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چکیده

شهرها از جمله پدیدههای ف ضاییی -جغرافیایی ه ستند که جایگاه و نقش آفرینی گ ستردهای در طی دهههای اخیر ک سب کردههاند.

این نقش آفرینی و بازیگری برجس ک اهرهش هت ه یدح ات  هتفرگ تروص تارییغت زا رثأتم

 حوطس و تردق نوماریپ قققققققق قدرت ،افزایش

نقش آفرینی بازیگران فروملی بوده ا ست زمینه ساز شکل گیری مباحث ژئوپلیتیک در زمیننننننه شهرها را فراهم آوورده ا ست و سبب
ش ضوم شیارگ هک تسا هد و رد دیدج یع د اب کیتیلپوئژ شنا

اونع ن لکش یرهش کیتیلپوئژ 

یا یریگ لکش اب .دریگب نننننن ننننننن گرایش

مو ضوعی تالششهای گ ستردهای در را ستای مفهوم سازی آن صورت گرفته ا ست اما در زمینه تبیین و شناخت مولفههههههههای ژئوپلیتیک
شهری ک ار خا صی صورت نگرفته ا ست .بر این ا ساس مقاله حا ضر با رو شی تو صیفییییییییی -تحلیلی و با ا ستفاده از یافته های کتابخانه ای
و اینترنتی در پی پا سخدهی به این سوال ا ست که مولفههههههای شکل دهنده ژئوپلیتیک شهری کدامممها ه ستند؟ نت ایج حا صل از تحقیق
حاض اشن ر نننن نندهنده ان اس فلوم هک ت هه ههای ژئوپلیتیک ش شیب لماش یره هفلوم یس زا

دنتسه بلاق رد هک عب راهچ دددددددد ددد مولفههای

ژئوپلیتیکی با ماهیت طبیعی ،مولفه های ژئوپلیتیکی با ماهیت انسنا یی ی ،مولفههای ژئوپلیتیک با ماهیت ترکیبی و مولفههای ژئوپلیتیک
مبندی کرد .شناخت این مولفههای ژئوپلیتیک شهری تا حد قابل توججهی می تواند در مطالعات
با ماهیت ان سانی مییتوان آنها را تق سی م
علمی و عملی زمینه ساز درک بهتر و واقع بینانه از مسائل و مباحث پیش روی نقش آفرینیها و بازیگریهای شهری باشد.

واژگان کلیدی :شهر ،ژئوپلیتیک ،ژئوپلیتیک شهری ،مولفههای ژئوپلیتیک

( -1نویسنده مسئول) janparvar@um.ac.ir
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مقدمه
شهرها پدیدههای مکانی -فضایی هستند که بر مبنای بستر جغرافیایی شکل گرفتهاند و رشد پیدا کرده اند ،اما در کنار
این بستر جغرافیایی که غیر قابل انکار است می توان گفت شهر ،مهمترین شکل سازمان یابی زندگی اجتماعی بشر در
عرصه فضا محسوب میگردد .جغرافیدانان بر این عقیدهاند که شهرها در بستر جغرافیا و در راستای تحقق اهداف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با اندام ،وزن و نقش خاص شکل میگیرند .در واقع شهر سیستم متشکلی از
دادههای فیزیکی ،جمعیتی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که در حالتی ترکیبی و مرتبط با هم مورد
تحلیل و بررسی قرار میگیرند .از اینرو میتوان نظام حیات شهری را نظامی باز و متشکل از ابعاد کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی بر بستر نهادههای محیط طبیعی دانست که سامان اجتماعی و فضایی آن در یک ارتباط توپولوژیک

و در هم تنیده تحت تأثیر ،نظارت ،هدایت یا کنترل فرایندهای نهادی و سیاسی ایجاد و تحول مییابد (کمانرودی-

کجوری و همکاران .)12 :1389 ،بر این مبنا میتوان گفت ،شهرها این پدیدههای فضایی -جغرافیایی دارای پیچیدگی-
های زیادی هستند و تالشهای صورت گرفته برای ایجاد درک و شناخت الزم از آنها ،نیازمند مطالعات و بررسیهای
گستردهای بر مبنای حوزههای مختلف است .یکی از حوزههای مطالعاتی نوظهور که تالش دارد در کنار سایر حوزههای

مطالعاتی زمینه شناخت و درک الزم از شهرها را فراهم آورد ،ژئوپلیتیک شهری است .این شناخت بر پایه ژئوپلیتیک-
شهری مبتنی بر ماهیت آن یعنی منابع جغرافیایی قدرت (مولفههای ژئوپلیتیک) آغاز میگردد .بر این اساس ،مقاله
حاضر در پی آن است که به صورت کلی منابع جغرافیای قدرت یا مولفههای ژئوپلیتیک در فضای شهرها و حوزه
نفوذ آنها که بصورتهای مختلف زمینهساز شکلدهی به ژئوپلیتیک شهری هستند را شناخته و تبیین نماید .تا از این
طریق بتوان آن گونه که بایسته و شایسته است این افزایش جایگاه و نقش آفرینی شهرها که با تغییرات صورت گرفته
پیرامون قدرت و سطوح قدرت مطرح شده است و زمینه ساز نقش آفرینی بازیگران فروملی در بازیهای ملی و فراملی
را فراهم آورده است را تشریح و مورد بازشناسی قرار دهد.
مباحث نظری
 -1ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیک از جمله مفاهیم بحث برانگیز و پر ابهام است و تعاریف متفاوت و گستردهای از آن صورت گرفته است اما
به صورت کلی میتوان به چند تعریف از آن اشاره کرد .ژئوپليت كي

يا سياست جغرافيا يي اثر محيط و اشكال يا پديده

هاي محيطي چون ،موقعيت جغرافيا يي  ،شكل زمين ،منابع كمياب ،امكانات ارتباطي و انتقالي (زميني ،دريا يي  ،هوا يي
و فضا يي ) ،وسايل ارتباط جمعي و  ...را در تصميمگيريهاي سياسي ،بويژه در سطوح گسترده منطقه اي و جهاني
مطالعه ميكند (مجتهدزاده .)128 :1381 ،ژئوپلیتیک علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا ،قدرت و سیاست و کنشهای
ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر است (حافظنیا.)37 :1385 ،به بیانی دیگر میتوان گفت ژئوپلیتیک دانش شناخت ،کسب،
بهرهوری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی است (جانپرور.)28:1396 ،
 -2ژئوپلیتیک شهری
استفان گراهام در کتاب خود ،ژئوپلیتیک شهری را مصادف با وقایعی که در شهرها از جمله «جنگ و تروریسم» شکل
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گرفته بود میدانست و در تعاریف خود مدامًاًا از خشونت ،جنگ و تروریسم شهری به سوی یک ژئوپولیتیک شهری
سخن به میان آورد ( .)Graham, 2004: 1به بیانی دیگر ،ژئوپلیتیک شهر پدیدههای سیاسی -فضایی شهر را از آن نظر
که بر جریان قدرت سیاسی اثر میگذارد مورد مطالعه قرار میدهد و در این مسیر نقش فرایندهای سیاسی و تصمیمهای
بهرهمندان اداره امور شهر ،هدایت کنترل و شکلدهی فضا ،اثرپذیری و اثرگذاریهای قدرت سیاسی را از تعامالت،
ارتباطات و کارکردهای فراشهری را مورد توجه قرار میدهد (حافظنیا و کاویانیراد .)296 :1393 ،اما در بیانی دیگر
می توان ژئوپلیتیک شهری را دانش شناخت ،کسب ،بهرهبرداری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت موجود در شهرها و
حوزه نفوذ آنها در مناسبات محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی تعریف کرد .به بیانی دیگر ،استفاده و بهرهبرداری از منابع
جغرافیایی قدرت موجود در شهرها و حوزه نفوذ آنها جهت دستیابی به اهداف در مناسبات محلی ،ملی ،منطقهای و
جهانی را ژئوپلیتیک شهری میگویند (جانپرور.)80 :1396 ،
روش تحقیق :روش اصلي پژوهش حاضر ،با توجه به ماهيت نظری ،توصیفی و تحلیلی است .بر اين اساس در اين
تحقيق سعي شده است عالوه بر شناخت مولفههای ژئوپلیتیک شهری به تصويرسازي درست و تا حدی شفاف آن
بپردازد .الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر براي گردآوري و فيش برداري آن از اطالعات کتابخانهاي ،اينترنتي
استفاده شده است.
یافتهها
برای اینکه بتوان منابع جغرافیایی قدرت را شناخت باید چند گام به عقب برداشت و متناسب با فلسفه علم جغرافیا
مباحث را مطرح کرد تا از این طریق آن گونه که بایسته و شایسته است منابع جغرافیایی قدرت را شناخت .فلسفه و
ماهیت شکلگیری جغرافیا بر دو پایه انسان و طبیعت قرار دارد که برآیند حاصل از تعامل یا کنش و واکنش این دو
به صورتهای مختلف موضوع مطالعات جغرافیا را تشکیل میدهند .این شناخت پایهای زمینه ساز درک نسبتًاًا جامع
از منابع جغرافیایی قدرت را فراهم میآورد .مبتنی بر این رویکرد به منابع جغرافیایی قدرت می توان آنها را در قالب
چهار بخش به صورت ذیل دستهبندی کرد:
 منابع جغرافیایی قدرت با ماهیت طبیعی :این نوع منابع جغرافیایی قدرت حاصل برآیند کنش و واکنش طبیعت وانسان است و در آن طبیعت پررنگتر و با اهمیتتر از پایه دوم یعنی انسانها عمل میکند.
 منابع جغرافیایی قدرت با ماهیت انسانی :این نوع منابع جغرافیایی قدرت حاصل برآیند کنش و واکنش طبیعت وانسان است و در آن انسان پررنگتر و با اهمیتتر از پایه اول یعنی طبیعت عمل میکند.
 منابع جغرافیایی قدرت با ماهیت ترکیبی :این نوع منابع جغرافیایی قدرت حاصل برآیند کنش و واکنش طبیعت وانسان است و در آن هیچ یک از پایهها پررنگتر و با اهمیتتر از دیگری عمل نمی کند و یا اینکه برآیند حاصل در
قالب هر دو پایه به صورت مشترک قابلیت شکلگیری دارا میباشد.
 منابع جغرافیایی قدرت با ماهیت مصنوعی :این نوع منابع جغرافیایی قدرت حاصل برآیند کنش و واکنش طبیعت وانسان نیستند ،بلکه با توجه به اهمیت یابی و زاویه دیدی که محقق دارد و اثرگذاری گستردهای که بر فضاهای
جغرافیایی و مناسبات بین بازیگران ژئوپلیتیک دارا هستند در قالب منابع جغرافیایی قدرت در نظر گرفته شده و به
صورتهای مختلف مورد بحث در دانش ژئوپلیتیک قرار میگیرند (جانپرور.)136-138 :1396 ،
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در ژئوپلیتیک شهری با هر رویکرد (مکانی ،گفتمانی ،کارکرد و بازیگران) ،تقسیم بندی منابع جغرافیایی قدرت موجود
در شهرها و حوزه نفوذ آنها نیز از این قاعده مستثنی نیست و میتوان این منابع را در قالب بخش بندی فوق در نظر
گرفت .بر این مبنا در ادامه در قالب تقسیم بندی فوق برخی از مهمترین منابع جغرافیایی قدرت موجود در شهرها و
حوزه نفوذآنها آورده خواهد شد .در آخر باید گفت ،اگر چه در این بخش به تفکیک منابع جغرافیایی قدرت بیان شده
است اما باید توجه کرد که این منابع در بخش های مختلف با یکدیگر در ارتباط و پیوند گسترده هستند.

