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Abstract 

 Space is always a topic of discussion in geography. A geographical place reveals its 

identity through space. 

Although the purely physical aspect of space should not be considered, it is important 

to note that the relationship between urban space and the citizens of the land is 

important. The behavior of actors in the political management of the city and its outcome 

in urban geopolitics in the triad of space, power and competition are also studied. 

Therefore, we discuss the relationship and interaction of these three elements in urban 

geopolitics. 

It seems that the necessity of the existence of space in any of it requires interaction with 

the element of power and competition. The studied patterns and models of urban 

geopolitical infrastructure follow a pyramidal and triangular structure in this regard. 

The importance and necessity of this research is shown when examining the place of 

space in urban management decisions, measuring the geopolitical weight of the city, as 

well as the relationship between actors and builders of power and competition in urban 

space. 

It is concluded that the space in a logical connection with the geopolitical elements, has 

the ability to firstly raise the level of the city, secondly to organize all the goals of 

political management of the city and target the quality of governance. 

This research is based on descriptive-descriptive and library research method, with 

reference to sound writings and documents, and an attempt has been made to achieve 

the desired results. 

Keywords: city, space, urban geopolitics, power, competition. 
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تبیین مفهوم فضا و تعامل آن با عناصر قدرت و رقابت در ژئوپلیتیک شهری

1کلهر میمر

ابراهیم رومینا2
مهتاب جعفرى3   چکیده

فضا هویت خود را به ظهور میرساند. به واسطه ییک مکان جغرافیایی  .است واره موضوع بحث جغرافیا مفضا ه 

شهری با  ضای  ست که ارتباط ف شد اما این نکته مهم ا صرفا فیزیکی آن مدنظر با ضا نباید جنبه ی  اگرچه درباره ی ف

ست شهر و برایند آن در ژئو . شهروندان زمین یایه ا سی  سیا پولتیک همچنین چگونگی رفتار بازیگران در مدیریت 

شهری در سه گانه فضا ، قدرت و رقابت مورد مطالعه است .

بنابراین تبیین ارتباط و تعامل این سه عنصر در ژئوپلیتیک شهری مورد بحث ماست.

ضرورت وج سد که  ضا از هرگونه آن مالزم تعاملچنین به نظر میر صر قدرت و رقابت ود ف ست . با عن الگوها و  ا

ه ی زیرساختهای ژئوپلیتیک شهری از ساختار هرمی و سه ضلعی در این باره تبعیت میکند مدلهای مورد مطالعه دربار

. 

سنجش  شهری ،  صمیمات مدیریت  ضا در ت سی جایگاه ف شود که برر ضرورت این تحقیق آنجا نمایان می اهمیت و 

 رزیابی شود.وزن ژئوپلیتیک شهر و همینطور مناسبات بازیگران و سازندگان قدرت و رقابت در فضای شهری ا

شهر را ارتقا دهد سطح در یک ارتباط منطقی با عناصر ژئوپلیتیک ، توان آن را دارد که اوال میشود که فضا چنین نتیجه

، ثانیا تمامی اهداف مدیریت سیاسی شهر را سامان بخشد و کیفیت حکمرانی را هدف گذاری کند.

ساس روش تحقیفقی  صیفی و کتابخانه ای –این تحقیق برا شد و تالش تو سناد میبا ستناد به مکتوبات متقن و ا ، با ا

شده است به اعداف مورد نظر نائل گردد.

واژگان کلیدی : شهر ، فضا ، ژئوپلیتیک شهری ، قدرت ، رقابت .

1دانشجوي دکتري جغرافیاي سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران    

ر رشته جغرافیاي سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران .تهران . ایران 2- دانشیا
3- استادیار رشته جغرافیاى سیاسى، دانشگاه آزاد اسالمى واحد چالوس، ایران 

10/1400/ 23تاریخ دریافت :  

25/6/1401تاریخ پذیرش:   
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 مقدمه 

 «شهری فضای»  در تعریف نیست مکانصرفاً  فضا در جغرافیا است . « پدیده فضا»از عناصر مهم ژئوپلیتیک شهری 

 دارای رکن های خاص خود است.   «فضای شهری »و   «فضا »نباید صرفاً یک ناحیه جغرافیایی مدنظر باشد، بلکه 

آنچه در ماهیت چیستتتی و فلستتفه ژئوپولیتیک شتتهری همواره تداوم دارد ت ثیرات قدرت و رقابت و بازتار آن در »

شهری و توسعه کالبدی  ضای  ستدر مقیاس شهرف سطوح ملی تا کروی ا )احمدی پور و میرزایی « .های مختلف و 

 (۱۳۹۳تبار،

شهر ها با دو مقوله ی انسان و فضا هویت خودرا به  .به شمار میرود ان مهم مسائل شهری ارتباط فضا و شهر از ارک

 ظهور میرساند. 

 ،روابط اجتماعی ،ایدئولوژی ،انستتان ارند که عامل طبیعت،در آمایش فضتتای شتتهری عوامل مهم و موثری دخالت د

 آن است. و مدیریت سیاسی شهر از جمله یاقتصاد 

از دیگر مواردی است که روابط مسلط در امر مدیریت سیاسی فضای شهر و نوع حاکمیت روابط  توسعه ی شهری

 بازیگران و شهروندان را تحت تاثیر خود قرار میدهد.

شکال شهری منجر به بروز م ضای  ساماندهی ف شری  بحران ها و تنش های زیادی در جامعهت ، همچنین عدم  ی ب

ناستتی ستتیاستتی و هم ژئوپلیتیک شتتهری مورد مطالعه استتت چرا که بازیگران و که هم از بعد جامعه شتتمیکند ایجاد 

 حکمرانان سیاسی همواره با آن روبرو هستند.

ضایی اقتصتادی ،  ، ایجاد شتکاف در ستیمای شتهر از نوعفضتای شتهری  تناست  بین اجزا ، عدم  نابرابری های ف

 رنج ببرند.در فضای کالبدی و غیر کالبدی شهر زن اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا بسیاری از شهر ها از عدم توا

ی این پژوهش بررسی و تبیین فضا و ارتباط آن با رقابت و قدرت در عرصه ی فضای شهری و رفتار  مسئله بنابراین

پلیتیک شتتهری و جامعه ژئو نطقی بین فضتتای شتتهری و شتتهروندان که موضتتوع مشتتتر عامل مبازیگران در ایجاد ت

 مطالعه میباشد. شناسی است ، مورد

شده اتمطالع شانگر آن است که  انجام  هویت یک شهر بدون تعریف فضای سیاسی شهر ، بحران زا در این زمینه ن

 است. سازماندهی فضای شهری توازن بین عناصر را سامان میدهد.  

