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Introduction Urban politics is one of the fields of study that has attracted the attention of political 
geographers since the ‘60s and since the mid-90s, the emergence of specialized approaches such as 
urban political geography and urban geopolitics has entered the field of political geography and 
geographers. They have provided expert opinions and views in this field. Siri in the thought of famous 
philosophers shows the early attention of the city to politics. They studied the city as a political society, 
where human potential nature could be actualized and perfected. Therefore, the study of the city in time 
periods has been more focused on politics and political planning; because the city was considered the 
place and bed of human growth. In this review study, the political, economic and cultural issues of the 
city and urbanism in political geography at the micro level were studied.
Conclusion The study of the relationship between politics and urban space is very important in the 
development of political geography and the study of political geographers. From the point of view of 
political geographers, the city and the citizen as the main actors are changing the scope of power and 
sovereignty of countries in the world. In fact, developed countries are the hosts of global cities. Today, 
the most key decisions are made in the political, economic, and cultural dimensions on an urban scale; 
that is, where power is concentrated and ultimately finds its way into the changing structures of world 
economics and politics.
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 چکیده

، ۱۹۶۰های مطالعاتی است که از دهه های شهری، از جمله حوزهسیاست :مقدمه

، ظهور ۱۹۹۰توجه جغرافیدانان سیاسی را به خود جلب کرده و از اواسط دهه 

رویکردهای تخصصی مانند جغرافیای سیاسی شهری و ژئوپلیتییک شهری وارد 

 یهاهدگایدنظریات و  ارایهجغرافیای سیاسی شده و جغرافیدانان به  حوزه

فیلسوفان معروف،  شهیانداند. سیری در تخصصی در این زمینه مشغول شده

 یک مثابهتوجه متقدمان به شهر و سیاست است. آنها شهر را به  دهندهنشان

 واندتیمکه در آنجا طبیعت بالقوه آدمی  دادندیمجامعه سیاسی مورد مطالعه قرار 

های زمانی شهر در دوره مطالعهفعلیت یابد و از کمال برخوردار شود. بنابراین، 

سیاسی بوده است؛ چون شهر، مکان و  یهایز یربرنامهبیشتر بر محور سیاست و 

 ی، به بررسمطالعه مروریاین در است.  شدهیمبستر رشد انسان در نظر گرفته 

در  یاسیس یایدر جغراف ییاشهر و شهرگر  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیمسائل س

 .ه شدسطح خرد، پرداخت

ی توسعه جغرافیا روابط متقابل سیاست و فضای شهر، در مطالعه گیری:نتیجه

سیاسی و گسترش مطالعات جغرافیدانان سیاسی حائز اهمیت بسیاری است. از 

 امنهدبازیگران اصلی تغییر  مثابهنظر جغرافیدانان سیاسی، شهر و شهروند به 

ته یافدر واقع، کشورهای توسعه قدرت و قلمرو حکمرانی کشورها در جهان هستند.

ترین تصمیمات در ابعاد همان میزبانان شهرهای جهانی هستند. امروزه کلیدی

شود؛ یعنی جایی که سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مقیاس شهری، گرفته می

اقتصاد و سیاست جهانی  قدرت تمرکز دارد و در نهایت به ساختارهای متغیر در

 یابد.راه می
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 مقدمه

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عملکرد مطالعه تاریخ اندیشه

دهد که از ها و فرمانروایان بزرگ از گذشته تاکنون نشان میدولت

دیرباز به آثار جغرافیا و سیاست بر یکدیگر توجه شده و موضوعات 

ه ودب شدهجغرافیای سیاسی، برای بسیاری از اندیشمندان شناخته 

های جغرافیای سیاسی و نظریه که است این رو، بدیهی . ازاست

هایی هستند که تحت ژئوپلیتیکی، محصول مطالعات و اندیشه

ز وسیله اندیشمندان ابراهعوامل گوناگونی در یک فرآیند تاریخی، ب

 Kamran] اندگرفتهو بعدها مورد دگرگونی و تحول قرار  اندشده
et al., 2018]  

تون جغرافیای سیاسی ارتباط اکثر م ،جغرافیدانان سیاسیاز نظر 

جغرافیای انسانی دارد. آنها از متون معمولی  هیبقضعیفی با 

دلیل دربرنداشتن مفاهیمی که در همه جغرافیای سیاسی به

کنند انتقاد می ،توجهی به مقیاس شهریها موثق باشند و بیمقیاس

[Mirhaydar & Mirahmadi, 2018].  بنابراین، طیف جدید

های متخصصان جغرافیای سیاسی مسائلی مانند رابطه میان گروه

گذار در سطوح مختلف حکومتی و افرادی قدرت و دستگاه سیاست

آورند، چگونگی تعامل عوامل که این دستگاه را به حرکت در می

ها و آمدن ائتالفوجودچگونگی به ،گیریمختلف در فرآیند تصمیم

ها توسط این عوامل و چگونگی معامله، تعهد نسبت به همبستگی

بندی در واقع، تقسیم کنند.هم و تهدید یکدیگر را تحلیل می

المللی جدید نیروی کار به سلسله مراتب مکانی منجر شده است بین

 .[Veicy, 2015]آن شهرهای جهانی قرار دارد  رأسکه در 

ید سیدن به نتایج مفجغرافیدانان سیاسی برای ر که  رسدبه نظر می

در  توانندپیرامون روابط سیاست و جغرافیا نمی ،در تحقیقات خود

سطوح کالن (ملی و فراملی) بیش از پیش متمرکز باشند. بنابراین، 

به ارایه نظریه پرداخته شود و به  ترباید از ظرف مکانی کوچک

ترین سطح فضایی و اهمیت شهروندان عنوان مهماهمیت شهر؛ به

کننده در تغییر عناصر اصلی ترین بازیگران مشارکتعنوان مهمبه

ریزان اصلی عنوان برنامهقدرت ملی و نقش مدیران شهر به

سازماندهی سیاسی فضا در چهارچوب جغرافیای سیاسی و 

 ،ژئوپلیتیک اندیشده شود. تحقیق حاضر به بررسی مسائل سیاسی

روز بر سطوح که در جهان ام(در سطح خرد و فرهنگی اقتصادی 

برای دستیابی به یک نتیجه پرداخت. ، )غلبه داردشهری  فضایی

درست و شفاف مبتنی بر استنتاج عقالنی کوشش شد به بررسی 

شده توسط جغرافیدانان سیاسی پیرامون شهر های ارایهنظریه

 دهیدپمتغیرهای اصلی مانند  یر یکارگبهپرداخته شود. بنابراین، با 

یافت  ،قابل تعمیم ایجهینت بود کهشهر، فضا و سیاست سعی بر آن 

 .شود

 

 سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی

های فلسفی، عقاید سیاسی، مذهبی و بررسی در تاریخ اندیشه

دهد ها و فرمانروایان بزرگ از گذشته تاکنون نشان میعملکرد دولت

 و اندتوجهکه آثار جغرافیا و سیاست بر یکدیگر، از دیرباز مورد 

مضامین و موضوعات جغرافیای سیاسی، برای بسیاری از 

که  طوریاند؛ بهبوده شدهشناختهاندیشمندان و سیاستمداران اموری 

الی متون فلسفی، سیاسی، مذهبی، حقوقی، کالمی، فقهی، در البه

نظیر  ییهامقولهجامانده از گذشته، مسائل و تاریخی و جغرافیایی به

دولت، سرزمین، موقعیت جغرافیایی، شکل و اندازه، جمعیت و 

حقوق سرزمین، مرزهای سیاسی، امنیت، تابعیت، هویت ملی، 

دهی و باالخره شهروندی، تقسیمات کشوری، آمایش و سازمان

طور مستقیم یا مدیریت سیاسی فضا و اموری از این دست، به

). بررسی تاریخی و ۱اند (شکل غیرمستقیم طرح و بررسی شده

 هاهینظرها و های پیدایش و سیر تحول اندیشهشناختی زمینهجامعه

ایجاد  برعالوهارای اهمیت است که در هر حوزه علمی از این حیث د

های گذشته، آشنایی با شرایط و اوضاع و احوال جوامع و سرزمین

ی علمی و همچنین عوامل هاهینظرها و علل و نحوه بروز دیدگاه

های سازد. مطالعه در تاریخ اندیشهموثر بر پیدایش آنها را روشن می

نی این رشته در ی کنوهاهینظردهد که جغرافیای سیاسی نشان می

های گوناگونی را پشت سر طول تاریخ، تحوالت و فراز و نشیب
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اند گذاشته و متاثر از عوامل مختلفی بوده است. این عوامل عبارت

های سیاسی، های فلسفی، دینی و ایدئولوژیاز: آرا و دیدگاه

ی جغرافیایی، انقالب صنعتی و تحوالت هاکشفهای علمی، نظریه

ها گها و جنتحوالت سیاسی و اجتماعی نظیر انقالبتکنولوژیکی، 

المللی، اقتصاد سیاسی، مناسبات بازرگانی و و نیز تحوالت بین

های اطالعاتی و های مواصالتی، توسعه فناوریتوسعه شبکه

 & Vasegh].شدن های گروهی و فرآیند جهانیارتباطی، رسانه
Hosseini, 2016] 

 

 
 سیاسی  سیر تحول جغرافیای )۱شکل 

 

های اخیر، توجه بسیاری از جغرافیدانان سیاسی بر در دهه

سیاسی  یعنوان فضایجمله شهر بهاز  کشوری،های درونمقیاس

کز تمر  نقطه، ایزایا بومنمرتبط با سلسله مراتب فضایی است. 

کشوری (شهرها) جغرافیای سیاسی را تغییر داد و بر واحدهای درون

شدن مطرح فلسفه، . در واقع[Agnew, 2002] نیز تاکید کرد

 ناشی از کنش متقابل» جغرافیای سیاسی« حوزهدر مطالعات » شهر«

فضایی شهر است و این سازوکار را  عرصهدر » فضا«و » سیاست«

 توان در دو محور زیر بیان کرد:می

ای و های ملی، محلی، منطقهتاثیری که شهر بر سیاست -۱

 المللی دارد.بین
رها، گذاران مرتبط با شهتاثیراتی که تصمیمات سیاسی سیاست -۲

 شامل نهادهای حکومتی و غیرحکومتی بر فضای شهر دارد

[Kamran et al., 2018]. 
اجتماعی و فضایی است که در آن سیاست و  یبنابراین، شهر واحد

 وعهمجمقدرت، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در واقع، شهر و 

 طور کلی، جغرافیدانانمکانی سیاست عمومی است. به عرصه ،شهری

 کنند که شهر در نظامسیاسی برای مطالعه شهر، به این امر توجه می

. همان طور که [Flint, 2017]شود چگونه اداره می ،سیاسی خاص

 سازی مشغولدر هر رشته علمی صاحبان مکاتب فکری به نظریه

پردازی در مورد نظریهاندیشمندان به  ،، در جغرافیا همهستند

پردازند و با رویکردی موضوعاتی که در این حوزه مطرح است، می

ساختارگرایان  .کنندخاص به شهر و عناصر داخل شهر نگاه می

های اسلوب واسطهمقوالت و معضالت شهری، به که معتقدند

شوند و تابع تغییرات اجتماعی و ساختارمند اجتماعی ساخته می

ای یابی جغرافیفرض اصلی ساختارگرایی در مفهوم تاریخی هستند.

سیاسی شهر، این است که در پس هر نماد موجود در فضای شهری، 

که  توان یافتهایی میروابط سیستماتیک از تفکرات و ایدئولوژی

وار با یکدیگر دارند و اثر آن در ظهور مسائل شهری ای شبکهرابطه

 مههن ساختار کشف شود، وقتی ای که یابد. بدیهی استنمود می

 عنوان محصول آن ساختار تبیین نمودتوان بهاجزاء را می

.[Hosseini, 2018] 
قی سیاسی تل یشهر را سیستم توانیمتوجه به مطالب مذکور،  با 

ل قابتاز اجزاء دانست که در کنش  یامجموعهرا مشتمل بر  آنکرد و 

 شبکه ساختاری و و تعامل دوجانبه با یکدیگر عمل کرده و در

 و یامنطقهعملکردی، باعث پویایی و تداوم زنجیره توسعه ملی، 

 مسکن،-۱ند از: ا. اجزای اصلی سیستم شهری عبارتشوندیممحلی 

که  حالی . درونقلحمل-۵و  بازار زمین-۴، بخش خدمات-۳ ،بازار-۲

 ،موجودی مسکن-۲، جمعیت-۱متغیرهای سیستم شهری عبارتند از: 