منابع جغرافیایی

منابع جغرافیایی

قدرت با ماهیت

قدرت با ماهیت

انسانی

طبیعی

منابع جغرافیایی

منابع جغرافیایی

قدرت با ماهیت

قدرت با ماهیت

ترکیبی

مصنوعی

شکل  : 1پیوند بین منابع جغرافیایی قدرت
منبع :یافتههای پژوهش

الف) منابع جغرافیایی قدرت با ماهیت طبیعی
 موقعیت ریاضی شهردر تع يي ن موقعيت جغرافيا يي  ،در صورت استفاده از دادههاي عددي مانند طول (مدار) و عرض (نصفالنهار) ،موقعيت
رياضي مطرح است ( .)Özey, 2004: 34-5اين نوع موقعيت در ارتباط با تغ يي رات شبانه روز و تع يي ن ساعات و نيز
تغ يي رات فصول ،تابش انرژي خورسيدي ،نوع اقليم و آب و هوا و همچنين اثرات آن بر روي ساختارهاي تمدني و
معيشتي و الگوهاي زيست و زندگي بشر معنيدار ميباشد (حافظنيا .)161 :1385 ،بر این مبنا میتوان آن را به عنوان
یک عامل موثر بر قدرت مکانها در نظر گرفت .بنابراین شهرها جزیرهای درون کشورها میباشد که خود دارای موقعیت
ریاضی خاص میباشد .موقعیت ریاضی میتواند زمینه پیشرفت یک شهر را فراهم سازد .زیرا اگر یک شهر در موقعیت
ریاضی خوبی از کشور قرار گیرد که آن منطقه دارای آب و هوای معتدل و زمینهای حاصلخیز باشد و اینکه در
نقطهای از کشور قرار گیرد که ارتباط آن با سایر شهرهای داخلی و شهرهای خارج از کشور باشد نشان از قرارگیری
آن در موقعیت ریاضی مناسب میباشد .از این رو ،شهرهایی که دارای موقعیت ریاضی مناسب هستند به طور طبیعی
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از سایر شهرها که در موقعیتهای ریاضی دیگر قرارگرفتهاند ،دارای قدرت و پتانسیل بیشتری جهت پیشرفت میباشند
و همچنین این شهرها در رقابت با سایر شهرها دارای برتری مضاعفتری میباشند.
 موقعیت دریاییاز قديميترين دوران تا امروز ،دسترسي به دريا يکي از از عوامل مهم براي توسعه طلبي کشورها بوده است .حتي
تصور مي شود در اختيار داشتن آبهاي آزاد ،شرط ضروري براي رسيدن به يک قدرت جهاني است (عزتی:1380 ،
 .)78از اینرو موقعیت دریایی تا حد قابل توجهی در بازیگری و قدرت یابی بازیگران و مکانها تأثیر مستقیمی دارد و
زمینه ایجاد برتری آن را می تواند فراهم آورد .در این میان شهرها نیز از این قاعده مستثنی نیستند زیرا قرار گیری
شهرها در موقعیت دریایی در مهمترین بعد منجر به آن میشود که شهرها پیوند ارتباطی گستردهای با فضاهای بین
المللی داشته باشند و در شبکه جریانهای بین المللی یا فضای جریان ها بتوانند نقش آفرینی گستردهای داشته باشند.
همچنین ،این موقعیت دریایی برای شهرها زمینه ساز شکلدهی به اقلیم نسبتًاًا معتدل ،پوشش گیاهی و زمین های
حاصل خیز برخوردار شود و ُبُبعد بسیار مهمی دیگری که موقعیت دریایی به شهرها میدهد آن است که کارکردهای
متنوع تری از سایر شهرها به آن شهر می بخشد از جمله آن می توان به (توریسم و گردشگری ،ماهیگیری ،تجارت و
ترانزیت کاال) اشاره نمود.
 منابع معدنیمنابع معدنی نیز در امر صنعت و تولید مایحتاج زندگی بشر و نیز صادرات کشورها کاربری دارد .به ویژه منابع کانی
فلزی و استراتژیک نظیر مس ،آهن ،منگنز ،اورانیوم ،طال و ...که هم در صنعت و هم در امور نظامی و دفاعی مورد
استفاده قرار می گیرند .کشورهای دارنده آن اگر پیشرفته باشند از آن برای توسعه صنعتی و تولید کاال و ایجاد ارزش
افزوده استفاده می کنند و کشورهایی که توسعه نیافتهاند نیز از آن برای صادرات کاال و تأمین نیازهای ارزی خود در
رابطه با واردات استفاده مینمایند .در هر صورت این منابع در حکم ثروت های یک کشورند که مورد استفاده قرار
میگیرند .یکی از عوامل مهم که باعث قدرتمند شدن شوروی و آمریکا در گذشته و نیز چین و برزیل در آینده میشود
همین منابع طبیعی بوده که حداقل در زمینه سازی قدرتمندی آن موثر بوده و میباشد (حافظنیا .)282 :1390 ،همانطور
که از مطالب باال استنباط میشود میتوان به این منبع به عنوان یکی از منابع طبیعی قدرت موجود در شهرها اشاره
نمود .زیرا هر کشوری در سطوح خردتر دارای استان یا همان شهرهایی میباشد که این منابع در دل آن استان و یا
شهرها قرار دارد .زمانی که این منابع در آن شهرها وجود دارد و کشف و استخراج میشود در قدم اول در شهرهای
مدرن و صنعتی همان شهر به توسعه می رسد و در قدمهای بعدی به سایر مناطق کشور اشاعه پیدا میکند و این منبع
قدرتی را در اختیار شهر میگذارد که در رقابت با سایر شهرها به برتری دست مییابد .اما وجود این منبع در کشورهای
در حال توسعه بالعکس میباشد به طوری که این منبع را در شهرهای مورد نظر کشف و شناسایی شده و سپس آن را
استخراج می نمایند و دیگر در آن شهر فرآیندی جهت تبدیل آن به ماده دیگری صورت نمیگیرد و از همان جا به
سایر کشورها صادر میشود و پس از اتمام این منبع ،آن شهر از لحاظ مورفولوژیک شهری ،دچار چشم اندازی زشت
میشود که دید ساکنین شهر را نسبت به آن شهر تغییر داده و زمینه مهاجرت شهروندان را از آن شهر فراهم میآورد.
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پس وجود یک منبع جغرافیایی قدرت در یک شهر بسته به توسعه یافتگی آن کشور و همچینن نوع استفادهای که قرار
است از آن منبع شود بستگی دارد.
 منابع انرژیمنابع انرژی شامل نفت ،گاز ،ذغال سنگ و غیره است که در امور مختلف یک کشور کاربری دارد .کاربریهای عمده
این مواد عبارت است از حمل و نقل ،گرمایش و سرمایش ،سکونتگاه ،صتعت و کشاورزی ،تغذیه و طبخ غذا،
پتروشیمی و غیر آن (حافظنیا .)281 :1390 ،بنابراین در بعضی از شهرها این منابع کشف و شناسایی و سپس استخراج
و مورد استفاده در صنعت قرار میگیرند .وجود این منابع در شهرها عالوه بر آن که میتواند نیازهای خود را برطرف
سازد ،نیازهای موجود در سطوح ملی و حتی بینالمللی را هم میتواند برطرف سازد .همین امر زمینه آن را فراهم
میآورد تا این شهرها به عنوان شهرهای سرشار از منابع انرژی و شهرهای طالیی در جهان نام گیرند و شهره جهانی
شوند .از این رو وجود منابع انرژی به خودی خود میتواند زمینه توسعه و به قدرت رسیدن شهر را در مقابل سایر
شهرها فراهم سازد .از این رو منابع انرژی میتواند یک عامل طبیعی مهم ،نقش مهمی را در به قدرت رسیدن شهرها
جهت رقابت با سایر شهرها داشته باشد .اما در برخی کشورها ،شهرهایی که از این منبع قدرت طبیعی برخوردار هستند
به دلیل دخالت دولت در کشف و استخراج و فروش آن هیچ سهم قدرتی از آن این شهرها نمیشود بلکه این شهرها
در آیندهای نزدیک به دلیل به اتمام رسیدن منابع انرژیشان به شهرهای فقیر تبدیل شده و شهروندان آن به دلیل بیکاری
و توقف توسعه در آن شهر به سایر شهرها مهاجرت میکنند .بنابراین ،وجود این منبع جغرافیایی قدرت در شهرها هم
میتواند زمینه توسعه و به قدرت رسیدن شهرها را فراهم سازد.
 منابع طبیعی (آب ،اقلیم مناسب ،مرتع و جنگل ،بهره وری زمین و غذا)؛آب :حیات انسانی و امکان زیست گروههای انسانی در فضاهای جغرافیایی و قلمرو دولتها و کشورها ،مستلزم وجود
زیربنای آب و خاک و آب و هوای مساعد و نظایر آن است .بنابراین آب یکی از معضالت اصلی آینده بشریت است
و یکی از منابع اصلی کشمکش را تشکیل خواهد داد .آب در اشکال گوناگون مصرف نظیر آشامیدن ،کشاورزی،
صنعت ،بهداشت و غیره نیاز اساسی انسان را تشکیل خواهد داد .اب در اشکال گوناگون مصرف نظیر آشامیدن،
کشاورزی ،صنعت ،بهداشت و غیره نیاز اساسی انسان را تشکیل میدهد .کشورهای دارنده این ذخایر مهم می توانند
نیاز خود را به خوبی برطرف کنند .ولی کشورهای دچار کمبود منابع آب نظیر خاورمیانه ناگزیرند بخشی از منابع ملی
را صرف تأمین آب نمایند و برخی نیز به دلیل آلودگی این منبع دچار مشکل هستند (حافظنیا .)280:1390 ،بر این
پایه میتوان گفت که آب به عنوان مهم ترین و باارزشترین منبع جغرافیایی در اختیار بشر قرار دارد و حتی اولین