سکونتگاه های مردمی و نیز » متقی و همکاران عقیده دارند :  ضا و  شور ها برای اداره ی ف اعمال فرمانروایی خود ک

ستند.گنا سازمان اداری متناظر ه سله مراتبی توام با  سل شکل  ضا به  سی ف سیا سازماندهی  )متقی و همکاران  زیر از 

4۱:۱۳۹4) 

 :  روش گرداوری مطال 
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داخلی و خارجی و نظریه  روش تحقیق در این مقاله ، توصتتیفی با استتتناد کتابخانه ، استتتفاده از نظرات دانشتتمندان

 است. علمی متون مستند دیگر ، و بهره گیری از  پردازان مشهور مانند کاکس ، گاتمن و لوفر

سندگان داخلی  سایت های معتبر اینترنتی و مقاالت و مجالت و آثار مکتور نوی ستند و  ابزار تحقیق ارجاع به کت  م

 و خارجی است.

ضرورت آما : هدف این تحقیق ضا و اباهمیت و  ستفاده ی بهینه از ف شهری کامال ملموس و ا ضای  های  زاریش ف

. همچنین ضرورت نقش کارکردی شهرها میرسد قدرت و رقابت در جهت ارتقا سطح شهری بسیار ضروری به نظر 

می حسار ای شهری و عناصر ژئوپلیتیکی شهر به ضرسان یک رابطه ی سنجبده بین ف در فضا های تعریف شده مدد

 ارتقا دهد. شهر جهانیآید تا بتواند سطح شهر را حتی تا مرتبه ی یک 

 :  مبانی نظری تحقیق

  ( geopolitic ) ژئوپلیتیک

المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصتتاص در جهان امروز واژه ژئوپلیتیک اهمیت بستتزایی دارد و در نظام بین

 مفهوم زمین و پلیتیک به مفهوم سیاست تشکیل شده است.داده است. واژه ژئوپلیتیک از دو کلمه ژئو به 

ژئوپلیتیک به عنوان بخشتتی از دانش جغرافیای ستتیاستتی به شتتمار می آید که نقش قدرت منشتتا گرفته از عناصتتر 

 ( ۹:۱۳۹۲) عبدی، مردعلی،  .جغرافیایی، در مدیریت سرزمین را مورد مطالعه قرار می دهد

و مبحث علمی مکمل از یک موضوع علمی است، و به مطالعه نقش آفرینی قدرت جفرافیایی سیاسی و ژئوپلیتیک د“ 

 (۲۳:۱۳8۳مجتهدزاده، ”)سیاسی در محیط جغرافیایی میداند.

درباره ارتباط علمی جغرافیای ستتیاستتی و ژئوپلیتیک نظرات گوناگون وجود دارد برخی دانشتتمندان ژئوپولیتیک را 

 دانند.های از جغرافیای سیاسی میای دیگر آن را شاخصای و عدهرشتهعلمی مستقل و بعضی آن را یک دانش میان

با توجه به اینکه ژئوپولیتیک دانش مستقل از جغرافیای سیاسی نیست، بدیهی است فلسفه ژئوپلیتیک در عمل همان 

 ( ۱۱:۱۳۹۱فلسفه جغرافیای سیاسی است. ) مجتهد زاده 

شمندان در تعر شترا  میان دان ست واژه اما آنچه وجه ا ست و جغرافیایف ژئوپلیتیک به کار رفته ا سیا ست  قدرت،  ا

سی قلمداد میگردد. ژئوپلیتیک علم  سیا شمندان جغرافیای  شتر  مفهوم ژئوپلیتیک برای تمامی دان سه واژه حد م این 

ت. ) مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و ستتیاستتت و کنش ها و پدیده های ناشتتی از ترکی  آنها با یکدیگر استت

 ( ۲6۰:۱۳۹5حافظ نیا، 

های رقابت، کارکردهای مکان و فضا در ژئوپلیتیک مطالعه الگوهای رقابتی، فرصت ها و ابزارهای رقابت آمیز، انگیزه

 (۳۳:۱۳8۰شکل دهی به فرآیندهای رقابت و تاثیر آن بر فراز و فرود قدرت است. ) اتوتایل و دیگران، 
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سد: ژئوپلیتیک مطالعه جغرافیایی روابط بین گردانندگان و مدیران قدرت اعم از فرمانروایان ملی و نهاد  سلیوان مینوی

 ( Sulivan 1982:2 )های فراملی است. 

پدیده ای است که با روند تکامل بشریت رابطه ای مستقیم دارد. شهر ها در ابتدا   شهر : شهر و مفاهیم ادراکی شهر 

ذهنی بشتتر و نیاز های او در تعامل به شتتکلی که اکنون مشتتاهده میکنیم نبود. توستتعه شتتهر در طول تاریم با تکامل 

 مستقیم بوده است؛

یعنی شهری و یا متعلق به شهر اطالق   ”urbanus“در فرانسه از ریشه  ”urbain“در انگیسی و یا  ”urban“واژه 

شه التین  ”ville“واژه  میگردد. شهر از ری سوی نیز به معنی  ست )جان پرور و همکاران،  ”villae“در زبان فران ا

۱4:۱۳۹6.) 

نیز که از قرن یازدهم وارد ربان خارجی شتتتد معادل این کلمه در زبان  ”cite“چنین به نظر میرستتتد که واژه التین 

ست،    ”مدینه “عربی  شه در تاریم وفرهنگ ایرانی دارد، از این رو برای   ”شهر “ا ست که ری سی ا یک واژه فار

ساختار تاریخی ضایی، باید به  شته  -شناخت واقعی و عمیق این پدیده محیطی و ف فرهنگی آن و تحولی که در گذ

  (.۱۳:۱۳8۲زمان حاصل نموده، پرداخت )براتی، 

سا ساس کارکرد اداری)تعریف سیاسی، اداری گاهی اوقات، شهر بر ا س فرهنگ شهری)تعریف فرهنگی(، گاهی بر ا

و حکومتی(، گاهی اوقات بر استتاس افراد شتتاغل در بخش غیر کشتتاورزی)شتتاخص اقتصتتادی( و گاهی بر استتاس 

 (.۹:۱۳۹۳تعدادجمعیت در سکونتگاه ها)شاخص جمعیت شناسی( تعریف میشود )شارع پور،

ست. این شهر ها دارای نهاد ه ستا ا شهر و رو صادی و فرهنگی و این البته وجه تمایز  سی، اقت سیا ای مهم اجتمعای، 

شار  شتغال اق صادی، درجه ا ضعیت و نوع فعالیت اقت شود.، از و ستا ها می شهر از رو شاخص ها که باعث تفکیت 

 مختلف، نوع پیچیدگی روابط و مناسبات و میزان و ترکی  جمعیت نش ت میگیرد.

