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جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن

چکیده
تـأثیرات ایـن مفـاهیم بـر فضـا، هویـت       ،همچنـین . اسـت مفهوم نئولیبرالیسم و جهانی شدن هدف مقاله حاضر، تشریح 

روش پـژوهش مقالـه   . جغرافیایی و نیز با تأکید بر تأثیرات جهـانی شـدن بـر علـم جغرافیـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت          
.است» تحلیلی-توصیفی«

می توان به این نتیجه رسـید کـه  ،أثیرات این مفاهیم بر جغرافیاو جهانی شدن و تنئولیبرالیسممفاهیم با مطالعه در زمینه
نئولیبرالیسم و جهانی شدن تأثیرات ژرفی بر جغرافیا گذاشته که از آن جمله می توان بـه افـزایش تحلیـل هـاي فضـایی در      

ریختن مرزهـاي  وهـاي قـومی، فـر   قویت هویـت خـواهی  بویژه تحلیل نابرابري هاي فضایی، منطقه گرایی توأم با ت؛جغرافیا
هـاي سیاسـی غـرب در مطالعـات     مؤسسات اجتماعی، کم رنگ شدن سنتهاي علمی جغرافیا، کاهش نفوذ و اقتداررشته

تأثیرپـذیري علـم جغرافیـا از تحـوالت و دگرگـونی      دربـاره . جغرافیایی، بازگشت بنیادگرایی مذهبی و جز آن اشاره کرد
دهد که جغرافیـا نـه تنهـا خـود را بـا      ، نشان میدانان در این عرصهات جغرافیهاي ناشی از عصر اطالعات و دیجیتال، مطالع

این تحوالت تطبیق داده است که حتی به روشنی در برابر دید و نگرش ساده و سطحی بینانه برخی از اندیشمندان در برابـر  
براي سـایر علـوم نیـز فـراهم     بصیرت هایی رانگرش علمی خود، پدیده جهانی شدن، به طور جد ایستاده و به نسبت حوزه

جغرافیـدانانی کـه بـا تحقیقـات و     ؛کرده اسـت دعوت ه مسایل هبه نگریستن دوباره در مواجآنها رانوعیبهآورده است و
اي و گسـتره کننـد جغرافیـا را مجـدداً از حاشـیه وارد صـحنه     انـد هتفکرات و تأمالت خود در باب مسایل این عصر، توانست

روز بـه روز بـر   هـاي مکـانی   علت افزایش پژوهش در زمینه تحلیـل بنابراین، جغرافیا به . بسازندقابل احترام و معقول از آن 
. افزایدابعاد خود میاهمیت و 

نئولیبرالیسم، جهانی شدن، جغرافیا و هویت مکان: ي کلیديهاواژه
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مقدمه
-هاي همه کشورها بـه شـهر پـاریس نزدیـک مـی     ها و جنگلکه کوهکنم میفضا را راه آهن به قتل رسانده، احساس«
کنـد  شمالی گویی در خانـه مـرا نـوازش مـی    رسد، امواج دریاي نیز بوي درخت االنی به مشامم میحتی هم اکنون؛شوند

1.)هاینرش هاینه(

،گسترش راه آهـن از وضعیت دوران قرن نوزدهمی است که با رشد و تصویري توصیف فوق از شاعر بزرگ آلمانی، 
هـاي  اما از آن بـه بعـد نیـز دگرگـونی    است، هاي بی سابقه فراهم آورددیگر را به گونهیکامکان پیوند اقصی نقاط جهان به 

. ما امروزه در جهان وارد عصر تازه اي شـده ایـم  .شاهد بوده وخواهیم بودتکنولوژیک هايحیرت انگیزي در سایر قلمرو
شتاب علمی ـ تکنولوژیک، موتـور محـرك ایـن تحـول       ت پرتحوال. عمر عصر صنعتی آغاز شدقرن بیستم، پایاناز نیمه«

سپس بـا همگرایـی امـواج تحـول حـوزه      . فناوري، زندگی انسان دگرگون شدنخست، با ورود رایانه به عرصه. بوده است
صل شدند، و چندي بعـد، قابلیـت   از جمله تلفن به هم و،اطالعات و ارتباطات، رایانه ها به کمک تکنولوژي هاي ارتباطی

بـدین ترتیـب، عظـیم تـرین دسـتاورد      . هاي این دو تکنولوژي پر توان، با توانمندي هاي تکنولوژي تلویزیون ترکیـب شـد  
شبکه جهانی ارتباطات و اطالعات به هم پیوسته اي کـه نمـاد آشـکار و آشـناي آن     :تکنولوژي، به دست انسان ساخته شد

شـتاب، حـول محـور    ایـن جریـان تحـول پر   . ن خواهد سـاخت ، همه ابعاد زندگی بشر را دگرگواینترنت است و به سرعت
-هـا و چـالش  یتال هموار ساخته است که با فرصتتکنولوژي دیجیتال، باز هم شتاب یافته و راه را براي ورود به عصر دیج