سکونتگاهها در کنار رودها دایر گردید و نخستین انسانها از همان دوران به این موضوع پی برده بودند که بدون آب
نمیتوان زندگی نمود و زندگی دچار سختیهای بسیاری میشود .از اینرو با گذر زمان و شکل گیری سکونتگاههای
جدید و تبدیل شهرها به شهرهای مدرن و توسعه یافته و در حال توسعه روز به روز بر میزان شهرنشینی در جهان
افزوده میشود .تأمین آب مورد نیاز این شهرها امری دشوار میباشد و چون در دهههای اخیر تغییرات اقلیمی زمینه
ساز افزایش خشکسالی ها شده است و یا این که به دلیل صنعت ناقص سدسازی و ساخت بی رویه سد شهرها شاهد
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نابودی ذخایر جاری آب خود به صورت سنتی بوده اند به نحوی که بیشتر شهرهای کنونی دچار بحران شدید آب
هستند .لذا این منبع جغرافیایی قدرت به آن سطح از ارزش رسیده است که از سطح ملی فراتر رفته و به سطح بین
المللی رسیده است و مدیران شهری اکثر کشورهای خاورمیانه و آسیایی بر آن هستند تا با در پی گرفتن دیپلماسی آب
در روابط خود با سایر شهرهای داخلی و خارجی این نیاز مهم شهری خود را برطرف نمایند .از این با توجه به نقش
بستر ساز و با اهمیت آب برای شهرها به عنوان یک منبع جغرافیایی قدرت مطرح می شود که ارتباط مستقیمی با
زندگی روزمره شهرنشینان دارد.
اقلیم مناسب :آب و هوای مطلوب و معتدل بر قدرت یک کشور و حتی در سطح خردتر (شهرها) تأثیر مثبت دارد
زیرا اول در تولید مواد غذایی اثر دارد ،دوم میزان تخریب و آسیبرسانی ناشی از هنجارهای اقلیمی به حداقل میرسد
و منابع ملی تلف نمیشود (نظیر سیل و طوفان) ،سوم بخشی از منابع ملی صرف فراهمسازی شرایط مناسب زیست
برای انسان نمی گردد (تهویه مطبوع یا گرمایش و سرمایش) و منابع انرژی تلف نمیشود .مث ًالًال شرایط معتدله کشورهای
مدیترانه شمالی و اروپای غربی نسبت به شرایط سخت سیبری یا صحرای عربستان یا شبه قاره هند برای توسعه و
کسب قدرت بسیار مناسبتر است .از این رو تصور این که یک قدرت جهانی از سرزمینهای یخبندان قطب جنوب
و یا بیابانهای خشک و سوزان صحرا قد علم میکند بسیار اندک است (حافظنیا .)281:1390 ،از اینرو اقلیم مناسب
در شهرها یکی از مهمترین منابع جغرافیایی قدرت در شهرها به شمار میرود که درجه توسعه یافتگی و پیشرفت
شهرها به میزان زیادی با آن در ارتباط است .اقلیم مناسب در یک شهر شادابی شهروندان را فراهم میکند ،منجر به
حاصلخیزی زمینهای کشاورزی موجود در شهر ،جذب سرمایه گذاران و گردشگران و غیره میشود.
در کنار این رویکرد نسبت به اهمیت و جایگاه برجسته اقلیم به عنوان یک منبع جغرافیایی قدرت باید توجه داشت
رویکرد جدیدی در حال شکلگیری و توسعه است که بیان میکند ،تا چندی پیش گفته میشد که هوا و آب به طور
فراوان در طبیعت وجود دارد و از نظر اقتصادی ارزش مبادالتی ندارد .چرا که کاالها وقتی ارزش اقتصادی خواهند
داشت که در قلمرو مبادالت و بازرگانی قرار بگیرند .اما امروزه تأمین هوا و حتی آب سالم در شهرهای بزرگ نه تنها
یکی از مسایل مهم شهرها است ،بلکه تدارک یا سالم سازی آن نیز با هزینه سنگین امکان پذیر است .شهرنشینان برای
زندگی به آب و هوای سالم نیازمندند و این نیاز سرانه رقم قابل مالحظهای را تشکیل میدهد و به موزات پیشرفتهای
تکنیکی این نیاز رو به افزایش میرود (خمر .)272 :1385 ،بر این مبنا ،وجود خود اقلیم با شرایط مناسب و طبیعی که
قابلیت بازیابی و جریان درست را در فضاهای جغرافیایی نظیر شهرها و به ویژه کالنشهرها را فراهم آورد از منابع
جغرافیایی قدرت برجسته در فضاهای شهر محسوب میشود.
 سایر منابع جغرافیایی قدرت (طبیعی)شاید به صورت کلی بتوان از موارد ذیل به عنوان منبع جغرافیای قدرت با ماهیت طبیعی در شهرها نام برد :موقعیت
شهر نسبت به گسلها ،آبهای زیر زمینی ،چشمانداز طبیعی شهر ،شرایط توپوگرافی مناسب و غیره.
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ب) منابع جغرافیایی قدرت با ماهیت انسانی
 کمیت جمعیتازدیاد جمعیت و کاهش منابع زیست محیطی ،به افزایش مهاجرت از روستا به شهر و رشد سریع شهرنشینی منجر
میگردد .در پایان قرن حاضر ،نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد .از این طریق ،فشار بیشتری بر
خدمات زیربنایی و منابع کمیاب وارد خواهد شد .بر اساس گزارشات و پیشبینیهای سازمان ملل و بانک جهانی ،تا
سال  2030بیش از  80درصد جمعیت جهانی در شهرها زندگی خواهند کرد ( .)Myers & Wyatt, 2004: 285از اینرو
دنیای در حال توسعه به دنیای شهری تبدیل خواهد گردید ،بدون این که خدمات و امکانات الزم برای شهرنشینان
فراهم آید.
بنابراین ،با همه پیشرفتهایی که در تمامی شهرها پدید آمده است ،کمیت جمعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده
قدرت شهری میباشد .از این رو جمعیت زیاد در یک شهر پیش شرط قدرت شهر محسوب میگردد ولی عامل تعیین
کننده و قطعی نیست .اما به طور حتم میتوان گفت که در شهرهای توسعه یافته کمیت جمعیت عامل اصلی توسعه
میباشد زیرا در این شهرها تمامی جمعیت ساکن دارای تخصصهای گوناگونی هستند که شهر را محل زیست خود
میدانند و در آبادانی و توسعه آن تالش میکنند اما در شهرهای توسعه نیافته این جمعیت عامل عکس را دارد .اما
مهمترین مسأله کمیت جمعیت در شهرها آن است که اگر شهری جزو شهرهای پرجمعیت جهان نباشد و تبدیل به
یک مگاالپلیس نشده باشد نمیتواند در عصر جهانی شدن به یک قدرت درجه یک در سطوح نظام شهری تبدیل شود
و این مقام را حفظ کند .بنابراین بدون وجود جمعیت عظیم ،تداوم فعالیت کارخانههای صنعتی الزم برای هدایت
موفقیت آمیز امری محال و غیر ممکن است .بر این اساس کم و زیاد بودن جمعیت کام ًالًال در سیاستهای شهری تأثیر
گذار است .خالصه آن که جمعیت شهر ،اعتماد به نفس در داخل و ترس در خارج را به همراه دارد و زمینه ساز
قدرت شهر است.
 کیفیت جمعیتکیفیت جمعیت یکی از منابع جغرافیایی قدرت به شمار میرود که در اهمیت و جایگاه یافتن شهرها نقش بسیار موثری
دارد .کیفیت جمعیت به خودی خود در درون خود «استعدادهای علمی و نیروی انسانی با سواد» را داراست .اما در
عصر حاضر شهرها تبدیل به مکانهایی گشته اند که بیشترین جمعیت را در درون خود جای داده است .از این رو
برای پیشرفت و توسعه شهر و تبدیل جایگاه شهر از سطوح پایین و رسیدن به سطوح باالتر یعنی شهرهای جهانی
«کیفیت جمعیت» عامل مهمی میباشد .زیرا این انسانها هستند که محیط را میسازند و در آن زندگی میکنند .هر
چقدر که در یک شهر شهروندان از فرهنگ و آموزش باالتری برخوردار باشند عمومًاًا کیفیت جمعیت به عامل مهمی
در قدرت شهری تبدیل میشود زیرا در این شهرها شهروندان به حد مورد نیاز توانمند شدهاند و در رشد و پیشرفت
شهر و سایر بازیگریها تاثیر گذار هستند .از این رو در عصر حاضر جهانیشدن عالوه بر تقویت شدید رشد اقتصادی
و ایجاد فرصتهایی برای فرایندهای توسعهی منطقهای و شهری ،زمینه برای ظهور جامعه شهری پویا و فعال که طالب
مجموعهای متنوع از حقوق انسانی ،اجتماعی و سیاسی است مهیا نموده است.
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 ساختار جمعیتساختار جمعیت ارتباط مستقیمی با قدرت شهری دارد .هر چقدر که یک شهر دارای نیروی جوان و فعال در رده سنی
 18الی  45سال باشد آن شهر در سطوح سلسله مراتب شهری از قدرت باالتری برخوردار است .از این رو امروزه ما
در عصری از زمان حضور داریم که اکثر جمعیت آن شهرنشین است و برای یک شهر در رقابت با سایر شهرها بسیار
مهم است که از نیروی کار جوان برخوردار باشد .شهرهای دنیا به ویژه در اروپا به دلیل کم بود زاد و ولد و کنترل
جمعیت با کمبود جمعیت فعال و جوان روبه رو هستند و دارای ساختار جمعیت کهنسال هستند که آینده این شهرها
