
 

  جغرافیاي ایران)جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین المللی انجمن 
  1397بهار ، 56شماره ، سال شانزدهم، دوره جدید

 

 گاتمن و کاکس هیبر نظر دیبا تاک کیتیو ژئوپل یاسیس يایمطالعه شهر در جغراف
  5نرجس سادات حسینی نصرابادي، 4عباس احمدي، 3یاشار ذکی، 2یازنداه یعیمرجان بد، 1يحسن کامران دستجرد

  30/1/1397تایید:  تاریخ، 13/8/1396تاریخ وصول: 
  

 چکیده 
 ـ ناپذیر فرآیند نوسازي و توسعه اجتماعیگیري نهادهاي سیاسی و مدنی، و بخش جداییبستر شکلنه تنها  »هاشهر«

گی، اقتصادي، سیاسی، فرهن و روابط و انواع مناسبات ،هاواکنش و کانون اصلی رویدادها، کنشهستند، بلکه اقتصادي 
 ها در روند توسعه تعامالتعنوان یک پدیده مدرن، معرف جایگاه و نقش ملتهباشند. شهر بنیز می اجتماعی و کالبدي
طرح الگوهاي جدید و راهبردهاي کارساز براي سازماندهی فضاي شهري و افزایش است. امروزه با و مناسبات مذکور 

ند. دراین اسیاسی و ژئوپلیتیک تبدیل شدهمطالعات در جغرافیاي  کانون بهشهرها ، نقش سیاسی و استراتژیک شهرها
 هري، وش ، اقتصادشهري، شهروندان، حکومت محلیراستا، جغرافیدانان سیاسی، بیش از هر چیز بر بعد سیاسی فضاي

ا مورد هدانان سیاسی و ژئوپلیتیسیناز نگاه جغرافیشهر  اما اینکه چگونه پدیده. اندتمرکز یافتهشهرها جهانکالنشهرها/
- ن جغرافیتریهاي دو تن از برجستهها و دیدگاههمراه با تحلیل نظریهگیرد، پرسشی است که مقاله حاضر مطالعه قرار می
  پردازد. به آن میدانان سیاسی 

ظري و ندر قالب مباحث  پدیده شهر بصورت چندبعدي ،دهدتحلیلی نشان میـ  نتایج این تحقیق با روش توصیفی
مورد قدرت  گانه فضا، سیاست وبا تاکید بر عناصر محوري سهها دانان سیاسی و ژئوپلیتیسینفیکاربردي از سوي جغرا

د رشبراین باور است که  ها،بعنوان نمونه، ژان گاتمن با ارائه نظریه مگالوپلیسگیرد. می قرارو بررسی مطالعه 
س کوین کاکخواهد شد. همچنین، ي جهانی یک نظم سیاسی جدید بر اساس جامعۀ شهرهاایجاد ها منجر به مگالوپولیس

سیاسی براین  هايپردازد. و ضمن تمرکز بر مناقشات موقعیتی و سیستم؛ می»جغرافیا و سیاست شهري«به بررسی رابطه 
اي نظري هـ فاصله طبیعی، مجاورت، توزیع و پرسش گران مدرن مناقشات، نسبت به روابط فضاییکه تحلیلباور است 
  اند.توجه بودهمربوط به مقیاس جغرافیایی ـ بیو تجربی 

  . گاتمن، کاکس ک،یتیژئوپل ،یاسیس يایشهر، جغرافواژگان: کلید
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 مقدمه 

جغرافيا از جمله علومي است كه قدمتي به اندازة عمر بشر در زمين دارد، و به مطالعة روابط ميان انسان و طبيعت 
 ادي در جغرافيا، اعتقاد به تأثير متقابل ميان رفتار انسان و محيط زندگي اوست.). فرض بني18: 1375پردازد (شكوئي، مي

ها و روابط فضايي آنها در سطح زمين است. در جغرافيا، علم مكان و فضاست كه به دنبال مطالعه پراكنش فضايي پديده
ي، فاصله، بندخش، شكل، رتبهچارچوب اين تعريف، مفاهيم فضايي نظير نحوه قرارگيري، ساماندهي، توزيع، الگوي پ

 در .(Golledge,2002:1)گيرند اي مورد بحث و بررسي قرار ميبندي و روابط جغرافيايي و شبكهموقعيت، طبقه
 محيطبر  هاي يك سازمان سياسيهاي جغرافيا، نقش و تأثير رفتار و تصميمعنوان يكي از شاخهبهنيز جغرافياي سياسي 

فضا  ها و سازمان سياسيهاي افراد، گروهگيريمحيط طبيعي و انساني بر رفتار و تصميم رياثرگذاطور متقابل، و به
دهاي بر طيف متنوعي از واح. سازمان سياسي مورد نظر در جغرافياي سياسي، مشتمل شودمي(حكومت) بررسي و مطالعه 

اي قههاي منطها، نظاميني (ملي)، امپراتوريهاي سرزماي و محلي، دولتهاي ناحيهشهرها، دولتسياسي نظير قبيله، دولت
 كندو جهاني است. بنابراين، جغرافياي سياسي، آثار دو عامل محيط و انسان (سياست) بر يكديگر را بررسي مي

  ).19: 1381(مجتهدزاده، 
اكنون نشان گذشته ت ها و فرمانروايان بزرگ ازهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و عملكرد دولتتاريخ انديشهالبته، مطالعه 

دهد كه از ديرباز به آثار جغرافيا و سياست بر يكديگر توجه شده و مضامين و موضوعات جغرافياي سياسي، براي مي
مي، الي متون  سياسي، مذهبي، حقوقي، كالكه در البهطوريبه .شده بودندبسياري از انديشمندان و سياستمداران شناخته

هايي نظير دولت، سرزمين، موقعيت جغرافيايي، مانده از گذشته، مسائل و مقوله جاي به فقهي، تاريخي و جغرافيايي
شكل و اندازه، جمعيت و سرزمين، مرزهاي سياسي، امنيت، تابعيت، هويت ملي، حقوق شهروندي، تقسيمات كشوري، 

ا جايي كه اند؛ تح و بررسي شدهطور مستقيم يا غيرمستقيم طردهي و باالخره مديريت سياسي فضا، بهآمايش و سازمان
اي السفهروشني در آراي انديشمندان و ف توان بههاي كنوني جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك را ميريشة بسياري از نظريه

گوستين، خلدون، سنت آمانند كنفوسيوس، الئوتسه، سون تزو، افالطون، ارسطو، فارابي، خواجه نصيرالدين طوسي، ابن
ياول، ژان بدن، منتسكيو، توماس هابز و همچنين در متون ديني يهود، مسيحيت، اسالم و باالخره در رفتار اكويناس، ماك

، بديهي است ازاين رو فرمانروايان بزرگي چون كوروش، داريوش، اسكندر، سزار، ناپلئون و ديگران مشاهده كرد.
در يك  عوامل گوناگونيتحت كه هستند هايي ههاي جغرافياي سياسي و ژئوپليتيكي، محصول مطالعات و انديشنظريه

(شكل شماره اندو بعدها مورد دگرگوني و تحول قرار گرفته اند، وانديشمندان ابراز و تدوين شدهبوسيله فرايند تاريخي، 
وده بيكي از موضوعات مورد عالقه جغرافيدانان سياسي  ،و مسائل و مفاهيم مرتبط با آن» پديده شهر«اين راستا،  در. )1