).6: 1381خوارزمی، (همراه است هایی بی سابقه ها، امیدها و بیم
ایـن بحـث و نیـز حجـم حیـرت انگیـز ادبیـات        ابعـاد گسـترده  . ن، پیچیدگی هاي خاص خـود را دارد بحث جهانی شد

هـاي  مناقشـه ابهـام هـا و  ،در عین حال. سازدنخست غرق شگفتی و رعب میمند را در وهلههمربوط به آن، پژوهشگر عالق
جـذابیت و حساسـیت،   ،بـا ایـن همـه   . انگیزنـد خود رماننـده و هـراس  اند نیز به نوبهوانی که این موضوع را احاطه کردهفرا

است کـه از آن نمـی تـوان گذشـت، زیـرا اشـتغال خـاطر صـدها و         اياندازهجایگاه بی بدیل و خطیر بودن این موضوع به 
به چنین بحث و موضـوعی، حکایـت   ... هزاران جامعه شناس، فیلسوف، جغرافیدان، اقتصاددان، انسان شناس، سیاستمدار و

ی در مـ نـزاع هـا و مناقشـه هـاي عل    کنـد و ضرورت تحقیق و اندیشیدن درباره آن تأکیـد مـی   برژه آن دارد واز منزلت وی
جهان خارج و ظهور حرکت هاي له و علیه موافقان و مخالفان آن در سرتاسر دنیا نشان از تأثیرات و پیامـدهاي ملمـوس و   

ث فکـري و فلسـفی انتزاعـی یـا مناقشـه اي صـرفاً تئوریـک        عینی آن دارد و به خوبی باز می نماید که این موضوع تنها بح
بلکه داراي آثار و پیامدهاي حقیقی، عینی و خارجی است که فراتر از مفاهیم و مجادالت مرسوم کالمی و منطقـی  ،نیست

دارد و این همه داللت بارزي بـر اهمیـت ویـژه ایـن موضـوع      ،است و با عینیت و زندگی عملی و واقعی آدمیان پیوند دارد
). 251: 1385همتی، (

؛بررسی تأثیرگذاري فرایند جهانی شدن بـر حـوزه معرفـت شناسـی جغرافیـا     )الف:ست ازااهداف مقاله حاضر عبارت
فضـاي مجـازي بـر مفهـوم حـس      تأثیراتی کـه تکنولـوژي و   ) گذارد و ججهانی شدن بر فضاي جغرافیایی میتأثیراتی که
.گذاردمکانی می

1- Heinrich Heine
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پژوهشروش داده ها و 
از روش کتابخانـه اي و جسـتجوي اینترنتـی    مـروري در ایـن مطالعـه  . اسـت » تحلیلـی -توصـیفی «روش پژوهش مقاله 

. استشدهبراي انجام جستجو، بانک هاي اطالعاتی فارسی و انگلیسی بررسی استفاده شده و
ایی و نیز اثراتی که بـر علـم جغرافیـا    له ارزیابی تأثیرات جهانی شدن بر فضاي جغرافیأبه مساستکوشیدهمقاله حاضر، 

:ذیل، اهداف مشخص این مقاله استهايپرسشپاسخگویی به ،بنابراین.بپردازددارد، 
گیري آن به مفهوم جدید و واقعیتـی بـه نـام جهـانی شـدن      ولیبرالیسم چیست؟ مبنا و هدف شکلجهانی شدن و نئ-1

؟چیستکه در جهان معاصر در حال اتفاق افتادن است، 
جهانی شدن، چه تحوالتی را به خود دیده و خواهد دید؟مفهوم هویت در عرصه-2
تشـکیل  5و موقعیـت 4، مقیـاس 3، مکـان 2فضا:نظیر،اصلی علمی شان را مفاهیمیجغرافیدانان که ترکیب و هسته-3

جهانی شدن چه تأثیراتی به خود گرفته و خواهد گرفت؟ه با پدیدههمی دهد، در مواج
ها دارد؟، چه تأثیراتی بر حس مکانی انسانمجازيگسترش فضاي -4

بخشی از این حیرت در این است کـه آثـار و   .حیرت آور استدانانو ژرف جهانی شدن از منظر جغرافیمطالعه عمیق
دانان در عمـق بخشـیدن مباحثـات و    سـهم جغرافیـ  . نیـز تـأثیر گذاشـته اسـت    فراسوي رشته جغرافیـا  رتحقیقات آنها حتی ب

;Harvey, 1989)کافی است به مطالعـاتی کـه دیویـد هـاروي     . پیامدهاي جهانی شدن در چند دهه اخیر رو به رشد است

ریچارد ، )Leyshon & Thrift, 1997(اندرو لیشون و نایجل تریفت، (2012 ;2010 ;2005 ;2003 ;2001 ;2000 ;1995
,Taylor, 2004(Knox & (Taylor,1995; Knox & Agnew ,(پـل نـاکس، پیتـر تیلـور     ،(Peet, 2003; 2007)پیـت  