را به شدت به خطر انداخته است .زیرا شهر جهت تامین نیروی انسانی خود در بخش صنعت ،خدمات و کشاورزی
نیاز به نیروی فعال و جوان دارد که نبود آن آینده آن شهر را با چالش و بحران مواجه میکند و اما جهت مقابله با
بحران اقدام به مهاجرپذیری و تشویق جمعیت جوان با سیاستهایی خاصی به آن شهر را می نماید .اما به طور کلی
در شهرهای امروزه ساختار جمعیت به عنوان یک عامل مهم قدرت شهری مطرح میباشد.
 مرکزیت ایدئولوژیکشهر همچون موجودی زنده پیوسته دستخوش دگرگونی است .این دگرگونی در گذر زمان ،شکل شهرها را به سوی
هدفهای ویژهای سوق میدهد .برخی از شهرها امروزه از شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نظامهای
حاکم بر خود اثر می پذیرند که نه تنها در کالبد و فیزیک ،بلکه در هر زمینه نشان از چیرگی ایدهها و اندیشههای
فرمانروایان و گردانندگان شهرها دارند .فضای شهری را در واقع میتوان تولید اجتماعی -اقتصادی دانست که بازتابی
از کارکردهای سیاسی و اقتصادی است .عدالت اجتماعی ایده مشترک بسیاری از اندیشمندان و رهبران سیاسی کشورها
بوده است که بر اساس آن بسیاری از شهرها در زمان ها و مکانهای مختلف ایجاد شده اند .تعبیرهای متفاوت از این
ایده مشترک اساس تفاوت در سازمان فضایی شهرها در مناطق مختلف است .به گونهای که شهرهایی که در سایه
اندیشه های ایرانی -اسالمی پدید میآیند و رشد میکنند ،بسیار متفاوت از شهرها در نظام سوسیالیستی هستند و دو
فضای جغرافیایی و دو جهان متفاوت برای ساکنان خود پدید می آورند (سجادی .)37:1393 ،به عنوان مثال نقش شهر
قم در ایران به عنوان مرجع تولید کننده دانش دینی که از گذشتهها صبغه ای مذهبی داشته است این شهر را به مرکزیت
ایدئولوژیک تبدیل کرده است .از این رو در این سالها ،عاملی که بر اهمیت دینی و سیاسی این شهر افزود؛ تأسیس
حوزه علمیه قم و تبدیل شدن این شهر به دومین مرکز علمی جهان تشیع بود (زنگنه و حمیدی .)77:1395 ،بنابراین
داشتن مرکزیت ایدئولوژیک برای یک شهر به عنوان یک منبع جغرافیایی بسیار مهم با ماهیت انسانی به شمار میرود.
 مرکزیت دینی و مذهبیپیدایش شهر یکی از بزرگترین تحوالت فرهنگ بشری و نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی بوده است که موجب
دگرگونی در روابط متقابل انسان با همنوعان خود شده است .در خصوص علل شکلگیری اجتماعات مدنی نظریات
متعددی بیان شده است که شهر را از جوانب مختلف نقد و بررسی کردهاند .مهمترین این دیدگاهها ،دیدگاه قرآن کریم
درباره شهر است که نقش غیرقابل انکار مذهب در روند توسعه شهری را ملموستر نشان میدهد .از اینرو در دورههاي
مختلف بشري ،عوامل متعددي در شکل گيري يا آبادي شهرها موثر بوده اند .از جمله ميتوان به کوهها ،رودها ،بناها،
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راهها ،مذهب ،آداب و رسوم اشاره کرد .دين به عنوان عنصري فرهنگي ،منشأ ايجاد تغ يي ر و تفاوت در سرزمينهاي
مختلف است .دستورات دين اسالم به گونهاي است که در محيط شهري امکان تحقق بيشتري داشته و حکومتهاي
اسالمي تاسيس يا توسعه شهر را براي قدرتنما يي  ،رسيدن به اهداف آرماني ،اجتماعي و سياسي در برنامه خود داشته
اند .در اين دوره اولين نمونه تاثير يک بنا به عنوان عامل ديني و مذهبي در آبادي شهر ،به نام مسجد پيامبر (ص) در
شهر مدينه است .بناهاي مذهبي نقش موثري در شکلگيري يا توسعه بسياري از شهرها به خصوص در ايران و ساير
مناطق تحت نفوذ اسالم داشته و در جنبههاي گوناگون تاريخي ،هنري ،مذهبي و اجتماعي در معماري نقش اساسي
داشتهاند که تمرکز و توجه بر اين بناها ميتواند باعث ايجاد يا گسترش شهر در اين محدودهها يا تبديل آن به قطب
گردشگري شده (نثاری و همکاران )29:1395 ،و زمینه قدرتیابی و مطرح شدن شهر را در جهان به عنوان یک شهر
دینی مذهبی فراهم آورد .برای نمونه میتوان به شهر مکه ،مدینه ،مشهد ،قم ،کربال و نجف اشاره نمود.
 ماهیت تاریخیدر قرن حاضر که عصر شهرها میباشد ،شهرها دچار بحران هویتی شدهاند .اما در سطح دنیا شهرهایی وجود دارند که
از قدمت و گذشته بسیار دوری برخوردار هستند .این شهرها در سطح جهانی بسیار مهم و قابل توجه هستند و به
عنوان یکی از مهمترین و باارزشترین جنبههای جذب گردشگر و همچنین هویتدهی به فضاهای ملی به حساب
میآیند .باید همواره در نظر داشت که آثار تاریخی یکی از اصلیترین جاذبههای مورد توجه گردشگران است و زمانی
که سراسر یک شهر اثری تاریخی به شمار رود و بافت تاریخی آن نیز حفظ شده باشد ،قابلیت تبدیل شدن به یک
قطب گردشگری را دارد .بنابراین باید مد نظر داشت که به تنهایی قدمت شهرها مد نظر قرار نگرفته بلکه در کنار این
موضوع ،حفظ ماهیت تاریخی و بافت اصلی شهر از اهمیت باالیی برخوردار است .شهر تاريخى بنا به تعريف ،شهرى
است كه اقتصادش عمدتا متكى بر گردشگرى است و شهرتش به سبب مشخصههاى تاريخى آن است .منافع اقتصادى
شهر تاريخى از ميراثش و محتواى بىنظير و سيماى سنتى و كهن آن تامين مىشود .بنابراين از مفهوم شهر تاريخى
ميراثى ،گذشته به دليل «زيبايى» و «بىنظيرى» فرم كالبد و كاركرد بناها ،محالت و شهر و حفاظت فعال آنها مطرح
مىشود .يعنى در واقع نگرش «درونزا و پايدار» به جاى «نگرش برونزا» و «مقطعى» براى حفظ و حراستشهر اهميت
مىيابد .بنابراین داشتن ماهیت تاریخی در یک شهر همانند «شیراز در ایران ،آتن در یونان ،ممفیس در مصر» خود نقطه
قدرت و پتانسیلی برای یک شهر میباشد که در رقابت با سایر شهرها بتواند به برتری دست یابد .زیرا شهریهایی که
دارای ماهیت تاریخی هستند دارای اصالت ،هویت و تمدن میباشند که به کالبد شهر روح و جان بخشیده اند و شهر
را به یک مکان مهم حتی در سطوح جهانی در عصر حاضر تبدیل نموده است.
 سایر منابع جغرافیایی قدرت (انسانی)شاید به صورت کلی بتوان از موارد ذیل به عنوان منبع جغرافیای قدرت در شهرها نام برد :ساختار سیاسی یا نظام
حکومتی ،دولت و حکومت محلی ،احزاب سیاسی موجود در شهر ،مشارکت سیاسی شهروندان ،میزان آشنایی
شهروندان با حقوق خود و غیره.
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ج) منابع جغرافیایی قدرت با ماهیت ترکیبی
 موقعیت نسبی شهرشهرها بر اثر گذر زمان تکامل یافته اند و به شهرهای کنونی تبدیل شدهاند .اما یکی از عوامل مهمی که در تکامل یابی
شهرها تأثیرگذار است ،موقعیت نسبی شهر میباشد .زیرا اگر یک شهر از موقعیت نسبی خوبی برخوردار باشد ،زمینه
پیشرفت و توسعه و دسترسی به خدمات در آن شهر بیشتر از سایر شهرها در مناطق دیگر است .بنابراین داشتن موقعیت
نسبی برای یک شهر از جمله منابع قدرت با ماهیت ترکیبی میباشد که در قدرتیابی یک شهر نقش بسیار مهمی را
دارد .منظور از موقعیت نسبی در یک شهر «دسترسی به شهرهای بزرگتر ،دسترسی به آبهای آزاد ،دسترسی به
بازارهای اقتصادی و مجتمع های صنعتی و غیره» که هر کدام از این عوامل نقش بسیار مهمی در شکلگیری و
قدرتیابی شهر دارند اما میزان ارزش و تأثیرگذاریشان متفاوت است .از اینرو ،شهرها همواره تالش میکنند تا با
ساختن موقعیت مطلوب برای خود همواره زمینه قدرتیابی خود را فراهم کنند و بعضی از شهرها به دنبال آن هستند
تا در تقسیمات سیاسی از یک شهر جدا شده و مستقل شوند تا موقعیت نسبی خود را ارتقاء دهند و یا این که با یک
شهر بزرگتر اقدام شده و از منابع موجود در آن شهر استفاده کنند .بر این مبنا ،میتوان گفت یکی از مهم ترین عواملی
که در تکامل و قدرت یابی شهر اثر دارد ،موقعیت شهر نسبت به آبهای آزاد ،مراکز قدرت ،مراکز ثروت و غیره می
باشد.
 موقعیت مرکزی و کانونیدرباره موقعیت مرکزی و کانونی شهرها میتوان در دو سطح آن را بررسی نمود .یک سطح ملی و دیگر سطح فراملی
