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  چکیده
و محیط ) سیاست(دانش جغرافیا و از آن میان شاخه ي جغرافیاي سیاسی که متکفل بیان و تشریح روابط نظام مند میان انسان   

امروزه مهم ترین محیط . جغرافیایی است، از جمله علوم قدیمی است که سابقه ي آن به درازاي عمر انسان بر روي زمین است
ر، یک مجموعه ي فضایی است که در این مجموعه رویدادهاي مختلف اتفاق می افتد که شه. فضایی انسان ساخت، شهرها هستند

از جمله مهم ترین رویدادهایی که در شهر اتفاق می افتد، . هرکدام از این رویدادها زمینه ي مطالعاتی یک علم را بوجود می آورد
درصورتی که تاثیر مناسبات سیاسی و . تباط بوده و استرویدادهاي سیاسی است، به عبارتی، شهر همواره با مفهوم سیاست در ار

. قدرت، در توسعه فضایی شهر مد نظر باشد، جغرافیاي سیاسی با رویکرد غالباً درون شهري، به مطالعه این مناسبات می پردازد
 - اجتماعی(د مختلف بنابراین، جغرافیاي سیاسی شهر؛ به مطالعه و بررسی تاثیر فعالیت هاي حکومت و صاحبان قدرت بر ابعا

پرسش اساسی که در اینجا مطرح می شود آن . زندگی شهري و شهروندان می پردازد) فرهنگی، اقتصادي، امنیتی و زیست محیطی 
مطابق فرضیه ي این » جغرافیاي سیاسی شهر، چرا و چگونه به حوزه مطالعاتی مجموعه شهري امروز وارد شده است؟« است که، 

از . اسی شهر، براي سازماندهی فضاي سیاسی  شهر، به مطالعه، بررسی و ارائه راهکارهاي اساسی می پردازدمقاله، جغرافیاي سی
این رو می توان جغرافیاي سیاسی شهر را بعنوان یکی از  شاخه هاي علوم جغرافیایی در مطالعه ي فضا و ویژگی هاي آن مورد 

  .توجه قرار داد
. شهر یاسیس يایفجغرا است،یشهر، فضا، س: دواژگانیکل
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  مقدمه 

سدة نوزدهم مترادف با جغرافیاي انسانی بود؛ در حالی که جغرافیاي طبیعی مرتبط با ویژگی هاي توپوگرافیک و 
امروزه، جغرافیاي سیاسی؛ ). Story, 2009: 244(اساس اقلیمی بود، جغرافیاي انسانی مرتبط با تقسیمات سیاسی بود

است که در بردارندة هرآنچه هست که زمانی به صورت انحصاري کانون توجه ) کثرت گرایی(1اندیشه اي پلورالیستی
 –دورة بازیابی جغرافیاي سیاسی، با رویکرد فضایی ( 1970تا اواسط دهۀ  1960از میانۀ دهۀ . بوده است

میر حیدر و (می شود »مقیاس فروملی«و در واقع، بر » سطح کشور«،زمانی که تمرکز مطالعاتی، بر فضاي زیر )سیاسی
مانند (، از جمله مواردي بودند که توجه جغرافیدانان سیاسی »هاي شهري سیاست«، )412- 413: 1397میراحمدي، 
امروزه با طرح الگوهاي جدید و . را به خود جلب کردند) 5، فریدمن4، دیوید هاروي3، ژان گاتمن2ریچارد مویر

 ي و افزایش نقش سیاسی و استراتژیک شهرها، شهرها به کانونراهبردهاي کارساز براي سازماندهی فضاي شهر
دراین راستا، جغرافیدانان سیاسی، بیش از هر چیز بر بعد . اندمطالعات در جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل شده

: 1397حسینی، (اندشهرها تمرکز یافتهجهان/شهري، شهروندان، حکومت محلی، اقتصادشهري کالنشهرهاسیاسی فضاي
در جغرافیاي سیاسی، تأثیر انسان در مواردي چون موقعیت ها، مرزها، سرزمین ها، ملت ها و منطقه ها مطالعه می ). 3

مطالعه اثر گذاري تصمیمات سیاسی صاحبان قدرت «در برخوردي کلی، می توان جغرافیاي سیاسی را عبارت از . شود
: 1381مجتهد زاده، (و مرزهاي سیاسی روي صحنه جغرافیایی مانند تقسیمات کشور. »در محیط جغرافیایی دانست

در واقع، منابع جغرافیاي سیاسی عمدتاً بر پایه دولت یا ناحیه سازمان یافته سیاسی به : همچنین می توان گفت). 20
. ردازدعنوان موضوع جغرافیاي سیاسی تمرکز دارد و به بررسی و تشریح کالبد، عناصر، ویژگی ها و رفتار دولت می پ

بنابراین، ساختار سیاسی فضا، نظام سیاسی، الگوي فضایی توزیع قدرت درسلسله مراتب فضایی و همچنین روابط 
حافظ نیا، (سطوح مختلف دولت با شهروندان در اداره امور کشور، در کانون مطالعات جغرافیاي سیاسی قرار می گیرد

شهر . وري است که قدرت ملی از آن سرچشمه می گیردزیرا که شهر، مهمترین سطح فضایی درون کش). 3: 1381
یکی از فضاهاي انسان ساخت است که همواره از ابعاد مختلف مورد توجه بوده است که در این میان ساماندهی و 

در واقع، شهر به مثابه بخشی از سلسله مراتب . اداره فضاي شهري به نحوي بارزتر و مشهودتر بررسی شده است
تقسیمات سیاسی جغرافیایی هر کشور بر اساس مؤلفه هایی مانند نوع حکومت، مدیریت، سطح  سیستم فضایی و

ساماندهی فضاي شهري . آگاهی، عالقه مندي اجتماعی و مشارکت مردم در نظام تصمیم گیري و غیره شکل می گیرد
ه پژوهش ها و مطالعه هاي به گونه اي ک. با هدف اداره مطلوب امور، روابط میان عناصر شهري را هماهنگ می کند

که همه به نحوي جغرافیاي سیاسی )127: 1389رضازاده و سلسله، (زیادي در یکی دو دهۀ اخیر صورت گرفته است 
در رشته جغرافیاي سیاسی، شهرها از جمله پدیده هاي فضایی هستند که از جایگاه ویژه . شهر را مد نظر قرار داده اند

به همین دلیل مفهوم جدیدي به نام جغرافیاي سیاسی شهر و به موازات . وردار هستنداي در مطالعات جغرافیایی برخ
با توجه به قدمت کم گرایش جغرافیاي سیاسی شهر، . آن ژئوپلیتیک شهر وارد عرصه مطالعات این رشته شده است

مهم ترین تعریف که می توان اما . هنوز در تعریف و ابعاد مطالعاتی آن بین جغرافیدانان سیاسی توافق نظر وجود ندارد
فضایی  - جغرافیاي سیاسی شهر؛ پدیده هاي سیاسی«از آنچه تاکنون در این باره گفته شده برداشت کرد؛ این است که

                                                           
1-Pluralistic 
2- Richard Muir 
3- John Gottman 
4- David Harvey 
5- Friedman 
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شهر را در کانون مطالعات خود قرار داده و نقش فرایندهاي سیاسی و تصمیمات صاحب منصبان اداره امور شهر را در 
بنابراین، هدف ). 2: 1393جان پرور، (»ا و سازمان آن در شهر مورد توجه قرار می هدهدایت، کنترل و شکل دهی فض

از انجام این تحقیق این است که با ارائه تعاریف و مشخص کردن دایره مطالعاتی جغرافیاي سیاسی شهر، گامی در 
ر جهت رسیدن به پیشرفت و جهت پیشرفت و توسعه این حوزه مطالعاتی برداشته و از آن در ایجاد برنامه هاي آتی د

  . توسعه فضاي شهري، استفاده کرد

  وش تحقیقر

.  شودمی  تحلیلی انجام –پژوهش حاضر با روش توصیفی . است» بنیادي«این پژوهش از نظر ماهیت و نوع 
 Smartدراین راستا، از نرم افزارهایی مانند . است) اینترنتی- کتابخانه اي(شیوه گردآوري اطالعات، آرشیوي 

Art شودبراي ترسیم شکل و نمودار جهت درك بهتر مفاهیم استفاده می.  

  مبانی نظري

شهر از جمله پدیده هاي مهم در زندگی بشر است که دانشمندان سایر علوم از دیدگاه مکاتب فکري خود و با  :شهر- 
پدیده ها و آزمایشگاه جامعه  مثالً، از نظر جامعه شناسان؛ شهر بستر مطالعه. روش هاي ویژه آن را مطالعه می کنند

شناسی آنهاستو جمعیت شناسان؛ نیز میزان جمعیت و تراکم آن را نسبت به دیگر سکونتگاهها براي تعریف شهر در 
نظر می گیرند و همچنین جغرافیدانان؛ شهر را فضاي پویایی، رفت و آمد و حرکت انسان ها می دانند که خود را با 

با توجه به شرایط سیاسی و ). 119- 120: 1397حسینی، ( دجدید سازگار می کن تکنیک دوران معاصر و وسایل
رشد . شهر، مسئول اصلی براي رفع احتیاجات روحی، فکري و جسمی انسانهاي موجود در هر کشور استاجتماعی، 

افیاي شهر، مدلی براي توسعه آینده جغرچشمگیر شهرهایی نظیر سنگاپور و هنگ کنگ حاکی از آن است که دولت
  ).248: 1379مویر، (سیاسی فراهم آورده است

توان آن را از نظر جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک مورد فضایی است که می - هاي سیاسیدر نتیجه، شهر یکی از پدیده
- با آگاهی از اهمیت شناخت وضعیت موجود شهرها و فضاي جغرافیایی آنها به منظور برنامه. تحلیل و تبیین قرار داد

زي مطلوب براي آینده ازیک سو، و اهمیت مقیاس در رسیدن به توسعه با توجه به اهمیت و ضرورت سیاستگذاري ری
ژان رو، ازاین. سازماندهی جغرافیایی و سیاستگذاري در ارتباط تنگاتنگ باهم قرار دارند: توان گفتاز سوي دیگر، می

» مطالعه شهر«). 65: 1392مجتهدزاده ،(است » شهر«در اصل براي مطالعه امور » سیاست«بر این باور است که  1گاتمن
زیرا نخستین . اي از راه مطالعه ساختار فضایی، جریان سیاسی و نظام اقتصادي آنعبارت است از درك جامعه ناحیه

سیاسی جهان دارد  - را در چگونگی هاي جغرافیایی محیط زندگی شهروندان، شهر یا روستاست که بیشترین اثرگذاري
  ). 60- 59: همان(
). 5: 1386جونز و همکاران، .(ابزار اصلی جغرافیا است - الگوهاي فضایی یا روابط فضایی - فضا: فضا و سیاست- 

اد مختلف فضا پارادایم و کانون اصلی علم جغرافیا بوده و تصویري بنیادین از این علم را متصور می سازد و با ابع
فضا و ). 9: 1393لشگري، (زندگی جوامع انسانی نظیر فرآیندهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و طبیعی درآمیخته است

از جمله موارد مهمی است که توجه و مطالعه جغرافیاي )سیاست(تنوع و دگرگونی هاي آن در به کارگیري خط مشی
به عبارتی، انسان ها براي رسیدن به اهداف خود در زمینه هاي  ).6: 1386جونز و همکاران، (سیاسی را بر می انگیزد

                                                           
1- John Gottman 
 



 

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
دیگر در حقیقت سیاست و ایدئولوژي به عنوان فرآیند و فضاي جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یک

بنایراین، توان تصمیم گیري، اجرا و جایگاه سازمان هاي سیاسی 
 :225 .(

اسی، در فضا نمود عینی می یابد و قدرت سیاسی می تواند در فضایی که 
در واقع، سیاست از 
خص مربوط 
شهر، به عنوان یکی از فضاهاي اصلی در جغرافیا، بستر سیاست ها و 

  .در واقع، شهر فضاي رقابت بین بازیگران سیاسی است
، 1جان اگنیو
» کنشی سیاست و جغرافیا و درواقع آثار جغرافیا بر سیاست

شود که به 
این دو اصطالح، از یک پیکربندي مثلثی 
قدرت، درواقع متاعی است که متضمن تداوم دو 

.  