جریان -۶ و کاربری زمین-۵ ،خدمات-۴، قتصاد پایه)صنعت (ا-۳

  .[Parhiezgar & Ismaelzadeh, 2005] ترافیک
این راستا، نقش دولت در سیستم شهر دارای اهمیت است، زیرا  در

را در  هایگذار هیسرماو  کنندیمرا تعیین  هااستیس هادولت

 ,Badiee & Hosseini] رندیگیم کاربهشده مسیرهای تعیین
اجتماعی شهر را از -تحوالت سیاسی همه ،هامارکسیست. [2020

نگرند و معضالت درون آن را تابع کردارهای طبقات منظر اقتصاد می

در حالی  ،[Harvey & Potter, 2013]پندارند باالی اجتماعی می

 ترین تحوالتعنوان یکی از اساسیکه انتقادگرایان، فرهنگ را به

هستند که تبیین و تحلیل  نماید و بر این باورح میاجتماعی مطر 

در واقع،  ؛ناممکن است ،شهری بدون شناخت فرهنگمسائل 

زی چی انتقادگرایان، در تعریف جغرافیای سیاسی شهر، بیش از هر

طبقات مسلط بر طبقات پایین و  سلطههژمونی، به  دهیامبنای  بر

های موجود در فضای نمودن این طبقه به قبول کاستیراضی

 های فرهنگیجغرافیایی از طریق کسب رضایت آنها در پذیرش ارزش

ایه پ ، شناخت فضای شهر را برانگرایمسلط اعتقاد دارند. اثبات طبقه

، ای عینی، حسیکند و در این مکتب، فضا پدیدهتجربه، توجیه می

ریزی برنامه حوزه، تحقیقات پاترو  ویهاری است. از نظر تجربی و کمّ 

 شود و تفسیرهایی تلفیق میفضای شهر، با موضوعات و علوم کمّ 

ایدئولوژیک نقش کمتری در پایش تغییرات فضایی پیدا -سیاسی

این مکتب، وسیله شناخت  .[Harvey & Potter, 2013] کنندمی

، لحاظ نیبد. [Malinofski, 2000] داندرا حواس انسان می

هده به تجربه، مشاو رفع مسائل شهری پوزیتیویسم برای فهم شهر 

دهد و با روش استقرایی، در پژوهش علمی با اصالت می ،و آزمایش

های قابل تعمیم و قابل پیشبینی به قوانین علمی و کلی استدالل

یابد. از دیدگاه پساساختارگرایان یا شدن دست مییبرای شهر 

حقیقی روشن و  شهیاند، مفهوم و ها، هیچ نظریهمدرنپست

این مکتب بر کثرت، چندگانگی، جزئیت،  مستقلی وجود ندارد.

 ,Dalby] ورزدپراکندگی، عدم انسجام و فردیت مفاهیم تاکید می
. بنابراین، از نظر پیروان این مکتب، مفاهیم، نهادها و [2008
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موجود در فضای شهر از متن قدرت سیاسی و عالیق های ارزش

شهری مستقل از ایدئولوژی و قدرت  مسائلماعی جدا نیستند و اجت

وجهی بنیادین و گریزناپذیر از زندگی  ،وجود ندارد. در نظر آنها قدرت

ابعاد زندگی اجتماعی از آن متاثر  همهاجتماعی و در عین حال 

جغرافیای سیاسی  که ها معتقدندمدرندر نتیجه، پست .شودمی

ت در فضای شهر و تاثیر سیاست بر فضا روابط قدر  مطالعهشهر به 

ان مک هینظررقابت بین شهری از در واقع، پردازند. در زمان معینی می

د و به شومرکزی که بیشتر برای درک روابط بین شهری استفاده می

ن، بنابرای گیرد؛، نشات مییابدمدل سیستم شهری گسترش می

فرآیندهای  یابی فضایی نیروها ومحل پیوند و سازمان شهرها

طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی 

های مختلف و متنوع انسان دهنده روابط و جریانهستند که شکل

اساس چارچوب پارادایمی مسلط بر نظام سیاسی حاکم  و محیط بر

یابی سازمان فضایی شهرها، عوامل یا در فرآیند تحول .هستند

 ریاثتنی کل شهر و پیرامون، متقابالً بر یکدیگر نیروهای درونی و بیرو

. مطالعه حاضر نیز [Darskhan & Jafari, 2018: 16] گذارندمی

لعاتی مطا حوزهدو در گرایش جغرافیدانان سیاسی به شهر  با توجه به

 :شده است تنظیم» سیاست و قدرت«یعنی عمده در رابطه با شهر، 

که  طور کلی، تا زمانیبه ژئوپلیتیک شهر. و جغرافیای سیاسی شهر

وجه غالب مطالعات جغرافیدانان سیاسی به روابط سیاست و فضای 

شهر برای رفع نیاز شهروندان و رفاه و عدالت اجتماعی و چگونگی 

مدیریت و حکمرانی محلی ختم شود، دایره مطالعاتی بر جغرافیای 

ها به یاستسیاسی شهر متمرکز است. ولی زمانی که اعمال س

افزایش قدرت و رقابت ختم شود، جهت مطالعه به سمت ژئوپلیتیک 

 رود.شهری می
 

 سیاسی یایجغرافدر شهر و شهرگرایی 

 ۸۰تا دهه  ۶۰دهه بخش اول: 

، جغرافیدانان سیاسی تالش کردند تا مطالعات خود را بر ۶۰از دهه 

 سوجا، کوهن، کاکساساس دیدگاه فضایی انجام دهند. مطالعات 

ایی ای به تحلیل فضو غیره یک تغییر مهم در تغییر از دیدگاه ناحیه

تر نسبت به الگوهای و از تاکید بر صفات مکانی به دغدغه بزرگ

 & Mirhaydar] موقعیت نسبی و کنش فضایی ایجاد کرد
Mirahmadi, 2018] با ظهور دیدگاه رادیکال در ۷۰. اما از دهه ،