و نقش آفرینی شهرها به عنوان یک موقعیت کانونی و مرکزی در مقابل سایر شهرها .در سطوح ملی اگر شهری از
موقعیت مرکزی و کانونی برخوردار باشد به طور بالقوه بیشتر ظرفیتها و پتانسیلها ،امکانات و خدمات سرازیر آن
شهر شده و آن شهر از قدرت فراوانی برخوردار می شود به طوری که با قدرتی که در اختیار دارد به عنوان یک کانون
تمام منابع و سرمایه را از سرتاسر نقاط یک کشور جمعآوری کرده و به سمت خود روانه میکند .همچنین از طرف
دیگر این شهرها به دلیل داشتن موقعیت مرکزی و کانونی تمامی سازمانهای مهم ،ادارات و سرمایه و منابع سرشار و
غنی را در خود جای دادهاند و هیچ شهری توان رقابت با این شهرها را ندارد زیرا در سطوح سلسله مراتب شهری در
باالترین نقطه قرار دارد که اصلیترین نقش این شهرها در سطوح ملی عامل پیوند دهنده شبکه سرمایه شهری در
سطوح ملی بین شهرها میباشد .همین امر منجر به قدرت یابی این شهرها شده است که این عامل زمینه آن را به وجود
آورده تا این شهرها بتوانند با نقش آفرینی در سطوح ملی به نقش آفرینی در سطوح فراملی هم بپردازند و موقعیت
کانونی خود را در تمام سطوح حفظ کنند .با وجود اهمیت تاریخی شهرها در جوامع ملی ،برخی از شهرها که پیوند
بیشتری با جهانی شدن دارند ،به مرکزیت در سطح جهانی دست یافتهاند .از نظر ساسن ،آنها فراتر از نقش تاریخی
به عنوان مراکز تجارت و بانکداری بینالمللی ،اکنون به چهار روش جدید نیز مرکزیت یافته اند .اول ،به عنوان نقاط
فرماندهی بسیار متمرکز در سازمان اقتصاد جهانی؛ دوم ،به عنوان مکانهای استقرار شرکتهای مالی و خدمات
تخصصی و جایگزین صنایع کارخانهای به عنوان بخش صنعتی هدایت کننده؛ سوم ،به عنوان مکانهای تولید نوآوری
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ها در زمینه صنایع جدید و چهارم به عنوان بازارهایی برای عرضه تولیدات و نوآوریها میباشند (پوراحمد و همکاران،
 .)34:1390بنابراین شهرهایی که در سطوح ملی دارای موقعیت کانونی و مرکزی هستند از قدرت کمتری نسبت به
شهرهایی که هم در سطح ملی و هم در سطح فراملی دارای موقعیت کانونی و مرکزی هستند برخوردار میباشند .از
اینرو موقعیت کانونی و مرکزی یکی از منابع جغرافیایی قدرت به شمار میرود.
 موقعیت نظامیهر گونه اقدام برای دفاع و حمله نظامی نيازمند مکانيابی درست می باشد ،مکانيابی ،انتخاب بهترين و مطلوب ترين
نقطه و محل استقرار است به طوری که پنهان و مخفی کردن نيروی انسانی ،وسايل و تجهيزات و فعاليت ها را به
بهترين وجه امکانپذير سازد (موحدینيا .)75 :1386 ،مکانيابی درست و اصولی مراکز نظامی يکی از مهمترين اقداماتی
است که موجب کاهش قابل توجه هزينهای بعدی مرتبط با فعاليتها و پيشامدهای مربوط به اين مراکز خواهد بود و
با فزايش قابليت پدافند غير عامل اين مراکز ،ضريب امنيتی آنها را افزايش و احتمال حمالت دشمنان و اثرات تخريبی
حمالت احتمالی را کاهش خواهد داد (نصيري .)2 :1388 ،از اینرو داشتن موقعیت نظامی خوب در یک شهر میتواند
زمینه توجه و افزایش جایگاه شهر را فراهم آورده و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه شهر را به صورت مداوم و
پایدار فراهم آورد .بنابراین داشتن موقعیت نظامی خوب در یک شهر امنیت را به آن شهر داده و امنیت منجر به توسعه
و پیشرفت یک شهر میشود و این شهرها چون دارای موقعیت نظامی خوب میباشد تا حد امکان از هر آفندی در
امان هستند که خود همین امنیت زمینه قدرت یابی و نقش آفرینی این شهرها را در بازیگری در سطوح ملی و فراملی
را فراهم میآورد.
 مرکزیت سیاسیدر قرن حاضر به دلیل اهمیت یافتن جایگاه شهرها در سلسله مراتب سطوح بازیگری و قدرت شهرها کارکردهای
متنوعی به خود گرفتهاند که داشتن مرکزیت سیاسی در یک شهر از جمله آن میباشد که یکی از منابع جغرافیایی
قدرت با ماهیت ترکیبی به حساب میآید .از این رو به طور کلی میتوان گفت شهرهایی که عمومًاًا دارای مرکزیت
سیاسی هستند جزو شهرهای پایتختی به حساب میآیند که تمامی سازمانهای محلی و حکومتی در آن جا مستقر
است و فرآیند سیاست و خط مشی از آن جا به سایر نقاط تسری پیدا میکند .بنابراین داشتن مرکزیت سیاسی در یک
شهر پتانسیلی است که آن شهر را در رقابتهای شهری از سایر شهرها متمایز مینماید زیرا که هیچ شهری قدرت و
توان رقابت با آن شهر را (در بیشتر موارد) ندارد .از این رو شهرها با در اختیار داشتن مرکزیت سیاسی در دو سطح
ملی و فراملی به ایفای نقش میپردازند و با ورود خود به عنوان یک شهر جهانی سعی در تغییر سیاست های بین
المللی شهرها دارند .شهرها به خصوص شهرهای جهانی عمومًاًا دارای ساختار سیاسی بسیار قوی میباشند.
بنابراین از مشخصههای مرکزیت سیاسی شهرهای جهانی به بررسی مشغولیت سیاسی ،تبادل نظر و خط مشی سیاست
گذاری ،برگزاری کنفرانسهای بین المللی و ارتباطات سیاسی را در مقایسه با دیگر شهرها می پردازد .شهر جهانی،
مرکز استقرار نهادهای قدرت در سطح ملی و بین المللی است (پوراحمد و همکاران .)37:1390 ،از اینرو شهرهای
جهانی با در اختیار داشتن مرکزیت سیاسی در رخدادها و فعالیتهای جهانی اثر گذار بوده و در آن ها مشارکت می
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نمایند ،به طور نمونه شهرهای واشتگتن ،لندن ،توکیو ،نیویورک ،برلین ،رم ،مسکو ،مکزیکوسیتی ،دهلی پایتخت های
اصلی اتحادیه ها و ملل تأثیرگذار در جهان می باشند .مراکز سازمان های بین المللی (به طور مثال بانک جهانی ،مراکز
ناتو) در این شهرها می باشند (زرقانی و اسکندران )752:1391 ،که این شهرها را در سطوح بین المللی تبدیل به
مرکزیت سیاسی نموده است .بنابراین ،به هر میزان یک شهر بتوانند در این عرصه گوی سبقت را از سایر شهرها در
سطح ملی ،منطقهای و حتی جهانی به رباید قاعدتًاًا از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد و نقشآفرینی و بازیگری
خود را تا حد قابل توجهی میتواند در سطوح مختلف افزایش دهد .بر این مبنا ،دارا بودن و دستیابی به مرکزیت
سیاسی در سطوح مختلف محلی ،ملی و منطقهای و حتی جهانی یکی از منابع برجسته جغرافیایی قدرت محسوب
میشود.
 مرکزیت اقتصادیمرکزیت اقتصادی در قرن حاضر به دلیل اهمیت یافتن مسائل اقتصادی به یکی از عوامل مهم درتبدیل شهر به بازیگران
عرصه بین المللی میباشد .از این رو به طور کلی میتوان گفت شهرهایی که عمومًاًا دارای مرکزیت اقتصادی هستند،
جزو شهرهای تجاری با اقتصاد جهانی می باشند و در سطوح باال سلسله مراتب شهری قرار دارند که دارای قدرت
بسیار مضاعفی می باشند .زیرا مرکزیت پیوند دهنده اقتصاد در سطوح ملی و حتی فراملی به حساب میآیند .بنابراین
داشتن موقعیت و مرکزیت اقتصادی در یک شهر پتانسیلی است که آن شهر را در رقابتهای شهری از سایر شهرها
متمایز مینماید .از اینرو شهرها با در اختیار داشتن مرکزیت اقتصادی در دو سطح ملی و فراملی به ایفای نقش
میپردازند و با ورود سرمایهگذاری خارجی ،جذب گردشگر ،بسترسازی رخدادهای بینالمللی ،صدور خدمات و
دانش ،تبدیل کردن قابلیتهای شهر به برند شهری این مرکزیت خود را حفظ نموده و سعی در ارتقاء آن به عنوان
یک بازیگر در سطح بین المللی را دارند .در بیانی دیگر ،شهرها به دلیل دارا بودن واحدهای بین المللی گوناگون
همیشه در مرکز اقتصاد جهانی قرار داشتهاند .از این رو با وجود ترکیبی بودن تأثیرات جهانیشدن بر شهرها ،اقتصاد
جهانی ،بیشترین تأثیرات را بر شهرها داشته است و شهرها را تبدیل به مرکزیت اقتصادی نموده است به گونهای که
شهرها را تبدیل به شبکهای از شهرها نموده است .بنابراین ،شبکه شهری جهانی ،دربرگیرنده مجموعه شهرهایی است
که عمدتًاًا به حمایت از فعالیتهای اقتصاد جهانی مشغولند .در این شبکه شهری ،برخی تولید کننده خدمات پیشرفته
