش

سازی در فضای جهانی، نحوی که، برخی شهرها با جذب جمعیت باال، مکانیابی مناسب، تأثیرگذاری مستقیم بر گفتمان

تر شدن و اهمیت یافتن شهرها ایجاد کرده است و سبب شده که دیگر در را برای برجستهها و... زمینه کانونیت جریان

قالب خود ژئوپلیتیک پرداختن به شهرها و مسائل آن، آنگونه که شایسته و بایسته است امکانپذیر نباشد، بر این مبنا، 

ن به اهمیت و جایگاه شهرها در گرایش جدیدی در زیر مجموعه ژئوپلیتیک با عنوان ژئوپلیتیک شهری جهت پرداخت

 عرصه منابع جغرافیایی قدرت و مناسبات قدرت فراهم آورده شده است.

 ماهیت فلسفی ژئوپلیتیک شهری

شناسی ژئوپلیتیک شهری نشان دهنده آن است که  در این زمینه مباحث کمی های صورت گرفته در زمینه ماهیتبررسی

 در حوزه ماهیت فلسفی ژئوپلیتیک شهری عبارت است از: وجود دارد. برخی از این موارد بحث شده

های آن در فضاهای شهری و توسعه کالبدی، اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک شهری بر ماهیت قدرت و رقابت و بازتاب

(. به نحویکه، 1:1393تبار، پور و میرزائی)احمدی کید داردأهای مختلف از سطوح محلی تا کروی تفرهنگی در مقیاس

ژئوپلیتیک یعنی  دانشهای اصلی فهؤلش برای بازنمایی و تحلیل رویدادهای شهر در قالب مالژئوپلیتیک شهری در ت

یکی از  ،ثیرات آنها در شهرأجغرافیا، قدرت و سیاست است که در این چارچوب موضوع رقابت و نیروهای رقیب و ت

  (.2:1393پور و میرزائی تبار، )احمدی  مباحث اصلی و کلیدی در تشریح ژئوپلیتیک شهری است

ریزی شناسی، جغرافیا، برنامهالملل، جامعهای از علوم سیاسی، روابط بینتوان آمیزهدر بیانی دیگر، ژئوپلیتیک شهری را می

شهری، تاریخ و مطالعات نظامی تلقی نمود. در واقع این دانش به دنبال پاسخ به این سوأل است که چگونه شهر و مناطق 
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یابی روابط قدرت تَن داده و بازتاب روابط قدرت چگونه بر توسعه کالبدی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ی به سامانشهر

کند تا ناپدیدی مجازی قدرت سیاسی در برابر شهر و ساکنانش را از دیدگاه یک شهر مؤثر است. همچنین تالش می

های شهری روی دهد، ها در فضای محالت و بافتقابتدانش اجتماعی مورد واکاوی قرار دهد. حال ممکن است این ر

یا میان شهر و پیرامون خود باشد و یا ممکن است مفهوم رقابت در تعامالت میان شهر با شهرهای دیگر در داخل استان 

المللی )شهرهای ای(، یا در حوزه و قلمرو جغرافیایی یک کشور )شهرهای ملی( و یا در عرصه بین)شهرهای منطقه

های قدرت و رقابت است؛ رو، آنچه که در متن یک شهر پدید آورنده مؤلفهانی یا جهان شهرها( حادث گردد. از اینجه

اش، این شهر را به مرکز مقتدر نشر نوآورانه محصوالت فرهنگی خواه جهان شهری چون پاریس، که اقتصاد فرهنگی

اش )محمد ورزشی ویل که به اعتبار اسطورهلوئیس جهان نو بدل کرده است و یا حتی شهر کوچک و گمنامی همچون

شود ؛ موضوع محوری در ژئوپلیتیک شهری قلمداد میعلی کِلِی(، از هویت و قدرتی پایدار و جهانی برخوردار شده است

 (. 155: 1390)صیامی و خلیل آبادی، 

گونه که بایسته و شایسته است در گفت آنمبتنی بر موارد محدود باال در زمینه ماهیت فلسفی ژئوپیلیتیک شهری باید 

رسد بیان ماهیت فلسفی ژئوپلیتیک شهری در گام شناسی صورت نگرفته است. بر این مبنا، به نظر میاین حوزه ماهیت

های مطرح شده در هر حوزه معرفتی دانش بشری دهی به این سوأل فلسفی است که آیا گرایشنخست نیازمند پاسخ

عنوان مثال زمانی که گرایش ژئواکونومی مطرح به ماهیت فلسفی نو و جدیدی برای خود هستند؟ بهدهی نیازمند شکل

کنند که برای آن ماهیتی متفاوت و جداگانه از ژئوپلیتیک بسازند و در برخی موارد شد بسیاری از افراد تالش کرده و می