  اند. پردازي پرداختهاست؛ كه درباره آن به مطالعه و نظريه
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  عوامل تاثيرگذار بر گوناگوني نظريه هاي جغرافيدانان سياسي پيرامون شهر، ترسيم: نگارندگان :1شكل

 هنگرند، و چه جايگاهي براي شهر در مباحث مربوط بدانان سياسي چگونه به شهر مياما سوال اين است كه جغرافي
 ديدگاه جغرافياي سياسي و ژئوپليتيكي چگونه مورد ازپديده شهر تر، به بيان سادهاند. حكومت و سرزمين و ملت قائل

 هاسينتيژئوپليو دانان سياسي اين اساس، هدف اين پژوهش، تبيين اين پديده از نگاه جغرافي ؟ برگيردميمطالعه قرار 
گوناگون  به اشكال، آنهاي طبيعي و انساني با توجه به ويژگي» شهريده پد«بر اين است كه  حاضر، است. فرض پژوهش

ياسي دانان سمورد مطالعه و بررسي جغرافي» سياست، فضا، قدرت«گانه با محوريت عناصر سهكاربردي /نظري ابعاددر 
  گيرد.ميقرار  هاسينژئوپليتيو 

  روش پژوهش

توصيفي يق تحقاي است و در قالب روش بر متون اسنادي و كتابخانهاين پژوهش، بنيادي و نظري است. منابع آن مشتمل 
  شده است.انجام تحليلي  –

  مباني نظري پژوهش
  شهر و سياست

به شكل زيست غالب تمام بشريت درآمده و در آينده نزديك شايد به تنها شكل  هكه امروز »فرآيند شهرنشيني«و » شهر«
)؛ مبدا و بستر تحوالت گسترده در ابعاد سياسي، 21: 1388ديل شود(نظريان، ها تبگاهي و زندگي اجتماعي انسانسكونت

ون هاي اخير و تاثيرات گوناگاجتماعي، اقتصادي است. مطالعات زيادي در ارتباط با گسترش شهر و شهرنشيني در دهه
 ,Shortاند(وش كردهدانان سياسي، زواياي مختلف آن را كادانان، بويژه جغرافيآن صورت پذيرفته است و جغرافي

المللي و بويژه در كشورهاي در حال توسعه قابليت بررسي و مطالعه ). يكي از مباحثي كه هنوز در سطح بين149 :1993
ه دهد كگران در سراسر دنيا نشان مياست. نتايج تحقيق بسياري از پژوهش» شهر و سياست«مداوم دارد، ارتباط 
اي هشود و مطالعات زيادي در باره تاثير آن بر جنبهمحسوب مي» توسعه«هاي اساسي كلي يكي از اهرم شهرنشيني به طور
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مختلف توسعه صورت گرفته است. اما درباره تاثير اين انقالب (شهر و شهروندي) بر مقوله توسعه سياسي و سياست 
شدن  جه به سطح و كيفيت شهرياند، با توگراني كه در اين باره تحقيق كردهاست. پژوهش انجام نشدهتحقيقات زيادي 

ت كه اندازه، يك ابداع اجتماعي اس» شهر« اند كهاند. بيشتر آنها بر اين عقيدهدر كشورهاي مختلف به نتايج متفاوتي رسيده
ل هاي شهر به دليآفرينيهاي فراوان در ساختار و نقشاست؛ و دگرگوني» قدرت«اش برحسب موقعيت و سازمان دروني

 ,Shortيابد. شكل و نماي شهر، مانند كشور، از جهتي نماينده فشار از پايين به باالست(واقعيت مي» انشهروند«تحرك 

). بنابراين، فرآيندهاي فضاي شهري، تاثيرات كم تا زيادي بر كل مفهوم سياست بويژه توسعه سياسي دارند. 149 :1993
ناپذير فرآيند نوسازي و توسعه اجتماعي، داييگيري نهادهاي سياسي و مدني، و بخش جچراكه شهرها بستر شكل

نشان شد كه در فرايند شهرسازي، ساخت جامعه پيچيده شده و  اين رابطه، بايد خاطر شوند. دراقتصادي محسوب مي
ها، نهادها و نيروهاي شوند؛ و از دل اين شكافهاي مختلف طبقاتي سياسي، اقتصادي و اجتماعي پديدار ميشكاف

كنند كه اين نيروها خواستار مشاركت و آزادي سياسي هستند و عمدتا درون مايه شهري ماعي ظهور ميسياسي و اجت
   ).158: 1393گيري آنها سهم بسزايي دارد(پوراحمد و همكاران، دارند و فضاي شهري در شكل

  آفريني شهر در مطالعات جغرافياي سياسي و ژئوپليتيكنقش

كردند. اين نسبت پيش از پايان سده بيستم از مرز از افراد بشر در شهرها زندگي مي درصد دهدر سده نوزدهم نزديك به 
درصد جمعيت جهان شهرنشين شوند. به  70شود در سده بيست و يكم بيش از درصد گذشت؛ و پيش بيني مي 50

يكي از » شهر). «1: 1393آميزند(صفوي و كرمي، توان گفت: آينده كره زمين و بشريت با آينده شهر درهم ميجرات مي
توان آن را از نگاه جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك مورد تحليل و تبيين قرار داد. فضايي است كه ميـ  هاي سياسيپديده

» شهر«در اصل براي مطالعه امور » سياست«جغرافيدان سياسي، ژان گاتمن، بر اين باور است كه بعنوان مثال، 
فريني آتوان ارتباط فضايي نزديكي بين حيات سياسي بشر و نقششهرهاي معاصر، مي). در 65: 1392است(مجتهدزاده ،

ا و ههاي فضايي متفاوتي كه از طرف جرياننيروها، كنشگران و بازيگران شهري و حتي غيرشهري و همچنين بازتاب
ي شود فضاي شهرمي اين موضوع باعث هاي حاكم بر محيط شهري قابل مشاهده هستند، تجسم نمود. مسلماًمكانيسم

فضايي جديدي تبديل شود كه داراي ماهيت متفاوتي نسبت به فضاي شهري  ـو در كل، شهر، به نوعي پديده سياسي 
فضايي جديد خود، مستلزم بررسي و مطالعات متفاوتي  در چارچوب دانش  ـسنتي است؛ و با توجه به ماهيت سياسي 
  ).3-5: 1395جغرافيايي سياسي باشد(روسي و وانولو، 

، هاي ثروتمند، بخشي از يك كشور است كه با توجه به مراكز تجاري، حومه»شهر«دانان سياسي، از ديدگاه جغرافي
اش، داراي جغرافياي سياسي مخصوص به خود است. با اينكه هاي ممنوعهآبادها و محلههاي فقيرنشين، حلبيمحله

 رقابت ميان شهروندان غني و«يگر جدا هستند، زيرا هر كدام نسبت به شهرها مسايل و عاليق مشتركي دارند، اما از يكد
 ، داراي تاريخ مخصوص به خود»بهره از آنرقابت ميان صاحبان قدرت و افراد بي«و نيز » ساكنين محالت فقيرنشين

 متعدديهاي اجتماعي شهري هستند و در عرصه سياسي شهر، نقشهاي دهنده جنبشاست. شهروندان، اجزاي تشكيل
ها و انواع ها، واكنششهرها كانون اصلي رويدادها، كنش«توان گفت: ). در نتيجه مي239: 1379كنند(موير، ايفا مي

اند؛ و از ديگر سو، به عنوان يك پديده مدرن، معرف تعامالت و مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و كالبدي
ي شهر گيرتر، شكلشوند. به بيان سادهامالت و مناسبات مذكور محسوب ميها در روند توسعه تعجايگاه و نقش ملت