اغل   نکهیدارند و دوم ا یرکشاورزیشهرها کارکرد غ نکهیا یکیشود  یتوجه م شتریشهر به دو کارکرد ب در شناخت

صاد ،یرو کانون مبادالت اجتماع نیاز ا پردازند،یکاال به طور خاص به مبادله کاال م دیشهرها به تول و  یفرهنگ ،یاقت

 ( 8:۱۳۹5ت، حج) احمدی پور،قادری  شوند. یشناخته م رامونیحوزه جذر و نفوذ پ یاسیس

داده است. و  یاژهیو تیشهرها است که به آن ها هو هیپا اتیشهرها از جمله خصوص یعام و اختصاص یکارکرد ها

در ستتطوح مختلف  ییایجغراف یدر فضتتاها ژهیو نیو نقش آفر گریباز کیمختلف به عنوان  یهاآنها را در عرصتته

شتهرها در اشتکال و انواع مختلف وجود  کارکرد نی. ادینما زیشتهرها متما ریو از ستا یمعرف توانیم یتا جهان یمحل

و  ینیجهت نقش آفر یفرامل یو حت یمل یها اسیشتتتهر در مق یها گاهیمختلف بر جا یدارد و به صتتتورت ها

 ( ۱۱۳:۱۳۹6) جان پرور و قربانی سپهر،  است. رگذاریت ث یگریباز

نابرا نابر موقع جهیتوان نت یم نیب خود  یو از بابت نوع و نقش کارکرد شیخو ییایجغراف تیگرفت که شتتتهرها ب

 .دهندیو ارتقا م ت،گسترشیخود را تثب گاهیجا
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 : ژئوپلیتیک شهری

سازمان شهرها دارای ابعاد ارتقا  یافته شکیالت و  شر ت سان به میزان تکامل و هستنددهی در امور تعاملی جمعی ب . ان

بروزرسانی و توسعه زندگی شهری فروگذار نکرده است. همچنین بین جامعه بشری در فضایی کالبدی رشد خود در 

صاد  ست و تمامی موارد علوم دیگر را از جمله اقت صرفاً فیزیکی برقرار نی ست، یک تعادل  شغال کرده ا ست که ا ا

س شکل متعالی آن جغرافیای  شهری و البته در  سیاست خرد و کالن، مدیریت  شهر را باید به حسار شهری،  سی  یا

ستم متشکلی از داده سی شهر  ست که در آورد. در واقع  صادی اجتماعی و فرهنگی ا سیاسی اقت های فیزیکی جمعیتی 

 (.۱۳78گیرد )فرید،حالتی ترکیبی و مرتبط با هم در مورد تحلیل و بررسی قرار می

صیف می»  صل مهم را تو شهری دو ویژگی و ا سو یادآور میکند اول آژئوپولیتیک  شود که به مقیاس و یا نکه از یک

ست، و رقابتساختار ویژه ست و محدود نی شهرها به همان اندازه که در ای تعلق ندارد و فراگیر ا های بین جوامع و 

های ملی و در درون مرزها و حتی مناطق نیز جاری است، و مقیاس جهانی در میان کشورها وجود دارد، در سرزمین

ها، ژئوپلیتیک شهری تجزیه و تحلیل رقابت موجود در دل یک شهر و حتی یک منطقه شهری را بیان محلهدوم آنکه 

 « (78:۱۳۹۰کشد.)خلیل آبادی،های مختلف همان شهر به تصویر میها یا بین قسمتخیابان

سی  سیا شهری پدیده های  سی اثر می _ژئوپلیتیک  سیا شهر را از آن نظر که بر جریان قدرت  ضایی  گذارد مورد  ف

دهد و در این ستتیر نقش فرآیندهای ستتیاستتی و تصتتمیم های بهره مندان امور شتتهر، هدایت کنترل و مطالعه قرار می

شکل دهی فضا، اثرپذیری و اثرگذاری های قدرت سیاسی را از تعامالت، ارتباطات و کارکردهای فراشهری را مورد 

 ( ۲۹6:۱۳۹۳کاویانی راد، و  توجه قرار می دهد. ) حافظ نیا

 : مفهوم فضا، قدرت و رقابت در ژئوپلیتیک

آنچه در ماهیت چیستتتی و فلستتفه ژئوپولیتیک شتتهری همواره تداوم دارد ت ثیرات قدرت و رقابت و بازتار آن در 

سعه کالبدی  شهری و تو ضای  ستدر مقیاس شهرف سطوح ملی تا کروی ا )احمدی پور و میرزایی  .های مختلف و 

 (.۱۳۹۳تبار،

صهرقابت صمیمهای مختلف در عر شهر، امکان تداوم ت ضایی  کند، و این های حاکمیتی را کم یا زیاد میگیریهای ف

هایی چون تهران، یا واشتتنگتن می تواند کانون ستتازد، مثالً پایتختامر اهمیت وزن ژئوپلیتیکی یک شتتهر را مت ثر می

 ملی یا فراملی باشند.  کننده تصمیمات بزرگ در سطحرقابت قرار گیرد و تعیین

است یعنی فلسفه وجودی   ”ژئوپلیتیک شهری “گیرنده در ساختار تحوالت منابع قدرت نیز از جمله مسائل تصمیم

شود، زند که عامل میشود بلکه این منبع ظهور و تحوالتی را رقم میدهنده تلقی نمیکننده و جهتتعیین  ”قدرت “

عبارتی دیگر منابع قدرت و البته مناستتبات بین بازیگران و ستتازندگان ق بیفتد. بهتا تحوالت ژئوپلیتیک شتتهری اتفا

 کند. همان قدرت، تحوالت را مدیریت می

شکل “ سفه  سبات بین بازیگران با ت ثیر بر ماهیت فل شهری بر مبنای جغرافیای قدرت و منا گیری دانش ژئوپلیتیک 

 (.6۹:۱۳۹6ان پرور، قربانی،)ج ”هاستشهرها، فضاهای شهری، و حوزه نفوذ آن
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 ماهیت دانش ژئوپلیتیک شهری )همان منبع( :۱نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 : فضا 

 که است طبیعت از بخشی و دارد کامل برابری space انگلیسی اصطالح مفهوم با فارسی جغرافیای مفاهیم در فضا

 کنش فرجام در که استتت جغرافیای مفهومی فضتتا .یابد می انستتانی _ جغرافیایی معنای انستتانی محیط با رابطه در

 نظر این از و گرفته شتتکل جمعی حیات قلمرو در و جغرافیایی مختلف های مکان با ستتیاستتی و انستتانی بازیگران

صه تمام دربرگیرنده سانی، حیات هایعر صاد، از اعم ان سی، اقت شد ) مجتهد زاده  می...  و هویت و فرهنگ سیا با

6۰:۱۳۹۱ ) 

 به دو گونه تقسیم بندی میکند:شکویی فضا را 

 فضای مطلق  .۱

 فضای نسبی .۲

فضتتای مطلق دارای کیفیت واقعی، عینی، مشتتخص و طبیعی استتت، فضتتای نستتبی به طور مداوم در اثر نیازهای 

 (۲86:۱۳87)شکویی ، ”یابد.اقتصادی و شرایط تکنولوژیک در وسعت و فرم تغییر می -اجتماعی