ی  ، Johnston & Taylor & Watts, 2002)(رونالد جانستون، مایکل واتـس  ، (1998 دورن مسـ(Massey,1995) ،  کـوین
&Thrift & Martin, 1994; )(Agnewجـان اگنیـو، اسـتوارت کـوربریج     ،(Cox,1997)کـاکس   Corbridge, 1995;

Corbridge, 1993, Corbridge & ،   نیـل اسـمیت(Smith, 2003; 2005)،   پیتـر دیکـن(Dicken,1998; 2003; 2004;

رُد   ،(Murray, 2006)وارویک مـوري  ،(2009 انـدرو هـ(Herod, 2009)،    ژئاریـد اُتوتایـل، سـوزان رابـرتس(Herod &

Ó.Tuathail & Roberts, 1998)،   ت جـان رنـاي شـور)Short & Kim,1999; Short, 2001(،    کالیـو بارنـت، جنیفـر
,De Blij)هارم دوبلیج ،(Walker, 2004)ریچارد واکر ،(Barnett & Robinson & Rose, 2008)رابینسون، جیلیان رز

,Le Heron & Harrington)جیمز هرینگتون و ریچارد لو هرون ، (Gwynne, 2003; 2004)رابرت ون ، (2009 2005) ،
اشاره گردد تا درون مایه بحث ما روشن تر گـردد؛ و در مباحـث تطبیقـی علـم جغرافیـا بـا تحـوالت و        ... الیویه دولفوس و

دگرگونی عصر جهانی شدن، و انطباق علم جغرافیا بـا شـرایط جامعـه اطالعـاتی و دیجیتـال یـا عصـر اینترنـت و فضـاهاي          
ي جغرافیـا و در کـل علـم عرضـه شـده اسـت، کـه مـی تـوان از مـاتیو زوك           مجازي آثار پر ارزشی در این زمینه، به دنیـا 

2- Space
3- Place
4- Scale
5- Location
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(Zook, 2005)،       مایـک کرانـگ، فیـل کرانـگ، جـون مـی)Crang (& Crang & May,1999  بـارنی وارف ،(Warf,

پـل آدامـز   ،(Unwin & Fisher, 2002)دیویـد آنـوین، پیتـر فیشـر     ، (Kellerman, 2002)، اهرون کلرمن (2011 ;2008
(Adams, 2009)،     اسـتفان گراهـام و سـیمون مـاروین)Graham & (Marvin,1996،   ریچـارد کـاول(Cavell, 2002)،

، مارك ویلسون و کنت کوريBrunn & Cutter (& Harrington, 2004(استانلی بران، سوزان کاتر و جیمز هرینگتون 
)(Wilson & Corey, 2000رافیا و بسط حوزه هاي مطالعاتی این علم بـا وضـعیت   اشاره گردد تا عمق انطباق علم جغ... و

.و شرایط این عصر تبیین گردد
تألیفی و ترجمه اي ارایه کردند؛ که در این امـر حجـم آثـار ترجمـه     آثاريدانانی در امر جهانی شدن در ایران، جغرافی

ضـیاء  حسـن محمـد مـی تـوان بـه   ،اندیشیده انددانانی که در مباحث جهانی شدن از جغرافی.آثار تألیفی فزونی دارداي بر
اشـاره کـرد و در بحـث تکنولـوژي و جغرافیـاي      ) 1381(و پیـروز مجتهـدزاده   ) 1380(، زهرا پیشگاهی فـرد  )1383(توانا 

پرداختـه بحـث جـدي در ایـن عرصـه     بـه دانانی کهاز جغرافی. نددوران پست مدرن، متأسفانه عده اندکی به چشم می خور
، فیـروز جمـالی   )1381(حسـین پـاپلی یـزدي    ، محمـد )1380؛1382؛1375(بـراي نمونـه از حسـین شـکوئی     اند، می توان 

.دانان قرار داده اندهاي خود را در منظر اهالی جغرافینام برد که اندیشه ) 1390(و محمدرضا حافظ نیا ) 1380(

بحث
نئولیبرالیسم

حال اتفـاق افتـادن اسـت، بـه خـوبی درك گـردد، ابتـدا مـا         براي اینکه مفهوم جهانی شدن آن طور که در واقعیت در 
در چنـد دهـه اخیـر در بسـیاري از کشـورهاي      . مجبور هسـتیم کـه تکلیـف خـود را بـا مفهـوم نئولیبرالیسـم روشـن سـازیم         

دگرگـون شـدن   «د کـه قـرن بیسـتم، قـرن     کردنـ شناسـان و اقتصـاددانان اعـالم    بویژه ایـاالت متحـده، جامعـه   ؛داريسرمایه
آدام اسمیت و کـارل مـارکس بـه طـور بنیـادي      داري دورانداري معاصر با سرمایهسرمایه،است و از این رو» داريسرمایه