اي در لعادهاسياسي است، خود نيز پيامدهاي فوق هاي عمدتاًگيريو توسعه شهرنشيني ضمن اينكه متاثر از نتايج تصميم
و عملكردهاي متغير دولت، ها اي ميان شكلپيوندهاي پيچيده اي و حتي جهاني دارد. از آنجاكه،سياست ملي، منطقه

دهد كه سياسي از شهر ارائه مي ، مفهومي كامالً»رويكرد ساماندهي«شهروند و مشروعيت سياسي وجود دارد، اتخاذ 
كند. عليرغم اينكه، دولت از قدرت و حاكميت سياسي دولت و شهروندان جلب مي» جزء به كل«توجهات را به روابط 
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اين قدرت و حاكميت نهايي در حقيقت از خواست جمعي شهرونداني ، اما ردار استكامل در حوزه سرزميني خود برخو
  ).128-127: 1386شود كه در چارچوب حاكميت دولت قرار دارند(جونز و ديگران، ناشي مي

و، و يك س ريزي مطلوب براي آينده ازاهميت شناخت وضعيت موجود شهرها و فضاي جغرافيايي آنها به منظور برنامه
ت مقياس در رسيدن به توسعه با توجه به اهميت و ضرورت سياستگذاري از سوي ديگر، مبين آن است كه اهمي

درك  عبارت است از» مطالعه شهر«رو، گذاري در ارتباط تنگاتنگ باهم قرار دارند. ازاينسازماندهي جغرافيايي و سياست
نظام اقتصادي آن. زيرا نخستين محيط زندگي شهروندان، اي از راه مطالعه ساختار فضايي، جريان سياسي و جامعه ناحيه

). 60-59: 1392سياسي جهان دارد(مجتهدزاده ،ـ  هاي جغرافياييشهر است كه بيشترين اثرگذاري را در چگونگي
اجتماعي  ـ يهاي سياسگيري ساخت و بافتبنابراين، تاثيرات فضايي، مسائل سياسي و اقتصادي و فرهنگي بر شكل

تواند در چارچوب حوزه جغرافياي سياسي مورد واكاوي قرار گيرد. مهمتر هاي شهري، ميانساني در مكان هايگروه
تواند به مباحث جغرافيايي بعد سياسي و قلمرو حاكميتي در فضاي شهري بپردازد و ناحيه آنكه، جغرافياي سياسي مي

ياسي در قلمرو اراده س هرگاه» ناحيه شهري«، رسدمي به نظرشهري را به عنوان يك اكوسيستم جغرافيايي بررسي نمايد. 
هاد تواند در يك فرد، يك ن. قدرت سياسي ميخواهد بود »اي سياسيناحيه«گيرد، و فرمانروايي يك قدرت سياسي قرار 

و يك نظام سياسي يا حكومت، يا در يك واحد سياسي شهر عينيت يابد؛ و به طور موردي يا همه جانبه، عالوه بر 
فضايي فروتر و يا فراتر از خود  ـديريت عرصه فضاي شهري، اراده خود را به اشكال گوناگون بر واحدهاي سياسي م

هاي شهر« اي و جهاني، اعمال كرده و قلمروگستري نمايد.منطقه ـمانند كشور، در جايگاه پايتخت و مركزيت سياسي 
 :Friedman, 1995ويژه در عرصه اقتصادي و سياسي دارند( بااليي به ها هستند كه عملكرداز جمله اين مكان» جهاني

22(.   
ند. كشود كه جغرافياي سياسي شهر، بعد سياسي فضايي و جغرافيايي شهرها را مطالعه ميبدين ترتيب، مشاهده مي

و خدماتي  يهستند و فعاليت مراكز اقتصادي و تعامالت مالي و تجار فضاييـ  پديده سياسي تر آنكه، شهرها اساساًروشن
ثر از سياست نباشد. به ديگر سخن، روابط اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جزء ذاتي رابطه سياسي بين أتواند متنمي

 »روابط شهروندان«شهروند و فضا است. صرف نظر از اينكه چه كسي در يك حكومت شهري قدرت را در دست دارد، 
ضاي آورند، بعد سياسي فبا تغييراتي كه در فرايند زمان بوجود ميدهد و هويت فرهنگي و اجتماعي آن شهر را شكل مي

  دهند. شهر را تحت تاثير قرار مي
، مفهوم ژئوپليتيك و 2003آفريني شهر در مطالعات ژئوپليتيكي، نخست بايد اذعان نمود كه تا پيش از سالنقش بارهدر 

انند دانان سياسي مالمللي مطرح بود. از نظر جغرافينمفاهيم وابسته به آن همچون قدرت و رقابت، اغلب در مقياس بي
سو  هاي مرتبط با آن از يكهاي جغرافيايي و ديدگاهبعنوان تحليل تعامل ميان زمينه» ژئوپليتيك«، 1سائول برنارد كوهن

يكي در ساختارهاي ژئوپليتدر بيشتر موارد،  )؛ و43: 1378شود(كوهن، و فرايندهاي سياسي از سوي ديگر تعريف مي
  )2). (شكل شماره78-77 :هماناند(سازمان يافته زير مراتب سلسله ، بصورتكنار سطوح فضايي

                                                            
1 - Saul Bernard Cohen 
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  سطوح فضايي ساختارهاي ژئوپليتيك از نظر كوهن، ترسيم: نگارندگان :2شكل 

ين ا در گيرد.هاي سرزميني در داخل كشورها قرار ميدر سطح سوم مورد نظر كوهن، يعني زير بخش» شهر«بنابراين، 
هاي كانهاي ويژه در مهستند كه با اجراي سياست» قدرت«ترين وجه رسيدن به ريزي فضايي مهمراستا، مديريت و برنامه

  رسند. در واقع قدرت و توزيع آن در راس مباحث ژئوپليتيكي قرار دارد. خاص از حالت بالقوه به حالت بالفعل مي
). در sandarac Breux, 2007:1ژئوپليتيك شهري در جهان قلمداد كرد( توان سرآغاز و نقطه عطفرا مي 2003سال 

اين سال بود كه نظام آكادميك در فرانسه (از اتحاديه اروپا)، كانادا (از آمريكاي شمالي) و گابن (از آفريقا) براي نخستين 
ردي اين كنفرانس، موضوعاتي . محورهاي راهب1هاي بين المللي در زمنيه ژئوپليتيك شهري برگزار كردندبار كنفرانس

 هايها و آشوبدهي كردن مناطق شهري، كنترل فضاهاي قابل سكونت، كشمكشچون خطرهاي زندگي شهري، سازمان
براين » ژئوپليتيك نظام جهاني«كوهن در كتاب  ).75: 1390هاي سياسي در شهر و غيره بود(خليل آبادي شهري، رقابت

ها و حمل و نقل هوايي با انقالب در بزرگراه» 3شهركالن«جايي كه نهادهاي » 2ومليسطح فر«باور است، كه تحوالت در 
لت فدرال با دو هاي شهري غالباًافزايد. اين سازمانباشد كه بر پيچيدگي يك سيستم مياند؛ از جمله عواملي ميظاهر شده
 در پردازند كه به لحاظ تاريخيستقلي ميهاي اقتصادي مهاي محلي در رقابت بوده و برخي مواقع به فعاليتو حكومت

 گذاري خارجي، فعاليت در بازارهايتوان به سرمايهها ميحوزه اختيارات دولتي بوده است. از جمله مهمترين اين فعاليت
شرقي است كه شهرهاي ساحلي واقع در شمالمتحده، كالنها در اياالت اين نمونه گردي اشاره كرد. ازخارجي و جهان