1. John Agnew

  )المللی انجمن جغرافیاي ایران

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
در حقیقت سیاست و ایدئولوژي به عنوان فرآیند و فضاي جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یک

بنایراین، توان تصمیم گیري، اجرا و جایگاه سازمان هاي سیاسی 
: 1369هیوز، 

اسی، در فضا نمود عینی می یابد و قدرت سیاسی می تواند در فضایی که 
در واقع، سیاست از 

خص مربوط ورود مباحث سیاسی به فضاي شهر به طور مش
شهر، به عنوان یکی از فضاهاي اصلی در جغرافیا، بستر سیاست ها و 

در واقع، شهر فضاي رقابت بین بازیگران سیاسی است
جان اگنیو). 18: 

کنشی سیاست و جغرافیا و درواقع آثار جغرافیا بر سیاست
شود که به  اي از جغرافیا تلقی می

این دو اصطالح، از یک پیکربندي مثلثی 
قدرت، درواقع متاعی است که متضمن تداوم دو 

.کنیم ا مشاهده می

  

. John Agnew 

المللی انجمن جغرافیاي ایران

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
در حقیقت سیاست و ایدئولوژي به عنوان فرآیند و فضاي جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یک

بنایراین، توان تصمیم گیري، اجرا و جایگاه سازمان هاي سیاسی 
هیوز، (و صاحبان قدرت در سلسله مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد

اسی، در فضا نمود عینی می یابد و قدرت سیاسی می تواند در فضایی که 
در واقع، سیاست از . شهر همواره با سیاست در ارتباط بوده است

ورود مباحث سیاسی به فضاي شهر به طور مش
شهر، به عنوان یکی از فضاهاي اصلی در جغرافیا، بستر سیاست ها و 

در واقع، شهر فضاي رقابت بین بازیگران سیاسی است
: 1375شکوئی، 

کنشی سیاست و جغرافیا و درواقع آثار جغرافیا بر سیاست
اي از جغرافیا تلقی می

این دو اصطالح، از یک پیکربندي مثلثی 
قدرت، درواقع متاعی است که متضمن تداوم دو 

ا مشاهده میدر سوي دیگر و درواقع در رأس مثلث، جغرافیا ر

  
1395 :400(  

 

المللی انجمن جغرافیاي ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
در حقیقت سیاست و ایدئولوژي به عنوان فرآیند و فضاي جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یک

بنایراین، توان تصمیم گیري، اجرا و جایگاه سازمان هاي سیاسی 
و صاحبان قدرت در سلسله مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد

اسی، در فضا نمود عینی می یابد و قدرت سیاسی می تواند در فضایی که 
شهر همواره با سیاست در ارتباط بوده است

ورود مباحث سیاسی به فضاي شهر به طور مش
شهر، به عنوان یکی از فضاهاي اصلی در جغرافیا، بستر سیاست ها و 

در واقع، شهر فضاي رقابت بین بازیگران سیاسی است
شکوئی، (پردازد 

کنشی سیاست و جغرافیا و درواقع آثار جغرافیا بر سیاست
اي از جغرافیا تلقی می که جغرافیاي سیاسی، شاخه

این دو اصطالح، از یک پیکربندي مثلثی 
قدرت، درواقع متاعی است که متضمن تداوم دو 

در سوي دیگر و درواقع در رأس مثلث، جغرافیا ر

  نگارندگان

  :توان به سه دوره تقسیم کرد

1395واثق و حسینی، 

فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
در حقیقت سیاست و ایدئولوژي به عنوان فرآیند و فضاي جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یک

بنایراین، توان تصمیم گیري، اجرا و جایگاه سازمان هاي سیاسی 
و صاحبان قدرت در سلسله مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد

اسی، در فضا نمود عینی می یابد و قدرت سیاسی می تواند در فضایی که 
شهر همواره با سیاست در ارتباط بوده است

ورود مباحث سیاسی به فضاي شهر به طور مش
شهر، به عنوان یکی از فضاهاي اصلی در جغرافیا، بستر سیاست ها و 

در واقع، شهر فضاي رقابت بین بازیگران سیاسی است
پردازد  بیعت میجغرافیا به مطالعۀ روابط میان انسان و ط

کنشی سیاست و جغرافیا و درواقع آثار جغرافیا بر سیاست
که جغرافیاي سیاسی، شاخه

این دو اصطالح، از یک پیکربندي مثلثی . پردازد د و چندگانه، میان سیاست و جغرافیا می
قدرت، درواقع متاعی است که متضمن تداوم دو . بینیم

در سوي دیگر و درواقع در رأس مثلث، جغرافیا ر

نگارندگان: منبع،پیکربندي جغرافیاي سیاسی

توان به سه دوره تقسیم کرد
  از اواخر قرن نوزدهم میالدي تا جنگ جهانی دوم

واثق و حسینی، (منبع

سیاست 
و خط 
مشی

دوره احیا و بازخیزي

دوره انزوا و رکود

دوره شکوفایی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
در حقیقت سیاست و ایدئولوژي به عنوان فرآیند و فضاي جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یک

بنایراین، توان تصمیم گیري، اجرا و جایگاه سازمان هاي سیاسی ). 112
و صاحبان قدرت در سلسله مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد

اسی، در فضا نمود عینی می یابد و قدرت سیاسی می تواند در فضایی که 
شهر همواره با سیاست در ارتباط بوده است). 
ورود مباحث سیاسی به فضاي شهر به طور مش. . نظر ارسطو به معناي علم حکومت بر شهر بوده است

شهر، به عنوان یکی از فضاهاي اصلی در جغرافیا، بستر سیاست ها و 
در واقع، شهر فضاي رقابت بین بازیگران سیاسی است).80: 1390

جغرافیا به مطالعۀ روابط میان انسان و ط
کنشی سیاست و جغرافیا و درواقع آثار جغرافیا بر سیاست مطالعۀ چگونگی هم

که جغرافیاي سیاسی، شاخه
د و چندگانه، میان سیاست و جغرافیا می

بینیم مشی را می
در سوي دیگر و درواقع در رأس مثلث، جغرافیا ر

پیکربندي جغرافیاي سیاسی

توان به سه دوره تقسیم کرد عنوان یک رشتۀ دانشگاهی را می
از اواخر قرن نوزدهم میالدي تا جنگ جهانی دوم

منبع، سیر تکاملی جغرافیاي سیاسی

جغرافیا

قدرت

دوره احیا و بازخیزي

دوره انزوا و رکود- 

دوره شکوفایی- 1

فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین(جغرافیا 

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
در حقیقت سیاست و ایدئولوژي به عنوان فرآیند و فضاي جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یک

112: 1389حافظ نیا و دیگران، 
و صاحبان قدرت در سلسله مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد

اسی، در فضا نمود عینی می یابد و قدرت سیاسی می تواند در فضایی که به طورکلی، شیوه هاي حاکمیت و اقتدار سی
). 92: 1388تانکیس، 

نظر ارسطو به معناي علم حکومت بر شهر بوده است
شهر، به عنوان یکی از فضاهاي اصلی در جغرافیا، بستر سیاست ها و . میالدي بوده است

1390خلیل آبادي، 
جغرافیا به مطالعۀ روابط میان انسان و ط

مطالعۀ چگونگی هم
که جغرافیاي سیاسی، شاخه طوري ؛ به

د و چندگانه، میان سیاست و جغرافیا می
مشی را می در یک سو، قدرت، سیاست و خط

در سوي دیگر و درواقع در رأس مثلث، جغرافیا ر. مشی است

پیکربندي جغرافیاي سیاسی :1شکل 

عنوان یک رشتۀ دانشگاهی را می
از اواخر قرن نوزدهم میالدي تا جنگ جهانی دوم

1970  
  تاکنون 

سیر تکاملی جغرافیاي سیاسی

                                         

قدرت

دوره احیا و بازخیزي- 3

2 -

1

جغرافیا   

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
در حقیقت سیاست و ایدئولوژي به عنوان فرآیند و فضاي جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یک

حافظ نیا و دیگران، 
و صاحبان قدرت در سلسله مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد

به طورکلی، شیوه هاي حاکمیت و اقتدار سی
تانکیس، (اشغال می نماید؛ بازنمایی شود

نظر ارسطو به معناي علم حکومت بر شهر بوده است
میالدي بوده است

خلیل آبادي، (سیاستگذاري هاي مختلف است
جغرافیا به مطالعۀ روابط میان انسان و ط

مطالعۀ چگونگی هم«صورت 
؛ به)603: 2003

د و چندگانه، میان سیاست و جغرافیا می
در یک سو، قدرت، سیاست و خط

مشی است عنصر دیگر یعنی سیاست و خط

شکل 

عنوان یک رشتۀ دانشگاهی را می
از اواخر قرن نوزدهم میالدي تا جنگ جهانی دوم

1970تا دهۀ  1940
تاکنون  1970از اواخر دهۀ 

سیر تکاملی جغرافیاي سیاسی: 2شکل 

                                        

    

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
در حقیقت سیاست و ایدئولوژي به عنوان فرآیند و فضاي جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یک

حافظ نیا و دیگران، (رابطه متقابل داردند
و صاحبان قدرت در سلسله مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد

به طورکلی، شیوه هاي حاکمیت و اقتدار سی
اشغال می نماید؛ بازنمایی شود

نظر ارسطو به معناي علم حکومت بر شهر بوده است
میالدي بوده است 70و  60

سیاستگذاري هاي مختلف است
جغرافیا به مطالعۀ روابط میان انسان و ط :جغرافیاي سیاسی

صورت  جغرافیاي سیاسی را به
2003اگنیو، (کند 

د و چندگانه، میان سیاست و جغرافیا میهاي متعد
در یک سو، قدرت، سیاست و خط

عنصر دیگر یعنی سیاست و خط

عنوان یک رشتۀ دانشگاهی را می جغرافیاي سیاسی به
از اواخر قرن نوزدهم میالدي تا جنگ جهانی دوم: 

1940از دهۀ 
از اواخر دهۀ 

شکل 

                                        

    

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
در حقیقت سیاست و ایدئولوژي به عنوان فرآیند و فضاي جغرافیایی به عنوان فرم و بستر همواره با یک. می گردد

رابطه متقابل داردند
و صاحبان قدرت در سلسله مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد

به طورکلی، شیوه هاي حاکمیت و اقتدار سی
اشغال می نماید؛ بازنمایی شود

نظر ارسطو به معناي علم حکومت بر شهر بوده است
60به دهه هاي 

سیاستگذاري هاي مختلف است
جغرافیاي سیاسی

جغرافیاي سیاسی را به
کند  تعریف می

هاي متعد کنشی هم
در یک سو، قدرت، سیاست و خط. برخوردارند

عنصر دیگر یعنی سیاست و خط

جغرافیاي سیاسی به
: دورة تسلط. 
از دهۀ : دورة انزوا. 
از اواخر دهۀ : دورة احیا. 