هنگـامی کـه بحـران نفتـی همگـام بـا تـورم ترسـناك و بیکـاري          70اواخـر دهـه   ). 66-67: 1371فاطمه، بنی(تفاوت دارد 
وقتـی  ). 176: 1386کاپرا، (بست رسیده است تصاد کینزي به بناي بر دنیاي صنعتی وارد آورد، معلوم شد اقگسترده ضربه

ناپــذیري کــه اقتصــاد کینــزي نتوانســت مــانع از رکــود تــورمی شــود و نئوکورپوراتیســم ظــاهراً بــه عنــوان عامــل انعطــاف 
هـاي مهمـی از ایـن اجمـاع پـس از جنـگ در اغلـب        ها به این بحران پاسخ بدهند شناخته شد، بخـش گذاشت شرکتنمی

آن پیوند فرهنگی و ایدئولوژیک کـه بـه خـاطر رونـق درازمـدت      . داري شروع به گسستن از آن کردندرهاي سرمایهکشو
و 1960و 1950هـاي  کار در دهـه به وجود آمد و حتی مورد قبول اغلب احزاب محافظه) 1950-1970(ساله بیستتقریباً 

هایی از طبقه کارگر شروع بـه رأي  طبقات متوسط و بخشهاي مختلف گروه. بود، یکباره از هم گسست1970اوایل دهه 
کردنـد کـه بعـداً    دادن به احزاب و رهبرانی کردند کـه از نظـر اقتصـادي از نـوع جدیـد کنسرواتیسـم لیبـرال حمایـت مـی         

بـازار روي  دایر بر این است که دستگاه] نئولیبرالیسم[فلسفه اقتصادي ). 107: 1386زاده، عبداله(خوانده شد » نئولیبرالیسم«
بـه  . کنـد رفته در ارضاي نیازهاي انسانی و در تخصیص منابع تولیدي به مواردي استعمال متفاوت بـه خـوبی عمـل مـی    هم

دانـد و نقـش دولـت را در    اي دخالت دولت را در اقتصاد، هر گاه امکانپذیر باشد، برتـر مـی  این مکتب تا اندازه،طور کلی
هـا را واداشـت کـه در    فشـار نیروهـاي جدیـد اجتمـاعی؛ لیبـرال     .)Bevir, 2007: 365(دمقایسه با بازار ناکارآمـد مـی دانـ   
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165/جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن

آشـوري،  (لیبرالیسم افراطی بازنگرند و حدودي از دخالت و نظارت دولت را بـراي فـراهم کـردن سـود همگـان بپذیرنـد       
1366 :284.(

روي کـار آمـدن مارگـارت تـاچر در     .به بعد، جریان راست فرصـتی بـراي بازسـازي خـود پیـدا کردنـد      1970از دهه 
کـاري گشـود و کسـانی ماننـد راولـز،      هـاي نئولیبرالیسـم و محافظـه   انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا راه را براي اندیشه

). 371: 1385زاده، نقیـب (شـدند  هاي آن مشغولنوزیک، چارلز تیلور و روبرت ساندل از زوایاي مختلف به تولید اندیشه
یعنـی میلتـون فریـدمن و    ؛ر آمـدن تـاچر و ریگـان عقایـد و نظریـات خشـن اقتصـادي بنیانگـذاران نئولیبرالیسـم         با روي کا

ایـن  . در حـالی کـه تـا حـدود دو دهـه قبـل چنـین اتفـاقی نیفتـاده بـود          ؛، عمالً به کار گرفته شـد ... فردریک فن هایک و 
تـرین  یعنـی خشـن  ؛و جالب اینکه نوع تاچري آناستایی لیبرالیسم نو شدیداً در اقتصاد جهان ما در حال گسترش جغرافی

جهـت نیسـت   بی. شود، حتی جناح چپ آمریکایی لیبرالیسم نو، بري از لیبرالیسم تاچري استنوع، در جهان سوم پیاده می
و شـود طبقـه دوم تمـام مـی   به نفع طبقـه اول جامعـه و گـاهی   ،شودهایی که میکه در کشورهاي جهان سوم همه نابرابري

).7: 1379شکوئی، (برند از آن نمیو سودي هیچ گونه نفع ،دهندسوم جامعه که اکثریت را تشکیل میطبقه 
هایی در اقتصاد سیاسی است که بـر اسـاس آن گشـودن راه بـراي     اي در مورد شیوهنظریه،نئولیبرالیسم در وهله نخست

کـه ویژگـی آن حقـوق مالکیـت     مـد نظـر اسـت   هاي فردي در چـارچوبی نهـادي  هاي کارآفرینانه و مهارتتحقق آزادي
. انسـان را افـزایش داد  تـوان رفـاه و بهـروزي   مـی که به آن وسـیله خصوصی قدرتمند، بازارهاي آزاد و تجارت آزاد است