ود خ هاي شهري در جنوب نيوهمشاير و جنوب مين تا شمال ويرجينيا و مركز و جنوب كاليفرنيا را درادها و مجموعهنه
اي ههستند كه منافع آنها در رقابت با منافع دولت» شهرهاي فرامليكالن«اند. پديده مرتبط ديگر عبارت از جاي داده

نعتي ص-توان به لندن، پاريس، رور، مثلث شهريدر اروپاي ساحلي، ميشهرها گيرد. از جمله اين كالنشان قرار ميملي
  ). 30-29: منبع ايتاليا اشاره كرد(همان -از بنلوكس تا راين، لوكزامبورگ و استراتسبورگ و محور شمال راين

نگي قرار هچيز، قدرت و نظام اقتصادي و فر بنابراين، در قلب تبيين پديده شهر در چارچوب ژئوپليتيك، بيش از هر 
دارد. شهرها به عنوان كانون تحوالت در سطوح محلي تا جهاني، همواره صحنه و هدف استراتژيكي مهمي براي قدرت 

ها و فرايندهاي فضاي شهري بر قدرت سياسي در سطوح محلي تا جهاني اند. از اين رو، بررسي اثرات پديدهسياسي بوده
بخش  »نظام بين دولتي«ها بر مبناي وجود نظام مدرني استوار است كه تحليلبسيار مهم است. بويژه آنكه امروزه، تمام 

دهنده گيرند، ممكن است نشانكه كاركردهاي حكومت هاي سرزميني را از آنها مي» شهرهاي جهاني«مكمل آن است. 
                                                            

انادا را در تاوا در كشور كدر كشور فرانسه و دانشگاه ا هاي عمر بنگو از ليبرويل در كشور گابن، دانشگاه متزتوان دانشگاهاي كه ميبه گونه -1
 اين زمينه پيشتاز مطالعات ژئوپليتيك شهري قلمداد كرد.

2 - Subnational Level 
3 - Metropolitan or Megalopolitan 
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فاوتي است اساسا متاصلي اين موضوع باشند كه ما واقعا در ابتداي گذار به نظام جهاني متفاوتي هستيم كه داراي سي
كنند. اين شهرها نقاط اتصالي هستند كه به عنوان مراكز نظارت عمل ميتر، جهان). به بيان ساده251: 1379است (موير، 

ل شهرها فصعالوه، جهانشود. بههاي اطالعاتي و مالي و جريان فرهنگي اعمال ميهم وابسته جرياننظارت، بر كالف به
ديويد هاروي در اهميت  ).359: 1383شوند (جانستون و ديگران، و جهاني محسوب مي مشترك ميان فضاي محلي

آوري آراء و ساير اشكال و منابع قدرت، نظير داند كه قادر به جمعمنطقه شهري، آن را ماشين سياسي قدرتمندي مي
 همين دليل وي رقابت ميانقدرت اقتصادي، فرهنگي و نوآوري به عنوان ابزار سلطه بر ديگر مناطق شهري است. به 

توان اظهار داشت ). بنابراين، مي238: 1387كند (هاروي، قلمداد مي» مبارزه ژئوپليتيكي«مناطق شهري را نوعي 
يرد. به گمطالعات جغرافياي سياسي شهر قرار مي دركناراي از مراحل مطالعات شهري است كه مرحله» ژئوپليتيك شهر«

العه رقابت ژئوپليتيك شهر به دنبال مط وپردازد، به مطالعه فضاي سياسي شهر مي» سي شهرجغرافياي سيا«تعبير ديگر، 
كوشد تا با كمك مطالعات جغرافياي شهري و همچنين شهرهاي جهاني با يكديگر است؛ و مينيروها و بازيگران درون

پليتيك ين، جغرافياي سياسي شهر و ژئوآميز در شهرهاي جهان بپردازد. بنابراسياسي شهر به ايجاد فضاي سياسي مسالمت
  شهر، مكمل يكديگر فرض مي شوند.

  هاي پژوهش يافته
   شهر و مطالعهدانان سياسي جغرافي

دهنده توجه متقدمان به شهر و سياست است. به عنوان نمونه، ارسطو كتاب هاي فيلسوفان معروف، نشانسيري در انديشه
ارسطو و افالطون، از مجموع چند  ). از نظر6: 1392ص داده است(مجتهدزاده، سياست خود را به بررسي شهرها اختصا

شود. آنها شهر را به مثابه يك جامعه سياسي مورد مطالعه قرار تشكيل مي» پليس«يا به زبان يوناني » دولتشهر«دهكده، 
). بنابراين، مطالعه 5: 1386ود(عنايت،تواند فعليت يابد و از كمال برخوردار شدهند، كه در آنجا طبيعت بالقوه آدمي ميمي

هاي سياسي در فضاي شهري بوده است؛ چون شهر، مكان ريزيهاي قديم بيشتر بر محور سياست و برنامهشهر از زمان
  شده است. و بستر رشد انسان در نظر گرفته مي

تا اواسط  1960از ميانة دهة  داشتند.ها در ايجاد شهر و قلمرو شهرنشيني خود نقش بسزايي دانان، انساناز نظر جغرافي
ه هاي شهري، از جمله مواردي بودند كسياسي، سياست ـ(دورة بازيابي جغرافياي سياسي) با رويكرد فضايي  1970دهة 

از اما ) را به خود جلب كردند. 4، فريدمن3، ديويد هاروي2، ژان گاتمن1توجه جغرافيدانان سياسي (مانند ريچارد موير
و  دنتا امروز، رويكردهاي تخصصي مانند جغرافياي سياسي شهري، وارد حوزه جغرافياي سياسي شد 1990دهة  اواسط
: 1393هاي تخصصي در اين زمينه مشغول شدند(حافظ نيا و كاوياني راد،به ارائه نظريات و ديدگاه دانان زياديجغرافي

هد ددر مطالعات خود در باره قلمروخواهي شرح مي ). ژان گاتمن به عنوان استاد پيشرو در جغرافياي سياسي،121-122
كه چگونه جوامع بشري در سهيم شدن  و جداسازي يك قلمرو نقش دارند. وي معتقد است: گاهي اوقات رقابت براي 

دانان سياسي، اين راستا، جغرافي ). درGottman, 1973شود (بار تبديل ميهاي خشونتكنترل يك قلمرو به درگيري
- اند و معتقدند: ساختار و شكل شهر، سازمان سياسي و سياستشهري تمركز كرده ر چيز بر بعد سياسي فضايبيش از ه
گذارند. شهرها، داراي جغرافياي سياسي مخصوص هاي فضايي داراي ارتباط متقابل باهم هستند و بر هم تاثير ميگذاري

آنان در مقام  ).239: 1379كنند(موير، تعددي ايفا ميهاي مدر عرصه سياسي شهر، نقش »شهروندان« ؛ وبه خود هستند

                                                            
1 - Richard Muir 
2 - John Gottman 
3 - David Harvey 
4 - Friedman 
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» تمايالت«كنند. شهروندان، كنندگان خدمات شهري عمل ميدهندگان و همچنين در مقام استفاده كارگران و ماليات
ت. اسگذاري آنهاي دارند كه با مكان اقامت آنها در ارتباط است. اين مكان شامل محيط زندگي و محل اصلي سرمايهعمده

فته ياهاي فشار، سازمانصورت گروه شهروندان به طور انفرادي قدرت كمي در اختيار دارند، اما در جمع و هنگامي كه به
ترين عنصر موجود در ). نتيجه اينكه، شهروندان، مهم240اي اعمال كنند(همان: مالحظه شوند؛ ممكن است نفوذ قابل