یان شود که اگر ماهیت فلسفی ژئوپلیتیک مبتنی هم تالش شده است به نوعی میانه روی صورت گیرد و به این صورت ب

بر جغرافیا، سیاست و قدرت شکل گرفته است، ماهیت فلسفی ژئواکونومی اقتصاد، سیاست و قدرت است. در رویکرد 

ها نیز شود. البته باید توجه داشت که سایر گرایشدوم مطرح شده ژئواکونومی را زیر بخش ژئوپلیتیک در نظر گرفته می

های مطرح شده در ت مبتنی بر همین چارچوب شکل گرفته است. مبتنی بر این نوع تبیین ماهیت برای گرایشبه نسب

 تواند به این صورت باشد شهر، سیاست و قدرت. ژئوپلیتیک شهری نیز می

ای از ههای مطرح شده نظیر ژئواکونومی، ژئوکالچر و... زیر بخش و شاخاگر این اعتقاد وجود داشته باشد که گرایش

های موضوعی بر مبنای آن ای که در نظر گرفتن چنین پایه فلسفی و تعریف گرایشدانش ژئوپلیتیک هستند، مشکل پایه

آید این است که، با در نظر گرفتن ماهیت سه گانه جغرافیا، سیاست و قدرت برای ژئوپلیتیک ما یک پیوند به وجود می

کند که با حذف هر یک از این ابعاد و اضافه در قالب این سه بعد ایجاد می دهیم که ژئوپلیتیک راو یک کل را شکل می

تواند دانش شود هر چه که باشد دیگر ژئوپلیتیک نیست و میکردن بعد جدید به آن چیزی که ساخته و پرداخته می

کند. دیگر معنی پیدا نمیهای موضوعی جدیدی باشد. لذا با توجه به اعتقاد و رابطه کل به جزء بین ژئوپلیتیک و گرایش

توان شود و میهای مطرح شده دانشی جدا و متمایز از ژئوپلیتیک هستند، مشکل برطرف میالبته با این دیدگاه که گرایش

شود های مطرح شده پذیرفت و در موارد مختلف همچنان که مطرح میماهیت سه جزئی فوق را برای هر یک از گرایش

 بکار برد. 

های آن در قالب ها و زیرشاخهن بر این اعتقاد هستند که دانش ژئوپلیتیک یک دانش مادر است که زیر بخشاما نگارندگا

شوند، پس زمانی که خواسته باشیم ماهیت های موضوعی نظیر ژئواستراتژی، ژئواکونومی، ژئوکالچر و... مطرح میگرایش

بر مبنای همان ماهیت فلسفی دانش ژئوپلیتیک باشد نه  سازی و تعریف بیان کنیم، بایدفلسفی برای آنها جهت مفهوم

 چیزی جداگانه و اضافه. 
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  )1398هاي موضوعی آن (منبع: نگارندگان، ژئوپلیتیک و گرایش: رابطه 2شکل 

هایی که در ها و زیر بخشبر این مبنا، پاسخ به سوأل مطرح شده در اول بخش حاضر منفی است. یعنی لزوماً گرایش
جدید ندارند اد ماهیتی شوند نیازمند به طراحی و ایجیک دانش جهت درك بهتر و دقیقتر موضوع مطرح و برجسته می

گیرند. تنها یک تفاوت دارند و آن اینکه در بلکه بر پایه همان ماهیت فلسفی دانش مادر ماهیت آنها مورد بحث قرار می
تر شدن موضوع مورد بحث در گرایش، یک بعد و بحث تأکیدي به خود کنار بیان ماهیت دانش مادر جهت برجسته

  گیرند. می
در نظر گرفته برخی مسائل و جوانب ماهیت فلسفی مورد پذیرش براي دانش ژئوپلیتیک شده و با  بر پایه مباحث مطرح

توان گفت که ماهیت فلسفی ژئوپلیتیک شهري است، می» منابع جغرافیایی قدرت و مناسبات بین بازیگران«بر مبنا دو پایه 
تر شده است. به ها نفوذ آن برجستهوزهشهرها و ح نیز همان دو پایه است با این نکته که در آن تأکید بر شهرها، فضاي

گیري دانش ژئوپلیتیک شهري بر مبناي منابع جغرافیایی قدرت و مناسبات بین بازیگران بیانی دیگر، ماهیت فلسفی شکل
  هاي نفوذ آنها است. با تأکید بر شهر(ها)، فضاي شهرها و حوزه

  
 )1398، گارندگاننماهیت دانش ژئوپلیتیک شهري (منبع:  :3شکل 

 جغرافیا علوم سیاسی

 ژئواستراتژي
 

ژئوپلیتیک 
 شهري

ژئوپلیتیک 

 ژئوکالچر

هیدروپلیتیک 
 (ژئوپلیتیک آب)

 

 
 ژئواکونومی

ژئوپلیتیک 
 انرژي

ژئوپلیتیک انسان 
 گرا

ژئوپلیتیک 
 صلح

ژئوپلیتیک 
ژئوپلیتیک استعماري،  اطالعات

ژئوپلتییک، پس مدرن، 
ژئوپلیتیک ایران،  ژئوپلیتیک مرزيژئوپلیتیک دوران جنگ 

ژئوپلیتیک انگلستان، 
 ژئوپلیتیک آلمان و ....