ا شامل طبیعت و همه منابعی است که میتواند بطور مستقیم و غیر مستقیم با نیاز همچنین او مینویسد: فضا در جغرافی

 ( 8۱:۱۳8۲های انسانی برخورد کند، و چهره جدیدی از سطح زمین بسازد. ) شکویی 

 : فضای شهری

 شرط کنند، فعالیت آن در و باشند داشته دسترسی آن به دهد می اجازه مردم همه به که است فضای شهری، فضای

سی سا ضای یک که این برای ا ضای عمومی، ف شد شهری ف ست آن در اجتماعی تعامالت برقراری با  واحمدپور) .ا

 ( 75:۱۳۹5قادری حجت، 

منابع جغرافیایی قدرت) ارزش سطح ملی و فراتر                                       مناسبات)سطح محلی، ملی، منطقه ای، 

 جهانی(

شهر ها و  با تاکید بر شهرها، فضای شهر ها، و حوزه نفوذ آنها                                    با تاکید بر شهر، فضای

 حوزه نفوذ آنها
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ضا ارتباط ست، جغرافیا مهم رکن شهر و ف ساً که چرا ا سا ضا مقوله بدون شهر ا سان و ف  هویتی تعریف گونه هیچ ان

 عملکرد فرم، مختلف صورت در که است اطالعاتی از یافته سازمان ای پدیده شهری، فضای دیگر تعریفی در ندارد،

 شتتتیوه و فرهنگ گر بنیان و جامعه یک اجتماعی زندگی ارتقای و گیریشتتتکل بستتتتر که یابد، می تجلی معنا و

شینی ست تمدن یک شهرن ضای. ا ست عینیتی شهری ف سته ا ستر در اجتماعی روابط تلفیق از برخا کالبدی ) همان  ب

 ( ۹۱منبع، 

ضای صر شهری، ف سی عن سا ست، شهر مختلف فرآیندهای خروجی و ا  اجتماعی راهبردهای کانون و قل  به و ا

 ( 7:۱۳8۱) پارسی،  .است تاریخی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی نیروهای، محصول فضا این شود، می مربوط

ضای آمایش در ضای یابی سازمان و شهر ف ستند دخیل سهمی و موثر عوامل شهری ف  عامل و طبیعت عامل که ه

 :است آن مهمترین انسان

 اجتماعی، ویژگی و(  ستاخت زمین سترزمین، وستعت، اقلیم،)  فضتا طبیعی های ویژگی یعنی ستاختاری عوامل دو

 ( 8۹:۱۳88) راپاپورت،  .دارند فضا سازماندهی در متفاوتی و کننده تعیین نقش فرهنگی، و اقتصادی

 عرصه در زیادی های تنش و ها بحران و میشود مشکالت بروز به منجر شهر فضای ساماندهی عدم داشت توجه باید

ضای ضای مدیریت و شهر ف  برنامه حکمرانان و بازیگران طرف از که ساماندهی گونهاین آورد،می وجود به شهر ف

 .است شهری فضای سیاسی سازماندهی همان شود می ریزی

 فضتتای و مکان کارکردی و ستتاختاری عناصتتر که معنی بدین استتت تعاملی نوع از ژئوپلیتیک و فضتتا بین رابطه

ست توجه مورد که زمانی جغرافیایی سی آفرینی نقش به و گیرد قرار سیا  پیدا ژئوپلیتیکی اعتبار و ارزش بپردازد سیا

 ( ۱۹4:۱۳۹۳ ) حافظ نیا، .گیردمی خود به ژئوپلیتیکی ماهیت و کندمی

شتر با  شهری “در ارتباط بی ضای  سل در کتار   ”ف شهری “مانوئل کا سائل  شکل ارائه  ”م ضا به این  سیری از ف تف

است فضا یک تولید مادی در ارتباط با سایر عوامل مادی است، در بین سایر عوامل، خود انسان، قرار گرفته “دهد: می

 (۱۹77ل، بخشد.)کاستکه در داخل روابط اجتماعی ویژه به فضا، فرم، کارکرد، اعتبار می

انسان در به وجود آوردن آن  ،عبارتی کالبدی و غیر کالبدی به ، و یااعتباری و یا وسعت مادیدر  فضا نتیجه می شود

ان جغرافیایی را برای تشتتکیل یک شتتهر در نظر بگیریم، انتخار مکان کننده استتت، مثالً اگر یک مکعنصتتر تعیین

سایر  سی و حدود و ثغور  سیا سانی، و  صادی، تعامالت ان ضای کالبدی، اقت جغرافیایی، خالقیت و ایجاد معیارهای ف

ضارو شود ازاینریزی میابعاد آن تماماً به دست بشر طرح سیاسی ف سان است. بنابراین  مدیریت  نیز تماماً برعهده ان

 : میشوداستنباط 

 .بنابراین فضای شهری اعم از کالبدی و غیرکاربردی از تحوالت ژئوپلیتیک شهری ت ثیرپذیر هستند

 : شهریقدرت در ژئوپلیتیک مفهوم 
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گرایی و ارتباط و در یک فضتتایی منطقه یا شتتهری به یک هم کند تا مناطق مختلفتالش می“ ژئوپلیتیک شتتهری “ 

شهر به  سی را در اجزا  مختلف  سیا سی و کالبدی ایجاد کند. مثالً نقش  سیا صادی، اجتماعی،  سعه از حیث اقت تو

سی منطقی زمینهراه شهروندان از یک دموکرا سطحی چه ملی یا های بهره بردن  سی در هر  سیا سازی کند. بازیگران 

 ی مجبورند این تحوالت را مورد توجه قرار دهند و برای اهداف خود از آن بهره گیرند.فرامل

 ،ماهیت قدرت تعبیر میشود.هستند پدیده آن وجودی علت که است عناصری و نیروها کارکرد تابع پدیده هر پایداری

چنین استتت: هرچیزی که موج  ستتلطه انستتانی بر انستتان دیگر شتتده و آن را تداوم  مویراز نظر “ قدرت “ مفهوم 

 :بخشد، از نظر او قدرت است. قدرت دارای سه بعد است

 جمعیت -۱

  اقتصاد و صنعت -۲

توان نظامی ، قدرت نه تنها از لحاظ شدت و تمرکز فضایی تغییر میکند، بلکه در زمانی نیز دارای افت و خیز  -۳

 (.۲7۰:۱۳7۹)مویر،  ”میشود 

سی اعم از دولت سیا سوی بازیگران  صر قدرت که از  سازمانعن شود، در مقیاس ها، افراد و غیره بکار گرفته میها، 

ای رستتانه -المللی، شتتامل ابعاد ستتیاستتی، اقتصتتادی، فرهنگی، نظامی، علمی، تکنولوژی، ارتباطی محلی، ملی و بین

 باشد. می

 بازی در زیادی نقش جغرافیای ایپدیده منزله به شتتتهرها. دارد قرار هریشتتت ژئوپلیتکی مطالعات کانون در قدرت