ه گيرند مانند: مطالعدانان سياسي قرار ميگوناگون، مورد مطالعه جغرافيفضاي شهر هستند كه در چارچوب موضوعات 
ه ها و در حيطها با حكومت مركزي، ايجاد احزاب و گروهكها، چگونگي تعامل آنها و اقليتپراكندگي و توزيع قوميت

گاه اجتماعي و چه به انتخابات درون شهري و دموكراسي. تنوع و ناهمگوني در ميان ساكنان شهري چه به لحاظ خاست
بنابراين، كالن . هاي اجتماعي در شهرهاستلحاظ منزلت اجتماعي و فرهنگي، يكي از مهمترين عوامل بروز آسيب

 شود كه توسطحلي متفاوت و قابل حصول متوسل ميسازي فرهنگي، به راهشهرسازي بجاي ارائه پيشنهاد همگن
). 317: 1383شود(جانستون، ساز تنش و مخالفت ميوض همگرايي، زمينهحل در عگردد. اين راهشهرها اعمال ميجهان

چرا كه قلمروخواهي انسان، به ميزان زيادي با هنجارهاي فرهنگي و با عوامل ديگري كه داراي مقياس و مكان هستند 
  .)14: 1379شود(موير، تعيين مي

توان، مي شود؛ چرا كهسياسي امروز پيگيري مي در جغرافياي» حكومت محلي«تبيين پديده شهر همچنين از طريق بحث 
نظران، هر شهر (با داشتن شهرداري اين بحث احساس كرد. از نظر برخي صاحب رابطه شهر و جغرافياي سياسي را در

عليرغم اينكه، دولت از قدرت و حاكميت سياسي  .)55: 1394شود(مقيمي، حكومت محلي تلقي مي نوعيو شورا) 
اين قدرت و حاكميت نهايي در حقيقت از خواست جمعي شهرونداني ، اما زميني خود برخوردار استكامل در حوزه سر

ته كننده داشهاي كامال متوازنشود كه در چارچوب حاكميت دولت قرار دارند. بدين لحاظ، دولت بايد فعاليتناشي مي
پرداختن به موضوع عملكرد باره . در اين )128-127: 1386باشد كه مبني بر انتظارات متقابل است(جونز و ديگران، 

موضوع «ارتباط با  ، به ويژه در»هاي شهريسياست«دولت محلي، باعث مطرح شدن مباحث بسيار مهم ديگري پيرامون 
برخوردار است؛ همين مسئله،  مهميسازي از نقش بسيار شود. دولت محلي در ايجاد اطمينان و شفافمي» شهروندي

يز ها از مكان را نباشد كه با ظهور موسسات محلي در شهر، حتي مفاهيم و برداشتمي» سامانده«ار ك و ترين سازاصلي
كه در واقع عرصه  -سازد(همان). باتوجه به فناوري اطالعات و ارتباطات، دولت و حكومت محلي در شهردگرگون مي

» ر مجازيشه«پردازند؛ كه در اينجا هروندان ميبه ارائه خدمات و توليد رفاه بيشتر براي ش -شان استو قلمرو عملياتي
معتقدند: فناوري  3و ميچل 2، تافلر1گيرد. افرادي مانند كاستلزدانان قرار ميمورد توجه جغرافي» شهر الكترونيك« يا 

شهر به ند؛ و كامكان زندگي بهتر براي شهروندان و مديريت بهتر فضا را فراهم مي ،اطالعات با غلبه بر استبداد فاصله
   شود.ها تبديل ميمكان توليد و مبادله جريان

جهان شهرها در سطح جهاني، در بطن فعل و انفعاالت فراملي، شود. مطرح مي» شهرهاجهان«اين راستا، اصطالح  در
هاي مهم تحوالت ستدهاي اقتصادي هستند و به عنوان نقاط ارتباطي جامعه جهاني و مكان و هاي فرهنگي، دادجنبش

شهرها نقاط اتصالي هستند كه به عنوان جهان ).68: 1394كنند(ذكي و گلفشان، جتماعي و اقتصادي عرض اندام ميا
هاي اطالعاتي و مالي و جريان فرهنگي اعمال هم وابسته جريانكنند. اين نظارت بر كالف بهمراكز نظارت عمل مي

: 1383شوند(جانستون و ديگران، ي و جهاني محسوب ميشهرها فصل مشترك ميان فضاي محلعالوه، جهانشود. بهمي
359.(   

                                                            
1-Castells 
2-Toffler  
3-Mitchell  
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  دانان سياسي، ترسيم : نگارندگانابعاد مطالعات شهر از ديدگاه جغرافي :3 شكل

مشهور  سياسي اندانجغرافيدو تن از  سياسي، در زير به نظريه ـ با توجه به اهميت شهر به عنوان يك پديده فضايي
 شود.اره شهر اشاره ميدر بگاتمن و كاكس  يعني

 1نظريه مگالوپوليس ژان گاتمن

 :Agnew and Muscara, 2012، ژان گاتمن اولين روشنفكر واقعي جغرافياي سياسي مدرن است (2به اعتقاد اگنيو

 دهندة ديدگاه وي دربارة جغرافيا به عنوان:بسياري از كارهاي منتشر شدة گاتمن بويژه كارهاي اولية او نشان، و )24
 1961). وي، در سال 98: 1397ميرحيدر و ديگران، »(هاي انسان استمطالعه فضاي واقعي مادي در دسترس فعاليت«

دانان مشاركت ژان گاتمن در تفكرات جغرافيايي را منتشر كرد. بسياري از جغرافي» مگالوپوليس«شاهكار خود در مورد 
لي ها پيش اصطالح كالن شهر را براي رجوع به تحود. گاتمن سالداننوي مي »نظرية مگالوپوليس«قرن بيستم را به دليل 

شرقي آمريكا به كار برد. او معتقد بود كه شمال شرق آمريكا شاهد يك توسعه عجيب است؛ گاتمن جديد در شمال
 اي بزرگ قلمدادصد مايل مربع و با سي ميليون جمعيت را يك شهر حومهخاوري اياالت متحده در ششسراسر شمال

ا هاي از مادر شهرها، حومههم پيوستهاي بهاي از شهرهاي بزرگ پديدارشونده در آينده خواهد بود. مجموعهكه نمونه ؛كرد
گسترش  5هاي آپاالچيو از ساحل آتالنتيك تا كوه 4تا شمال ويرجينيا 3و مناطق وابسته به آنها كه از جنوب نيوهمپشاير

ز شود كه او بالتيمور مي ، نيويورك، واشينگتن، فيالدلفيا6اي بزرگي مثل بوستنيابد. اين مجموعه متشكل از شهرهمي
هاي گيري تراكمپشت شكلدر . او معتقد بود )Gottmann,1961:3 ( اند هم مربوططريق خطوط زميني، آبي و هوايي به

 هاي معنوي و روحاني انسانيبهطور مستقيم از جنتر وجود دارد كه بهاي براي جست و جوي منابع بزرگشهري، انگيزه
اي اي ناحيههگيرد. او در تجزيه و تحليل مگالوپوليس به عنوان شبكة تقاطع ها كه همچون يك لوال بين مقياسريشه مي

 ). 106: 1397كند، روند معاصر شهرنشيني جهاني را پيش بيني كرد(ميرحيدر و ديگران، / ملي و بين المللي، عمل مي
                                                            