ای سیاسی کسب قدرت پرداخته مطالعات جغرافیایی به فرآینده

 شود.می
وری اطالعات منجر اهای جدید، ارتباطات مخابراتی و فنتکنولوژی

 این ترکیب. های اقتصادی شدبه تمرکززدایی و انباشت فعالیت

 شیفضایی و یکپارچگی جهانی نقطه عزیمتی است که موجب پیدا

نقش استراتژیک جدیدی برای شهرهای عمده و همچنین گونه 

است. رویکرد اصلی جغرافیدانان سیاسی در  شدهیدی از شهرها جد

مجازی اقتصادی و چهار کارکرد  چرخهجهانی با توجه به  تعریف شهر

کنترل، شهرها را تبدیل به مراکز  برایتقاضا . شودجدید مشخص می

خدمات مربوط به بخش مالی و  هیارااین امر به  ؛کردفرماندهی 

های کلیدی برای بخش اقتصادی تجاری شد و شهرها تبدیل به مکان

با  د.تبدیل شدنهای نوآوری و تولید به محل شدند. بنابراین،پیشرو 

مختلف و معتبر جهانی  موسساتی که توسط یهانگاهی به شاخص

 هیابیم کدر می انجام شده است، برای شناسایی شهرهای جهانی

 .های اقتصادی از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار هستندفعالیت

های اقتصادی در کانون عملکردهای شهرهای فعالیت ،در واقع

 .[Sadeghi, 2020] جهانی قرار دارند

غییر تکسب قدرت  سر مبارزه و رقابت بر برای جدال، یبستر به شهر 

شبکه شهرهای جوامع  . این جدال و رقابت درماهیت داد

نتیجه گسترش روابط شهر و  در یافته، با انقالب صنعتی وتوسعه

همه ابعاد اقتصادی،  توسعه شبکه شهرها در روستا و قوام و

ال ح ؛نهادی و فیزیکی، به وقوع پیوسته است-اجتماعی، سیاسی

تحت سلطه اقتصادی، سیاسی  که حال توسعه کشورهای در آنکه در

هستند، روند عدم تعادل در  اند یا هنوز نیزفرهنگی غرب بوده و

مل ع شبکه شهری در آغاز، در شرایط سلطه اقتصادی و سیاسی یا در

صورت کامًال تاثیر بسیار ناچیز توسعه صنعتی و به با غیبت نسبی و

 .[Mohammadi, 2019] وقوع پیوسته استزده بهشتاب ناقص و

ساختار کلی و سلسله مراتبی مدنظر اندیشمندان  ،چه در نتیجه، اگر

رامونی پیجغرافیای سیاسی مبنی بر کشورهای مرکزی و اصلی، نیمه

شدن، حفظ شده است، اما تغییرات و پیرامونی در عصر جهانی

های شهری اساسی در موقعیت و قرارگیری شهرها در سیستم

میزان برخورداری  نهیزمویژه در وجود آمده است. این تغییرات بهبه

های شهری بسیار قابل توجه شهرها از موقعیت و قدرت در سیستم

دی بنشدن موجب تغییر در رتبهفرآیند جهانی ،شورت از نظراست. 

 شدن آنها در درون شبکه شهری جهان شده استجاشهرها و جابه

[Short, 2017] .در مقام مرکز  شهرجهان که معتقد است هال

 توسعه هدایت، کنترل رشد وقرار دارد و قدرت سیاسی و اقتصادی 

 تپذیری اسطریق ابزارهای توسعه شهری، انگاشت رقابت شهرها از

.[Bellu et al., 2011]  ،توجه خود را معطوف به  هالهمچنین

کرده  وری اطالعاتاتاثیرات تغییر از تولید محصوالت اقتصادی به فن

جهانی موضوع  شدن به شهرتبدیل بنابراین، .[Hall, 1995]است 

اصلی رقابت شهرهای جهان شده است. تمام شهرهای بزرگ که 

گرایی شهری در مقیاس های رونقریزی استراتژیهدف آنها طرح

المللی است، مجاز به رقابت با هدف دستیابی به چنین بین

ین شاره به اشدن به شهر جهانی با اسیاست تبدیل .موقعیتی هستند

ی های سیاسشدن، تکثیر مقیاسنظریه حائز اهمیت است که جهانی

های ها را بسط داده و راه را برای ایجاد محلجغرافیایی و فضامندی

پذیری، ارتباط مستقیم رقابت .حال ظهور هموار کرده است مرکزی در

وری، توزیع اشتغال، سطح رفاه و در های انسانی، بهرهسرمایه با

یری و پذنهایت کیفیت زندگی مردم دارد. در واقع، ارتباط بین رقابت

شده دوسویه است؛ بدین معنا که شهرهای های بیانانگاشته

شده را دارند و وجود این گفته موارد پذیر، سطح باالیی ازرقابت

 کندشدن شهرها کمک میپذیرترمفاهیم نیز به رقابت

[Mohammadi, 2019]. اقتصاد که  است معتقد، هاروی
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دهد که تغییرات شهری نشان میاست و داری، شهری سرمایه

شهری نیز محصول  توسعهداری در حال تغییر است. نیازهای سرمایه

 داری دوداری است. در این خصوص سرمایهنظام اقتصادی سرمایه

مدار ثانویه سرمایه. و مدار اصلی گردش سرمایه  :مدار گردشی است

از فعالیت اقتصادی  یتوسعه شهری، نوع او برای تحلیل

گذاری در امالک و طلبانه را مطرح کرد که همان سرمایهمنفعت

 ,Harver]. مستغالت است و مدار ثانویه گردش سرمایه نام دارد
حکومت بر پایه تقدم بخش  ،هارویهمچنین، از نظر  [1989

خدمات  ارایهعمومی و با هدف بازتوزیع درآمدهای شهری از طریق 

ها، سبک حکمرانی مدیریتی و سلسله مراتبی و خانوادهها به شرکت

ترتیباتی غیررسمی «های شهری کند. از نظر وی، رژیمرا مشخص می

منظور های عمومی و عالیق خصوصی، بههستند که از طریق بخش

برخورداری از توانایی ایجاد و اجرای تصمیمات حکمرانی خصوصی 

، ضمن اذعان به اهمیت نقش هاروی .»کنندبا هم عمل می

های حکمرانی پردازان رژیم شهری، چهار ویژگی متمایز جریاننظریه

متغیری را که از فضاهای محلی و همچنین، فرامحلی ناشی 

 کند:شوند معین میمی

المللی بین شهرها و مناطق مختلف بر رقابت شدید در سطح بین -

ناشی از تجمیع در بخش های جوییسر مزایای رقابتی و صرفه

صنعتی و تولیدی و افزایش مرتبط فضاهای صنعتی جدید مثل 

انس و فر دوکمربند آفتابی آمریکا، ایتالیای سوم، منطقه شهری ایل

 ؛وورتمبرگ در آلمانبادن
های ها بر سر بودجه دولتی برای پروژهکشمکش بین شهرداری -

 ؛زیرساختی و رویدادهای مهم
محور مثل صنعت های پساتولیدی، مصرفبخشافزایش اهمیت -

های گذاریگردشگری و رویدادهای فرهنگی از منظر جذب سرمایه

 ؛عمومی و خصوصی
تشدید رقابت بین شهری بر سر موضوعات مرتبط با ایجاد و بهبود  -

ساختارها و خدمات کامًال تخصصی مرتبط با کارکرد خاص شهرها 

 .[Hosseini, 2018] حقوقی)های مالی، حسابداری و (شرکت
بر هعالودر این دوره پایه مطالعات جغرافیدانان سیاسی طور کلی، به