 فضتتتای تحوالت و فرآیندها و موقعیت کنند، می ایفا ستتترزمین اداره با مرتبط نهادهای و ها ستتتازمان میان قدرت

کمانرودی و ) .استتت شتتده آن ژئوپلیتیکی اهمیت به منجر فرهنگی و اقتصتتادی ستتیاستتی، ابعاد در شتتهر جغرافیایی

 ( ۳۹:۱۳8۹ی، جورک

 .هستند قائل قدرت و ژئوپلیتیک بین مستقیم رابطه دانشمندان شهر و قدرت ادراکی مفهوم با رابطه در

 استراتژیک. قدرت و جغرافیا بین تغییرناپذیر روابط از است عبارت ژئوپلیتیک: نویسد می گری اس کولین

( Gray, 1986: 7 ) 

 تبع به و قدرت بدون ژئوپلیتیک اساساً و دانند می ژئوپولیتیک معنادهی و گیریشکل اصلی مولفه را قدرت نیا حافظ

 در. است جغرافیایی فضای در قدرت توزیع بین ژئوپلیتیکی ساختار. آوردمی شمار به محتوا فاقد اساساً را رقابت آن

) حافظ  .یابند می انطباق یکدیگر بر و خورده پیوند قدرت روابط بعدد با فضتتایی بعد ژئوپولتیکی، ستتاختار در واقع

 ( ۲:۱۳8۹نیا، 

 کند. مساعدت قدرت ارتقا  و ایجاد در تواندمی شهری فضاهای از استفاده نحوه و شهر وسعت

 و دهد اختصتتاص خاص فعالیت به را شتتهر از اینقطه هر تواند می باشتتد، مناستت  وستتعت دارای شتتهری اگر »

ستای در تری مناس  ریزیبرنامه شته شهری قدرت به رسیدن و توسعه را  که کرد استدالل توانمی بنابراین باشد. دا
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جان پرور، قربانی ستتپهر، « )  .آوردمی وجود به شتتهرها برای را قدرت موجبات بالقوه فضتتای کیفیت و وستتعت

۱47:۱۳۹6 ) 

 نمود ادعا توان می که طوری به است، شهر سیاسی سازمان در معنادهی عامل شهرها در سیاست و قدرت بین تعامل

 . دارند همپوشانی یکدیگر با ایندو

سد فکوهی ضایی و اجتماعی واحد یک شهر: مینوی ست ف ست آن در که ا  یکدیگر با تنگاتنگی ارتباط قدرت و سیا

ستند ثروت و قدرت جغرافیای کانون و ثروت و قدرت تجلی همواره ها شهر دارند،  و قدرت با شهر واژه مفهوم. ه

 ( ۲7۲:۱۳8۳) فکوهی  .دارد ناگسستنی پیوند آن اشکال

مقوله قدرت از هر لحاظ و از هر نظر هم کاربردی استتتت و هم از جهات الگوهای توزیع و تولید و... در  بنابراین

  .تمامی ارکان جغرافیایی سیاسی احاطه دارد

درباره قدرت نظرات متفاوتی دارند، چراکه معتقدند قدرت، از هر نوع آن با ستتلطه در ارتباط استتت، و  دانشتتمندان

افزاری، یا توان تواند شامل توان سختکشوری که سلطه بیشتری دارد الجرم قدرت بیشتری نیز دارد، این قدرت می

 گر باشد. افزاری و حتی سیاست های اعمالی موردنظر سلطهنرم

وپلیتیک هر قدرتی که بتواند به منظور رستتتیدن به برتری و ستتتلطه بر جهان اعمال نفوذ کند صتتتاح  مقام در ژئ

منظور رستتتیدن به برتری و ستتتلطه در ورای استتتت و هر قدرتی که بتواند به“ قدرت جهانی “ عنوان ژئوپلیتیکی به

 (. ۱۰7:۱۳۹۱است. )مجتهدزاده،“ ای طقهقدرت من“ مرزهای خود در منطقه اعمال نفوذ کند، صاح  مقام ژئوپلیتیکی 

 : رقابت

ها در الگوهای ملی و فراملی جهت جل  منابع بیشتتتتر و تعامالتی استتتت، تا بازیگران و دولتی عامل“ رقابت “ 

سی پویا، در به وجود آوردن این شده تاکتیکحسار سیا های خالقانه به کار ببندند. خالقیت، اطالعات، و رفتارهای 

 شوند. ریت میها با تعامل این سه فاکتور مهم مدیرقابت سهم بزرگی دارند، سایر توانمندی

ضوع   ضائی ژئوپولیتیک میمیان قدرت“ رقابت “ در نگاهی به مو شه ها در ف توان این تعریف را بکار گرفت که مناق

یا سابقه میان دو نظام حکومتی یا دو کشور در فضای جغرافیایی خارج از مرزهایشان در هر بخشی از جهان سیاسی 

 ( ۱۱۰:۱۳۹۱است. )مجتهدزاده، “ رقابت “ گاه برای پیشی گرفتن از یکدیگر بهترین جلوه

سیاری موارد توازن قوا را بهرقابت دولت صه فرامرزی خود در ب همراه دارد، و این از یک الگوی های مختلف در عر

سیاری موارد این رقابتجهانی تبعیت می صومتکند، در ب صلح تبدیل میها خ کند، البته نباید نادیده گرفت ها را به 

دهد. های بزرگ شرایط، زمان، مکان، مفاد، قراردادها، منابع و فضا را تحت ت ثیر خود قرار میابت در بین قدرتکه رق

شتتتود که در مطالعات ژئوپولیتیک بهترین هایی از توازن قوا منجر میهای ژئوپلیتیک اغل  به برقراری گونهرقابت

مراتبی یاری می دهد، که در دانش ا در یک ساختار سلسلههکننده صلح و ثبات است، و به نظام یافتن قدرتتضمین

 همان منبع(مجتهد زاده، خوانند. )می“ نظام جهانی “ ژئوپلیتیک آن را 
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ای دانش ژئوپلیتیک یعنی شتتناخت، کستت ، باید توجه داشتتت، همه مراحل چهارگانه یا همان چرخه اولیه و پایه“  

کند، که از این قدرت به دستتتت آمده، در برابر ، تنها زمانی معنی پیدا میبرداری، و حفظ منابع جغرافیایی قدرتبهره

 (۱74:۱۳۹6)جان پرور،“. برداری شود طرف مقابل استفاده و بهره

شود، بدین صورت که مناسبات ژئوپلیتیک مبتنی بر رقابت که پایه بیشتر تعاریف و مباحث ژئوپلیتیک را نیز شامل می

کس  منافع جغرافیایی قدرت موجود در فضای شهر یا حوزه نفوذ آن جهت افزایش قدرت بازیگران ژئوپلیتیک برای 

ستتاز یا زمینه“ رقابت  “های معموالً همان مؤلفه“ قدرت “ های پردازند مؤلفهخود، با یکدیگر به نحوی به رقابت می

 ( ۱۹6) همان منبع، یا دارای اشتراکات بسیاری با آن است.