هستند و برخی بازارهای مصرف را تشکیل میدهند .بعضی نیز مفصل پیوند دهنده اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی یا
محل استقرار ادارات مرکزی شرکتهای فراملی و مراکز مالی و مبادالت سهام و سرمایه هستند .عالوه بر نقشهای
مرتبط با اقتصاد جهانی ،نقشهایی در زمینههای فرهنگی و سیاسی در مقیاس جهانی نیز به توسعه شبکه شهری جهانی
کمک میکنند .بر اساس نظر ساسن ،این نقشهای متنوع منجر به پراکندگی نقشهای جهانی در شهرهای متعدد میشود
که زمینه شکل گیری شبکهای از جریانات میتنی بر همکاری و وابستگی بین آنها را فراهم میکند .از این رو شرکت
های فراملی که فعالیت اقتصادی خود را در سراسر جهان پراکندهاند و جریانات سرمایه ،نیروی کار و اطالعات را بر
میانگیزند ،مهمترین عوامل تشدید کننده جریانات بین شهری در مقیاس جهانی محسوب میشوند (پوراحمد و
همکاران .)35:1390 ،بنابراین ،به هر میزان یک شهر بتوانند در عرصه اقتصاد و بسترسازی جهت شکلدهی به مرکزیت
اقتصادی گوی سبقت را از سایر شهرها در سطح ملی ،منطقهای و حتی جهانی از دیگر شهرها به رباید قاعدتًاًا از قدرت
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بیشتری برخوردار خواهد شد و نقش آفرینی و بازیگری خود را تا حد قابل توجهی میتواند در سطوح مختلف افزایش
دهد .بر این مبنا ،دارا بودن و دستیابی به مرکزیت اقتصادی یکی از منابع برجسته جغرافیایی قدرت محسوب میشود
که زمینهساز قدرتنمایی و همچنین رشد و توسعه شهرها را فراهم میآورد.
 مرکزیت ارتباطیشبکه ارتباطی شهرها نقش شریانهای حیاتی آن را ایفا میکنند و در طرح های توسعه شهری یکی از خطوط اصلی
و تعیین کننده به شمار میرود .اهمیت مرکزیت ارتباطی در شهرها به نحوی است که نمیتوان آنها را منفک از یکدیگر
دانست ،زیرا کلیه فعالیتهای ساکنان یک شهر اعم از فعالیتهای بازرگانی ،فرهنگی ،اداری ،اجتماعی و  ...بستگی
کامل به شبکه ارتباطی شهر دارد (صدیق میرزایی و سجودی حقیقی .)93:1392 ،از اینرو برخی از شهرها وجود دارند
که پیوند دهنده شبکههای شهری میباشند به گونهای که جهت مراجعت به یک شهر باید از آنها گذشت .این مرکزیت
ارتباطی به این شهرها چنان قدرتی را اعطا مینماید که زمینه توسعه و پیشرفت آن را فراهم میآورد .اما امروزه با
تحوالت گسترده اقتصادی -اجتماعی و تکنولوژیک از جمله در زمینه حمل و نقل و راه های ارتباطی ،مرکزیت ارتباطی
به عنوان یکی از منابع قدرت مطرح میباشد .این روابط در شهرها خود را به شکل جریان جمعیت ،کاال ،عقاید،
سرمایه ،اطالعات و نوآوری نشان میدهد .در مجموع میتوان گفت ،به هر میزان یک شهر دارای مرکزیت ارتباطی
قوی در سطوح مختلف باشد قادر خواهد بود که بازیگری و نقش آفرینی خود را تا حد قابل توجهی در سطوح
مختلف افزایش دهد.
 مرکزیت تولیدی و صنعتیاز گذشتههای دور که شهرها شکل گرفتند و سیر تکاملی خود را میپیمودند از آن زمانها شهرها مکان های مهمی
برای تولید کاالها هستند (رنهشورت .)88 :1386 ،پس شهرها در ماهیت ذاتی خود تولیدی بوده اند .بنابراین ،شهرها
یکی از قالبهای فیزیکی روابط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه است و تغییراتی که در روند شهرنشینی رخ
میدهد ،تابعی است از تغییراتی که در زندگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه صورت میپذیرد .از این رو یکی
از تأثیرگذارترین تحوالت زندگی شهری در طول اعصار گذشته ،وقوع انقالب صنعتی است .تحولی که عالوه بر تغییر
شرایط زیستی و کالبدی زندگی ،به همراه خود فرهنگی را در جوامع انسانی وارد نمود که تأثیر آن بسیار عمیق و وسیع
بوده است .رشد و گسترش کارخانهها ناشی از انقالب صنعتی منجر به تغییرات عمیقی در اندازه شهرها و نسبت
جمعیت ساکن در آن و آهنگ رشد شهرنشینی شد (رضایی و عباسی .)166:1387 ،اما در عصر حاضر این چرخه
تولید صنعت که مرکزیت آن در شهرهای اروپایی بوده و از آنجا به سایر نقاط تسری پیدا کرده ،تغییر جهت داده و
روانه سایر شهرهای نیمه توسعه یافته و در حال توسعه نظیر هند ،چین ،ایران ،برزیل و ...شده است .اما پیشرفت
امروزه شهرهای اروپایی نتیجه آن صنعتی و تولیدی شدن شهرها بوده است .اما هنوز هم صنعت در آن شهرها موجود
میباشد ولی صنعتی که در راستای توسعه پایدار شهر گام برمی دارد و آسیبی به محیط زیست نمیرساند و سعی بر
آن دارند تا با استفاده از سوختهای مناسب در کارهای تولیدی و صنعتی شهر را دچار چالش و بحران نکنند .بنابراین
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میتوان گفت که وجود صنعت پیشرفته و فعالیتهای تولیدی در یک شهر منجر به قدرت یابی آن شهر در رقابتهای
تولیدی و اقتصادی در برابر سایر شهرها میشود.
 سایر منابع جغرافیایی قدرت (ترکیبی)شاید به صورت کلی بتوان از موارد ذیل به عنوان منبع جغرافیای قدرت در شهرها نام برد :موقعیت استراتژیک ،موقعیت
ژئوپلیتیک ،موقعیت مرزی ،زیر ساختها ،راههای ارتباطی و غیره.
د) منابع جغرافیایی قدرت با ماهیت مصنوعی
 مرکزیت تفکر و اندیشهفضاهای جغرافیایی به ویژه شهرها و تغییرات آن به نوعی ساخته و بازنماینده تفکرات و اندیشههای اندیشمندان و
فالسفه است .این تفکرات و اندیشهها اگر چه در بیشتر مواقع فارغ از زمان و مکان در نظر گرفته شده و ارائه می
گردند اما بازخورد اصلی آنها در فضاهایی است که آنها بر بستر آن شکل گرفته و فراگیر شدهاند .بر این مبنا ،بیشترین
تأثیر و تأثر را نیز بر فضایی که در آن ظهور میکنند میگذارند و از سوی دیگر گاهوارهای جهت پرورش و رشد سایر
فضاهای جغرافیایی و شهرها می شوند .مبتنی بر این اهمیت و جایگاه تفکر و اندیشه در زمینه اثرگذاری مستقیم بر
فضای شکل گیری و از سوی دیگر اهمیت یابی آن فضا بعنوان پایه و اساس تغییر و حرکت در سایر فضاها و شهرها،
زمینه برای قدرت یابی و نقش آفرینی شهری که بتواند کانونیت و مرکزیت تفکر و اندیشه را بر عهده بگیرد می توان
قائل شد .به هر میزان این مرکزیت تفکر و اندیشه (سیاسی ،ایدئولوژیک ،اقتصادی و غیره) در شهری نسبت به سایر
شهرها بیشتر باشد قاعدتًاًا اهمیت و جایگاه آن نیز نسبت به سایر شهرها باالتر خواهد بود و مبتنی بر این جایگاه
بازیگری و نقش آفرینی شهر و سایر بازیگران حاضر در آن نیز در سطوح مختلف بیشتر خواهد بود.
 مرکزیت دانش و مهارتبر کسی پوشیده نیست که دانش و مهارت به عنوان یکی از منابع قدرت محسوب میشوند .باید توجه داشت که،
بیشترین فعالیتهای علمی و تولید دانش و مهارت در بزرگترین دانشگاههای دنیا که در کالن شهرهای جهان قرار
دارند انجام می گیرد و این فعالیت یکی از مهم ترین خدمات ارزنده این شهرهای جهانی به جامعه بشری است ،که
در زمینه های مختلف برای حل مشکالت انسانهای روی زمین بسیار مورد استفاده قرار گرفته است (رحمانی،
 .)250:1391بنابراین مرکزیت دانش و مهارت در هر شهری در دانشگاه ها ،پژوهشگاهها و غیره آن نهفته است که آن
دانشگاه با تولید دانش و مهارت و انجام دادن طرح های توسعهای (بنیادین و کاربردی) میتواند زمینه توسعه و
پیشرفت شهر را فراهم آورد که این توسعه در راستای قدرت یابی شهر گام بر میدارد .بر این اساس تیلور به این
مسئله اشاره می کند که امروزه شهری را میتوان جهانی تعریف کرد که به عنوان پایگاه تولید اقتصاد اطالعاتی در
فضای جریان ها نقشی را به خود بگیرد .جهان شهرها در این چارچوب نه بر مبنای جمعیت یا درآمد سرانه ،بلکه بر
اساس جایگاه آن در ساختار شبکهای فضای جریانها قرار دارد .او معتقد است که در عصر اطالعات که هم اکنون در
آن به سر می بریم« ،دانش و مهارت» ،بیش از هر زمانی نشان دهنده قدرت است که آن نیز در جهان شهرها جای
گرفته است .تمرکز دانش به ویژه در خدمات تولیدی پیشرفته همچون ،حسابداری ،تبلیغات ،فعالیت های بانکی و