بر سر تمرکززدایی و حکمرانی داری شهری، بحث قدرت و سرمایه

 گیری از شرایطبا بهرهبنابراین، مدیریت بهتر است.  برایشهری 

 رأس شدن و رسیدن بهشدن، شهرها تمایل شدیدی به بهترجهانی

ها نوعی اند و حتی بین شهرداریسلسله مراتب شهری پیدا کرده

 ریتاثبحث  در اوایل این دوره،رقابت ایجاد شده است. در واقع، 

اواخر این اما ، های شهری مطرح بودعوامل جغرافیایی بر سیاست

ا به شهری پ کژئوپلیتی پیش آمد وبحث رقابت و قدرتمندی دوره، 

، جغرافیدانان سیاسی ۷۰تا اواسط دهه  گذاشت.عرصه مطالعات 

های شهری، بر های با ارزشی در زمینه مطالعه سیاستمشارکت

و  ۱۹۷۰ دههبا آغاز اساس دیدگاه فضایی کّمی انجام دادند و 

 آن بر شهرها، گستردهشدن و تاثیرات گرفتن فرآیند جهانیشدت

و دیدگاه غالب رادیکالی و پس  خصوصیات شهرها نیز متحول شد

 ،توجه به شهر به مثابه سیستم در این دوره،. از آن مارکسیستی شد

 دهدیمنشان  سوجاو  کوهنتحلیل و تبیین آثار  .امری بدیهی بود

 خاص یاهیزاوآنها با استفاده از رویکرد سیستمی، از  یک از که هر

] & Badiee انددادهتوجه نشان  ،عنوان سیستمهبه شهر ب
]Hosseini, 2020. 

 یهاتراکنشدر جامعه (در  اشیاسیس، انسان را در نقش کوهن

ایدئولوژی سیاسی) و ارتباط این نقش  و سیاسی، ساختار سیاسی

اط این ارتب جهینت) و اندازهاچشمها، مناطق و سیاسی با زمین (مکان

سیستم سیاسی نشان دهد. این سیستم سیاسی  یر یگشکلیعنی 

و مراکز سیاسی و  هاتختیپابر عالوه تواندیمنظر کوهن،  از

اشد. ب» یامنطقهسرزمین موثر «و » سرزمین موثر ملی«، هایومنیکیا

از نظر وی، این نواحی برخوردار از جمعیت متوسط یا منابع قابل 

باال،  توسعهدلیل برخورداری از توان قبولی هستند که به

دگی جمعیت و نیز گسترش برای رشد و پراکنن ییهایخروج

 ,Cohen] دارد . گستردگی آنها نشان از قدرت آتیهستنداقتصادی 
 به دو سیستم فضایی و سیاسی شهر سوجا. در حالی که [2003

 توجه نشان داده است. از نظر وی، تحقیقات جغرافیایی مدرن بر

سیستم «ویژه هفضایی ب یهاستمیسنظم و ترتیب در  دربارهتحقیق 

شهری و عناصرشان را  یهاستمیس، متمرکز است. »سیاسی شهر

در طی زمان برای بررسی خواص دینامیک آنها مطالعه کرد.  توانیم

 طورهبدر جغرافیا، از یک سو  ییگراتوسعهچنین دیدگاه انقالبی یا 

ارتباط دارد و از دیگر سو، از تاکید » پخش فضایی« مطالعهنزدیک با 

. شودیمالعه پیکرشناختی واحدهای جغرافیایی ناشی بر مط

مکاتب  یهالیتحلدر  تواندیمبنابراین، تاکید بر فرم و فرآیند هر دو 

در  ،کاکسهمچنین،  .[Soja, 1974] فضایی وجود داشته باشند

 که در آن بر »رویکردهای موقعیتی به قدرت و مناقشه« کتاب

اره شده است. اش تمرکزهای سیاسی مناقشات موقعیتی و سیستم

طبیعی،  فاصله( تحلیلگران مدرن، نسبت به روابط فضایی .کرده است

نظری و تجربی مربوط به مقیاس  واالتئسمجاورت، توزیع و 

دان گذشته اندیشمن در اند. به نظر وی، اگرتوجه بودهی) بجغرافیایی

بدون توجه به « توانستند سیاست را در رویکردیشهری می امور

 رب تمرکز بررسی کنند، اکنون دیگر این امر ممکن نیست. »فضا

الگوهای فضایی تولیدشده توسط عوامل خارجی  مناطق شهری و

صورت به ها)شده از دودکش کارخانهساطع آلوده(مانند گازهای 

امل ع موجب تمرکز بر پایدار رویکرد فعلی را از رویکرد قبلی متمایز و

شود. برای چنین تغییر دیدگاهی در جغرافیای سیاسی، می »فضا«

 کاکستمرکز بر ماهیت و هدف حکومت ضروری است. در این راستا، 

 »مناقشه، قدرت و سیاست در شهر: یک دیدگاه جغرافیایی«در کتاب 

پردازد و مسائلی می» جغرافیا و سیاست شهری« به بررسی رابطه

کاالها و خدمات عمومی،  هارایهای نژادی و کاستی مانند درگیری

کند. از نظر را بررسی می غیره مناقشات بین حومه و مرکز شهر و

جغرافیای سیاسی را بر  و جغرافیایی است ،های شهریسیاست وی،

موقعیت و « عنوان علم بررسیاساس رویکرد خود یعنی رفاه، به

گیرد و تمام تالش وی این است که در نظر می» انتخاب عمومی

؛ [Kamran et al., 2018]یای سیاسی را با شهر پیوند دهد جغراف
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عنوان بازیگران عرصه بهشهرهای جهانی ویژه چرا که، نقش شهر و به

ائز سیاسی و فرهنگی ح ،تولید سیستم اقتصادیمحلی تا جهانی، در 

برخی از شهرها به مرکزیت در سطح جهانی  اهمیت زیادی است.