ژئوپلیتیک شیعه، 
ژئوپلیتیک قومیت و 

.... 

 

 ژئوپلیتیک

مناسبات (سطح محلی، ملی، منطقه 
بر شهر، فضاي اي و جهانی) با تأکید 

 شهرها و حوزه نفوذ آنها

غرافیایی قدرت (ارزش منابع ج
سطح ملی و فراتر) با تأکید بر شهر، 

 فضاي شهرها و حوزه نفوذ آنها 
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 گیری گرايش ژئوپلیتیک شهریچرايی شکل

گرایش ژئوپلیتیک شهری تا حد قابل توجهی به یکدیگر گیری ها در زمینه چرایی شکلاگر چه نظرات و دیدگاه

در  «نگرش اول»توان چند نگرش کلی را در این حوزه از یکدیگر تفکیک کرد. نزدیک هستند اما به صورت کلی می

آفرینی گسترده شهرها ها و نقشگسترش روند شهرنشینیگیری گرایش ژئوپلیتیک شهری معتقد است که با زمینه شکل

ای و جهانی، ت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی در داخل کشورها و در عرصه منطقهالتحودر عرصه 

های در عرصه ،سازی علمی برای آنسازی و چارچوبتوجه به این پدیده بیش از گذشته افزایش یافته و مفهوم

آفرینی سیاسی آنها در جه به نقشکی از ابعاد بررسی و ارزیابی شهرها، تو. یمختلف مورد توجه قرار گرفته است

ت سیاسی سطح ملی و العرصه ملی و جهانی است. در حال حاضر، شهرها در تمامی نقاط جهان کانون اصلی تحو

شهرها متشکل از  ندد.پیوثیرگذار در چارچوب فضای شهر به وقوع میأمی تغییرات گسترده و تاند و تمتی هسنجها

لفه رقابت در عرصه داخلی و برون ؤکز قدرت و سرمایه هستند و به تبع ماجزا و عناصر رسمی و غیررسمی، مر

گیری شاخه جدیدی از جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به لکش برایمرزی را نیز با خود دارند. این موضوع، زمینه را 

ن در حال تدوین و دی ادبیات آالمی 2000از سال  نام جغرافیای سیاسی شهر و ژئوپلیتیک شهر فراهم کرده و تقریباً

عنوان پدیدهای جغرافیایی با تکامل خود و شهر به(. به بیانی دیگر، 2:1393تبار، پور و میرزائی)احمدی تکمیل است

الملل تاثیرگذار ها و در گام بعدی منطقه و بینتواند بر نظام سیاسی و حکومتمی ،کندهایی که ایفا میبه واسطه نقش

ها تبدیل تواند شهر را به منبع قدرت و منافع و مهمتر از همه عرصه رقابت گروهفضا می ترتیب، این باشد. بدین

ثر سازد. هر گاه شهر در این عرصه ظاهر شود ژئوپلیتیک شهری أنماید و سیاست حاکم بر مدیریت شهری را مت

عرصه سیاسی کشور و حتی  تواند عاملی محوری درای از جغرافیای سیاسی شهر میعنوان پایهگردد که بهمطرح می

پس با این اوصاف شهر در طول تاریخ و گسترش خود همواره عاملی ژئوپلیتیکی تلقی . الملل بروز کندمحیط بین

گردد )صفوی و برمی 2003 ش عمر زیادی ندارد و نقطه عطف آن به سالاه شکل علمیب اند، اما این مفهومشدهمی

داری و تبدیل شدن شهرها به مرکز شدن اقتصاد سرمایه همه امروزه با جهانیمهمتر از (. 44-45: 1395گل کرمی، 

های ( و به عنوان قدرت47)همان،  اندها و رقابت شدهگیری فضای جریانانباشت سرمایه و تولید، سبب شکل

های ثروت و عنوان کانوناند. به عبارت دیگر، جهان شهرها بهجغرافیای سیاسی جهان ظاهر شده نوظهوری در نقشه

گیری های تصمیماند بلکه به جهت کانونقدرت همواره نه تنها شبکه شهرهای جهانی تحت نفوذ خود قرار داده

جریان  فضای به و باشندمی تاثیرگذار جهانی و ایمنطقه ژئوپلیتیکی نفوذ هایحوزه و مناطق بر سیاسی-اقتصادی