سائوئل “ نیز نظر کرد، “ ژئو استراتژیک “ یستم اولین کسی که به مسئله به شکل یک مقوله مهم در نیمه دوم قرن ب“ 

که همان فضتتای “ منطقه “ گرایانه ای از مفهوم مدل واقع“ ای نقش و تقستتیمات منطقه“ بود او با نظریه “ بی کوهن 

 موجود برای رقابت است، مطرح کرد. 

دو یا چند قدرت در یک منطقه در طول تاریم عامل رقابت و ناامنی است. علت  همچنین او معتقد بود که واقع شدن

ها بود ها و ایجاد جنگ ها برای بدست آوردن سرزمینگشایی از سوی قدرتهای دورتر، جهاناین وضع در گذشته

 (۱8۳:۱۳۹۱)مجتهد زاده،“. شد ها منجر میکه به دگرگون شدن مداوم ساختار سیاسی سرزمین

مردان ها و دولتهای مورد مناقشه قدرتیاری موارد نیز به دلیل کنش های بازیگران در خارج از مرزها و منطقهدر بس

زنند، که در این صورت سلطه و حتی اشغال کشورهایی را که منافعشان را دست به توسعه و نفوذ و گستره قلمرو می

نگ جهانی دوم که دنیا شتتتاهد دوقطبی امپریالیستتتم و کنند. پس از جتلقی می“ حق عمومی “ کنند، یک تامین می

شوروی در واقع  شی  شده بود و البته پس از فروپا سیم  سلطه بین این در نظام تق شوروی بود تقریباً جهان  سم  کمونی

هایی که از حمایت آن برخوردار بودند یک در هم گسیختگی ژئوپلیتیکی در شمال آسیا سرپرست شدن حکومتبی

تدریج نظام جهانی را به ستتوی چندقطبی و رقابت از دو قطبی به وپای شتترقی گفت اتفاق افتاد که بهو بخشتتی از ار

 سوی چند قط  هدایت نمود. 

های دو قط  به سمت زمین بازی برای بازیگران متعدد سوق در این دوره رقابت بین بازیگران از نوع کنش و واکنش

 داده شد. 

ستنباط می شکل آن از جنبهشواز بیان فوق چنین ا شور د که نوع رقابت و  سعه قلمرو و ک سخت نظامی و تو های 

 گشایی فیزیکی به سمت رقابت اقتصادی رفته و هرکه در این میدان بازیگر خالقی باشد، سود واقعی از آن اوست. 

صورت ژئوپلیتیک به سترش حوزه نفوذ “ عنوان در این  ست چراکه دولت“ دانش رقابت و گ های گروه ها ومطرح ا

ها امکان های ژئوپلیتیک هستند، که به آنها و فرصتمتشکل سیاسی در پی کس  قدرت، تصرف ابزار ها  ، و اهرم

صتچیرگی بر رقی  را می دهد نکته آن که آن صرف فر ها و افزایش توان خود در مکان و جغرافیایی قدم ها برای ت

تر کند، و رقبای دیگر را به نحوی از صتتحنه حذف خود را گستتترده زنند که شتتکننده باشتتد، تا بتوانند حوزه نفوذمی

های متفاوت از جمله الگوهای اقتصتتادی نیز، رقابت ژئوپلیتیکی در عرصتته“ رنگ نمایند. کنند یا حضتتورشتتان را کم
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صداقت های قدرت مدار پیدا و پنهان و بهنمایان دارد، اما با کارکرد ابزارها و روش و همین امر به طورکلی به دور از 

سترش نابرابری شورها و جوامع میگ ستعمارند، بهرههای تجاری در روابط ک سرمایهانجامد، الگوهای ا شی،  گذاری ک

)حافظ نیا،  ”المللی در کشتتورهای فقیر، روند جهانی ستتازی اقتصتتاد و همانند آن از این دستتت ترفند هاستتتبین

۲5۹:۱۳۹5) 

مرکز، پیرامون و نیمه پیرامون به طور آشتتکار رقابت و توزیع قدرت را بیان گانه درمجموع باید متذکر شتتد که ستته

های مکانی استتتت که در مناطق و زمان های مختلف خود را به اشتتتکال نمایش کند، به طور کلی، بروز رقابتمی

 (۲۲:۱۳86، دراباشد.)کاویانی گذارد و یکی از این اشکال رقابت بر سر ارتقا  سطوح سیاسی شهرها و مناطق میمی

سطح ملی و فراملی مطرح گردد. و  شهر یا در  ساختار رقابت پذیری می تواند، از یک محله یا یک  شود  نتیجه می 

این در محدوده شتتهرها می تواند بارزتر و نمایان تر باشتتد، البته آنچه که در یک نگاه ژرف اندیشتتان می تواند ارائه 

حی اگر متکی بر توان فیزیکی، ذخایر و مدیریت و نیروی انسانی انجام نمود، این است که رقابت و رقابت در هر سط

شکل یک کارزار در مقیاس با نیروهای موازی اتفاق افتد، در پذیرد، می شد و اگر به  تواند از مزیت آن نیز برخوردار 

 این صورت همواره نوعی واگرایی در استراتژی های پیش رو همراه خواهد داشت.

 یافته های تحقیق : 

در روابط فضتتا با قدرت و رقابت ، دانشتتمندان چنین تعبیر میکنند که چون فضتتای شتتهری دارای بعد کالبدی و غیر 

ست. از جمله مواردی که میتواند  سیار پراهمیت ا ضا ب سان در ایجاد و تولید بهینه ی ف ست،بنابراین نقش ان کالبدی ا

اماندهی فضای شهر و وجود تنش ها و بحران ها در عرصه ی فضا است. فضای شهری را آسی  پذیر کند ، عدم س

ضا را به نفع توازن و تعادل و یا برعکس تغییر  صمیم های بازیگران ف سی و ت سیا ست نقش فرایند های  باید توجه دا

سطح شهری ایجاد گردد، ارتقا   ضای  شهروندی به طور برابر در ف سی به عنوان حق  شهری  میدهد. مثال اگر دموکرا

این رابطه افراخته معتقد است که عدم توازن در سطوح متفاوت شهری از جمله در مبحث سرمایه و اتفاق میفتد. در 

سد :  شهر میگردد . او مینوی سی  سیا شهری و درنهایت مدیریت  ضای  شد نابرابر ف صاد ، عامل ر  سطوح»تولید و اقت

 هایشتکل حاکمیت گوناگون، کشتورهایدر  دگیزن ستطح و دستتمزد چشتمگیر اقتصتادی،تفاوت توستعه متفاوت

 کمترین به را تولید هزینه فراملی، ستتترمایه جغرافیایی های ناموزون دیگر و کار، فرآیند دوام و کار فرآیند گوناگون