).8-9: 1386هاروي، (هاست نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادي مناسب براي عملکرد آن شیوه
ها، طبقه کـارگر و جوامـع شـهري    با تعطیلی کارخانهست،انیز که شکلی از تروریسم اقتصاديهاي نئولیبرالیسیاست
هـاي  سـازي، پیـام فرهنگـی امپریالیسـم زمینـه     اعتمـادي و خصوصـی  بـی ،پراکنـدگی در متن این . ستاتر کردهرا پراکنده

ــراي بهــره  ــان آســیب مســاعدي ب ــرداري از احساســات مردم ــق بیگــانگی اشــخاص از یکــدیگر و   ب ــذیر؛ تشــویق و تعمی پ
هـاي مـورد   ارزشامپریالیسم فرهنگی و . شان بر سر ذخایر ناچیز یافته استشان از منافع خصوصی، رقابت فرديرويدنباله

تشویق آن تا حدود زیادي مانع از آن شده که افراد استثمار شده به طور جمعی نسـبت بـه وخامـت شـرایط خـود واکـنش       
).67: 1372پتراس، (نشان دهند 

شدنجهانی
Globalization ،Globalizeهایی نظیر بیش از چهارصد سال قدمت دارد، اما اصطالح» Global«گرچه واژه جهانی 

،ظـاهر شـد  6»فرهنگ وبسـتر «در 1961جهانی شدن نخستین بار در واژه . رواج یافته است1960حدود ازGlobalizingو
می تـوان گفـت کـه در غالـب     ). 1385:2شهابی، (شد میاي اشارهبه این موضوع ايدر کمتر کتاب یا مقاله1975ولی تا 

. اثري از اصطالح جهانی شدن وجـود نـدارد  90و اوایل دهه 80دهه 8آلمانی، اسپانیایی و 7نامه هاي انگلیسی، فرانسويلغت
وارد 90این لغـت در دهـه   ،بر می گردد و در زبان آکادمیک چینی1980در تجربه ژاپنی، استفاده از این اصطالح به دهه 

وسط مارشال مـک لوهـان در   ت1968در محافل نویسندگان، براي اولین بار این واژه در ). 158: 1385توسلی، (شده است 

6- Webster Dictionary
7- Mondialisation
8- Globalisierung
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112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 166

جهـانی  «در مقاله اي بـا عنـوان   10تئودور لویت1983و دوباره در ... 9»جنگ و صلح در دهکده جهانی«مشهورترین اثرش 
. Bolaffi et al, 2003: 129)(شداستفاده » شدن بازارها

دادن اندیشـه هایمـان تـا بـدانیم     ده است بـراي سـامان   بویک واژه کلیدي » جهانی شدن«بنابراین، در اواخر قرن بیستم، 
. جهانی شدن در حال اتفاق و پیشروي بـه سـوي آینـده اي مـبهم اسـت     . (Harvey, 2000: 53)جهان چگونه کار می کند 

پسـت  «و » مدرنیسـم «سو و با مقوالت یکپارچگی و دهکده جهانی از یکمسألهجهانی شدن مفهومی است که تا حدي با 
جهانی شدن در پخش گسترده جهانی رویه هـا، گسـترش   ). 158: 1385توسلی، (از سوي دیگر در ارتباط است » مدرنیسم

,Lechner).روابط بین قاره ها، سازمان زندگی اجتماعی در مقیـاس جهـانی، و رشـد آگـاهی جهـانی سـهیم شـده اسـت         

هـاي  ناطق جهان و استقرار کامـل سـازمان  به دیگر ميش فعالیت هاي اقتصادي از کشورجهانی شدن، گستر(330 :2005
هـاي  قتصادي، جهانی شـدن بـه مثابـه نسـبت    ابتدا به عنوان یک فرآیند ا. خدماتی و صنعتی فراتر از مرزهاي کشوري است

:Pitzl, 2004)بـوده اسـت   متعدد و زیادي است که از لحاظ قدرت، تحت تأثیر قلمروهاي گسـترده سیاسـی و اجتمـاعی    

90) .
,Washbourne)یندهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در سرتاسر جهان استاشدن ارتباط متقابل فرجهانی

برخی از دانشمندان استدالل مـی کننـد کـه جهـانی شـدن یـک       .توصیف کننده یک نظم نوین جهانی است. (161 :2005
. (Silbey, 2006: 245)، انسان و اشیاست که به صورت هاي مختلفی بیـان شـده اسـت    بازسازماندهی بی سابقه زمان، فضا

اعتبـار علمـی چنـدانی نداشـت و از آن بـه بعـد       1980این مفهوم تا اوایل یا شاید اواسـط دهـه   «: گویدرونالد رابرتسون می
. کننـد معنـا مـی  » جهـانی شـدن  «عنـوان  ابـ این واژه را در ادبیات علمی امروز، . »کاربرد این مفهوم کامالً جهانی شده است