 های اقتصاد جهانی و کانونعنوان گرهها بهبدین ترتیب شهر(. 66:1390)پورموسوی و همکاران،  اندشکل رقابتی داده

ت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح محلی تا جهانی همواره صحنه و هدف استراتژیکی مهمی برای الهای تحو

 اتمطالع کانون در سیاسی -این، ژئوپلیتیک شهری با پذیرش نقش مرکزهای اداری وه برالعاند. قدرت سیاسی بوده

که عملکرد برخی از آنها ها از نظر اعمال نقش یکسان نیستند. در حالیسیاسی شهر قرار دارد. پایتخت جغرافیای

های تمرکز کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، مالی، منحصر به ایفای وظایف حکومتی است. برخی دیگر به نماد

ثر است، ؤر مواردی که بر نقش ژئوپلیتیک شهرها ماز دیگ .انددر مقیاس ملی تبدیل شده ...فرهنگی، دانشگاهی و

های حیاتی شهر مانند آب و برق است. همچنین ناهمگونی در های نظامی، منابع و شریانوجود قرارگاه و پادگان

های ژئوپلیتیکی خود جغرافیای تواند با بحرانفضاهای شهر که محصول فقر هستند و به دنبال آن جرایم شهری می

های سیاسی که بنا به هر دلیلی مورد تهدید و  وه بر این در برخی نظامالرا تحت تاثیر قرار دهند. عسیاسی شهر 

زایی هستند که ها، جنگ، شورش و تروریسم شهری از عوامل بحرانگیرند، آشوبتهاجم داخلی یا خارجی قرار می

ها و نظرات باال در (. مبتنی بر دیدگاه47:1395ژئوپلیتیک شهر باشند )صفوی و گل کرمی،  توانند محور مطالعاتمی
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یابی و افزایش جایگاه شهرها متناسب با تحوالت صورت گیری گرایش ژئوپلیتیک شهری، اهمیتزمینه چرایی شکل

گیری گرایش ژئوپلیتیک لکه شک «نگرش دومی»های مختلف زمینه ایجاد آن شده است. ها و حوزهگرفته در عرصه

امروزه ژئوپلیتیک تنها دانش رقابت کشورها بر سر کنترل زمین نیست کند، بر این اعتقاد است که، شهری را توجیح می

های جهانی، وه بر مقیاسالهای کارکردی عژئوپلیتیک از نظر مقیاس. و دامنه موضوعی این دانش گسترش یافته است

عنوان پدیدهای سیاسی های فروملی نظیر شهرها نیز سوق پیدا کرده است. شهر بهاسای و ملی به سمت مقیمنطقه

های جوامع بشری است که بنیاد تداوم و پویایی حیات و فضایی و بخشی از کشور، کانون تجمع بسیاری از فعالیت

عنوان موضوعی ی شهری که بهها در فضاهای انسانها در آن نهفته است. از جمله فعالیتالبته تخریب و نابودی انسان

 ،روهای انسانی برای دستیابی به آن است. از اینموضوع قدرت و کنش، شودمهم در ژئوپلیتیک به آن پرداخته می

(. در بیانی دیگر، 1:1393)رحیمی، گوهرزادگان منش،  مفهوم قدرت در کانون مطالعات ژئوپلیتیک شهر قرار دارد

بر قدرت  )طبیعی و انسانی( های جغرافیایینوان علم بررسی اثرات فرایندها و پدیدهعدامنه مطالعات ژئوپلیتیک به

ما تحوالت نیمه اواخر قرن بیستم . اهای کالن ملی و فراملی متمرکز بودطور غالب بر مقیاسسیاسی تا عصر حاضر به

کارکرد درون سرزمینی قدرت  ها و فرایندهای فضایی برهایی در توجه به اثرگذاری پدیدهگیری گرایشلموجب شک

(. این پارادیم در عرصه مفاهیم و تعاریف ژئوپلیتیک از این واقعیت 33:1389)کمانرودی و همکاران،  سیاسی شد

شود؛ بلکه تحلیل و گیرد که دیگر این دانش تنها به تجزیه و تحلیل روابط میان کشورها محدود نمیسرچشمه می

هایی به ابعاد کوچک، همچون بیروت یا در محالت و رقابت موجود در سرزمین تبیین ژئوپلیتیکی در روابط قدرت

(. بر مبنای این نگرش، تحول در قدرت و ایجاد 47:1378ست، الکوشود )ژیبلین و مرکزی لس آنجلس هم اعمال می

یتیک شهری دهی به گرایش ژئوپلآفرینی و بازیگری در سطح فروملی نظیر شهرها زمینه برای شکلو افزایش نقش

شهرها گیری گرایش ژئوپلیتیک شهری معتقد است که، و آخر در زمینه شکل «نگرش سوم»فراهم آورده شده است. 