1- John Gottman Magalopolis Theory 
2  - Agnew 
3 - New Hampshire 
4- Virginia 
5 - the Appalachian Mountains 
6 - Boston 
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كه  دانستانتزاعي نبود، بلكه تجربة واقعي زندگي خودش بود، او مي يم سياسي جهان امري صرفاًاز آنجا كه تقس
تمركز شد. محل م »تقاطع«او بر مفهوم  ،تواند در يك شهر پيدا شود. به اين ترتيبها ميبزرگترين تمركز منابع و فرصت

رسند؛ بلكه كليدي بود كه او را به هويت يك هم ميتقاطع براي گاتمن، نه تنها مكاني بود كه حركت و نماد نگاري به 
مانند هدايت كرد. تجربة آمريكايي گاتمن، فراتر از نقشة سياسي، او را از مقياس فرايندهاي منطقه شهري در يك مقياس بي

نساني مع اهاي جوااز سكونتگاه يالگوي جديد ،هااز تقاطع ايها به عنوان شبكهگيري تراكمساخت. شكلشهري آگاه مي
سيله و هاي حمل و نقل و زيربناها بيش از هر چيزي بههاي معامالتي، جوامع، جرياناما اين شبكة شهري از فعاليت ؛بود

 ـجايي از جغرافياي سياسي كشور ملي شد. اين به معناي يك جابهه داشته ميااعتماد عمومي آن جامعه نسبت به هم نگ
سمت يك جغرافياي سياسي در مقياس شهري كه مخصوص جهان جديد بود؛ يعني كه در جهان قديم معمول بود، به 

ها كه ناشي از كنش نيازهاي واقعي جوامع است. اين نشان ها و شبكهها، تقاطعيك جغرافيا از نقاط و خطوط، جريان
 ). 110، بعمن هاي وي در جغرافياي سياسي و شهري وجود نداشت(هماندهد كه چرا هيچ انقطاعي بين نوشتهمي

شود. اين محيط زيست اوليه از روستاهاي از نظر وي، شهر آخرين مرحله گسترش محيط زيست اوليه انسان شمرده مي
يابد. منطقه يا ناحيه كالن شهري، يك واژه هاي چند ده ميليون نفري گسترش ميگردد و تا مگالوپوليسكوچك اغاز مي

 ،شهرهاي متعددي را در بر گيرد. در واقعتواند مادر شهرها يا كالنه ميتركيبي است و بحث بر روي يك منطقه است ك
شود كه داراي بيش از يك مادر شهر و حداقل داراي ده ميلييون نفر اي گفته ميمگالوپوليس به منطقه شهري يكپارچه

ونده هواره نظام پديدارشگا«گفت: اين منطقه شهري چنين در باره شهر » مگالوپليس«جمعيت است. ژان گاتمن، در نظريه 
اصالح  1975اين نظريه را در سال كه گاتمن ». اي در فضاي جغرافيايي برخوردار از گروه انساني ساكن در آن استتازه
رويه انتظارها براي افزايش خدمات شهري، در برابر گسترش چون باال رفتن بياي همبيني نشدهاز عوامل پيش ه بود،كرد

هاي فشرده شده سخن به ميان آورد. امروزه فشار روحي و جسمي ناشي از زندگي در مگالوپوليسبيكاري در شهرها و 
ها و جهان شهرهاي جديد در خاور و باختر جهان هستيم(مجتهد اقتصادي مگالوپوليسـ  شاهد گسترش پويايي سياسي

 ).65- 60: 1392زاده، 
هاي از شهرها  و نه تحكيم كشورهاي ملي هور از طريق شبكهاي در حال ظگاتمن جامعة جهاني را به عنوان جامعهژان 

ديد كه معتقد بود در دراز مدت منجر به تولد يك نظم سياسي ها گرايشي را ميدر رشد مگالوپوليسوي ديد. موجود مي
اشت: ر دها نوشت، اظهاجديد بر اساس جامعة شهرهاي جهاني شود. او در كتابي كه درباره مفاهيم سياسي مگالوپوليس

 Agnew» (اي از شهرها تبديل شودها تبديل شود، بايد به جامعهاي از ملتمن معتقدم كه جهان قبل از اينكه به جامعه«

and Muscara, 2012: 120-121.( مگالوپوليس در اثر توسعه وسايل ارتباطي و افزايش سرعت وسايل نقليه  واقع، در
و  ؛آيدهاي مادرشهر ديگري پديد ميها و شهركو حومه اي يك مادرشهرهها و شهركو درنتيجه بهم پيوستن حومه

و مسير آن ممكن است در طول  ؛گذاردبه نمايش مي 2يا كريدوري 1ترين شكل شهري را غالبا به شكل خطيوسيع
  .)Short, 2007:23 (هاي منابع معدني شكل گيردسواحل طبيعي و حوزه

به  نكه، بنابراين، براي ايشوندا از نظر كاركرد و مقياس به انواع گوناگون تبديل ميشهرهدر پايان اين بحث، از آنجا كه 
  د بايد مراحل زير را طي كند. نمگالوپوليس تبديل شو

                                                            
1  -  Linear  
2  - Corridor 
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  مراحل تكامل شهرهاي جهاني، ترسيم : نگارندگان :4 شكل

  كوين كاكس و مطالعه پديده شهر

رد كه منتشر ك» قشه، قدرت و سياست در شهر: يك ديدگاه جغرافياييمنا«كتابي با عنوان  1973در سال  1كوين آر.كاكس
 هاي نژادي و كاستي ارائه كاالها وپرداخت؛ و مسائلي مانند درگيري» جغرافيا  و سياست شهري«در آن به بررسي رابطه 

اي هكس سياستخدمات عمومي، مناقشات بين حومه و مركز شهر و بين همسايگان را مورد بررسي قرارداد. از نظر كا
اي جغرافيايي است؛ و بحث از آن بدين معناست كه بايد به مسائلي مانند همجواري و مكان طور گسترده شهري به
  هاي جديد پرداخت. بزرگراه

رويكردهاي موقعيتي به قدرت «كتابي با نام  1974در سال  3و استين روكان 2همچنين كاكس به همراه ديويد آر. رينولدز
، تحليلگران اند. آنها معتقدندهاي سياسي تمركز كردهاند كه در آن بر مناقشات موقعيتي و سيستمرا منتشر كرده »و مناقشه

فاصله طبيعي، مجاورت، توزيع و سواالت نظري و تجربي مربوط به مقياس  ـمدرن مناقشات، نسبت به روابط فضايي 
و رينولدز پس از بررسي كوتاه غفلت از مالحظات فضايي در كاكس  .)Soja, 1974: 58اند(توجه بودهبي ـجغرافيايي 

در مطالعات  »فضا«مطالعات قدرت و مناقشه، دو عامل را شناسايي كردند كه به نظر آنها منجر به نگراني فزاينده نسبت به 
ني كه طرفين يگراشود. اولين عامل، تاثيرات فزاينده عوامل خارجي بر مردم جوامع صنعتي است، (تاثيرات بر دسياسي مي

 اقشات درمن توان گفت بخشي ازنگوييم همه مناقشات سياسي، اما مي كم اگربه عبارت ديگر، دست معامله نيستند).
صنعتي نتيجه تاثيرات جانبي عوامل جغرافيايي(مانند همجواري) است. دومين عامل، اتخاذ نظريه  جوامع شهري ـ

چه «تمايل دارند به جاي فرايند سياسي، به نتيجه فرايند سياسي  بيشترها در علوم سياسي است كه محققان »سيستم«
ردي توانستند سياست را در رويكگذشته محققان امور شهري مي در بپردازند. به نظر آنها، اگر» شودكجا برنده مي كسي،