 ( ۱6۰:۱۳8۲افراخته، « )  .دهدمی افزایش را سودآوری رسانده مقدار

ضایی نظر از دریافتم من» همچنین تیلور میگوید :  ضای ها، دولت ف سی ف  شهرها و کنند،می تعریف را مکانها سیا

 ( 7۰5:۲۰۰5تیلور، « )  .دهند می نمایش را ها جریان اقتصادی فضای

شاره  شهر ا ضا ، قدرت و رقابت در  سبات ف شهر ها و منا شکل ژئوپلیتیکی  در اینجا به نظریه ی کوهن درباره ی 

رو مدیریت شهری و فضایی است، ازاینداخل کشورها واقع شده در بخش سرزمین“ شهر “ از نظر کوهن میکنیم : 

گردد و مدیریت اجرایی آن اهداف قدرت تلقی می“ قدرت و رقابت “ های ژئوپلیتیکی از جمله ترین عامل مؤلفهمهم

 را بالفعل رسانده، چراکه قدرت در راس هرم ژئوپلیتیک قرار دارد.
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شهر این بعد کننده در عرصه رقابت و قدرت هستند و بنا به هویت کالنیینشهرها خود تعبعد کالندر دیدگاه کوهن 

 مهم قابل ارتقا نیز هست. 

ست از “  شان قرار که منافع آن“ شهرهای فراملی کالن“ پدیده مرتبط دیگر عبارت ا ها در رقابت با منافع دولت ملی 

 (۲۹:۱۳۹4ن،)کوه“. می گیرد مانند لندن، پاریس، استراسبورگ، لوکزامبورگ 

 دراین باره دیگر دانشمندان نیز نظرات مفیدی ارا ه نمودند از جمله ی آنها میتوان از گاتمن و کاکس و لوفور نام برد.

سد :  ست، نظریات او در زمینه جغرافیاز  گاتمن» میرحیدر مینوی ستم ا سی قرن بی سیا شنفکران جغرافیای  دانان و رو

دهی فضا از پیشروترین نظریات در جغرافیای سیاسی و به گونه ای مشتر  با جغرافیای شهری است، شهر و سامان

ح کرد و بدین ترتی  از را مطر“ مگاالپلیس “ فکر و دانشمند جغرافیا بود که نظریه شهرها و موضوع او اولین روشن

پرده برداشت. “ قدرت و رقابت “ وجود ارتباطات میان شهری و بازخوردهای فرهنگی، سیاسی و بخصوص در زمینه 

شهری برای “ شهرها کالن“ او اولین بار بحث  سعه  شرق آمریکا را بکار برد و از آنجاکه این تو شمال  در ارتباط با 

سی میلیون جمعیت   میهمگان خصوصاً پژوهشهای گاتمن عجی ششصد مایل مربع و  نمود، این توسعه را اندازه 

ها از ای عظیم که از مادرشتتتهرها و حومه ها و مناطق وابستتتته به آنقلمداد کرد. مجموعه“ شتتتهر آینده “ عنوان به

دیگران،  )میرحیدر و« مال ویرجینیا و از ستتاحل آتالنتیک تا کوه های آپاالچی گستتترش داشتتت. شتتنیوهمشتتایر تا 

۱۰6:۱۳۹6) 

سی موجود در خود بودند و همین امر باعث تحوالت پیچیدهنتیجه اینکه  سیا ای در شهر ها همواره باردار جریانات 

شهرها به کالنمی“ قدرت و رقابت “ نظام  سیری اجتنارگردید. تبدیل  شهر م سپس جهان  ناپذیر در پدیده شهر و 

توان چنین استتت، میخوبی در میان نظریات خود به منثه ظهور گذاشتتتهن بهتوستتعه شتتهری دارد، و این را ژان گاتم

فرض کرد که چهره سیاسی مگاالپلیس توان آن را دارد که عامل نظم بر گسترش و مدیریت شهری نیز گردد و جایی 

 .کندخود را باور می“ ژئوپلیتیک شهری “ های شهری به میان باشد در عرصه“ قدرت و رقابت “ که 

های نژادی، تبعیض ها، تقابل بین به یک نظریه جدید جغرافیایی پرداخت که در آن درگیری ۱۹7۳اکس در ستتتال ک

ها در ستتیاستتت گذاری راه ها و نقش آنجواری، طرح بزرگحومه شتتهر و مرکز شتتهر، تضتتادهای طبقاتی، بحث هم

 شهری در میان بود. 

به تفصیل نظر او بوده است. او در “ غرافیا و سیاست شهری ج“ مسئله مهم “ مناقشه، قدرت و سیاست “ در کتار 

رویکردهای “ به همراه دو دوستتت دانشتتمند خود ) رینولدز و استتتین روکان ( کتار جدیدی با عنوان  ۱۹74ستتال 

شه  ضایی “ موقعیتی به قدرت و مناق صله طبیعی، مجاورت، را در مقیاس _را روابط ف های جغرافیایی مورد امعان فا

 است.داده قرار

سیاستی که چه کسی چه چیزی “ کاکس و رینولدز بر اساس اندیشه مشتر  در طول همکاری خود اعتقاد داشتند که 

ست که “ را دریافت می کند؟  سته ا و “ شهر “ تواند مفهوم زندگی کنیم؟ و این خود می“ کجا “ تا اندازه زیادی واب

“ سیستم فضایی “ ها معتقد بودند که هر گونه سیستم سیاسی در حال ساختار سیستم شهری را برای ما تبیین کند. آن
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سی را ایجاد می سیا ستم های  سی سانی که  ست. همه ک ستند و یا با آن در کنند، دارای موقعیتا های جغرافیایی ه

ولویت در ا“ موقعیت های جغرافیایی “ ند. برای حل مناقشات، توزیع کاالهای عمومی و تخصیص آن به عدم ارتباط

 (Cox & Reynold,1974:29)است. 

تمام تعامالت اجتماعی، تعامالت فضتتتایی هستتتتند و زندگی اجتماعی و البته به ایجاد “ : بود  کاکس معتقدهمچنین 

 (همان منبع.  Cox“.)ساختارهای فضایی مناس  است 

و رقابت و تناستتبات شتتهری به درباره ی اندیشتته ی هانری لوفور پیرامون فضتتا و تولید فضتتا و ارتباط آن با قدرت 

ست که از دوگانه عقاید مارکس و دیالکتیک  صر ا شمندان معا سترده میتوان بحث کرد. لوفور از معدود دان شکلی گ

 هگل آیتم فضا را نیز افزود.