های رفاهی و خدماتی مورد نیاز شهروندان عالوه بر عملکرد در مقیاس فراشهری، وظیفه تأمین نیازها و زیرساخت

گیر داتی است که در برخوردهای ژئوپلیتیکی از این ناحیه دامنرا بر عهده دارند. هدف از تأکید بر این موضوع تهدی

گردد. همچنین خشنونت، تروریسم، توسعه نامتوازن و ناهمگونی نژادی، رفاه شهری، شهروندان و مدیریت شهری می

های چالش ژئوپلیتیک برای دولت محلی و ملی هستند که در برخی متون قومی، فرهنگی و اجتماعی، دارای ظرفیت

در پی توسعه (. به بیانی دیگر، 34:1389اند )کمانرودی و همکاران، های اخیر مورد توجه قرار گرفتهژئوپلیتیکی سال

عنوان ای و اهمیت پیدا کردن شهرها بههای اخیر و ظهور جامعه شبکهالعاده فناوری اطالعات و ارتباطات در دههخارق

ها، بار دیگر شهرها در کانون تحوالت جهانی فضای جریان نندههای شبکه ارتباطات جهانی و تسهیل کگاهگره

اند. امروز برخی شهرها با تسلط بر برخی کارکردهای ویژه و برتر، نقش فرماندهی و رهبری را در جهان امروز گرفته

منظر،  شود. از اینمدرن به مطالعات خرد توجه جدی نشان داده می اند. در ژئوپلیتیک پستخود اختصاص داده به

تواند سازوکار حکومت و دولت محلی و مدیریت شهری را مورد مطالعات مسائل ژئوپلیتیکی خرد درون شهر می

تنیده و توپولوژیک نظام حیات شهری در سطوح عملکردی محلی تا جهانی توجه قرار دهد. بنا بر ماهیت متکثر، درهم

 ظران ژئوپلیتیک را جلب کرده استبنتوجه صاحو در اشکال و قلمروهای شهری، موضوعات و مسائل مختلفی 

(. در این نگرش تحول در کارکردها و وظایف عملکردی شهرها و در فضای شهرها 35:1390)پورموسوی و دیگران، 

 گیری گرایش ژئوپلیتیک شهری است.ساز شکلزمینه
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 (35:1390فضای شهر )مأخذ: پورموسوی و همکاران، -مقیاس عملکردی: موضوعات و مسائل عمده ژئوپلیتیک شهر در ارتباط با ابعاد و 4شکل 

 تعاريف موجود از ژئوپلیتیک شهری

های مطالعاتی مختلف از اهمیت و سازی درست و شفاف، دقیق و قابل اِتکا در زمینه حوزهشاید بتوان گفت که مفهوم

تر و دقیقتر باشد، درک و فهم آن سازی قابل شفافباشد. زیرا، به هر میزان این مفهومای برخوردار میجایگاه برجسته

توان به انجام تحقیقات در این حوزه مطالعاتی کمک کرده و دستیابی به اهداف تر خواهد بود و از این طریق مینیز ساده

های اصطالحات و گرایشتر و دقیقتر نماید. لذا با توجه به ابهامی که در مورد مفهوم ژئوپلیتیک وجود دارد، در آن را سهل

سازی شوند به نوعی از ابهام دو چندانی برخوردار بوده و نیاز است مفهومموضوعی در این حوزه هم که ساخته می

درست و قابل اتکایی در مورد آنها صورت بگیرد. برای درک بهتر این ابهام در حوزه ژئوپلیتیک شهری به صورت کلی 

سازی متناسب، شود و در آخر تالش خواهد شد که مفهومها در این حوزه پرداخته میسازیبه برخی از تعاریف و مفهوم

شفاف و قابل درکی از آن ارائه گردد. بررسی کارهای صورت گرفته در زمینه ژئوپلیتیک شهری نشان دهنده آن است که 

سازی قابل درکی از آن و مفهوم در بیشتر این موارد از مفهوم ژئوپلیتیک شهری بدون اینکه تعریفی از آن ارائه شود

هایی صورت بگیرد، مورد استفاده قرار گرفته است. در این موارد تنها برای بیان مباحث در قالب ژئوپلیتیک شهری توصیف

اند به هایی ارائه شده است. اما معدود تعاریفی که از مفهوم ژئوپلیتیک شهری به نوعی ارائه شدهارائه گردیده و مثال

 ل است:صورت ذی

« تروریسم و جنگ»وقایعی که در شهرها از جمله  گراهام در کتاب خود، ژئوپلیتیک شهری را مصادف بااستفان  -

 یک سوی دانست و در تعاریف خود مداماً از خشونت، جنگ و تروریسم شهری بهشکل گرفته بود می

 (.Graham, 2004:1)شهری سخن به میان آورد  ژئوپولیتیک
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 زمان در شهری کند که ژئوپلیتیکدر کتاب خود در تعریف از ژئوپلیتیک شهری بیان می ،گریگوری آر کاپلی -