ضايي طق شهري و الگوهاي فپذير نيست. تمركز برمنابررسي كنند، اما اكنون ديگر اين امر امكان» توجه به فضابدون «
ها) به صورت پايدار، رويكرد جديد توليد شده توسط عوامل خارجي(مانند گازهاي آلوده ساطع شده از دودكش كارخانه

شود. با اين حال، اين منطق، مختص مقياس شهري يا مي» فضا«عامل  را از رويكرد قبلي متمايز كرده و موجب تمركز بر
 Agnewته شود(كار گرفالمللي و ملي نيز بهتواند درتفسير روابط بينجي نيست. اين رويكرد ميتاثيرات چنين عوامل خار

and Muscara,2012: 127.( 
حليل ، چارچوبي براي ت»توسعه رويكرد موقعيتي به مناقشات«بيان ضروريات تجربي و نظري  اين كتاب، پس از آنها در
اند. از نظر كاكس و رينولدز، اهميت نامند، را توسعه دادهمي» قعيتيمناقشات مو«هاي سياسي و مديريت آنچه سيستم

تحليل مناقشات سياسي، با بازخورد بين خروجي يك سيستم سياسي(تصميمات) و  اساسي در نظر گرفتن موقعيت در
بد. به طور يامي توليد تقاضاها انتظارات و مناقشات جديد، در مورد مسائلي كه سيستم بايد از عهده آنها برآيد، ارتباط

                                                            
1 -Queen. R. Cox 
2 - David .R .Reynolds  
3 - Stein Rocken 

مگالوپوليس
ابر شهر يا جهان شهر شهرهاي با جمعيت چند ده ميليوني

كازموپليتين
شهرهاي بين المللي شهرهاي بزرگ متشكل از فرهنگ و مليتهاي گوناگون

متروپليس
مهم ترين شهر در كشور مناطق متمركز و فشرده داخلي شهر
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خالصه، مسئله اساسي در انديشه كاكس و رينولدز اين است كه تاثيرات سياسي سود يا ضرر در يك موقعيت معين 
اساس كمبود  گذاري اقتصادي، ضرورتاً برآنها معتقدند الگوهاي سرمايه  .)Cox and Reynolds, 1974: 14چيست؟ (

به اين كمبودها، شهروندان مناقشة مداومي براي كنترل بر منابع را تجربه اقتصادي (واقعي يا ساختگي) است. با توجه 
 كارهاي حل مناقشه هستند. و هاي سياسي ضرورتاً سازگير است، پس سيستمكنند. چون مناقشه در كميابي همهمي

د زيادي د، تا حكنكه چه كسي چه چيزي را دريافت مي» سياستي«انديشه اصلي در تحقيقات اين دو نفر اين است كه، 
ه اكثر است، به اين دليل ك» شهري«شود؛ و اين سياست، تا حد زيادي كنيم، تعيين ميزندگي مي» كجا«براساس اينكه ما 

شوند و صدمات اجتماعي، مانند آلودگي خدمات و كاالهاي عمومي توسط حكمرانان شهري به نواحي تحويل داده مي
شود كه توانايي زندگي در جاهاي ديگر را ندارند و قدرت هم ندارند كه براي مي ميهوا و كاربرد زيانبار زمين، سهم مرد

به  ـ رسانندمي اند بيشتر به آنها آسيببه دليل اينكه در نزديكي آنها قرار گرفته بله با توليدكنندگان چنين مضراتي ـمقا
  ).Agnew and Muscara,2012: 125شركت كنند (» مناقشات موقعيتي« صورت موثر در

ياسي را ايجاد هاي سهايي كه سيستمهستند. افراد و گروه» هاي فضاييسيستم«هرحال هاي سياسي، بهبه نظر آنها، سيستم
ايي در هاي جغرافياند. اين موقعيتهاي جغرافيايي هستند كه به يكديگر و محيط مرتبطكنند، همگي داراي موقعيتمي

كار انتخاب شده براي حل مناقشه و تخصيص كاالهاي  و قشات توليد شده، سازها براي كاالهاي عمومي، منااولويت
سي هاي سياكارهاي تخصيصي سيستم و ورودي، خروجي و ساز«عمومي، داراي اهميت اساسي هستند. به سخن ديگر، 

.. براي كاالهاي .ها و ها، ملتها، حكومتهاي افراد، همسايگان، سازماناولويت». داراي تجلي مكاني آشكاري هستند
كنند و نيز برآيند سطح رضايت يا نارضايتي آنها، همگي تحت جمعي مختلف، كميت و كيفيت كاالهايي كه دريافت مي

ابد. يگيرند. به همين ترتيب، خروجي سيستم سياسي نيز تجلي فضايي ميها قرار ميتاثير موقعيت آنها و ديگر موقعيت
فاضالب در يك مكان خاص، تجلي فضايي دارد. اين استدالل در مورد مسائلي مانند  به عنوان مثال، تصميم براي ايجاد

ا به سيستم هتر باشد. در نهايت، پيوند وروديتواند روشنتغيير محل مرز يا تغيير موقعيت مراكز اداري در يك منطقه مي
ف برآورده توانند با هدالصه، افراد ميطور خشود. بهسياسي با خروجي سياست، آشكارا از يك ويژگي موقعيتي ناشي مي

هايشان براي كاالهاي عمومي و ....، يا از طريق انواع اعمال جمعي در مورد محيط شدن و افزايش رضايت از اولويت
-Cox & Reynolds, 1974: 29اطرافشان دست به عمل بزنند يا موقعيت زندگي خود را به محيطي ديگر تغيير دهند (

31(. 
تحقيقات خود در رابطه با جغرافياي سياسي شهري را توسعه داد و بويژه بر سياست شهرنشيني  1980هه كاكس طي د 

 اي با استفاده از رويكرد اقتصاد سياسي متمركز شد.هاي توسعه محلي ناحيهداري و سياستدر جوامع پيشرفته سرمايه
 دگي اجتماعي وابسته به ايجاد ساختارهاي فضاييوي معتقد است تمام تعامالت اجتماعي، تعامالت فضايي هستند و زن

را پاراديم مهم و پر قدرتي براي مطالعه اقتصاد سياسي » 1انتخاب عمومي« ). كاكس نظريهCox, 1984: 34مناسب است(
 .)Cox & Nartowicz, 1980: 196داند(محلي و تبيين تسهيالت و كاالهاي عمومي مي

ال را آغاز كرد، با اين وجود، همپوشاني قابل توجهي بين جغرافياي راديكال هرچند كاكس يك جغرافياي سياسي راديك
به اين  .)Taylor, 2006: 49در جغرافيا انجام شد(» هاي ماركسيستي حكومتنظريه«و جغرافياي سياسي تنها با معرفي 

هاي فضايي، يصرفاً نابرابر ترتيب، اين بينش بوجود آمد كه به جاي استفاده از يك رويكرد رفاهي توصيفي و نشان دادن
ابري و هاي اين نابرهاي حل مناقشه، بايد به تحليل ريشهچگونگي پديد آمدن مناقشات شهري و پرداختن به سيستم

هايي پرداخت. براي چنين تغيير ديدگاهي در جغرافياي سياسي، تمركز بر ماهيت و هدف چگونگي رشد چنين نابرابري

                                                            
ساده مطالعه سياست بر پايه اصول اقتصادي  رشد كرد. اين نظريه به طور 1980ارائه شد و در دهه  1950نظريه انتخاب عمومي در دهه - 1