عنوان مراکز تجارت و نقش تاریخی به اند. آنها فراتر ازدست یافته

و  ساسن. [Sassen, 2001]اند المللی، مرکزیت یافتهبانکداری بین

مورد  ۲۰۰۷کوچک و بزرگ جهان را در سال  هایشهر  ۶۳ ،همکاران

بندی . در این رتبه[Sassen, 2007] بندی قرار دادندبررسی و رتبه

هایی شامل در زمینهمعیار مختلف  ۱۰۰هایی در رابطه با از داده

 وکار،چارچوب سیاسی و قانونی، ثبات اقتصادی، سهولت کسب

جریان سرمایه، مرکزیت تجاری و تولید دانش و جریان اطالعات 

 مثابهشهر به جهان: کندبه دو جریان توجه می. وی، استفاده شد

از این رو،  ؛شدهشهر به منزله شهر قطبیجهانو  مرکز فرماندهی

توان جهانی تعریف کرد که امروزه شهری را میکه معتقد است 

ی را ها نقشعنوان پایگاه تولید اقتصاد اطالعاتی در فضای جریانبه

 که ، معتقد استشورت همچنین، .[Sassen, 2006] برعهده بگیرد

: بازار بورس سهام، دفاتر اهمیت داردسه عنصر در قدرت اقتصادی 

، رنه شورتهای مهم. بانکدفاتر ریاست  و های مهممرکزی شرکت

را با دیدگاه ها ، روندهای داده»شهرهای جهانیکالن« در کتاب

کند تا به برداشتی از مسیر دگرگونی در طول زمان بررسی میفضایی 

 .[Short, 2017] دست یابد

 به بعد ۸۰از دهه بخش دوم: 

تحقیقات خود در  ،۱۹۸۰ دههطی  کوین کاکس ،در این برهه از زمان

ت ویژه بر سیاسهرابطه با جغرافیای سیاسی شهری را توسعه داد و ب

عه های توسداری و سیاستشهرنشینی در جوامع پیشرفته سرمایه

ای با استفاده از رویکرد اقتصاد سیاسی متمرکز شد. وی محلی ناحیه

تمام تعامالت اجتماعی، تعامالت فضایی هستند  که معتقد است

 ی اجتماعی وابسته به ایجاد ساختارهای فضایی مناسب استو زندگ

[Cox, 1984] را یک پارادیم مهم برای  »انتخاب عمومی« هینظر و

اقتصاد سیاسی محلی و تبیین تسهیالت و کاالهای عمومی  مطالعه

در این دوره بر این، عالوه [Cox & Nartowicz, 1980]. ددانمی

سوی قدرت بسیار مهم هشهر بگیری توجه به نقش فرهنگ در جهت

 شهرها فضای کافیاست. در واقع، سرشت شناور سلسله مراتب جهان

گذارد. مثًال، سازی فرهنگ را در اختیار شهرها میبرای جبران سرمایه

گذاری افزایش جهانی آغاز شود، مبالغ سرمایه مسابقههمین که 

ر نهایت گذاری فرهنگی دهای متوالی سرمایهیابد. چون دورهمی

 کند. برخیهای باالتری را هماهنگ با افزایش رقابت تولید میدوره

ر تواند دفرهنگ و فضای شهر می رابطهبه دالیل زیر  که معتقدند

 خور توجه باشد:

  ؛کنندصنایع فرهنگی، شغل و درآمد تولید می -

برای تحقق موفقیت درازمدت اقتصادی شهر در  ،صنایع فرهنگی -

  ؛امری ضروری است اقتصاد جهانی

  ؛گیردشهر قرار میمشخص جهان وجهارزش فرهنگی به منزله  -

جویی برای جذب سرمایه، گردشگر و کارگر سرمایه فرهنگی در رقابت -

 [Kony & Yeho, 2003]ماهر 
تبلیغ مکان شامل آفریدن تصویر مثبت برای شهرهاست تا در واقع، 

شامل فرهنگ شهر و ظرفیت آن ها گذاری را جذب کنند. اینسرمایه

های جذب گردشگر و همچنین منابع مکانی شهر فرهنگ در جنبه

و موقعیت جغرافیایی مطلوب » حق کار«همچون مالیات، قوانین 

 .[Harver, 1989] در روابط بازرگانی است

کنند؛ آن را تولید و بازتولید شهرها فرهنگ را فقط مدیریت نمیجهان

نند. در کی هستند که فرهنگی جهانی تولید میکنند. شهرهاینیز می

بر اقتصاد و شناسی شهری عالوه، جامعهاواسط این دورهنتیجه، تا 

گرا بود، اما از این زمان به بعد دیدگاه فرهنگ سلطهسیاست، تحت 

با انتقاداتی مواجه شد. اواخر این دوران، اوج رواج آثار اقتصاد 

تگی نیافتوسعه لهامس ،اصلی اقتصاد سیاسی دغدغهسیاسی بود. 

دانست. بود و این دیدگاه علت اصلی آن را در روابط ساختاری می

شناسی شهری را به اقتصاد کوشید تا جامعه دلیلبه همین 

الملل ربط دهد. از دیدگاه اقتصاددانان سیاسی، شهر محصول بین

متغیر  تواندروابط سیاسی و اقتصادی است و در نتیجه نمی

فرآیند  ،بلکه متغیر وابسته است. به بیان دیگر ،کننده باشدتبیین

 اصلی قدرت سیاسی حاکم است کار ویژه وتخصیص این منابع جز

. در یابدو اقتصاد سیاسی شهر نیز از طریق این کار ویژه سامان می

گیران این راستا، حتی ادراک محیطی و جغرافیای ذهنی تصمیم

اقتصادی آنها است نیز در -های اجتماعیز پایگاهسیاسی که ناشی ا

های شهری تاثیرگذار گذاری تخصیص منابع در سکونتگاهاولویت

دوستانه و  رابطهدنبال هگیران سیاسی در شهر بتصمیم .است

هدفمندی که برای تبادل اطالعات و تجربیات و توسعه مناسبات 

معه شهری فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهری و سیاسی با جا

روند. شهرهای دوقلو، شهرهای شود، میمشابه خارجی برقرار می

خواهرخوانده و حتی شهرهای برادرخوانده عناوینی هستند که 

دهند. بدین ترتیب، حرکتی شهرهای جهان را به یکدیگر پیوند می

ن در اروپا ایجغرافیدانان سیاسی  .جهانی برای این موضوع ایجاد شد

حالی که در آمریکا پیوند  نامند، درشهرهای دوقلو میپیوند را ایجاد 

شود و شوروی سابق از این خواهرخواندگی بین شهرها بسته می

 ,.Ahmadipour et al]برد پیوندها با عنوان برادرخواندگی نام می
ها، المللی فعال هستند. آنها شبکهاین شهرها در سطح بین. [2012