                                                          

8  

مختلف، مشغول تغییر فضا می شوند که این تغییرات تحت عامل سیاست و آمایش فضایی تنظیم، مدیریت و کنترل 
می گردد

رابطه متقابل داردند
و صاحبان قدرت در سلسله مراتب اجتماعی در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده می باشد

به طورکلی، شیوه هاي حاکمیت و اقتدار سی
اشغال می نماید؛ بازنمایی شود

نظر ارسطو به معناي علم حکومت بر شهر بوده است
به دهه هاي 

سیاستگذاري هاي مختلف است
جغرافیاي سیاسی- 

جغرافیاي سیاسی را به
تعریف می

هم
برخوردارند

عنصر دیگر یعنی سیاست و خط

جغرافیاي سیاسی به
1 .
2 .
3 .

                  



 9            ییو چرا یستیشهر، چ یاسیس يایجغراف

جغرافیاي سیاسی چرا که ).200: 1397حسینی، (جغرافیاي سیاسی با رابطه متقابل جغرافیا و سیاست سروکار دارد
مجتهدزاده، (کند  بر یکدیگر را بررسی می) سیاست(و انسان  هاي جغرافیا، آثار دو عامل محیط عنوان یکی از شاخه به

براي شناخت سیاست در یک سرزمین ناچاریم دسته اي از واقعیت هاي جغرافیایی مربوط به آن سرزمین ). 19: 1381
ناخت به عبارت دیگر ش.تاثیر می گذارد مورد توجه قرار دهیم را که می تواند بر مسائل سیاسی تاثیر گذارد یا عمالً

در عین حال براي شناخت دقیق مسائل سیاسی به . جغرافیا یکی از پایه هاي شناخت سیاست در یک سرزمین است
توجه به این . توجه کنیم... جز توجه به واقعیت هاي جغرافیایی باید به عوامل فرهنگی، اقتصادي و روانشناختی و 

غرافیاي سیاسی، اثر تصمیم گیري هاي سیاسی انسان را روي در واقع ج .مسائل در بسیاري مواقع اهمیتی باالتر دارد
چهره و اشکال جغرافیایی مربوط به محیط انسانی همچون حکومت، مرز، مهاجرت، ارتباطات، توزیع و نقل و انتقاالت 

  . را مطالعه می کند... و 
عوامل جغرافیایی و سیاست هایی در نتیجه، یکی از موضوعات مورد بررسی جغرافیدانان سیاسی، مطالعه رابطه متقابل 

است که در فضاي شهرها وجود دارد و عالوه بر بررسی و تبیین به دنبال ارائه پیشنهادات مفید است تا این ارتباط 
متقایل را به سوي مزیت و سوددهی و در واقع توسعه پیش ببرد و در فکر ایجاد راهکارهاي اساسی براي افزایش 

  . سیاسی شهر است قدرت ملی از بطن جغرافیاي

  جغرافیاي سیاسی شهر؛ چیستی و چرایی: تجزیه و تحلیل و یافته هاي تحقیق

  ظري پیرامون جغرافیاي سیاسی شهردیدگاههاي ن- 

هاي جدید از مکاتب مختلف که مورد  شوند و نظریه اي از زمان، علوم مختلف دستخوش تغییر و تحول می در هر برهه
کند؛ مانند یک  شوند؛ بنابراین، علم در گذر زمان خود را تکمیل می د حوزة علوم میتأیید اندیشمندان باشند، وار

رود، اما علم  اي از زمان از بین می با این تفاوت که موجود زنده در محدوده. نوردد موجود زنده که سیر تکامل را درمی
. هاي جدانشدنی از علم استز ویژگیاین یکی ا. رود و هرچه رشد کند، باز هم جاي رشد دارد گاه از بین نمی هیچ

که در هر بحث و اي گونه تر شده است؛ بهجغرافیاي سیاسی شهر، بر اثر تجربه طی قرون متمادي تکامل یافته و کامل
- هاي علمی، ناخودآگاه به وگوي علمی، شاید ظاهراً از جغرافیاي سیاسی شهر نام برده نشود، ولی محتواي بحثگفت

این عناصر در جغرافیاي سیاسی محورهایی کلیدي هستند، . شود عیت، قدرت و سیاست هدایت میسمت جغرافیا، موق
که اندیشمندان مکاتب مختلف در سیر اندیشه هاي خود در رابطه با شهر و جغرافیاي سیاسی شهر از آنها استفاده می 

  .سیاسی شهر پرداخته شده استدر جدول زیر به ارائه نظرات و دیدگاههاي گوناگون پیرامون جغرافیاي . کنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )المللی انجمن جغرافیاي ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین(جغرافیا       10

 

  نظري پیرامون جغرافیاي سیاسی شهردیدگاههاي  :1جدول
دیدگاه و نظر مکاتب  در رابطه با جغرافیاي 

 سیاسی شهر
 مکاتب فکري جوهره و اساس اندیشه نظري

جغرافیاي سیاسی شهر، در مکتب اثبات گرایی، یک 
 علم تجربی است، که مسائل فضاي شهري را با
روش استقرایی مبتنی بر داده هاي کمی، از طریق 
حس و تجربه و آزمایش بررسی، تجزیه و تحلیل می 

 .کند

پوزیتیویسم براي فهم جهان به تجربه، مشاهده و آزمایش اصالت 
دهد و با روش استقرایی، در پژوهش علمی با استدالل هاي قابل  می

ت می تعمیم و قابل پیش بینی به قوانین علمی و کلی دس
ها معتقدند مناظرة میان پوزیتیویست). 95: 1379مالینوفسکی، (یابد

ها با  توان با مقایسۀ مستقیم نظریه هاي علمی رقیب را می نظریه
اي کامالً عینی حل کرد  طرف به شیوه مشاهده و بی هاي قابل واقعیت

  ). 116: 1388اکاشا، (
از نظر . ستدرحقیقت، فضا پدیده اي عینی، حسی، تجربی و کمی ا

هاروي و پاتر، تحقیقات حوزه برنامه ریزي فضاي شهر، با 
 –موضوعات و علوم کمی تلفیق می گردد و تفسیرهاي سیاسی 

ایدئولوژیک نقش کمتري در پایش تغییرات فضایی پیدا می 
 ).83: 1392هاروي و پاتر، (کنند

  
  
  
  
  
  
 1گرایان اثبات

 
 
 
 

سیاسی شهر شاخه از دیدگاه مارکسیستها، جغرافیاي 
اي از علوم جغرافیاي است که به مطالعه فضاي 
سیاسی شهري از حیث تضادها، کنش و واکنش هاي 

در . می پردازد» پرولتر«و » بورژوا«دو طبقه متخاصم 
. اینجا بحث ژئوپلیتیک شهري هم مطرح می گردد

چون تاثیرگذاري قدرت و ایجاد رقابت در فضاي 
شه هاي سرمایه داري شهر در اثر غالب شدن اندی
 .بخش خصوصی مطرح است

در این مکتب ظهور چشم اندازهاي شهري، در جوامع غربی و غالب 
جوامع دیگر، ناشی از اندیشه سلطه سیاسی لیبرالیسم شناخته می 
شود و عامل شهر در این جوامع به عنوان زیر مجوعه و متاثر اندیشه 

هري سرمایه دار، به در این مکتب جامعه ش. هاي سرمایه داري است
تقسیم می شود و در این » پرولتر«و » بورژوا«دو طبقه متخاصم 

مکتب، معضالت شهري، حاصل تامین نیازهاي کاذب بوده و در 
شهر متاثر از سرمایه داري منطق مصرف گرایی بر آگاهی فردي 

در نظر مارکس، در این ). 26 - 25: 1387هاروي، (مسلط می گردد
: 1390گلیمارتین، (در دست بخش خصوصی است نظام، کنترل امور

155.( 

  
  
  
  
  

 2مارکسیستها

                                                           
1- Positivists 
2- Marxists 



 11            ییو چرا یستیشهر، چ یاسیس يایجغراف

انتقادگرایان، در تعریف جغرافیاي سیاسی شهر، بیش 
از هرچیزي برمبناي ایده هژمونی، به سلطه طبقات 
مسلط بر طبقات پایین و راضی نمودن این طبقه به 
قبول کاستی هاي موجود در فضاي جغرافیایی از 

انها در پذیرش ارزش هاي  طریق کسب رضایت
یعنی در جغرافیاي . فرهنگی طبقه مسلط اعتقاد دارند

سیاسی شهر، در رده بندي فضایی طبقات شهروندي؛ 
طبقات باالي شهر فرهنگ باالتري دارند و صاحب 
ثروت و در نتیجه قدرت می باشند که در اینجا هم 
اگر مدیریت شهري سازمان یافته ایجاد نگرد، 

. هري، جنجال برانگیز ایجاد خواهد شدژئوپلیتیک ش
ساختارگرایان، در تعریف جغرافیاي سیاسی شهر، 
روابط، نمادها و فرآیندهاي فضاي شهري را داراي 
پدیدار ظاهري و ساختار و معناي نهفته می دانند که 
براي علت یابی چگونگی پدیدار می بایست، ساختار 

  .و معناي نهفته درونی را کشف نمود

مکتب فرهنگ را به عنوان یکی از اساسی ترین تحوالت در این 
اجتماعی مطرح می نماید و بر این باور است که تبیین و تحلیل 

کاظمی، (معضالت شهري؛ بدون شناخت فرهنگ ناممکن می باشد
پیروان مکتب انتقادي، در تحلیل و تبیین نظام سرمایه ). 145: 1390

را نتیجه یک هژمونی داري و تبعات منفی آن در فضاي شهر، آن 
ایدئولوژیک می دانندکه از توان حکومت ها و طبقه حاکم سرمایه 

بشریه، (دار جهت نظم دادن و هدایت فرهنگ سرچشمه می گیرد
1391 :117.(  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 1انتقادگرایان

در این راستا، براي ارائه تعریف جغرافیاي سیاسی 
شهر در مکتب پست مدرنیسم الزم است بدانیم، از 
نظر پیروان این مکتب، مفاهیم، نهادها و ارزشهاي 
موجود در فضاي شهر از متن قدرت سیاسی و 
عالیق اجتماعی جدا نیستند و معضالت شهري 

در نظر . مستقل از ایدئولوژي و قدرت وجود ندارد
آن ها قدرت وجهی بنیادین و گریز ناپذیر از زندگی 