 و شهرنشینی جهانی، جمعیت سطح» زمینه در خصوص به شهری مباحث به را ما ورود نحوه مرج، و هرج

 (.Copley, 2012: Introduction) کندمی مشخص «المللی بین های مهاجرت

در کتاب اخیر خود از مبحث ظهور ژئوپلیتیک شهری سخن به میان آورد. در تعریف ژئوپلیتیک  ،یا ساسنسکسا -

های چندگانه کند که یک شبکه پیچیده از بازیگران نوظهور در شهرها که قابلیتگونه بیان میشهری آن را این

نماید که با کشورهای ملی در می رو آن شهرها را شهرهای جهانی معرفیاند. از ایندارند و جدیداً ظاهر شده

پردازند. شکل گرفتن رقابت بین شهرها با سایر کشورهای ملی را که در طی سه فضای ژئوپلیتیک به رقابت می

 ,Sassenداند )ایم ورود به عرصه ژئوپلیتیک شهری و اهمیت یافتن جایگاه شهرها میدهه گذشته شاهد آن بوده

2012: 1.) 

گذارد مورد مطالعه فضایی شهر را از آن نظر که بر جریان قدرت سیاسی اثر می -سیاسی هایئوپلیتیک شهر پدیدهژ -

مندان اداره امور شهر، هدایت کنترل و های بهرهدهد و در این مسیر نقش فرایندهای سیاسی و تصمیمقرار می

کارکردهای فراشهری را ت، ارتباطات و الهای قدرت سیاسی را از تعامدهی فضا، اثرپذیری و اثرگذاریشکل

 (. 296:1393راد، نیا و کاویانی)حافظ دهدمورد توجه قرار می

نوظهور است، که با مقیاسی متفاوت،  گرانهژئوپلیتیک شهری، دانشی نوین و رهیافتی جدید از ژئوپلیتیک سنجش -

کوشد ارد و میای به روابط قدرت، رقابت و سیاست میان کنشگران فضای شهری درویکرد جستجوگرایانه

برآیندهای مثبت )مانند: مشارکت کارآ، فراگیر، دموکراتیک و ...( و منفی )همچون: خشونت، آشوب، جنگ و 

(. به بیانی دیگر، 145: 1390آبادی، تروریسم و ...( را در روابط مناسبات شهری به تصویر بکشد )صیامی و خلیل

شماری چون نظام گسترده و متنوع است و به موضوعات بیای، عنوان دانشی میان رشتهژئوپلیتیک شهری، به

زیست های طبقاتی، محیطها و کششریزی شهر، مرزهای توسعه، رقابت و تضاد میان قدرت مداران، کنشبرنامه

شهری و جایگاه شهروندان، فرهنگ عمومی شهروندان، جمعیت و ساختار آن و بسیاری مسائل دیگر که مبتنی بر 

های اجتماعی و سیاسی و مذهبی با یکدیگر یا میان درون یک شهر، میان شهروندان و گروه روابط قدرت در

پردازد. در واقع، بهتر است بگوییم که ژئوپلیتیک با رویکرد شهروندان و گروه های اجتماعی با حاکمیت است؛ می

ها با ن افراد و گروهشهری، یک روش شهر محورانه برای بررسی عمیق، همه جانبه و جامع روابط قدرت میا

یکدیگر و یا دیگر منابع قدرت در شهرهاست. قدرتی که اصطکاک میان آنها منجر به بروز رقابت شده و این 

فرهنگی، سیاسی، کالبدی و حتی زیست محیطی  -ها منجر به ایجاد تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعیرقابت

 (.155-156: 1390)صیامی و خلیل آبادی،شود شهرها می

پردازد با عنوان ژئوپلیتیک شهر ن بخش از دانش ژئوپلیتیک که به مسائل و موضوعات شهر و مدیریت شهری میآ -

گیرد. به عبارت دیگر ژئوپلیتیک شهر جنبه کاربردی و عینی آن بخش از دانش جغرافیائی مورد توجه قرار می

 ددههری را مورد بررسی قرار میاست که عناصر محیط طبیعی و انسانی دخیل در نظام اداری ش

(http://www.yjc.ir .) 