ادی را برای توسعه به اشتراک های اقتصادی زیها و طرحپروژه

های همکاری، در تهیه نامهگذارند. انتقال اطالعات، امضای توافقمی

عه، های توسالمللی، ارایه کمکبینهای نویس ملی و سیاستپیش

 همه ،تصویب کمک به پناهندگان و موارد دیگر از این طریق

ز منطقه طور غیرمتمرکز از شهر به شهر یا ااست که بههای همکاری

 به منطقه دیگر در میان شهرهای خواهرخوانده در جریان است

[Marchetti, 2017] .های دیپلماسی شهری، به عملکرد مدیریت

های جهانی بین ها و تقویت همکاریشهری برای کنترل کشمکش

شهری و دستیابی به منافع و عالیق شهری و شهروندی مشترک با 

انسجام  همراه  پایدار  هری ش  زیست  یک  ایجاد و  هدف برقراری 
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شود. دیپلماسی شهری به شکل فرهنگی و اجتماعی گفته می

منظور برقراری صلح نیز ای به معنای دخالت دولت محلی بهگسترده

در  ترین تصمیمات،کلیدی، تیلور از نظر گیرد.مورد استفاده قرار می

ا امشوند که قدرت تمرکز دارد (در مقیاس ملی)، جاهایی گرفته می

شوند و در این تصمیمات در مقیاس محلی (شهری)، تجربه می

 ,Taylor] یابندنهایت به ساختارهای متغیر اقتصاد جهانی راه می
2008] . 

های شهری جایی است که به نفع از دیدگاه جغرافیای سیاسی، نظام

دهیم، به تغییرات محلی اعتراض کرده و نمایندگان محلی رأی می

کنیم و با دولت محلی مواجه را طراحی می سیاست عملی خود

های روزانه چیزی بیشتر شویم. در این اقدامات سیاسی، محیطمی

 شود. این بدانهایی هستند که سیاست در آنها پدیدار میاز جایگاه

معناست که جغرافیا در جغرافیای سیاسی محلی (یا شهری)، به 

 ,Zaki & Valigholizadeh] اثر نیستهیچ وجه ساکن و بی
جغرافیای سیاسی مدرن شهری که  که ، معتقد استتیلور .[2015

چه کسی چه چیزی را کجا « با مناقشات در شهر و اینکه موضوع

 تیلوراصلی مطالعات شهری  جاذبه .ارتباط دارد» آورددست میهب

جاری  توسعهطور قطع درون این است که امور شهری را به

در مقیاس عمومی  وی، .هددداری جهانی قرار میسرمایه

نوان عفضایی به یبرای تولید سازمان را »شهر«شده یعنی شناخته

سه مقیاس جهانی، ملی  که معتقد استو  دهداصل اساسی قرار می

وسط یعنی مقیاس  هیالهای مهمی هستند که و شهری مقیاس

ها را در زندگی شهری از انباشت انسان روزانه تجربهایدئولوژی، 

همان مقیاس مقیاس تجربه . کندسرمایه در مقیاس جهانی، جدا می

های جهانی ، نظریه نظامتیلور است. )شهر و روستا( یمحل

های جغرافیایی جهانی، ملی و محلی پیاده را در مقیاس والراشتاین

که  کندمیهایی تعریف عنوان محلبه را های شهرینظام کرده و

 & Mirhaydar] شودها در آن سپری میانسان روزانهزندگی 
Mirahmadi, 2018]اکثر علوم اجتماعی مدرن،  که . وی بیان کرد

اند و جغرافیای سیاسی از این موضوع نباید غفلت شده» محورشهر«

  .[Taylor, 1982]کند 
مسیر  شدن در، همواره نیروهای گفتمانی و مادی جهانی۱۹۹۰ دههاز 

 اقتصادی و بازساخت توسعهگرایی شهری و مسیر تکامل کارآفرین

اند. به همین ای برخوردار شدهفضایی، از نفوذ فزاینده-اجتماعی

اقتصادی در سراسر جهان خواستار پیوند -ترتیب، نخبگان سیاسی

 صهعر فضاهای محلی شهری با روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

محور -تدریج تمایل محلیرتباط، بههمین ا جهانی هستند. در

های رشد شهری ها و رژیم، نسبت به ماشین۱۹۸۰ دههتحقیقاتی در 

که از نفوذ نیروهای خارجی و فعل و انفعاالت روزافزون 

شد، با رجوع به نوعی های جهانی و محلی غافل میفضامندی

گیری نسبت به فرآیندهای حکمرانی شهری مبتنی بر خط موضع

شدن کنار گذاشته شد. زیرا، در چنین دیدگاهی، جهانی مشی محلی

د و شوریزی توسعه مردود شمرده میگرایشات تمرکززدایی در برنامه

 ,Moghimi] گیردعدم تمرکز اقتصادی مورد تشویق قرار می
2015]. 