اعی اجتماعی و در عین حال همه ابعاد زندگی اجتم
پست ). 40- 39: 1380فوکو، (از آن متاثر می گردد

جغرافیاي سیاسی شهر؛ به مطالعه : مدرن ها معتقدند
روابط قدرت در فضاي شهر و تاثیر سیاست بر فضا 

از نظر آنها تاثیر سیاست . در زمان معینی می پردازند
در فضاي شهري مستلزم نامعین بودگی بی پایان می 

 .باشد

یا پسا ساختارگرایی، در آراء اندیشمندانی  مکتب پست مدرنیسم
تبلور ... و  5، وینگشتاین4، هایدگر3، ژاك دریدا2همچون میشل فوکو

از : نفی وحدت- . یافته است و داراي دو وجه مشخصه زیر می باشد
دیدگاه پساساختارگرایان، هیچ نظریه، مفهوم و اندیشه حقیقی روشن 

این مکتب بر ). 119- 120: 1383لچت، (و مستقلی و جود ندارد
کثرت، چندگانگی، جزئیت ، پراکندگی، عدم انسجام و فردیت 

نفی وجود - .  .(Dalby, 2014: 418)رزدمفاهیم تاکید می و
از دیدگاه پست مدرنیست ها، مفاهیمی : حقیقی ارزش ها و هنجارها

همچون حقیقت، عقالنیت، عدالت، خیر، معضل مستقل از 
فرآیندهاي قدرتمند شکل دهنده آن نیستند و به طور مستقل و 

  .حقیقی وجود ندارند
 

 
  
  

پست 
 ،6ها مدرنیست

  )نگارندگان گردآوري :مأخذ(

  عناصر مطالعاتی آنجغرافیاي سیاسی شهر و 

در عرصه » فضا« و» سیاست« ناشی از کنش متقابل» جغرافیاي سیاسی« در مطالعات حوزه» شهر«فلسفه مطرح شدن 
تاثیري که شهر بر سیاست هاي ملی، محلی، : فضایی شهر است و این سازوکار را می توان در دو محور زیر بیان کرد

تاثیراتی که تصمیمات سیاسی سیاست گذاران مرتبط با شهرها، شامل نهادهاي حکومتی و . اي و بین المللی داردمنطقه 

                                                           
1- Critics 
2- Michel Foucault 
3- Jacquessss Derridda,  
4- Heidegger 
5-Wingstein 
6-Postmodernists 



  )المللی انجمن جغرافیاي ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین(جغرافیا       12

 

شهر یک واحد اجتماعی و فضایی است که در آن سیاست و قدرت، ارتباط تنگاتنگی . غیرحکومتی بر فضاي شهر دارد
به طور ). 34: 1384عظیمی، (ست عمومی استدر واقع شهر و مجموعه شهري؛ عرصه مکانی سیا. با یکدیگر دارند

کلی، جغرافیدانان سیاسی براي مطالعه شهر، به این امر توجه می کنند، که شهر در یک نظام سیاسی خاص چگونه اداره 
سیاسی و مدیریت شهري مورد توجه جغرافیدانان سیاسی  - همچنین ساختارهاي اداري ).Flint, 2008: 19(می شود

که مدیریت سیاسی شهر، امري دوسویه است؛ که هم در بر گیرنده نوع نگاه نظام سیاسی به : گفتالبته باید . است
به عبارت دیگر در یک سوي مدیریت شهري، نوع نظام . مدیریت شهري و بازتاب نقش شهروندان در ادراه شهر است

تقاضی اختیارات الزم براي دخالت سیاسی و در طرف دیگر آن شهروندانی قرار دارند که متناسب با نوع نظام سیاسی م
بنابراین، شهر از این نظر که محیط زندگی گروههاي ). 27: 1389کمانرودي و همکاران، (در اداره امور شهر هستند

انسانی است  و آنها را وادار به ایجاد ساختارهاي سیاسی و نظامی براي اداره امور آن می سازد، نیز مورد توجه 
همچنین این نکته مورد توجه جغرافیاي سیاسی شهر است که برنامه ). 51: 1381مجتهد زاده، (جغرافیاي سیاسی است 

هاي اقتصادي، اجتماعی، عمرانی و فرهنگی به چه میزان از سیاست هاي حکومت تاثیر می پذیرند و چه آثاري در 
مجموعه اي در هم تنیده از براین اساس می توان ارتباط شهر . زندگی شهروندان و فضاي شهري بر جاي می گذارند

  . عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با امر سیاست و قدرت دانست و آن را به صورت مدل زیر نشان داد

  
  )429: 1397حسینی، (جغرافیاي سیاسی شهر، منبع: 3شکل

و عناصر توجه شودکه  در ارائۀ هر تعریفی از جغرافیاي سیاسی شهر و بیان هر مطلبی دربارة آن، باید به بعضی مفاهیم
دهندة توان این مفاهیم را عناصر تشکیل درواقع، می. ها جغرافیاي سیاسی شهر وجود نخواهد داشت بدون وجود آن

  .شوند می مشاهده، 4این عناصر در شکل . جغرافیاي سیاسی شهر دانست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد کارکردي واحد فضایی-عملکردي

 جغرافیاي سیاسی شهر

 شهرها به عنوان سیستم هاي سیاسی

 رابطۀ سیاست و فضا 

گونه شناسی اقلیمی شهر در سیاست گذاریهاي مدیران 

 جنبش هاي اجتماعی

 زیست محیطی

  سیاسی

 اقتصادي

 فرهنگی

 منطقه شهري

حریم و محدوده 

 مناطق شهرداري

 محالت شهري

 حوزة تأثیر گذاري(  فروملی تا فراملی)



  

به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
در اینجا به 
ار به تشریح ابعاد مختلف مطالعات در شهر پرداخته می شود تا اهمیت اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست عالوه بر 
شهرها سبب تحوالت اجتماعی در جامعه هستند و انقالبها 
قطعاً تقسیم 
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

شهر در ذات خود یک پدیده مدرن و سیاسی است، زیرا شهر مرکز تجمع 
موضوع سیاسی شهر از پیوستن سیاستهاي شهري که در برگیرنده سیاست عمومی، نظریه هاي 

موقعیت جغرافیایی 
ژئوپلیتیکی

  13 

به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
در اینجا به . و کنکاش قرار گیرد تا براي رسیدن به هدف و نتیجه اي بهتر از مطالعات شهري موفق تر عمل شود

ار به تشریح ابعاد مختلف مطالعات در شهر پرداخته می شود تا اهمیت اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست عالوه بر 
شهرها سبب تحوالت اجتماعی در جامعه هستند و انقالبها 

قطعاً تقسیم . از درون شهرها و نابسامانی هاي شهر است
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

  
1397 :200(  

شهر در ذات خود یک پدیده مدرن و سیاسی است، زیرا شهر مرکز تجمع 
موضوع سیاسی شهر از پیوستن سیاستهاي شهري که در برگیرنده سیاست عمومی، نظریه هاي 

موقعیت جغرافیایی 
ژئوپلیتیکی

    

به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
و کنکاش قرار گیرد تا براي رسیدن به هدف و نتیجه اي بهتر از مطالعات شهري موفق تر عمل شود

ار به تشریح ابعاد مختلف مطالعات در شهر پرداخته می شود تا اهمیت اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست عالوه بر 
شهرها سبب تحوالت اجتماعی در جامعه هستند و انقالبها 

از درون شهرها و نابسامانی هاي شهر است
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

  .فرهنگی و زیست محیطی  شکل گرفته از گذشته تا به امروز است

1397کامران و همکاران، 
شهر در ذات خود یک پدیده مدرن و سیاسی است، زیرا شهر مرکز تجمع 
موضوع سیاسی شهر از پیوستن سیاستهاي شهري که در برگیرنده سیاست عمومی، نظریه هاي 

موقعیت جغرافیایی 
قلمرو و حوزه نفوذ

    

  نگارندگان: 
به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
و کنکاش قرار گیرد تا براي رسیدن به هدف و نتیجه اي بهتر از مطالعات شهري موفق تر عمل شود

ار به تشریح ابعاد مختلف مطالعات در شهر پرداخته می شود تا اهمیت اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست عالوه بر 
شهرها سبب تحوالت اجتماعی در جامعه هستند و انقالبها 

از درون شهرها و نابسامانی هاي شهر است
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

فرهنگی و زیست محیطی  شکل گرفته از گذشته تا به امروز است

کامران و همکاران، (
شهر در ذات خود یک پدیده مدرن و سیاسی است، زیرا شهر مرکز تجمع 
موضوع سیاسی شهر از پیوستن سیاستهاي شهري که در برگیرنده سیاست عمومی، نظریه هاي 

قلمرو و حوزه نفوذ

    

: منبع،عناصر جغرافیاي سیاسی شهر
به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

  . دازد

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
و کنکاش قرار گیرد تا براي رسیدن به هدف و نتیجه اي بهتر از مطالعات شهري موفق تر عمل شود

ار به تشریح ابعاد مختلف مطالعات در شهر پرداخته می شود تا اهمیت اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست عالوه بر 
شهرها سبب تحوالت اجتماعی در جامعه هستند و انقالبها 

از درون شهرها و نابسامانی هاي شهر است
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

فرهنگی و زیست محیطی  شکل گرفته از گذشته تا به امروز است

(دانان سیاسی، منبع
شهر در ذات خود یک پدیده مدرن و سیاسی است، زیرا شهر مرکز تجمع 
موضوع سیاسی شهر از پیوستن سیاستهاي شهري که در برگیرنده سیاست عمومی، نظریه هاي 

عناصر جغرافیاي سیاسی شهر

قلمرو و حوزه نفوذ شهروندان و  
گروههاي اقلیت

    

عناصر جغرافیاي سیاسی شهر
به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

دازدمطالعاتی خود در راستاي هرکدام از عناصر تشکیل دهنده بپر

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
و کنکاش قرار گیرد تا براي رسیدن به هدف و نتیجه اي بهتر از مطالعات شهري موفق تر عمل شود

ار به تشریح ابعاد مختلف مطالعات در شهر پرداخته می شود تا اهمیت اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست عالوه بر 
شهرها سبب تحوالت اجتماعی در جامعه هستند و انقالبها . سیاست در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر آشکار گردد

از درون شهرها و نابسامانی هاي شهر استمنشأ این انقالبها و مبارزات 
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

فرهنگی و زیست محیطی  شکل گرفته از گذشته تا به امروز است

دانان سیاسی، منبعز دیدگاه جغرافی
شهر در ذات خود یک پدیده مدرن و سیاسی است، زیرا شهر مرکز تجمع 
موضوع سیاسی شهر از پیوستن سیاستهاي شهري که در برگیرنده سیاست عمومی، نظریه هاي 

عناصر جغرافیاي سیاسی شهر

شهروندان و  
گروههاي اقلیت

    ییو چرا

عناصر جغرافیاي سیاسی شهر :4
به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

مطالعاتی خود در راستاي هرکدام از عناصر تشکیل دهنده بپر
  :جغرافیاي سیاسی شهر و ابعاد مطالعاتی آن

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
و کنکاش قرار گیرد تا براي رسیدن به هدف و نتیجه اي بهتر از مطالعات شهري موفق تر عمل شود