  اي به مثابه تحليل اقتصادي سياست  و مبناي تئوريك اقتصاد سياسي مدرن است. ي شود و يك الگوي نظري ميان رشتهتعريف م
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اقتصاد سياسي، دو ديدگاه گسترده با توجه به ماهيت حكومت وجود دارد. يكي  حكومت ضروري است. در قلمرو
كز آدام اسميت بود و بر سودمندي فردي بازار خصوصي متمر» لسه فر«ديدگاه ليبرال نئوكالسيك كه مشتق از اقتصادهاي 

يده باثبات و حداكثرسازي رفاه دبود؛ كه در آن رقابت اقتصادي غير محدود، به عنوان ابزاري براي ايجاد روابط اجتماعي 
 هاي مشابه داشتند، مشتقهاي ماركس و فيلسوفاني كه ديدگاهرويكردهاي ساختاري كه از نوشته شد. ديدگاه دوم،مي

داري بيش از ترويج ثبات اجتماعي، منجر به هاي سرمايهشده بود. كساني كه معتقد بودند اقتصادهاي بازار در حكومت
فراد شود، اما، ديدگاه ليبرال بر منافع اهايي بين دارا و ندار ميدار و گسترش شكافه كارگر و سرمايهتنش مدام بين طبق
 .)Dikshit: 2006: 34-35واقع، ديدگاه ساختاري متمركز بر منافع طبقات است( متمركز است. در

جام نه جغرافياي سياسي شهري انپايان بايد يادآور شويم، عالوه بر تحقيقات كاكس، تحقيقات ديگري نيز در زمي در
تفسيري اكولوژيكي از مناقشات شهري انجام دادند و بر  1976در سال  1گرفته است. به عنوان مثال، جانل و ميلوارد

ند شواي درگير ميبه بررسي بازيگراني پرداخت كه در هر مناقشه 1977مسائل كاربري زمين متمركز شدند. جانل در سال 
طيف جديد متخصصان  .)Taylor, 2008: 518تغيير كاربري زمين و معترضان به اين تغييرات) ( (پيشنهاد دهندگان

گذار در سطوح مختلف حكومتي قدرت و دستگاه سياست هايجغرافياي سياسي شهري مسائلي مانند رابطه ميان گروه
استمداران، يگيري (سر فرآيند تصميمآورند، چگونگي تعامل عوامل مختلف دو افرادي  كه اين دستگاه را به حركت در مي

ها توسط اين عوامل  و ها و همبستگيوجود آمدن ائتالفها و نظريه پردازان)، چگونگي بهها، تكنيسينبوروكرات
). در اين 297-296: 1386كنند(جونز و ديگران، چگونگي معامله و تعهد نسبت به هم  و تهديد يكديگر را تحليل مي

و مسلم » نظريه انتخاب عمومي«بسيار موثر واقع شده است. تحقيقاتي كه بر اساس » انتخاب عمومي«از  گيريزمينه، بهره
هاي چشمگيري نسبت به مسائلي مانند نقش نهادهاي فرض كردن حداكثرسازي سودمندي انجام گرفته، منبع بينش

  .)Dikshit, 2006: 34-35باشد(دولتي، ماهيت توزيع سرمايه و درآمد مي

  گيري جهنتي

ود. زيرا شها در عرصه جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك تلقي ميهاي اخير، شهر به مثابة يكي از مهمترين پديدهدر دهه
ناپذير فرآيند نوسازي و توسعه اجتماعي اقتصادي گيري نهادهاي سياسي و مدني، و بخش جداييشهرها بستر شكل

 ها و انواع مناسبات اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و كالبدينشها، واككانون اصلي رويدادها، كنش هستند؛ و
ي هاي جغرافيايمقياس اند؛ و با كنترل رويدادها درهاي قدرت جهانيشهرها كانون يكم، قرن بيست ودر  روند.بشمار مي
عد بموضوعاتي مانند: بر دانان سياسي، بيش از هر چيز اين راستا، جغرافي درشوند. وارد فرآيند رقابت ميگوناگون 

 كنند. ژان گاتمنتاكيد ميشهرها جهان، ساماندهي، و اقتصاد شهري و شهري، شهروندان، حكومت محليسياسي فضاي
 هاي مهمي درباره شهر ارائهتن از مشهورترين جغرافيدانان سياسي معاصر، نظرات و تحليل و كوين كاكس بعنوان دو

  اند.داده
راي جست اي بهاي شهري، انگيزهگيري تراكمپشت شكلدر اين باور است كه  ها، بريه مگالوپليسگاتمن با ارائه نظر 

 درواقع،گيرد. هاي معنوي و روحاني انساني ريشه ميطور مستقيم از جنبهتر وجود دارد كه بهو جوي منابع بزرگ
هاي ا و شهركهدرنتيجه بهم پيوستن حومهمگالوپوليس در اثر توسعه وسايل ارتباطي و افزايش سرعت وسايل نقليه و 

. گذاردترين شكل شهري را به نمايش ميو وسيع ؛آيدهاي مادرشهر ديگري پديد ميها و شهركو حومه يك مادرشهر
براين باور است كه  بيند؛ ومياز شهرها   يهاياي در حال ظهور از طريق شبكهجامعة جهاني را به عنوان جامعهگاتمن 

                                                            
1 - Janelle and Millward 
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شد ر . بنابراين از نظر وي،اي از شهرها تبديل شودها تبديل شود، بايد به جامعهاي از ملتاز اينكه به جامعه جهان قبل
   خواهد شد.يك نظم سياسي جديد بر اساس جامعة شهرهاي جهاني ايجاد ها منجر به مگالوپوليس

االها و هاي نژادي و كاستي ارائه كدرگيري؛ به مسائلي مانند »جغرافيا و سياست شهري«كوين آر.كاكس با بررسي رابطه 
طور هاي شهري بهپردازد. از نظر وي، سياستخدمات عمومي، مناقشات بين حومه و مركز شهر و بين همسايگان مي

هاي جديد پرداخت. همچنين كاكس و اي جغرافيايي است؛ و بايد به مسائلي مانند همجواري و مكان بزرگراهگسترده
نسبت  كه تحليلگران مدرن مناقشات،هاي سياسي براين باورند تمركز بر مناقشات موقعيتي و سيستمهمكارانش، ضمن 
توجه بي ـ فاصله طبيعي، مجاورت، توزيع و سواالت نظري و تجربي مربوط به مقياس جغرافيايي ـ به روابط فضايي

يرات شود. اولين عامل، تاثدر مطالعات سياسي مي» فضا«اند. از نظر آنها، دو عامل منجر به نگراني فزاينده نسبت به بوده
ها در علوم سياسي است كه »سيستم«دومين عامل، اتخاذ نظريه  فزاينده عوامل خارجي بر مردم جوامع صنعتي است.

ن گذشته محققا رد تمايل دارند به جاي فرايند سياسي، به نتيجه فرايند سياسي بپردازند. به نظر آنها، اگر محققان بيشتر
ذير پبررسي كنند، اما اكنون ديگر اين امر امكان» توجه به فضابدون «توانستند سياست را در رويكردي امور شهري مي

 نيست. 
با  بعدي اعم از نظري و كاربردي بعدي بلكه با اشكال چندده شهر نه بصورت تكپديدهد نتايج اين تحقيق نشان مي

   گيرد.يمها مورد مطالعه قرار دانان سياسي و ژئوپليتيسينز سوي جغرافياتاكيد بر سه عامل سياست، فضا و قدرت 
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