از ایـن رو  . مـین اسـت  کنش و واکنش انسـان و اجتماعـات در پهنـه کـره ز    جهانی شدن نمایانگر گسترش دامنهاصطالح«
حـافظ نیـا و   (به مفهوم کروي است Globalزیرا واژه . دانسته اندرا برابر نهاد این واژه» کروي شدن«نظران برخی از صاحب

اي کانـادایی را  پرداز رسانهمارشال مک لوهان، نظریه» دهکده جهانی«واژه جهانی شدن معموالً نظریه ). 1: 1385دیگران، 
، انفجـار و جهـانی شـدن را    »رسـانه سـرد تلویزیـون   «پیـدایش  ،مطرح شد1964طبق این نظریه که در سال . کندتداعی می

اما شواهدي وجود دارنـد کـه   ،مرتبط با آن محدود و منحصر ساختاي هاي رسانهصرفاً به رسانه تلویزیون و حتی فناوري
المللـی شـدن الگوهـاي    یند بیناتشدید فر«: برخی از این شواهد عبارتند از. کندنظریه مک لوهان را تا حد زیادي تأیید می

هـا،  یدنیهـاي گونـاگون اعـم از پوشـیدن و نوشـ     هـا و پسـندهاي فرهنگـی در عرصـه    مصرف فرهنگی، جهانی شدن ذائقـه 
جامعـه شـناس، جهـانی شـدن را در     11رونالد رابرتسون). 2: 1385شهابی، (ها آموختنیوهاها، دیدنیخوردنی ها، شنیدنی

تنهـا چرا که نه ؛(Peet, 2003: 1 & Lechner, 2005: 332)کل، فشردگی جهان و یکسان سازي آگاهی جهانی می داند
,Meier)استیافتهپخش تکنولوژي و عقاید گسترش بیشتري ویز فشرده تر شده بلکه زمان ن،فاصله ها کوتاه تر شده اند

مقوله جهانی شدن را در جایی به معناي تشدید روابـط اجتمـاعی، یکپـارچگی    آنتونی گیدنز ،از سوي دیگر. (145 :2005
). 160: 1385توسلی، (آورده است » 12رهایی جهانی«یا » جهان رها شده«جهانی و جاي دیگر زیر عنوان 

9- Marshall McLuhan (1968); War and Peace in the Global Village; San Francisco: Hardwired.
10- Theodore Levitt (1983); The Globalization of Markets; Harvard Business Review, 1 May; PP: 92-102.
11- Ronald Robertson
12- Runaway World
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167/جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن

به رغم اهمیت آشکاري که شناخت نظم جهانی برآمده از فرآیندهاي جهانی شدن دارد، هنوز چارچوبی مشـخص در  
این مسأله نیز آن است که تاکنون به فرآیند پیچیده و چنـد وجهـی جهـانی    علت. ارتباط با چیستی این فرآیند وجود ندارد

اما کاربردهاي مشابه و مختلف بـه طـور مسـاعد پـذیرش گسـترده      ،اي مختلف نگریسته شده استشدن از منظر رویکرده
و ) 29: 1385پیـران،  (دارد اشـاره  سـازي  نوع جهانی13یا 12پیران، به وجود ).Peet, 2003: 1و 85: 1385ساعی، (دارد 

اظهار تأسـف مـی کنـد کـه     ،شده استمحدود ي همتی نیز از اینکه در ایران مباحث جهانی شدن به ابعاد سیاسی و اقتصاد
در ایـران بـه دلیـل    ). 252: 1385همتـی،  (چرا ابعاد مهم الهیاتی، فلسفی و معرفت شناختی آن به شدت مغفول مانده اسـت  

سـازي از بـاال یـا از دریچـه اقتصـاد و      جهـانی (سـازي  کنند، ما معموالً از یـک یـا دو جهـانی   ها عمق پیدا نمیاین که بحث
شـود،  کنیم، اما از نظر ما آنچه امروز در دنیا انجـام مـی  صحبت می) هاي اجتماعیسازي از پایین یا از دریچه جنبشیجهان

اي در دهکـده ). 29: 1385پیـران،  (گویند می» 13مدل اجماع واشنگتن«سازي از باال ست که به آن اي از جهانینمونه ساده
به ابتکار یک استاد دانشـگاه بـه نـام    1970هاي جهان است که از سال مکانامروز، از مشهورترین 14سوئیس به نام داووس

هر ساله در اواخر ژانویـه و اوایـل فوریـه اجـالس     . مرکز اصلی گفتگو پیرامون پدیده جهانی شدن است15کالوس شوآب
تـرین  مرتبـه سازي، توسـط بلنـد  شود و خطوط اصلی رهنمودهاي جهانیسازي در دهکده مذکور برگزار میاصلی جهانی