یابی روابط قدرت تن ل است که چگونه شهر و مناطق آن به سامانأژئوپلیتیک شهری به دنبال پاسخ به این سو -

مارک ». است ثرؤیک شهر مداده و بازتاب روابط قدرت چگونه بر توسعه کالبدی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

های سیاسی و اجتماعی های گروهها و اندیشهمعتقد است که ژئوپلیتیک شهری از سویی به مجموعه رقابت «پارسل

دهی و ساماندهی اقدامات آنهاست و از سوی دیگر ها، جهتمختلف در فضای شهر اشاره دارد که منشاء فعالیت

ت الهای آنها، تحوها زمینه اتخاذ تصمیمات توسط شهروندان و رقابتایده ها ودهد که چگونه این اندیشهنشان می

http://www.yjc.ir/
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پور )احمدی یابدتغییر می های ژئوپلیتیکیکند و با الهام از وضعیتهای شهری را فراهم میو حتی گاهی اعتراض

 (.6:1393تبار، و میرزایی

 مطالعه و بررسی سیاسی،-ک پدیده فضاییعنوان یژئوپلیتیک شهری با نگاه به عملکردها و ارتباطات شهر به -

این امر به معنی عدم توجه به تاثیرگذاری  البته. کندمی جستجو شهر بیرونی تاثرهای و تاثیر در را شهر مسایل

 باشداختصاصات خاص درون شهر در ایجاد وضعیت قدرت مدیریت و ایفای نقش ژئوپلیتیک شهری نمی

 (.42:1389)کمانرودی و همکاران، 

ای کند: از یک سو به رده، مقیاس و ساختار ویژهژئوپلیتیک شهری دو ویژگی اصلی ژئوپلیتیک را توصیف می -

های بین شهرها به همان اندازه که در مقیاس جهانی در میان کشورها وجود تعلق ندارد و فراگیر است و رقابت

است. از سوی دیگر، ژئوپلیتیک شهری ت نیز جاری الهای ملی و در درون شهرها و حتی محدارد، در سرزمین

ها و یا بین ها، خیابانتواند تجزیه و تحلیل رقابت موجود در یک شهر و حتی یک منطقه شهری میان محلهمی

 (. 78: 1390آبادی، )خلیل های مختلف همان شهر را به تصویر بکشدقسمت

طوح محلی تا جهانی، همواره صحنه و هدف های تحوالت در سهای اقتصاد جهانی و کانونعنوان گرهشهرها به -

ها فرایندهای فضای شهری بر قدرت رو، بررسی اثرات پدیدهاند. از ایناستراتژیکی مهمی برای قدرت سیاسی بوده

سیاسی در سطوح محلی تا جهانی حائز اهمیت خاصی است. بر این مبنا، مفهوم قدرت در کانون مطالعات 

عنوان یک پدیده جغرافیایی نقش زیادی در بازی قدرت میان این اساس شهرها به ژئوپلیتیک شهر قرار دارد. بر

کنند. موقعیت، فرآیندها و تحوالت فضای جغرافیایی شهر در ها و نهادهای مرتبط با اداره سرزمین ایفا میسازمان

ردانندگان حکومت و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی منجر به اهمیت ژئوپلیتیکی آن شده است. به همین دلیل گ

دولت در سطح ملی و محلی ناگزیر از لحاظ کردن مؤلفه شهر و تحوالت آن در اداره قلمرو خود هستند )عبدی 

 (.15:1392و مردعلی،

 

 گیرینتیجه

های صورت گرفته از ژئوپلیتیک شهری در کارهای مورد بررسی نشان دهنده آن است که آن سازیبررسی کلی مفهوم

ته و شایسته است مفهوم سازی درستی از ژئوپلیتیک شهری صورت نگرفته است و تنها به توصیف آن از گونه که بایس

ها و موارد بسنده شده است. معدود تعاریف موجود در این زمینه هم دارای ابهام بوده و نتوانسته است طریق بیان مثال

سازی ژئوپلیتیک که به ردن این نقص در مفهومآن گونه که باید مفهوم ژئوپلیتیک شهری را برساند. جهت برطرف ک

توان بدین صورت عمل کرد که های مختلف بر ادامه مطالعات در این حوزه مطالعاتی تأثیرگذار خواهد بود، میصورت

پایه مباحث را همان تعریف ژئوپلیتیک قرار داد، تعریفی که به نحوی توانسته است ابهام موجود در این حوزه را کاهش 

و از سوی دیگر جامعیت و مانعیت الزم را در این عرصه داشته باشد. با قرار دادن این تعریف پایه )ژئوپلیتیک  داده

وری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات محلی، ملی، منطقه ای و عبارت است از دانش شناخت، کسب، بهره

( در نظر گرفت و تعریف کرد. 4-2ه صورت ذیل )شکل توان ژئوپلیتیک شهری را در قالب چهار بعد بجهانی است( می

البته باید توجه داشت درست است که برای درک بهتر تالش شده است که از چهار بعد به صورت جداگانه به مفهوم 

ژئوپلیتیک شهری نگریسته شود، اما این تفکیک نشان دهنده وجود انفکاک و عدم دارا بودن سایر ابعاد در هر یک از 

 توان آنها را به صورت منفک در نظر گرفت. نیست. بلکه تنها جهت درک بهتر و با برجسته کردن زاویه دید می هابخش
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 (1397نويسندگان، : ابعاد شکل دهنده مفهوم ژئوپلیتیک شهری )منبع: 5شکل 