ار به تشریح ابعاد مختلف مطالعات در شهر پرداخته می شود تا اهمیت اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست عالوه بر 
سیاست در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر آشکار گردد

منشأ این انقالبها و مبارزات 
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

فرهنگی و زیست محیطی  شکل گرفته از گذشته تا به امروز است

ز دیدگاه جغرافیابعاد مطالعات شهر ا
شهر در ذات خود یک پدیده مدرن و سیاسی است، زیرا شهر مرکز تجمع : جغرافیاي سیاسی، شهر وسیاست

موضوع سیاسی شهر از پیوستن سیاستهاي شهري که در برگیرنده سیاست عمومی، نظریه هاي 

عناصر جغرافیاي سیاسی شهر

گروههاي اقلیت
حکومت و دولت 

و چرا یستیشهر، چ

شکل 
به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

مطالعاتی خود در راستاي هرکدام از عناصر تشکیل دهنده بپر
جغرافیاي سیاسی شهر و ابعاد مطالعاتی آن

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
و کنکاش قرار گیرد تا براي رسیدن به هدف و نتیجه اي بهتر از مطالعات شهري موفق تر عمل شود

ار به تشریح ابعاد مختلف مطالعات در شهر پرداخته می شود تا اهمیت اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست عالوه بر 
سیاست در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر آشکار گردد

منشأ این انقالبها و مبارزات . عمدتاً از شهرها نشأت می گیرند
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

فرهنگی و زیست محیطی  شکل گرفته از گذشته تا به امروز است

ابعاد مطالعات شهر ا
جغرافیاي سیاسی، شهر وسیاست

موضوع سیاسی شهر از پیوستن سیاستهاي شهري که در برگیرنده سیاست عمومی، نظریه هاي 

حکومت و دولت 
محلی

شهر، چ یاس

به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

مطالعاتی خود در راستاي هرکدام از عناصر تشکیل دهنده بپر
جغرافیاي سیاسی شهر و ابعاد مطالعاتی آن

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
و کنکاش قرار گیرد تا براي رسیدن به هدف و نتیجه اي بهتر از مطالعات شهري موفق تر عمل شود

ار به تشریح ابعاد مختلف مطالعات در شهر پرداخته می شود تا اهمیت اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست عالوه بر 
سیاست در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر آشکار گردد

عمدتاً از شهرها نشأت می گیرند
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

فرهنگی و زیست محیطی  شکل گرفته از گذشته تا به امروز است –اقتصادي، اجتماعی 

ابعاد مطالعات شهر ا : 5شکل
جغرافیاي سیاسی، شهر وسیاست

موضوع سیاسی شهر از پیوستن سیاستهاي شهري که در برگیرنده سیاست عمومی، نظریه هاي . قدرت و ثروت است

حکومت و دولت  مرز و محدوده

اسیس يایجغراف

به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

مطالعاتی خود در راستاي هرکدام از عناصر تشکیل دهنده بپر
جغرافیاي سیاسی شهر و ابعاد مطالعاتی آن

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
و کنکاش قرار گیرد تا براي رسیدن به هدف و نتیجه اي بهتر از مطالعات شهري موفق تر عمل شود

ار به تشریح ابعاد مختلف مطالعات در شهر پرداخته می شود تا اهمیت اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست عالوه بر اختص
سیاست در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر آشکار گردد

عمدتاً از شهرها نشأت می گیرند
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

اقتصادي، اجتماعی 

شکل
جغرافیاي سیاسی، شهر وسیاست - 

قدرت و ثروت است

مرز و محدوده

جغراف

به طور کلی، جغرافیاي سیاسی شهر که مطالعه بعد سیاسی فضاي شهر را بر عهده دارد، داراي عناصري است که باید 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا جوهره شهر و جغرافیاي سیاسی شهر تشکیل گردد و به گسترش و اشاعه حوزه 

مطالعاتی خود در راستاي هرکدام از عناصر تشکیل دهنده بپر
جغرافیاي سیاسی شهر و ابعاد مطالعاتی آن- 

براي مطالعه و برنامه ریزي و در نهایت مدیریت بهتر فضاي شهري، باید ابعاد مختلف مطالعاتی در شهر مورد بررسی 
و کنکاش قرار گیرد تا براي رسیدن به هدف و نتیجه اي بهتر از مطالعات شهري موفق تر عمل شود

اختص
سیاست در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر آشکار گردد

عمدتاً از شهرها نشأت می گیرند
شهر به مناطق شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، باال و پایین، در نتیجه برنامه ریزیها و سیاست گذاریهاي سیاسی، 

اقتصادي، اجتماعی 

1 -
قدرت و ثروت است



  )المللی انجمن جغرافیاي ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین(جغرافیا       14

 

این موضوع یک رویکرد توضیحی درباره رفتار بازیگران درگیر در . و اقتصادي است، شکل می گیردسیاسی 
امروزه به  .)Auerbach, 2012: 1(فرایندهاي شهري است که خط مشی ها و سیاست هاي شهري را شامل می شود

. مه و حومه هاي درون شهريشهر مرکزي، حو: ویژه درکالن شهرها سه نوع رژیم شهري دیده می شود که عبارتند از 
رژیم شهرهاي مرکزي از ائتالف صاحبان شرکتهاي تجاري یا کارگزاران قدرت و رهبران رسمی سیاسی تشکیل می 

رژیم هاي مرکزي درست در مقابل رژیم هاي حومه اي قرار دارند، که . شود که سیاستگذاران اصلی شهرها هستند
مالیات ها و حفاظت از ارزش هاي اموال و داراییهایی است که سبب اتحاد دستور کار مشترك آنها پایین نگه داشتن 

در اینجا رژیم ها ي محلی به منظور حفظ منزلت و جایگاه موجود و پیشگیري از درآمد پایین و تفاوت . مردم می شود
فضاي شهري و خالصه اینکه، نقطه اتصال شهر و ). 171: 1388رنه شورت، (هاي نژادي گروهها به وجود آمده اند

توسعه فضاي شهري تابع مالحظات سیاسی . سیاست به لحاظ تبعیت فضاي شهري از قوانین سیاسی نظام حاکم است
شهر باید به گونه اي ساخته شود که حاکمیت و اعمال اقتدار تسهیل شود و اینکه مردم به چه سهولتی . حکومت است

نکه امکان گسترش حرکات مردمی در فضاي شهري چگونه باشد، به یک بتوانند یا نتوانند باهم ارتباط برقرار کنند، ای
فضاي شهري محل ). 8- 7: 1391هاروي و مري فیلد، (امر مهم و ابزار موثر سیاسی در دست حاکمیت تبدیل می شود

زیست سیاسی شهر . زیست شهروندان با ماهیتی سیاسی است و افراد به واسطه شهرنشین بودن، سیاسی می شوند
حق، تغییر دادن . تعبیر می کند1برساختی هم دارد و این همان چیزي است که هاروي از آن به مثابه حق به شهروجه 

فضاي شهري تبدیل به بستر شورش ها، اعتراض ها و تسخیر مکان ها شده . خودمان از طریق تغییر دادن شهر است
شانگهاي، اعتصاب عمومی در سیاتل، خیزش این رفتارهاي سیاسی در شهر از کمون پاریس گرفته تا کمون . است

، امروز انعکاس ضعیفش را در قاهره، بحرین و مدیسن می 1968توکومن و بهار پراگ، جنبش هاي عمومی تر شهري
شورش ها از یک شهر آغاز می شود و به تمام شهرها سرایت می کند تا جایی که می ). 226: 1397حسینی، (بینیم

به همین علت است که خیابان ها و میادین حتی . شهري به معناي وسیع کلمه باشد یا هیچ انقالب یا باید: توان گفت
بیشتر از پارلمان ها و کنسولگریها ماهیتی سیاسی دارند، نام گذاري خیابان ها، معابر، پلها و میادین و غیره در شهرها تا 

بر این باور است  2ژان گاتمنرو، ازاین. . یردحد زیادي از عوامل سیاسی و نگرش هاي سیاسی نظام حاکم تاثیر می پذ
در این راستا، براي ادراه امور شهر،  ).65: 1392مجتهدزاده ،(است » شهر«در اصل براي مطالعه امور » سیاست«که 

نظام سیاسی اداره شهر، به دستگاه پیچیده اي حول سه نقش . حکومت محلی اشاره به نظام سیاسی اداره شهر دارد
گستره . گسترده پاسخگویی دموکراتیک، تامین کاال و خدمات عمومی و سازوکار حفظ توازن شهري تکامل یافته است

با داشتن (هر شهر : حلی از کشوري به کشور دیگر متفاوت است، اما در کل می توان گفتو اهمیت نسبی حکومت م
هاي محلی در شورا یا انجمن شهر یکی از صور مهم حکومت. یک حکومت محلی تلقی می شود) شهرداري و شورا

لی ارتباط نزدیکی حکومت مح.)55: 1394مقیمی، (هاي تئوریک بسیار قوي نیز برخوردار استدنیاست که از پشتوانه
در طبقه بندي انواع حکومت، مرسوم است که صاحبنظران بین حکومت متمرکز و حکومت . با نظام هاي سیاسی دارد
سرزمینی کشورهایی که با نظام سیاسی متمرکز اداره می  –از لحاظ سیاسی ). 251: 1379مویر، (فدرال فرق می گذارند

اشته باشند و تصمیمات سیاسی از این مرکز به طور یکسان براي اداره تمام پایتخت د –شوند؛ باید یک ناحیه کانونی 
اما نظام سیاسی غیر متمرکز در پی  حفظ و اعتالي نظام  .)Glassner, 2004: 117(مناطق کشور اتخاذ شود

ر این ب. حکومتی چند هسته اي با کنترل سیاسی کالن شهر مستقر در بسیاري از حکومت هاي کوچک اهداف عام دارد

                                                           
1-Right to the city  
2- John Gottman 
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اصل حکومت محلی از تقویت کنترل . اساس قلمرو کشور از نظر سیاسی به یک یا چند دلیل تقسیم بندي می شود
این اندیشه اساس مردمساالري . محلی، واگذاري اختیارات و تمرکز زدایی حکومت دفاع می کند 

در نظام مدیریت بدیهی است : نظام متمرکز و ساخت فضایی شهر-  .)Blackssell,2006: 50-70(است
از حیث سلسله مراتبی نظام شهري، پایتخت ها از حیث ژئوپلیتیک و ساختاري داراي اهمیت بسیاري ) بسیط(متمرکز

بنابراین رشد شهرهاي بزرگ . در واقع ظهور تغییرات در فضاي جغرافیاي شهري از پایتخت شروع می شود. می باشند
ک است و و در نتیجه نقش شهرهاي کوچک کاهش می و کالن شهرها، به ضررر شهرهاي متوسط و کوچ

همچنین توزیع ناعادالنه منابع وخدمات شهري در مناطق شهري از خصوصیات شهرهایی ). 56: 1378نظریان، (یابد
بنابراین، در مدل حکمرانی متمرکز؛ رسیدن . است که با نظام متمرکز و بر اساس استراتژي توسعه از باال اداره می شوند