گــردد داري مشـخص مـی  تـرین متخصصـان علــوم انسـانی و تجربـی جهـان ســرمایه     رهبـران اقتصـادي، سیاسـی و برجســته   
باعث می -بویژه با توجه به سرمایه گذاري هاي تجاري و خارجی-نیروهاي جهانی شدن اقتصاد). 29-30: 1380رفیعی،(

بـین المللـی بـراي رشـد خـوب اسـت؟ و آیـا رشـد بـراي          که آیا ادغامشوند که از اقتصاددانان توسعه دوباره سؤال گردد 
.(Meier, 2005: 148)کاهش نابرابري در درون و بین ملت ها خوب است؟ 

هـاي انقالبـی   هاي چندگانه جهانی شدن، ظهور شبکه ارتباطات جهانی است کـه بـر فنـاوري   هاي مشترك جنبهویژگی
هاي انسـانی اسـت کـه بـر سـه      ت، حاصل تکاپوي پیچیده فناوري رایانه و تعاملانقالب فناوري اطالعا. جدید استوار است

ــر جــاي گذاشــته اســت     ــار مشــترکی ب ــه، میکروالکترونیــک و ارتباطــات راه دور، آث . بخــش اصــلی الکترونیکــی و رایان
بـه ایـن   1970هه طی بیست سال گذشته و از د،آفریدرا1990هاي کلیدي که اساساً محیط الکترونیکی تازه دهه نوآوري
). 172: 1386کاپرا، (وقوع پیوسته است ه طرف ب

مبلـغ ایـن   . گذاري خـارجی بـوده اسـت   افزایش سریع جریان گردش سرمایه،هاي اصلی جهانی شدنیکی از مشخصه
1989-91هاي میلیارد دالر در سال200به بیش از 1983-85هاي میلیارد دالر در سال50ها از حد متوسط گذاريسرمایه

داري مـدیون همـین   سـرمایه ،در حقیقـت . میلیـارد دالر بـوده اسـت   350این مبلغ بالغ بر 1996در سال . افزایش یافته است
گذاري مسـتقیم خـارجی و رشـد    بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و رشد سرمایه. گذاري خارجی بوده استگردش سرمایه

هاي دیگر آن، آزادسـازي تجـاري و کـاهش    دانند و از مشخصهن میهاي جهانی شدهاي چند ملیتی را از مشخصهشرکت
: 1381کلباسـی و جالیـی،   (گرایی است که این مسأله هم در زمینـه صـادرات و هـم واردات قابـل بررسـی اسـت       حمایت

,Harvey)جهانی شدن می تواند به مثابه یک فرآیند، شرایط، یا نوع ویژه پروژه سیاسی دیده شـود  ). 116 2000: بـه  . (54
: 1381شـیرخانی،  (با جهـانی شـدن سـنخیت دارد    ،این ترتیب، لیبرالیسم با توجه به فردگرایی و محدود کردن نقش دولت

13- Washington consensus Model
14- Davos
15- Klaus Schwab
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رشد اقتصادي و توسعه اجتمـاعی ـ سیاسـی    برايهاي نو و بیشتري را تواند فرصتها معتقدند جهانی شدن میلیبرال). 117
سـازي اقتصـادي   ها در اقتصاد این کشورها نیز به بهینهللی و کم کردن دخالت دولتالمفراهم آورد و امیدوارند رقابت بین

برقراري ارتباط میان کشورها و ایجاد بازاري کم و بیش باز از کاالها و افکـار، موجـب ضـعف    .وري بیشتر بینجامدو بهره
ی می شود که حقوق انسان هـا را بـه   خودکامگان، باال بردن سطح زندگی تمامی انسان ها و کمک به ایجاد فرهنگی جهان

پذیري اقتصاد ملـی و  آنها تحمیل مقررات سازمان تجارت جهانی را باعث نظم). 349: 1386سیدمن، (رسمیت می شناسند 
بر ایـن  . کنندالمللی را باعث افزایش کیفیت تولیدات و افزایش صادرات جامعه جهانی تحلیل میرعایت استانداردهاي بین

هـاي ثابـت و تعـدیل سـاختار، بـا هـدف حمایـت از        ریزيهاي بانک جهانی، برنامهبنا بر توصیه1980دهه ایلاز او،اساس
.توسعه اقتصادي دراز مدت طراحی شد و استفاده از راهبرد توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفت

و پیدایش فضـاي  1989ر سال فروپاشی نظام دو قطبی د،آنچه جهانی شدن را به عنوان یک گفتمان غالب مطرح کرد
,Rosamondو 170:1386و کـاپرا،  65: 1385حـافظ نیـا،   (براي توسـعه قلمـرو نفـوذ سـرمایه داري بـود      جغرافیایی خأل

ناشـی از  ،این است که جهانی شدن پـیش از اینکـه امـري طبیعـی باشـد     ،رسدآنچه با این اوصاف به نظر می).350 :2007
. زده اسـت داري بحـران بازسازي مقیاس، آخرین دور استقرار فضایی اقتصاد جهانی، سرمایهاین. خواست امپریالیسم است