بودن بیش از شکنی گروهی از مردم مربوط به نامتجانسسازمان

ها و ست. معموًال پایتختا شهرهااندازه محالت و مناطق داخلی 

دلیل هجوم انواع شهرهای کشورهای در حال توسعه بهکالن

 کامالً بافت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی  فهامهاجرت

م یساز بروز بسیاری از انواع جراکه این امر زمینه دارندنامتجانسی 

طور کلی، در ژئوپلیتیک شهری، ارتکاب به انواع شهری است. به

اجتماعی و حتی سیاسی دارد. افراد در هنگام -م، منشأ اقتصادییاجر 

ته کشند و کشهای شهری و اعتراضات گسترده خیابانی، میدرگیری

ی که به گروه معین شوند؛ بدون اینکه یکدیگر را بشناسند؛ چرامی

تنها در کشورهای جهانی سوم، بلکه در تعلق دارند. این جریان نه

نیز عمومیت دارد و شاید تنها معدودی از  غربیکشورهای شهرهای 

ها دور باشند. شهرها باشند که در جهان امروز از این قبیل خشونت

های شهر، یکی از وجوه مهم در مطالعات مرتبط با ژئوپلیتیک آشوب

هایی که با هدف اعتراض یا ناآرامی ؛است این برهه از زمان شهری

حاکمیت شهری یا  شورش علیه شخص یا گروه، وضعیت یا علیه

 .[Purcell, 2003] گیردملی صورت می

 هاییها و نابرابریعدالتیشهری در شهرها توسط بی توسعهامروزه 

صرف نظر از توجه به حقوق مالکان و ساکنان آن محدوده شکل 

ها در رسانی توسط شهرداریمرزهای خدمات توسعهگیرد. می

کتورهای اداری و گونه شهرها بیش از آن که ناشی از فااین

ها و توجهات سیاسی و بیشتر متاثر از توصیه ،رسان باشدخدمات

 ندهیآامنیتی است. بنابراین، رشد شهری ورای مرزها بازتاب شکل 

بلکه بازتاب کشمکش قدرت و  ،شهر و خواست عموم مردم نیست

امنیت و کنترل منابع انسانی و طبیعی آن است. در واقع، وابستگی 

های ممنوعه شهری با تراکم توسعه در شهر وجود حدودهقوی میان م

های ساختمانی و های نظامی، رشد تراکمدارد. پس از ظهور فعالیت

جمعیتی از سوی دولت در کنار شهر شروع و تا امروز نیز تداوم 

بر عالوهشهرها  طور کلی،به .[Khalilabadi, 2011] یافته است

حاصل فرآیند پیچیده ، گذاری هستندسیاست عرصهاینکه 

شهر در طول زمان  یز یربرنامههای حاکم بر گذاری و سیاستسیاست

و  ساختاراندیشه غالب این دوره مببتی بر این است که؛  هستند.

فضایی دارای  یهایگذار سیاستشکل شهر، سازمان سیاسی و 

بنابراین، درک شرایط جغرافیای طبیعی . هم هستند ارتباط متقابل با

های طور همزمان در تدوین و اجرای سیاست در حوزهانی بهو انس

 فضایی شهر برای افزایش وزن ژئوپلیتیکی-مختلف سیستم سیاسی

عنوان یک و قرارگرفتن در رأس سلسله مراتب شهری جهان به

های زمانی طور کلی، در دورهبه شود.شاخص اساسی مطرح می

ادی و اجتماعی های فکری و مسائل سیاسی، اقتصدیدگاهمختلف 

 ریاثتدانان سیاسی نظرات جغرافیگیری (متن ژئوپلیتیکی) در شکل

توان خالصه نقطه تمرکز می ١در جدول  مستقیم گذاشته است.قرار 

 مطالعات جغرافیدانان سیاسی پیرامون شهر را مشاهده کرد.
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  به بعد پیرامون شهرگرایی در جغرافیای سیاسی ۸۰های اصلی دهه ویژگی )۱جدول 
 شهر، قدرت و رقابت اندیشه غالب

 فروملی، جهانی  مقیاس تحلیل

 ساختارگرایی مکتب رایج

 اکولوژیکی و رفتاری رویکرد

 انسان گرایی دیدگاه

دادن جغرافیای سیاسی با روندهای جاری در جغرافیای تطبیق هدف

 انسانی و سایر رشته 

 
 گیرینتیجه

شهرها، دارای جغرافیای سیاسی مخصوص به خود هستند. در واقع، 

ای در هم تنیده از عوامل اقتصادی، اجتماعی و شهر مجموعه

در این راستا،  فرهنگی و در ارتباط با امر سیاست و قدرت است.

جغرافیای سیاسی  یهاشیگرایکی از » جغرافیای سیاسی شهر«

است که ارتباط سه مفهوم سیاست، شهر و جغرافیا را مورد بررسی 

دهد. به عبارت دیگر، به بررسی سیاسی شهر در بستر فضا قرار می

هستند و هیچ شهری به  یگذار سیاست عرصه. شهرها پردازدیم

یعنی اینکه شهرها  ؛شود و توسعه نمی یابدیخودی خود اداره نم

های حاکم بر گذاری و سیاستحاصل فرآیند پیچیده سیاست

شهر در طول زمان هستند. جغرافیدانان سیاسی برای  یز یربرنامه

که شهر در نظام سیاسی خاص  کنندیمشهر به این امر توجه  مطالعه

و  هر، به بررسیشود. بنابراین، جغرافیای سیاسی شچگونه اداره می

 هایپردازد و درصدد است که راهمطالعه سازماندهی سیاسی شهر می

ر د مدار را از مسیر جغرافیای سیاسی پیدا کند.ایجاد شهری توسعه

این راستا، جغرافیدانان سیاسی بیش از هر چیز بر بعد سیاسی 

یده عنوان پد. با توجه به اهمیت شهر بهاندکردهتمرکز  یشهر فضای 

سیاسی، این نتیجه قابل درک است که توجه به روابط -فضایی

توسعه جغرافیای سیاسی و  متقابل سیاست و فضای شهر، در

ز اهمیت بسیاری است. یگسترش مطالعات جغرافیدانان سیاسی حا

لی بازیگران اص مثابهبه  ،از نظر جغرافیدانان سیاسی، شهر و شهروند

در  شورها در جهان هستند.قدرت و قلمرو حکمرانی ک دامنهتغییر 

یافته همان میزبانان شهرهای جهانی واقع، کشورهای توسعه

ترین تصمیمات در ابعاد سیاسی، اقتصادی و هستند. امروزه کلیدی

شوند؛ یعنی جایی که قدرت فرهنگی، در مقیاس شهری، گرفته می

تمرکز دارد و در نهایت به ساختارهای متغیر در اقتصاد و سیاست 

در واقع، مطالعات شهری، از شرایط فیزیکی  یابند.راه می جهانی

های شهری در حاکم بر شهرها دور شده و به جای آن، همه پدیده

های حکومتی، شرایط اجتماعی و ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام

شده شهری و ساخت کند؛ زیرا محیط ساختهمطالعه می اقتصادی را

 هایگیرد و گروهمتی نشأت میهای حکوفضایی، از سیاست نظام

اقتصادی آنها را در نقاط معین -های اجتماعیانسانی و فعالیت

 .دهدشهری جای می
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