اگر زاویه دید و نگرش خود را مبتنی بر مکان قرار داده و خواسته باشیم مبتنی بر این زاویه دید به الف( بعد مکان: 

توان گفت، ژئوپلیتیک شهری از منظر مکانی عبارت سازی کنیم، به صورت کلی میژئوپلیتیک شهری نگاه کرده و مفهوم

ه برداری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت موجود در شهرها و حوزه نفوذ آنها در است از دانش شناخت، کسب، بهر

برداری از منابع جغرافیایی قدرت موجود در ای و جهانی. به بیانی دیگر، استفاده و بهرهمناسبات محلی، ملی، منطقه

هانی را ژئوپلیتیک شهری ای و جشهرها و حوزه نفوذ آنها جهت دستیابی به اهداف در مناسبات محلی، ملی، منطقه

 گویند.می

اگر زاویه دید و نگرش خود را مبتنی بر زمان )گفتمان( قرار داده و خواسته باشیم مبتنی بر این ب( بعد زمان )گفتمان(: 

توان گفت، ژئوپلیتیک شهری عبارت سازی کنیم، به صورت کلی میزاویه دید به ژئوپلیتیک شهری نگاه کرده و مفهوم

برداری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت مبتنی بر چارچوب گفتمان موثر و حاکم ونگی شناخت، کسب، بهرهاست از چگ

برداری ای و جهانی. به بیانی دیگر، چگونگی تفسیر و بهرهدر یک بازه زمانی بر شهرها در مناسبات محلی، ملی، منطقه

ای و جهانی را رها در مناسبات محلی، ملی، منطقهاز منابع جغرافیایی قدرت مبتنی بر چارچوب گفتمان موثر بر شه

 گویند.ژئوپلیتیک شهری می

اگر زاویه دید و نگرش خود را مبتنی بر بازیگران قرار داده و خواسته باشیم مبتنی بر این زاویه دید ج( بعد بازيگران: 

از منظر بازیگران عبارت است از  توان گفت، ژئوپلیتیک شهریسازی کنیم، میبه ژئوپلیتیک شهری نگاه کرده و مفهوم

برداری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت از سوی بازیگران حاضر در فضای شهر و محدوده دانش شناخت، کسب، بهره

های مورد نظر در مناسبات محلی، ملی، عنوان بازیگر جهت دستیابی به اهداف و خواستهنفوذ آن یا تعبیر خود شهرها به

لبته باید توجه داشت از این منظر بازیگر باید دارای قدرت حداقل سطح ملی و فراتر برخودار باشد ای و جهانی. امنطقه

برداری از منابع تر را در فضای شهر را در نظر گرفت. به بیانی دیگر، استفاده و بهرهتوان بازیگران سطوح پایینو نمی

عنوان بازیگر در مناسبات محلی، د نفوذ آن یا شهرها بهجغرافیایی قدرت از سوی بازیگران در فضای شهر و محدوده مور

 گویند.های خود را ژئوپلیتیک شهری میای و جهانی جهت دستیابی به اهداف و خواستهملی، منطقه

اگر زاویه دید و نگرش خود را مبتنی بر کارکرد قرار داده و خواسته باشیم مبتنی بر این زاویه دید به د( بعد کارکرد: 

ژئوپلیتیک شهری عبارت است از دانش شناخت، کسب، توان گفت، سازی کنیم، میتیک شهری نگاه کرده و مفهومژئوپلی

 

 بعي مداني

زمان بعي 

 )گفتمان(
 

 كاركرديبعي 

 

 بازيگرانبعي 

مناسبات محلی، ملی، 

 ای و جهانیمنطقه
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برداری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت حاصل کارکرد خاص و ویژه شهر و محدوده نفوذ آن جهت دستیابی به بهره

برداری از منابع جغرافیایی قدرت مبتنی استفاده و بهرهای و جهانی. به بیانی دیگر، اهداف در مناسبات محلی، ملی، منطقه

ای و جهانی بر کارکرد خاص و ویژه شهر و محدوده نفوذ آن جهت دستیابی به اهداف در مناسبات محلی، ملی، منطقه

 گویند.را ژئوپلیتیک شهری می

: مکان، گفتمان، بازیگری و کارکرد( ای که باید به آن توجه داشت شهرهایی در قالب ژئوپلیتیک شهری )از هر منظرنکته

یابند که حداقل دارای جایگاه و نقش آفرینی در سطح ملی و باالتر باشند. به بیانی دیگر منابع جغرافیایی قدرتی معنی می

های مختلف جایگاه و نقش ای باشد که به صورت)از نظر مکان، گفتمان، کارکرد یا بازیگری( که در اختیار دارند به گونه

 آفرینی قدرت در سطح ملی و باالتر را به آنها داده باشد.
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