ي شهري عادالنه تنها به اتکا به مدیریت شهري امکان پذیر نیست و می بایست به مسائل گسترده تري در فرار به فضا
به طور کلی توده هاي فقیر به هیچ روي نمی توانند درباره امور اجتماعی آگاهی کافی . از فضاي شهري توجه گردد

کوهن، (تماس  خود را با نمایندگانشان حفظ کنندبدست آورند و سازمان هاي محلی و ملی کارآمد داشته باشند و 
نتیجه اینکه، امروزه در کشورهاي متمرکز، قانون گذاران و کارمندان دولتی نقش موثري در ).  166- 165: 1373

لذا فقط تعدادي از شهرها آن هم بیشتر بر مبناي اهداف سیاسی و . مورفولوژي و ساخت فیزیکی شهرها دارند
مجموعه این عوامل عالوه براینکه موجب . ي از نعمت سرمایه گذاري و توسعه برخوردارنداجتماعی دولت مرکز

به افزایش مسائل و مشکالت فضاي حتی در . افزایش شکاف بین شهرهاي برخوردار و شهرهاي محروم می شود
در کشورهاي در دهه هاي اخیر : نظام غیر متمرکز و ساخت فضایی شهر- .  شهرهاي برخوردار نیز منجر می شود

توسعه یافته تالش هایی در جهت کاهش نقش دولتهاي مرکزي در اداره امور شهرها و جست وجو براي یافتن  
در واقع دولتها بخش عمده از ). 124- 123: 1381عظیمی، (جایگزین هاي مناسب براي دولت صورت گرفته است 

در کشورهاي فدرال یا . هاي محلی واگذار کرده اندکارکردهاي خصوصی و اداره امور ایالتها و شهرها را به حکومت 
غیرمتمرکز بر اثر ناکامی الگوهاي طرح هاي جامع و تفصیلی، تغییراتی در نظام هاي برنامه ریزي شهري و شهرسازي 

بدین صورت که طرح هاي ساختاري و راهبردي، به جاي طرح هاي جامع مطرح شده . این کشورها به وقوع پیوست
در برنامه ریزي راهبردي، دخالت دولت در برنامه ریزي کاربري اراضی شهري کاهش می یابد و در عوض اصوالً . اند

به مسئولیتهاي مسئوالن محلی افزوده می شود و اصول و خط مشی ها، به سمت هدفهاي راهبردي یعنی ساماندهی 
مهدي زاده و (زندگی معطوف می شود فضایی فعالیتها بر اساس امایش سرزمین، توسعه پایدار، رفاه عمومی و کیفیت

در نتیجه، در کشورهاي با نظام سیاسی فدرال، امور شهري به مسئوالن شهر واگذار می گردد و ). 280: 1386دیگران، 
در واقع دولت محلی فرایندي است که موجب می شود، تصمیم گیري و اجرا درباره امور محلی در چارچوب سیاست 

و نیز نهادهاي حکومتی ..) شوراها، شهرداریها و انجمن ها و(هادها و سازمانهاي مردمیهاي کلی دولت مرکزي به ن
  ). 36: 1383حافظ نیا، (مستقر در محل نظیر فرمانداریها، بخشداریها و ادارات دولتی محلی واگذار گردد

اقتصادي را به  ، که تغییر ساختار)1960و1950(تحوالت اقتصادي و سیاسی: جغرافیاي سیاسی، شهر و اقتصاد- 2
اصوالً کنترل برنامه ها و . دنبال داشت به ظهور جنبش هاي اجتماعی شهري و تغییر چهرة سیاست شهري منجر شد

در اینجا آنچه مهم است نقش کلیدي شرکت هاي . قواعد بازي سیاسی در دست بازیگران و منافع سرمایه داري است
د ارتباطات تجاري و شخصی بین نخبگان سیاسی و نخبگان تجاري در شکل دهی سیاست هاي شهري از راه پیون

حتی زمانی که فاصلۀ زیادي بین مردم و سیاستمداران به وجود می آید، این شرکت هاي تجاري هستند . تجاري است
  ).179: 1388رنه شورت، (که مرزها و ماهیت مباحثات و مجادالت سیاسی محلی را شکل می دهند

ته اصلی این است که اصطالح ساختارها و روش هاي ادارة شهر تا کجا نیازهاي مرتبط در بحث مدیریت پاسخگو نک
نکتۀ مهم اینجاست که تغییر نگرش در خصوص . با رقابت اقتصادي شهري و همبستگی اجتماعی را پوشش می دهد
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شگرف  اهمیت شهرها و شیوه هاي شکل دهی مشروعیت بخشیدن به تصمیمات سیاسی و اصالحات نهادي تأثیري
براي پیشبرد  ا،ادوارد سوجبر همین اساس، ). 221: 1397حسینی، (در بنیان هاي اقتصادي و اجتماعی شهري دارد

را وارد مطالعات شهري کرد که به تبارشناسی توصیف فضاي شهر، اصطالح سینکیسم به معناي محرك انباشت شهری
دولت با در نظر گرفتن اقتصاد انباشت اشاره دارد، تا یکی از مهم ترین  - منابع محرك در شکل گیري پویاي شهر

: او معتقد است. برمی خیزد را تجزیه و تحلیل نماید - ذات زندگی شهري–فعالیت هاي انسانی که از شهر بودن 
که در قالب نظریه، شهر جهانیرا مورد  جان فریدمن،.  ۀ اقتصادي هستند به دلیل شرایط انباشتشهرها مادران توسع

هایی اقتصادي و از نظر وي شهرهاي جهانی، نظام. کندتکیه می» جنبۀ اقتصادي شهر«تبیین و تحلیل قرار داد، بر 
و  )Friedman, 1995: 22(بازیگرانهستند تا » هامکان«اجتماعی در سازمان فضایی هستند که بیشتر نمودي از 

در این راستا، رقابت و به تبع آن پویایی و تحرك عرصه هاي مختلف زندگی شهري را در بر می ). 4: 1396سوجا، (
گیرد  و موتور توسعه کشور به سرعت به راه می افتد و فناوري، همه زوایایی جامعه بشري و از جمله فضاهاي شهري 

پیامد این جریان در نظام هاي سرمایه داري به صورت شکل گیري شهرهاي صنعتی و . دهدرا تحت تاثیر قرار می 
مورفولوژي این شهرها که تفاوت زیادي با شهرهاي دنیاي توسعه نیافته دارد، بدین صورت . فراصنعتی، ظهور یافت

وچک رایانه اي، کاهش شرایط تغییر یافته است که اگر در نیمه دوم قرن بیستم، صنایع میکروالکترونیک، شرکت هاي ک
محلی، در ایجاد و توسعه صنایع و کاهش تراکم فعالیتهاي اقتصادي، مورفولوژي شهرهاي صنعتی را شکل داده 

رقابت در قالب معناي اقتصاد، عرصه منابع اساسی ثروت و دارایی را در یک بازار مورد ). 196: 1380شکویی، (است
بت، تظاهر فضایی رقابت در نزدیکی دو عامل رقابت و رقیب در فضایی به نام تجسم مفهوم رقا. توجه قرار می دهد

اینکه رقابت در . شهر رقابتی داراي دو ویژیگی خواهد  بود، درآمد سرانه باال و سرانه باالي اشتغال کل. شهر است
الگوي . ادي نیاز داردشهر واجد مزیتهاي مناسبی براي شهر هست یا نه، به برررسی و تحلیل فضایی فعالیتهاي اقتص

پراکنش جغرافیایی، مقیاس محل استقرار فعالیتهاي اقتصادي، ایجاد فرصتهاي در دسترس بنگاهها و تحلیل مخاطرات 
معتقد است  1جاکوبز. از موضوعاتی است که شهرهاي داراي عناصر رقابتی را به شهرهاي رقابت تبدیل می کند

شهرهاي « .اي اساسی تري را در توسعه اقتصادي کشورها ایفا می کنندشهرهاي قدرتمند با پویایی بیشتر، نقش ه
ژئوپلیتیک هر مکان و منطقه جغرافیایی، میزان باالیی هستند، وزن» وزن ژئوپلیتیک«داراي قدرت و به عبارتی » جهانی

عبارتی اعمال قدرت گذارد و به وزن تر نیز اثر میها و مناطق کممشخصی از قدرت به همراه دارد؛ که بر روي مکان
بنابراین، مکانها و مناطق جغرافیایی دائما در حال کوشش و تکاپو براي افزایش وزن ژئوپلیتیک و کسب قدرت . کندمی

یابند و به امروزه جهان شهرها به عنوان کانون هاي نوظهور قدرت، تجلی می. کنندبیشتر هستند و با یکدیگر رقابت می
در اهمیت منطقه شهري، آن را ماشین  2دیویدهاروي.)Sassen:2006: 16(پردازندشدت بایکدیگر به رقابت می

آوري آراء و سایر اشکال و منابع قدرت، نظیر قدرت اقتصادي، فرهنگی و داند که قادر به جمعسیاسی قدرتمندي می
مبارزه «مناطق شهري را به همین دلیل وي رقابت میان . نوآوري به عنوان ابزار سلطه بر دیگر مناطق شهري است

را مورد تبیین و » شهر جهانی«که در قالب نظریه، » جان فریدمن«). 238: 1387هاروي، (کندقلمداد می» ژئوپلیتیکی
هایی اقتصادي و اجتماعی در از نظر وي شهرهاي جهانی، نظام. کندتکیه می» جنبه اقتصادي شهر«تحلیل قرار داد، بر 

  .)Friedman, 1995: 22(هستند تا بازیگران» هامکان«شتر نمودي از سازمان فضایی هستند که بی
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با این رویکرد در حال . نتیجه اینکه، شهرها از انقالب شهري تاکنون، کانون هاي تبلور توسعه صنعتی تمدن ها هستند
در یک اقتصاد حاضر شهرها تجلی گاه روابط گسترده اقتصادي و سیاسی ، کانون فشرده اي از فعالیت هاي اقتصادي 

: تا جایی که می توان گفت.شبکه اي شده است، که از مشخصات آن توزیع نابرابر و ناموزون قدرت و ثروت است
  .اقتصاد شهري شده هسته ثروت ملی است

کالن شهر سازي جهانی مورد بحث با متراکم سازي جهان و ایجاد شتاب در :جغرافیاي سیاسی، شهر و فرهنگ- 3
با این همه، جهانی سازي چیزي بیش از شتاب و . سیاست و نیز توسعه، پیوندي تنگاتنگ دارد تولید و مصرف، در

در حالی که پیوندهاي مرسوم خانوادگی، همسایگی، ناحیه اي و ملیتی به واسطه ي . گسترش فعالیت افراد می باشد
از جمله تصمیم هاي بیش  –ات کمیتی تغییر. ابزار و شبکه هاي پرشتاب برخوردار از فناوري پیشرفته متزلزل می گردد

بیش تر به صورت تغییرات  –تر، گزینه هاي بیش تر، جابجایی بیش تر، تعامل بیشتر، اهداف بیشتر و تصاویر ذهنی 
کیفی در می آیند، یعنی شیوه هاي جدید براي زندگی و دیدگاههاي جدید جهانی، به طور خالصه کالن شهر سازي 

رایندهاي جدید و تاثیر گذار بر ساختار هویت، اشکال جدید مفاهیم و جنبش هاي تازه جهان شهرها موجب تسهیل ف
البته کالن شهرسازي جهانی با فرهنگ مادي .  این جنبش ها می توانند مظاهري مادي براي خود اختیار کنند. می گردد