 304فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 1397

مالی ،بیمه ،حقوق ،مشاوره های مدیریتی سبب شده است تا اقتصاد جهانی در عملکرد بسیار توانایی جلوه کند (زرقانی
و اسکندران .)754-755 -1391 ،بنابراین به هر میزان یک شهر دارای دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و غیره برتر و پیشتاز
باشد قاعدتًاًا از اهمیت و قدرت بیشتری نسبت به سایر شهرها برخودار خواهد بود .بر این مبنا ،دارا بود دانشگاهها و
مراکز علمی و پژوهشی برتر و معتبر در جهان یکی از منابع جغرافیایی قدرت محسوب میشود.
 مرکزیت اطالعاتیبا تحوالت صورت گرفته در طی ورود عصر اطالعات ،اطالعات اهمیت برجستهای در جهان اقتصاد و زندگی سیاسی
و اجتماعی پیدا کرده است .اکنون در مفاهیم تولید ،همکارهای زیاد و فرادولتی توأم با تولید زنجیرهای بینالمللی ،به
انبوهی از اطالعات ،جهت بقا و بهبود مراحل تولید نیاز دارند در واقع بهبود مراحل اطالعات را میتوان مشاهده کرد،
نظیر ارتباطات ماهوارهای که هم دلیل و هم اثر بین المللی کردن اقتصادی ،سیاسی و  ...میباشد .به نحوی که ،میتوان
حداقل در یک نگاه شهرهای دنیا را نقاط جمع آوری اطالعات ،انتقال و تدبیر تجسم کرد .در این مورد دو سلسله
مراتب را میتوان تشخیص داد :الف) سلسله مراتب سیاسی -پارلمان (مجلس) پایتختها نه تنها کرسی نمایندگان
است بلکه مغز حکومتها نیز میباشند و نه تنها نمایندگان منتخب با پیچیدگیها و شایعات و حرفهای بیهوده خود
در آن جا هستند بلکه موسسات دولتی نیز با پروندههایشان ،بانکها اطالعاتی ،و تحلیل گران اطالعات در آن جا
حضور دارند .از یک اداره پلیس کوچک در یک دهکده گرفته تا ادارههای مرکزی پلیس در سطح ملی ،ارتباطات و
اطالعاتی را که موجب بقای دولت است ،پیگیری میکنند .سطوح مختلف این سلسله مراتب در روشهای گوناگونی
اتفاق میافتد بدین ترتیب که آنها پائین ترین سطوح اطالعات را ارسال میکنند ،در حالی که در سلسله مراتب باالتر
نه تنها اطالعات را دریافت میکنند بلکه از آنها برای شکل دادن روشها ،پاسخ گوییها و استراتژیها استفاده
مینماید .به عنوان مثال پایتختها از نظر اطالعات سیاسی غنی هستند و این عامل قسمتی از جاذبهها و تواناییهای
آن شهرها میباشند (رنهشورت .)97-98 :1386 ،در مجموع میتوان گفت ،به هر میزان یک شهر بتوانند در این عرصه
گوی سبقت را از سایر شهرها در سطح ملی ،منطقهای و حتی جهانی ب بُرُر اید قاعدتًاًا از قدرت بیشتری برخوردار خواهد
شد و نقش آفرینی و بازیگری خود را تا حد قابل توجهی میتواند در سطوح مختلف افزایش دهد.
 مرکزیت تکنولوژیک و فناوریعصر جدید در شهرها را گروهی عصر اطالعات و گروه دیگر عصر تکنولوژی مینامند .زیرا در عصری از زمان قرار
داریم که در هر ساعت همه چیز در حال تغییر و دگرگونی و نو شدن است .سرعت تغییرات در این عصر به حدی
است که حتی نمیتوان امروز و دیروز خود را در زندگی شهری در یک قاب قرار داد .از این رو شهرها به عنوان مرکز
و خاستگاه تعامالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در این عصر ،در مرکز این تحوالت قرار خواهند داشت و
انسان به عنوان موجودی که همه چیز در راه آسایش خود میسازد و به کار میگیرد در این خاستگاه تعامالت یعنی
شهرها ،و در بستر عصر تغییرات و دگرگونیها با چالشهای فراوانی روبه رو خواهد شد و تکنولوژی که مسبب این
تغییرات است ،آمده است تا همه چیز را در جهت رفاه و آسایش انسانها در زندگی فردی و شهرنشینی به کار بندد.
بنابراین ،تکنولوژی به عنوان یکی از ارکان جداییناپذیر ،تاثیرات عمیقی را در جوامع بشری و به تبع آن ،در
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ساختارفضای کالبدی -اجتماعی شهرها ایجاد کرده و به دنبال این تحوالت در ساختار ادراکی انسان ها نیز تغییراتی
صورت گرفته است (محمدی و مقدسی .)1 :1393 ،از این رو ،شهرهای اندکی در جهان یافت میشوند که منابع مالی
و انرژی خود را به سمت فناوریهای نوین شهری هدایت کنند .اما هر ساله شهرهای مختلفی در جهان با دستیابی
به تکنولوژی و فناوری نوین در حال اضافه کردن فناوریهای مختلف به زیرساختها ،سیستم حمل و نقل ،ساخت
و ساز و خدمات عمومی خود هستند .بنابراین آن چه بیش از همه سبب شده است تا شهرهای جهانی ریشههای
قدرت و نفوذشان را در سراسر جهان بگسترانند ،پیشرفتهایی است که در زمینههای دانش الکترونیک و فناوری
مخابراتی و دیگر علوم مرتیط با آن روی داده است (زرقانی و اسکندران .)783:1391 ،از اینرو میتوان به وجود
مرکزیت تکنولوژی و فناوری در یک شهر جهت قدرتیابی و پیشرفت آن تأکید نمود .بر این مبنا ،دارا بودن و دستیابی
به مرکزیت تکنولوزی و فناوری یکی از منابع برجسته جغرافیایی قدرت محسوب میشود.
 مرکز سازمانها و نهادهای بین المللیشهرها در طول چندین دهه اخیر ،تحوالت اجتماعی و اقتصادی شگرفی را در نتیجه جهانی شدن تجربه کردهاند.
بنابراین در فرایند جهانیشدن ،در برخی شهرها نقشهای جدیدی ظهور کرده و گاهی نقشهای گذشته در مقیاس
جهانی ارتقاء یافته است (پوراحمد و همکاران .)34-40 :1390 ،از اینرو سازمانها و نهادهای بینالمللی بسیاری در
جهان وجود دارند که بر اساس الیحهای مقر شکل گیری آن در برخی از شهرها مورد توافق همهی کشورهای عضو
قرار گرفته است .از جمله سازمانهایی که در شهرها وجود دارد میتوان به «سازمان ملل ،سازمان یونیسف 1در
نیویورک ،سازمان بین المللی کار در ژنو ،سازمان عفو بین المللی در لندن ،سازمان یونیدو در اتریش» اشاره کرد با این
اوصاف اگر شهری مقر سازمانهای بین المللی باشد ،وجود آن سازمانها در آن شهر اهمیت و جایگاه آن شهر را
نسبت به سایر شهرها باال میبرد.
 مرکز شرکتها ،بانکها و  ...بین المللیدر فرایند جهانیشدن ،در برخی شهرها نقشهای جدیدی ظهور کرده و گاهی نقشهای گذشته در مقیاس جهانی
ارتقاء یافته است .بخش مهمی از تحوالت نقش شهرها ،نتیجه انتظارات فرایندهای اقتصاد جهانی از شهرهاست .در
دوره جهانیشدن شبکه جهانی تولید ،سرمایه ،تجارت و مهاجرت نیازمند نقاط گرهای هستند که زیرساختها ،اطالعات
و منابع مالی برای فعالیت این شبکهها فراهم آورند .از اینرو ،ظرفیتهای موجود در شهرها موجب توجه عوامل
جهانیشدن به شهرها شد و شهرهای معاصر به عنوان گرههای سازمانیافته سرمایهداری جهانی ،مفصلهای جریانات
کاال در سطح منطقهای ،ملی و جهانی و جهانی و نقاط پایههای در فضای انباشت سرمایه جهانی عمل میکنند .بنابراین
با وجود اهمیت تاریخی شهرها در جوامع ملی ،برخی از شهرها که پیوند بیشتری با جهانیشدن دارند ،به مرکزیت در
سطح جهانی دست یافتهاند .از نظر ساسن ،آنها فراتر از نقش تاریخی به عنوان مراکز تجارت و بانکداری بینالمللی،
اکنون به چهار روش جدید نیز مرکزیت یافته اند .اول ،به عنوان نقاط فرماندهی بسیار متمرکز در سازمان اقتصاد
جهانی؛ دوم ،به عنوان مکان های استقرار شرکت های مالی و خدمات تخصصی و جایگزین صنایع کارخانهای به
Unicef
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عنوان بخش صنعتی هدایت کننده؛ سوم ،به عنوان مکانهای تولید نوآوریها در زمینه صنایع جدید و چهارم به عنوان
بازارهایی برای عرضه تولیدات و نوآوریها .به این ترتیب تغییر نقش شهرها در همه جا یکسان نیست و بستگی به
میزان ادغام کشورها و شهرها در و شبکه جریانان اطالعاتی و ارتباطی جهان دارد (پوراحمد و همکاران.)34:1390 ،
بنابراین شهرها مقر شرکتهای فراملی هستند که فعالیت اقتصادی خود را در سراسر جهان پراکندهاند و جریانات
سرمایه ،نیروی کار و اطالعات را بر میانگیزد ،مهمترین عوامل تشدید جریانات بین شهری در مقیاس جهانی محسوب
میشوند (همان .)35 ،بنابراین میتوان گفت ،وجود شرکتها و بانکهای بین المللی در شهرها که شبکه جریان
اقتصادی را بر عهده دارند از جمله عوامل قدرت یافتن شهرها به حساب میآیند .بر این مبنا ،دارا بودن و دستیابی به
مرکزیت مرکز شرکتها و بانکهای بینالمللی در شهرها یکی از منابع برجسته جغرافیایی قدرت محسوب میشود
که منجر به برتری رقابت آن شهرها با سایر شهرها می شود.
 مرکزیت رسانهایب ،مجله) و
رس نا ههه ههها ابزارهایی فناورانه برای انتش ایپ را ممم مممممماند و به طور معععمول به رس نا ههه ههههای چاپی (روزنامههههه ،کتا ب
ی ،فیلم ،تلویزیون ،اینترنت) تق سیم م ی
الکترونیکی (رادیو ،سی د ی
ی شوند .همچنین ر سانه شیوه خاص انتقال پیام ا ست
که مش نیا هزورما .تساهزمر ای اهدامن زا یماظن رب لمت ناسر هههههه هههها نقش مهمی در تحوالت اجتماعی ،اقتص و یدا
سیاسی بههه ویژه فرهنگی دارند و به نوعی در پی تسلط بر زندگی مردم هستند .امروزه رسانههههها نقش ب سزایی در تامین
امنیت جامعه دارند .چه ب سا ب سیاری از رفتارهای خ شونت آمیز و غیراخالقی جامعه نیز منبعث از تولیدات ر سانهههههههای
ی ،ن ق ش
ن ،ر سانه ها امروزه به عنوان یکی از اثرگذاررترین ابزارهای فرهنگی و فرهنگ ساز در جوامع شهر یی
با شد .بنابرای ن
کلیدی ایفا میکنند .زیرا ر سانه ها به عنوان یک ابزار ا ستراتژیک در ع صر حا ضر در شهرها به میزان زیادی گ سترش
پیدا کرده و هدایت افکار عمومی را بر عهده دارد .بنابراین ر سانه ها در شهرهای امروزی نقش مهمی در شکل ده یییی
ی
یکنند .بنابراین شهرهای تو سعه یافته در جهان دارای مرکزیت ر سانههههههای میبا شند به
و تو سعه اقت صادی شهر ایفا م ییییی
یگذارند و همین ر سانه به عنوان یک منبع
گونهای که با ساخت برنامهههای ر سانه ای به افکار عمومی جهان تأثیر م ی
مهم در اختیار شهرها می با شد .زیرا شهرها در ع صررررررر حا ضر با در اختیار دا شتن ر سانه ها می توانند خود را جهانی
کنند و به عنوان یک ش یفرظ و لسناتپ یناهج ره تتتت تهای موجود در خود را تبلیغ کنند .بنابراین ش ره ه راد هک ییا ای   
یتوانند به عنوان
لهای موجود میبا شندد ،از این ر سانه م ی
ی ،ظرفیتهای اقت صادی و سایر پتان سی لللل
جاذبه های گرد شگر ی
یک قدرت از آن ا ستفاده کنند بر این مبنا ،دارا بودن و د ستیابی به مرکزیت ر سانهههای یکی از منابع برج سته جغرافیایی
قدرت (مصنوعی) محسوب میشود.
 منابع ورزشیبحث رقابت پذیری یکی از مهم ترین دغدغه های تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است .رقابت پذیری
فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از این طریق بهتر از دیگری عمل کند و از وی پیشی گیرد .کسب توانمندی
های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی شهرهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است .در
سال های اخیر رقابت به عنوان یک مفهوم اقتصادی موثر بر توسعه پایدار صنعت ورزش حرفهای ،مطرح است.
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(وحدانی و همکاران .)766:1394 ،بنابراین ورزش با مطرح کردن ارزشهای جدید اجتماعی ،پا به عرصه دانش اقتصاد
و هنر گذاشته است .جذابیتهای پیدا و پنهان ناشی از این تحول ،موجب برانگیختن احساسات و به وجود آمدن
گرایشهای خاص در بین تمامی جوامع نسبت به رویدادهای ورزشی شده است (همان .)769 ،در عین حال ،با
پیشرفت جوامع و ماشینی شدن زندگی در سالهای اخیر ،ورزش به عنوان فعالیتی پویا ،نقش و جایگاه بارزی در
زندگی مردم داشته و به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است .ورزش با تولید میلیاردها دالر از طریق بلیط فروشی،
حمایت مالی و حق پخش تلویزیونی ،به یک پدیده اقتصادی مهم در جهان تبدیل گشته است .امروزه پیوند میان
جهانگردی و ورزش نوع جدیدی از جهانگردی را ایجاد کرده است که جنبه های مختلف و متنوعی را دربرمی گیرد
(فراهانی .)216:1393 ،بررسیها نشان داده که این صنعت در سالهای اخیر بیشترین رشد را در صنعت گردشگری
داشته است (جاوید و همکاران  .)14:1394فانک و براون ( )2007بیان کردند که در سرتاسر دنیا یکی از عواملی که
موجب رشد سریع و رونق بازار گردشگری میشود ،توریسم ورزشی است و برگزاری مسابقات ورزشی در رونق