ها شتتود، آنتولید می“ فضتتا “ شتتوند، و طبیعت ماده خامی استتت که فقط از آن تولید می“ فضتتاها “ ازنظر لوفور “ 

 گیرد، اما فراتر از آن نیست. صوالت فعالیتی هستند که قلمروهای اقتصادی را دربر میمح

گانه تولید فضتتتا، دیالکتیک را توان با دیالکتیک ستتتهبرای لوفور بعدی استتتت مکمل زمان و تاریم، و می“ فضتتتا “ 

 (85-۱۱4: ۱۳۹4)ستاری.  “درواقعیت انضمامی مادی به کار گرفت 

را در سه سطح مهم مطرح کند، اول “ فضا “ کرد اهمیت خاصی قائل بود. لوفور تالش می“ فضا  “لوفورر به مقوله »

سطح اتفاق می سیاری از تحوالت در این  سطح زندگی روزمره که ب سطح مختلط و  افتد و از نظر او سطح جهانی، 

 .شودن سطح آغاز میزندگی روزمره توان آن را دارد که دچار تحول شود و اهمیت زندگی اجتماعی از همی

ساً فضا یک امر سیاسی است و  سا لوفور بین ادبیات سیاست و فضا رابطه قائل بود، به عقیده بعضی معتقد بود که ا

لوفور معتقد بود در جریان . را مدنظر قرار دهد“ تولید فضا “ باید مسئله چگونگی “ فضا “ هرگونه شناخت واقعی از 

ی ذهنی که شناخت شناسی و ایدئولوژی در آن جریان دارد اهمیت بسیاری دارد، جهانی شدن فرآیند فضا، فهم فضا

باز نمودن فضتتا به همراه نوعی از  »گوید: او می .« ستتازدنیت رایج خود را آشتتکار میزیرا که درواقع این فضتتا عقال

)صتتتابونچی و . «کند، که همواره نستتتبی و البته در فرآیند تغییر هستتتتنددانش التقاطی از فهم و ایدئولوژی وارد می

 (۱-۱7: ۲۰۱7همکاران، 

در  ای که از دیدگاه لوفور پنهان نمانده، نحوه تملک بر فضاست، که اهمیت راهبردی مبارزه و تصاح  قدرت رانکته

 پی دارد. 

شهر “ در  این واقعیت که » ضای  شکالت پیچیده “ ف سواالت و م ست جز   ضات نیز ه سری تناق دربرگیرنده یک

ست که همواره لوفور به آن معتقد بود و البته پس از آن به پیروی از او  ضاهایی “ دیوید هاروی “ شهری ا هم این ف

صل می سرمایه حا شهرها قلمداد میشد را به نکه از فرآیند تولید و  ستم وعی مخرر برای  سی سان که  کرد. بدین 

سامان ست. و این خود میزان دسترسی را فرآیندهای اجتماعی در  ضا غالباً از بین تفاوت و تبعیض برخوردار ا دهی ف

 گرایانه ونوعی آرمان“ شتتتهرهای جهانی “ آورد و اگرچه این توزیع جغرافیایی در برای همه یکستتتان به وجود نمی

 (۱۳87)هاروی، «  سمبلیک نیز هست.
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 نتیجه گیری : 

شمندان آرا  برآیند از ضا مقوله شود می نتیجه چنین اندی صری رقابت و قدرت،  ف ستند عنا  ،شهر ارتقا  عامل که ه

سبات سی تنا صادی اجتماعی توازن و اعتدال اجرای، شهروندی حق،  شهری سیا شمار میروند. و اقت  بین گاه هر به 

 شهری مرات  سلسله سیستم در پایدار و قوی ارکان دارای شهر ، شود برقرار سنجیده و منطقی ارتباطی مقوله سه این

 است.

انسان و ارتباط  عتیشود . عامل طب یفضا را شامل م فیاز تعر یبخش بلکه ستیفضا صرفاً محدود به مکان ن دهیپد

 یشهر کیتیمفهوم شهر و ژئوپل تبیین ی ،شهر یفضا و فضا بهتر در  یبرا.  بخشدیم تیفضا هو به دو عنصر نیا

هستند و در  یشهر پیچیده یمناسبات  یرااز شهر به مثابه محل تجمع انسان ها که دا دیبا . بر ابن مبناضرورت دارد 

شند نام برد یشده مستقر م فیمحدود و تعر یمکان ضا . با شامل ف شهر یکالبد ریو غ یکالبد یشهر ها   هستند هر 

 یهستند که عامل ارتقا یو فرهنگ یاقتصاد،  یاسیس ی ،مهم اجتماع ینهادها نهمچنی و دارد را خود خاص کارکرد

 .شوندیشهر م یکالبد ریغ ییفضا

ضا یشهر کیتیژئوپل  سیس یف صر دهد  یقرار م ریشهر را مورد تاث یا صت مو عنا در  دهندیقدرت و رقابت فر

 . شوند یشهر جهان کیسطح شهر تا مرز  اسباتبسترساز ارتقا  من یعرصه شهر

تواند به توسعه شهر تا حد  یکارکرد عام و خاص هستند سه گانه فضا قدرت و رقابت م یآن که شهرها دارا لیبه دل

شهربُ س یابد .ارتقا  یعد فرا ضا تیریکند تا مد یامکان را فراهم م نیآن ا یکیزیوسعت فو شهر  یستمیتوسعه   یف

  . باشد یحق شهروند یبتواند پاسخگو و شهرها شکل گرفته یاسیس

س نیب لتعام ستیقدرت و  شهرها عامل  ا س مبیّندر  سیسازمان  ست  یا دو عامل به  نیگفت که ا توانیم. شهر ا

 .دارند  یهمپوشان یبه نوع یعالوه رقابت در عرصه شهر

شهر صاد  سبات اقت شهر، حوزه قدرت و رقابت  گرانیهمراه با عدم تعادل در رفتار باز یعدم توازن در منا را  یرتبه 

 .دهند  یو تنش و تهاجم قرار م ییبحران زا تیرا در موقع شهرهاتنزل داده و 

بودند که درباره قدرت و رقابت در عرصتته  یاناز جمله دانشتتمندان و شتتهر شتتناستتوفور لگاتمن و  ، کسکا، کوهن 

در عرصه  یشهر یکیتیژئوپل یها مولفههن درباره وک انیاز ب .را ارائه نمودند یشهر نظرات ارزشمند یاسیس یفضا

شهر عامل  یاسیس یدر فضا گرانیو باز شهریپلیتیک ر راس هرم ژئودقدرت  که افتدری میتوانشهر  یاسیس یفضا

 .گردند یرم محسور مه نیا یداریپا یها

صله ف شهر یکیزیکاکس فا را مد نظر قرار داده و  ییایجغراف تیو به طور اخص موقع یو موضوع مجاورت در پهنه 

 . آورد یشهر به حسار م کی یو سطح بند یشده را ابزار رتبه بند دیتول ییفضا یو الگوها یتمرکز بر مناطق شهر

را  یشهر سلسله مرات  شهر یفضا یاسیس تیریمد یالگوهادر نهایت این قدرت و رقابت است که فرصت میدهد 

سعه داده و  یبه نحو سطوح بااله نییسطح پااز معقول تو تا  انتقال دادهمتوازن  دمانیچ کیهرم قدرت در  یرم به 

  قرار دهد یشهر جهانشهر را در مرتبه  کیکه بتواند جایی 
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