مادي عبارت است از محصوالت  این فرهنگ. که توسط سرمایه داري فراملیتی ترویج می گردد، پیوندي تنگاتنگ دارد
طراحی و نقش پردازي، خدمات و تصاویري که براي دست یابی به موقعیت هاي مناسب در بازارهاي فراملیتی هدف 

به . گیري شده  و توسط موسسات تبلیغاتی بین المللی، صنعت فیلم سازي و سریال هاي تلویزیونی ترغیب می گردند 
هم وابسته این نظارت بر کالف به. کنندی هستند که به عنوان مراکز نظارت عمل میشهرها نقاط اتصالعبارتی، جهان

شهرها فصل مشترك میان فضاي محلی به عالوه، جهان. شودهاي اطالعاتی و مالی و جریان فرهنگی اعمال میجریان
نزدیکی میان جهانی شدن، پیوند بسیار از این رو، شاهد ).359: 1383جانستون و دیگران، (شوندو جهانی محسوب می

شود و رفته مترادف شهرسازي میرفته» سازيملت«با ورود اقتصاد جهانی، . توسعه شهري و تکامل سیاسی هستیم
سازي بنابراین، کالن شهرسازي بجاي ارائه پیشنهاد همگن. کنندشهرها به عنوان هسته اصلی جامعه جهانی عمل می

حل در این راه. گرددشهرها اعمال میشود که توسط جهانحصول متوسل میحلی متفاوت و قابل فرهنگی به راه
بدین ترتیب، کالن شهرسازي جهانی که ). 317: 1383جانستون، (شود ساز تنش و مخالفت میعوض همگرایی، زمینه

خارق العاده ي در پی توسعه . از تعدیل و بازساخت جهان شهرها بوجود آمده اند، پیچیده، پویا و چند بعدي می باشد
فناوري اطالعات و ارتباطات در دهه هاي اخیر و ظهور جامعه شبکه اي و اهمیت پیدا کردن شهرها به عنوان گره گاه 

امروزه . هاي شبکه ارتباطات جهانی و تسهیل کننده فضاي جریان ها، شهرها در کانون تحوالت جهانی قرار گرفته اند
ردهاي ویژه و برتر نقش فرماندهی و رهبري را در جهان امروز به خود برخی از شهرها با تسلط بر برخی کارک

آشکارترین بخش از سهم .  که به جهان شهرها شهرت یافته اند). 16: 1392عیدي و مردعلی، (اختصاص داده اند
تولید و  از این لفظ با عنوان طبقه 1اسکلر .جهان شهرها در کالنشهر سازي جهانی از توده تاثیرگذار نشات می گیرد

اینها شهروندانی هستند که فراخوان کنفرانس . خدمات فراملیتی توام با رویه هاي فراملیتی کار و مصرف نام می برد
تصمیم گیري و . هاي بین المللی را بر عهده دارند، نمابرها و پست هاي الکترونیکی را ارسال و دریافت می نمایند

ام می دهند، اخبار جهانی را تنظیم می کنند، فرآورده هاي بین المللی را سرمایه گذاري ها در طیف فراملیتی را انج
جهان شهرها نه تنها محل کار و . طراحی و بازاریابی می کنند و براي شغل و تفریح به سرسر جهان سفر می کنند

و کانون حوادث  فعالیت آنها به حساب می آید، بلکه بستري براي شیوه هاي زندگی مادي گرایانه جهان گرایی آن ها
تعداد افرادي که الگوي آنان در زندگی بازتابی از . و رخدادها، اسطوره ها و احساسات فراملی ایشان محسوب می شود

                                                           
1-Sklair, 1991 



 

بنابراین، خیال 
ی کالن شهرهاي جهان مبدل می شود و نتیجه این مساله نابسامانی 
مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 

. دبه این ترتیب فضاي شناختی جهان شهرها که از مفاهیم متعارف تهی گشته است با شبیه سازي پر می گرد
یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
یکی از اصلی ترین شاخص هاي شناسایی شهرهاي جهانی را قطبی شده فرهنگی و 
در واقع، 
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 
رفیعیان و 
از طریق مجموعه اي از جریانات اجتماعی فرهنگی که 
نمودار می گردد و این جریانات به صورت رده بندي 

  

مردم، منطقه هاي شهر را تعیین می 
مشکالت شهري جنبه تصادفی ندارد و از 
آلن و گاگلر، 

1-Sassen
2-Appadurai
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بنابراین، خیال . چنانچه این مساله توسط رسانه هاي گروهی تقویت می گردد
ی کالن شهرهاي جهان مبدل می شود و نتیجه این مساله نابسامانی 
مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 

به این ترتیب فضاي شناختی جهان شهرها که از مفاهیم متعارف تهی گشته است با شبیه سازي پر می گرد
یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
یکی از اصلی ترین شاخص هاي شناسایی شهرهاي جهانی را قطبی شده فرهنگی و 

در واقع، . ی را مستعد ایجاد نابرابري می داند
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 

رفیعیان و (پیرامون را تولید کرده است
از طریق مجموعه اي از جریانات اجتماعی فرهنگی که 
نمودار می گردد و این جریانات به صورت رده بندي 

 :230.(  

مردم، منطقه هاي شهر را تعیین می 
مشکالت شهري جنبه تصادفی ندارد و از 

آلن و گاگلر، (ت شهري ایجاد می گردد

Sassen 
Appadurai 
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چنانچه این مساله توسط رسانه هاي گروهی تقویت می گردد
ی کالن شهرهاي جهان مبدل می شود و نتیجه این مساله نابسامانی 
مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 

به این ترتیب فضاي شناختی جهان شهرها که از مفاهیم متعارف تهی گشته است با شبیه سازي پر می گرد
یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
یکی از اصلی ترین شاخص هاي شناسایی شهرهاي جهانی را قطبی شده فرهنگی و 

ی را مستعد ایجاد نابرابري می داند
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 

پیرامون را تولید کرده است
از طریق مجموعه اي از جریانات اجتماعی فرهنگی که 
نمودار می گردد و این جریانات به صورت رده بندي 

: 1397حسینی، 

مردم، منطقه هاي شهر را تعیین می 
مشکالت شهري جنبه تصادفی ندارد و از 

ت شهري ایجاد می گردد

المللی انجمن جغرافیاي ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

چنانچه این مساله توسط رسانه هاي گروهی تقویت می گردد
ی کالن شهرهاي جهان مبدل می شود و نتیجه این مساله نابسامانی 
مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 

به این ترتیب فضاي شناختی جهان شهرها که از مفاهیم متعارف تهی گشته است با شبیه سازي پر می گرد
یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
یکی از اصلی ترین شاخص هاي شناسایی شهرهاي جهانی را قطبی شده فرهنگی و 

ی را مستعد ایجاد نابرابري می داند
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 

پیرامون را تولید کرده است –جهانی شدن یک جغرافیاي جدید از مرکز 
از طریق مجموعه اي از جریانات اجتماعی فرهنگی که 
نمودار می گردد و این جریانات به صورت رده بندي 

 :در این باره پنج رده  اصلی را پیشنهاد می کند

حسینی، : منبع(بازساخت کالن شهر سازي جهانی

مردم، منطقه هاي شهر را تعیین می . در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر منطقه و محله جایگاه ویژه دارد
مشکالت شهري جنبه تصادفی ندارد و از . 

ت شهري ایجاد می گرددبلکه با ظهور عالیق گروههاي اجتماعی طبقا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

چنانچه این مساله توسط رسانه هاي گروهی تقویت می گردد
ی کالن شهرهاي جهان مبدل می شود و نتیجه این مساله نابسامانی 
مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 

به این ترتیب فضاي شناختی جهان شهرها که از مفاهیم متعارف تهی گشته است با شبیه سازي پر می گرد
یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
یکی از اصلی ترین شاخص هاي شناسایی شهرهاي جهانی را قطبی شده فرهنگی و 

ی را مستعد ایجاد نابرابري می دانداو شهرهاي جهان
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 

جهانی شدن یک جغرافیاي جدید از مرکز 
از طریق مجموعه اي از جریانات اجتماعی فرهنگی که 

نمودار می گردد و این جریانات به صورت رده بندي . 
در این باره پنج رده  اصلی را پیشنهاد می کند

بازساخت کالن شهر سازي جهانی

در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر منطقه و محله جایگاه ویژه دارد
. در واقع این یکی از کشمکش هاي طبقات مختلف اجتماعی است

بلکه با ظهور عالیق گروههاي اجتماعی طبقا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین

چنانچه این مساله توسط رسانه هاي گروهی تقویت می گردد
ی کالن شهرهاي جهان مبدل می شود و نتیجه این مساله نابسامانی 
مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 

به این ترتیب فضاي شناختی جهان شهرها که از مفاهیم متعارف تهی گشته است با شبیه سازي پر می گرد
یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
یکی از اصلی ترین شاخص هاي شناسایی شهرهاي جهانی را قطبی شده فرهنگی و 

او شهرهاي جهان. رشد نابرابري هاي اجتماعی حاکم بر آنها می داند
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 

جهانی شدن یک جغرافیاي جدید از مرکز 
از طریق مجموعه اي از جریانات اجتماعی فرهنگی که » اقتصاد اطالعاتی 

. موجب بازتاب و نیز بازساخت کالن شهر سازي جهانی است 
در این باره پنج رده  اصلی را پیشنهاد می کند

بازساخت کالن شهر سازي جهانی

در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر منطقه و محله جایگاه ویژه دارد
در واقع این یکی از کشمکش هاي طبقات مختلف اجتماعی است

بلکه با ظهور عالیق گروههاي اجتماعی طبقا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین(جغرافیا 

چنانچه این مساله توسط رسانه هاي گروهی تقویت می گردد. 
ی کالن شهرهاي جهان مبدل می شود و نتیجه این مساله نابسامانی پردازي به خصوصیتی از رویه هاي اجتماع

مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 
به این ترتیب فضاي شناختی جهان شهرها که از مفاهیم متعارف تهی گشته است با شبیه سازي پر می گرد

یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
یکی از اصلی ترین شاخص هاي شناسایی شهرهاي جهانی را قطبی شده فرهنگی و 

رشد نابرابري هاي اجتماعی حاکم بر آنها می داند
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 

جهانی شدن یک جغرافیاي جدید از مرکز 
اقتصاد اطالعاتی «فضاي جریانات 

موجب بازتاب و نیز بازساخت کالن شهر سازي جهانی است 
در این باره پنج رده  اصلی را پیشنهاد می کند

بازساخت کالن شهر سازي جهانیو فرهنگی 

در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر منطقه و محله جایگاه ویژه دارد
در واقع این یکی از کشمکش هاي طبقات مختلف اجتماعی است

بلکه با ظهور عالیق گروههاي اجتماعی طبقا

                                         

جغرافیا   

. زندگی دیگران است بیش تر می شود
پردازي به خصوصیتی از رویه هاي اجتماع

مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 
به این ترتیب فضاي شناختی جهان شهرها که از مفاهیم متعارف تهی گشته است با شبیه سازي پر می گرد

یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
یکی از اصلی ترین شاخص هاي شناسایی شهرهاي جهانی را قطبی شده فرهنگی و 1ساسن

رشد نابرابري هاي اجتماعی حاکم بر آنها می داند
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 

جهانی شدن یک جغرافیاي جدید از مرکز . ثروتمند در مقابل اقشار فقیر است
فضاي جریانات 

موجب بازتاب و نیز بازساخت کالن شهر سازي جهانی است 
در این باره پنج رده  اصلی را پیشنهاد می کند 2آپادوراي

فرهنگی  - جریانات اجتماعی

در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر منطقه و محله جایگاه ویژه دارد
در واقع این یکی از کشمکش هاي طبقات مختلف اجتماعی است

بلکه با ظهور عالیق گروههاي اجتماعی طبقا. سوء مدیریت نیز ناشی نمی شود

                                        

    

زندگی دیگران است بیش تر می شود
پردازي به خصوصیتی از رویه هاي اجتماع

مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 
به این ترتیب فضاي شناختی جهان شهرها که از مفاهیم متعارف تهی گشته است با شبیه سازي پر می گرد

یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
ساسن. شده جهان شهرها است

رشد نابرابري هاي اجتماعی حاکم بر آنها می داند
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 

ثروتمند در مقابل اقشار فقیر است
فضاي جریانات ). 118: 

موجب بازتاب و نیز بازساخت کالن شهر سازي جهانی است 
آپادوراي. شده تصور می گردند

جریانات اجتماعی

در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر منطقه و محله جایگاه ویژه دارد
در واقع این یکی از کشمکش هاي طبقات مختلف اجتماعی است

سوء مدیریت نیز ناشی نمی شود

                                        

18    

زندگی دیگران است بیش تر می شود
پردازي به خصوصیتی از رویه هاي اجتماع

مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 
به این ترتیب فضاي شناختی جهان شهرها که از مفاهیم متعارف تهی گشته است با شبیه سازي پر می گرد. می کرد

یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
شده جهان شهرها است

رشد نابرابري هاي اجتماعی حاکم بر آنها می داند
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 

ثروتمند در مقابل اقشار فقیر است
: 1390فرجام، 

موجب بازتاب و نیز بازساخت کالن شهر سازي جهانی است 
شده تصور می گردند

جریانات اجتماعی:6شکل 

در مطالعات جغرافیاي سیاسی شهر منطقه و محله جایگاه ویژه داردهمچنین، 
در واقع این یکی از کشمکش هاي طبقات مختلف اجتماعی است. کنند

سوء مدیریت نیز ناشی نمی شود

                                                          

18

زندگی دیگران است بیش تر می شود
پردازي به خصوصیتی از رویه هاي اجتماع

مرزبندي فضایی و زمانی و فروپاشی بسیاري از سنت هایی است که در گذشته مرز میان تخیل و واقعیت را مشخص 
می کرد

یعنی با ریخت نگاریهایی که از زمان هاي دیگر به عاریت گرفته شده اند این شبیه سازي ها شاخص محیط ساخته 
شده جهان شهرها است

رشد نابرابري هاي اجتماعی حاکم بر آنها می داند
معتقد است تعداد کمی از مردم در این شهر ها جزو گروه متوسط جامعه هستند و انچه بیشتر دیده می شود افراد بسیار 

ثروتمند در مقابل اقشار فقیر است
فرجام، 

موجب بازتاب و نیز بازساخت کالن شهر سازي جهانی است 
شده تصور می گردند

همچنین، 
کنند

سوء مدیریت نیز ناشی نمی شود

                  



 19            ییو چرا یستیشهر، چ یاسیس يایجغراف

محله هاي شهرها . محله؛ بنیادي ترین عنصر شهري و حلقه بین شهر، شهروندان و فرهنگ شهري است). 11: 1357
هر محله با ارائه خدمات و خلق نمادهاي خاص خود . همواره در ساماندهی امور شهري جایگاه موثري داشته اند

شکل گیري واحدهاي همسایگی و الگوهاي راي دهی . یت محله اي ساکنانش استزمینه ساز احساس تعلق و و هو
. آنها در فرایندهاي انتخابات براي حزب ها، گروهها، دولتها و نامزدهاي انتخابات،  متغییر تعیین کننده اي است

نظر سنجیهاي منفعلی هستند که  احزاب عامالن نسبتاً. بنابراین، وحدت یابی اساس هر ناحیه جغرافیایی است
و حتی در پاره اي مواقع زمینه هاي ایجاد حفره هاي فرهنگی را ) 256: 1379مویر، (خصوصی را ترتییب می دهند

تهدیداتی که به ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعه حمله می کنند و آن را به چالش می کشند؛ حفره هاي . ایجاد می کنند
بیشتر شهرها وجود دارند،که مختل کنندگان نظم عمومی جامعه، تولید این حفره ها در . فرهنگی هستند - اجتماعی 

رشوه گیران . کنندگان آلودگیهاي زیست محیطی و تولید کنندگان محصوالت فرهنگی مغایر با فرهنگ ملی هستند
حفره هاي این حفره ها برخالف . دولتی، استفاده کنندگان نامشروع از قوانین و مناصب دولتی نیز از این جمله هستند
در ). 4- 8: 1385پیشگاهی فرد، .(اقتصادي که اقتدار دولت را کاهش می دهند، براي دولت تهدید محسوب می شود

تعامل فضایی میان اختصاصات مکانی ناشی می شود که در این کنش متقابل، فاصله هاي : نتیجه می توان گفت
. نقش زیادي دارند) زبان و مذهب و سنت(فرهنگی  و فاصله هاي) سطح سواد، سطح درآمد، شغل و طبقه (اجتماعی 

زندگی اجتماعی در شهر یکنواحت و هماهنگ نیست  و این زندگی اجتماعی، به ویژه در جوامع سرمایه داري از 
اصطالحاتی مثل باالي شهر، پایین شهر،  مرکز و پیرامون شهر، ساحل چپ و راست . ویژگی هاي هر شهري است

همچنین، جوامع شهري، بویژه شهرهاي جهانی در موارد بسیار ). 80- 82: 1384شیخی، (ارد نشان از این حقیقت د
تفاوتهاي ناشی از مذهب، زبان و درامد، قشربندیهایی جدید را در جامعه . داراي نابرابریهاي اجتماعی، فرهنگی هستند

لف دسترسی برابري به منابع و خدمات نابرابریهایی اجتماعی شرایطی را فراهم می کند که اقشار مخت. ایجاد می کند
و در پاره اي مواقع به ایجاد )  231: 1397حسینی، (اساسی و همچنین فرصتهایی اقتصادي  و اجتماعی نداشته باشند 

از نظر هاروي ائتالف طبقاتی که در درون شهر شکل می گیرد؛ زیر . ائتالف طبقانی در نواحی شهري منجر می شود
با این حال قدرت ائتالف در مواقع بحران . همچنین نیرویی موثر در عرصه سرمایه داري است ساخت فرهنگی دارد و

اهمیت می یابد و مبازه طبقاتی در فضاي جغرافیایی بسط می یابد و به نوبه خود پویایی اش به شیوه هاي بنیادین 
  ).221: 1387هاروي، (شکل می گیرد

ابعاد مطالعاتی جغرافیاي  قسمت هاي قبلیدر عین حال که در :و بعد زیست محیطی شهر جغرافیاي سیاسی- 4
توجه به جهان شهر به .سیاسی شهر را مرور کردیم، این بخش را با یکی از آشکارترین سکوت ها به پایان می رسانیم

جهان شهر فضایی مادي و همچنین فضایی . منزلۀ ساختگاهی محیطی درهمان حد چهار موضوع پیش گفته نیست
جهان شهر به  ،انیرا اشغال می کند؛ جهان شهر موجودي مادي و نیز گرهی از پیوندهاي جهانی است و همچنینگفتم

منزلۀ مسئله اي زیست محیطی از چیزهایی است که پژوهش هایی دربارة جهان شهر در بیست سال گذشته در 
اما . وزه اي از نظر افتاده استهواداري از محیط زیست شهري به طور کلّی ح. خصوص آن سکوتی بزرگ کرده اند

تحقیقاتی دربارة مسئلۀ محیط زیست شهري صورت گرفته، به ویژه در بخش هاي فقیرتر ابر شهرهاي بزرگ جهان و 
اما حتی در کشورهاي ثروتمندتر، کیفیت محیط زیست . آب و هواي آلودة آنها کمبود با توجه به مسائل وحشتناك

نبود توجه به محیط زیست شهري در پژوهش هاي مربوط . عی و بسیج سیاسی استشهري مسئلۀ مهم دلنگرانی اجتما
بنابراین، باید با توجه به فضاي طبیعی . به جهانشهرها جزو شکاف هاي برآشوبندة فهم و درك ما از جهان شهرهاست

: 1397حسینی، (و انسانی شهرهایی مختلف، ترفندها و سیاست هاي ویژه براي حفظ محیط زیست تدوین و اجرا کرد
235.(  
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  نتیجه گیري

موضوع . است، زیرا شهر مرکز تجمع قدرت و ثروت است اقتصادي - سیاسی در ذات خود یک پدیدة مدرن» شهر«
و اقتصادي  ، فرهنگیسیاسی شهر از پیوستن سیاستهاي شهري که در برگیرندة سیاست عمومی، نظریه هاي سیاسی

توضیحی دربارة رفتار بازیگران درگیر در فرایندهاي شهري است که  این موضوع یک رویکرد. است، شکل می گیرد
  . خط مشی ها و سیاست هاي شهري را شامل می شود

؛ به مطالعه و بررسی تأثیر فعالیت هاي حکومت و صاحبان »جغرافیاي سیاسی شهر«یج تحقیق نشان می دهد که، انت
زندگی شهري و شهروندان می ) تی و زیست محیطی فرهنگی، اقتصادي، امنی - اجتماعی(قدرت بر ابعاد مختلف 

جغرافیاي سیاسی شهر، چرا و چگونه به حوزه مطالعاتی « پرسش اساسی که در اینجا مطرح شد این است که، . پردازد
مطابق فرضیه این مقاله، جغرافیاي سیاسی شهر، براي سازماندهی فضاي » مجموعه شهري امروز وارد شده است؟

از این رو، می توان جغرافیاي سیاسی شهر را . ئه راهکارهاي اساسی می پردازداطالعه، بررسی و ارسیاسی شهر، به م
بنابراین، شهر از این  .بعنوان یکی از  شاخه هاي علوم جغرافیایی در مطالعه فضا و ویژگی هاي آن مورد توجه قرار داد

جاد ساختارهاي سیاسی و نظامی براي اداره امور آن نظر که محیط زندگی گروههاي انسانی است و آنها را وادار به ای
سیاسی و مدیریت شهري مورد توجه  - همچنین ساختارهاي اداري .می سازد، نیز مورد توجه جغرافیاي سیاسی است

به عبارت دیگر در یک سوي مدیریت شهري، نوع نظام سیاسی و در طرف دیگر آن . جغرافیدانان سیاسی است
  .که متناسب با نوع نظام سیاسی متقاضی اختیارات الزم براي دخالت در اداره امور شهر هستند شهروندانی قرار دارند
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