بازار گردشگری نقش مهمی دارد .از نظر سولبرگ ( ،)2007میزبانی رویدادهای ورزشی مهم ،موجب توسعه زیرساخت-

ها ،ایجاد تجهیزات جدید ،پیشرفت منطقه میزبان و جذب گردشگران بیشتر میشود (فراهانی .)216:1393 ،از اینرو،
رویدادهای ورزشی بسیار مورد توجه گردشگران در سراسر دنیا قرار دارد ،یا برگزاری مسابقات مختلف «جام جهانی،
المپیک ،قارهای» در دنیا عالقمندانی برای شرکت در این مسابقات به شهر محل برگزاری سفر میکنند که این خود
موفقیتی اقتصادی برای شهر آن کشور شمرده می شود .بنابراین در تحقیقات اخیر که سازمان گردشگری انگلستان
انجام داده است برگزاری المپیک  2012میالدی  3,3میلیارد دالر درآمد در شهر لندن برای کشور انگلستان حاصل کرد
(جاوید و همکاران  .)14:1394از این رو امروزه بسیاری از شهرها از میزبانی رویدادهای ورزشی استفاده و گردشگران
زیادی را تحریک میکنند .در مجموع میتوان گفت ،به هر میزان یک شهر بتوانند در این عرصه گوی سبقت را از
سایر شهرها در سطح ملی ،منطقهای و حتی جهانی به رباید قاعدتًاًا از قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد و نقش
آفرینی و بازیگری خود را تا حد قابل توجهی میتواند در سطوح مختلف افزایش دهد.
 منابع مالیامروزه ،نقش یک شهر ،نقش مرکز ایده اقتصادی است؛ مکانی که در آن ابداعات تولید روی می دهد؛ معامالت جدید
انجام می شود و هنر خالقانه ،می تواند پیشرفت کند (رابرتپی .)58 :1393 ،بنابراین هر شهری برای تحقق توانشهای
اقتصادی خود ،نیازمند تأمین زیرساخت های خاص شهری است .از این رو یکی از راه -های تأمین منابع مالی شهرها
در دوره کنونی مالیاتهای پرداخت شده توسط شهروندان میباشد .برای تأمین مالی کارآمد شهرها این نوع مالیاتها
باید به گونهای ترکیب و انتخاب شوند که بیشینه سازی سود شرکت های شهر و رفاه ساکنان شهر را به همراه داشته
باشند (همان .)61-62 ،بنابراین اگر شهری منابع مالی در اختیار نداشته باشد عمدتًاًا از قدرت بسیار پایینی در مقابل
سایر شهرها میباشد .از اینرو ،دستیابی به منابع مالی پایدار دغدغه بسیاری از شهرها میباشد و وجود منابع مالی در
شهرها به خصوص شهرهایی که شبکه جریان اقتصادی را بر عهده دارند از جمله عوامل قدرت یافتن شهرها به حساب
میآید.
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 سازمان اجتماعی ،اعم از رسمی و غیر رسمیبا پیشرفت علم و صنعت مخصوصًاًا انقالب صنعتی در قرون هیجدهم و نوزدهم ،ضرورت وجود تشکلهای مردمی
هرچه بیشتر محسوس گردید و این ضرورت در قرن بیستم نه تنها به اوج خود رسید بلکه موجب تغییرات کیفی و
کمی در این نهادهای مردمی گردید .تشکلهای مردمی که نخست به دلیل نیازهای شخصی و به صورت مقطعی به
وجود آمد ،شکل مستمر و دائمی نداشت و محدود به عرصهی محدودی بود ،لذا به مرور زمان ،تبدیل به سازمانهای
باثباتی گردید .امروزه پیشبردن ارزشها و عالیق مشترک از مهمترین عوامل تشکیل این نهادها محسوب میگردد.
این نهادهای مدنی در زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی که هر یک به نوعی با زندگی اعضای
آنان سر و کار دارد فعالیت میکنند تا جایی که نه تنها در توسعه جوامع نقش دارند ،بلکه یکی از نشانههای پیشرفت
در جوامع ،وجود نهادهای مدنی است .همچنین سازمانهای غیردولتی در رسیدن به اهداف توسعهی هزاره 1،تحقق
حقوق بشر و عدالت اجتماعی نقش مهمی دارند .امروزه بعضی از صاحبنظران اعتقاد دارند که سازمانهای غیردولتی
قابلیت آن را دارند که به عنوان بازیگر فعال در عرصهی امور اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نقاط ضعف نهادهای سنتی
نظیر احزاب را نیز جبران نمایند .اهمیت سازمانهای مردمنهاد به حدی است که کارول NGOs ،را حلقهی واسط بین
گروه های جامعه و تودهی مردم با سازمانهای حکومتی و یا NGOهای بینالمللی میداند .اغلب گفته میشود که
سازمانهای غیردولتی چون سازمانهای کم و بیش داوطلبانه و آزاد از کنترل مستقیم دولت هستند ،از نوعی انعطاف
برخوردارند که به آنها امکان میدهد ،به عنوان میانجی میان مردم و حکومت عمل کنند .آنها به عرصههایی از حیات
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی دسترسی دارند که نهادهای رسمی حکومتی به آنها دسترسی ندارند .بنابراین ،از ابزارهای
مهم گسترش دامنه کثرتگرایی در جامعه شهری به شمار میروند .به اینترتیب ،از اجزاء عمدهی جامعه مدنی و
گسترش حقوق شهروندی هستند .در مجموع میتوان گفت سازمانهای مردم نهاد در دهههای اخیر رشد چشمگیری
را نشان میدهند و حکومتها نیز اهمیت این سازمانها را در پیشبرد اهداف توسعه شهرها درک کردهاند .بر این مبنا،
دارا بودن سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی در شهر یکی از منابع برجسته جغرافیایی قدرت (مصنوعی)
محسوب می شود که میتواند زمینه توسعه و پیشرفت شهر را فراهم آورد (قربانی سپهر و همکاران.)4:1396 ،
 سایر منابع جغرافیایی قدرت (مصنوعی)شاید به صورت کلی بتوان از موارد ذیل به عنوان منبع جغرافیای قدرت در شهرها نام برد :وجود افراد برجسته و
مشاهیر ،انتخاب بعنوان پایتخت فرهنگی ،شکلدهی و ایجاد نمادها ،ساخت ویژه منظر شهری ،ایجاد مراکز تفریحی،
نمایشگاهی و غیره.
نتیجه گیری
شکلگیری و گسترش گرایشموضوعی جدیدی ژئوپلیتیک شهری نشانگر افزایش نقش آفرینی و بازیگری شهرها در
فضاهای جغرافیایی در سطح ملی و فراملی است .اگر چه این نقش آفرینی از گذشته نیز وجود داشته است اما تغییر
در ماهیت و مفهوم قدرت و ورود بازیگران فروملی زمینهساز افزایش حضور شهرها به این عرصه را فراهم آورده و
)1. Millennium Development Goals (MDGs
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بازیگری خاصی به آنها داده است که متفاوت از گذشته داده است .اما نکتهای که وجود دارد این است که آیا همه
شهرها دارای این بازیگری متفاوت هستند و چه مولفههایی زمینهساز این بازیگری و نقش آفرینی متفاوت برای شهرها
بوده است .شناخت این مولفهها یا به بیان دیگر منابع جغرافیایی قدرت گام اولیه ورود نظاممند به گرایش موضوعی
جدید ژئوپلیتیک شهری است .در طی تحقیق حاضر این منابع جغرافیایی قدرت (مولفههای ژئوپلیتیک) در قالب چهار
بخش به صورت منابع جغرافیایی قدرت با ماهیت طبیعی ،انسانی ،ترکیبی و مصنوعی در فضای شهرها و محدوده
نفوذ آن تقسیم بندی شده است .بر این مبنا ،تالش شده است که این منابع جغرافیایی قدرت در فضای شهرها مورد
شناسایی و تبیین قرار بگیرد .اگر چه شناخت کامل و بیان همه منابع جغرافیایی قدرت در فضای شهرها و حوزه نفوذ
آن امکانپذیر نیست اما به صورت کلی بیش از سی منبع جغرافیایی قدرت که به نظر میرسد مهمتر هستند در قالب
چهار فوق بیان شده و به صورت کلی تبیین شده است .باید توجه داشت که این منابع کامل نبوده و میتوان مولفههایی
به آن اضافه و یا کم کرد .از سوی دیگر باید توجه داشت شهرها همه این منابع جغرافیایی قدرت (مولفههای ژئوپلیتیک)
را دارا نمیباشند .به هر میزان شهری توانسته باشد منابع جغرافیایی قدرت بیشتری را در خود جای دهد که ارزش
بیشتری داشته باشند (البته متناسب با زمان و مکان ،گفتمانهای حاکم و غیره) ،اهمیت و جایگاه خود و نقش آفرینی
خود را در سپهر قدرت جهانی تا حد قابل توجهی میتواند باال ببرد .در مجموع باید گفت که ورود نظاممند به عرصه
گرایش موضوعی جدید ژئوپلیتیک شهری در گام نخست نیازمند شناخت منابع جغرافیایی قدرت یا همان مولفههای
ژئوپلیتیکی است که زمینه ساز ورود شهر به عرصه قدرت و نقش آفرینی ملی و فراملی را فراهم میآورد .این شناخت
مولفههای ژئوپلیتیک را میتوان در قالب چرخه اولیه مطالعات ژئوپلیتیک شهری به صورت شکل ذیل نمایش داد.
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