هاي پر بازده و زود بازده و در نوسازي تولیـد  بازده و دیر بازده به مکانهاي کم این استقرار شامل حرکت سرمایه از مکان
).113: 1383تیلور و دیگران، (هاي سود است و مصرف براي حل بحران

جهـانی شـدن اقتصـاد متـرادف بـا تجـارت آزاد شـد و        1990در اواسط دهه (WTO)با ایجاد سازمان تجارت جهانی 
شـود و ثـروت ناشـی از آن بـه همگـان      هاست و توسعه اقتصاد جهـانی را موجـب مـی   چون نظام جدید که به نفع همه ملت

گرایان کـه  با این همه، به زودي براي محیط زیست. و شدره ها و سیاستمداران روببا استقبال رهبران شرکت،خواهد رسید
وضـع  WTOیابد و فعاالن غیررسمی معلوم شد که مقررات اقتصادي جدیـد کـه توسـط    تعدادشان روز به روز افزایش می

پریشـانی اجتمـاعی،   :ماننـد ،آشکارا ناپایدار اسـت و انبـوهی از پیامـدهاي کشـنده و مخـرب مـرتبط بـا همـدیگر        شود،می
هـاي جدیـد، افـزایش فقـر و فاقـه و از      تر محیط زیست، شـیوع بیمـاري  تر و گستردهروپاشی مردم ساالري، تخریب سریعف

).168: 1386کاپرا، (آورد خودبیگانگی را به ارمغان می
ه با تأکید بـر ایـن نکتـه کـ    ،ندارد1960ی چندانی با نظراتش در دههفاصله 1990هایش در دهه سمیر امین که دیدگاه

بر این باور اسـت کـه مرکـز بـا انحصـار      ،شودقطبی شدن جهانی از طریق جهانی شدن توسط کشورهاي مرکز هدایت می
این انحصـارات پنجگانـه   . پنج حوزه موضوعی تسلط و سیطره خود را در فرآیند جهانی شدن بر پیرامون حفظ نموده است

ــ  5هـا و ارتباطـات؛   ــ رسـانه  4ـ دسترسی به منـابع طبیعـی زمـین؛    3ـ مالی؛ 2ـ تکنولوژي؛ 1): 88: 1385ساعی، (عبارتند از 
.تسلیحات کشتار جمعی

نقد
اي عواقبی دارد و بدین ترتیب در شرایطی که هسـته  اند که هر ایدهها پیش از دیگران درك کردهها، از مدتنئولیبرال

میلتـون فریـدمن   جملـه شـد، پرفسـور فـردریش فـن هایـک و شـاگردان وي از       اولیه آنها به دانشگاه شیکاگو منحصـر مـی  
المللـی و عظـیم از نهادهـا، سـازمان هـا، مراکـز تحقیقـاتی،        اي بـین نئولیبرال در بنیانگذاري آن بسـیار موفـق شـدند، شـبکه    
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هـا و  انتشارات، متفکران، نویسندگان، کارشناسان روابـط عمـومی و جـز آن را بـراي بسـط و گسـترش بـدون وقفـه، ایـده         
نـد،  کردآنها این کار ایـدئولوژیک بسـیار کارآمـد را شـکل دادنـد، چـرا کـه درك مـی        . خود، به خدمت بگیرندهاينظر

گرامشـی معتقـد بـود    . چیسـت » هژمـونی فرهنگـی  «متفکر مارکسیست ایتالیایی از تعریف مفهوم ،مقصود آنتونیو گرامشی
اي بـه  جریان راست در ایجاد چنین سلطه. »اگر بتوانید ذهن افراد را اشغال کنید، قلب و دستان آنها هم در اختیار شماست«

دهی این سلطه فرهنگی کردنـد، امـا در نهایـت موفـق     ون دالر صرف شکلآنها هر چند صدها میلی. شدت موفق عمل کرد
).1384جورج، (ناپذیر شرایط بشر، به مردم بقبوالنند شدند، نئولیبرالیسم را به عنوان حاصل بدیهی و اجتناب

وجـود  اشخاصی چون فرانسیس فوکویاما، دموکراسی سیاسی و نئولیبرالیسم را که نوعاً در آمریکـاي شـمالی و غـرب    
، جغرافیـاي سیاسـی جهـان، درگیـر     1980در دهه ).:512Peet, 1991(دارد، پیشتاز تمدن و پایان تاریخ بشري اعالم کرد 

داري جهـانی عمـل   مسایلی پنهانی و درونی بود و بدون سر و صدا در اجـراي طـرح جهـانی شـدن اقتصـاد و نظـام سـرمایه       
داري سـرمایه در قالـب ایـن نظـام   ). 225-226: 1372نکـوروح،  (تند گشکرد و در ضمن به دنبال مشروعیت جهانی میمی

توانـد آن را کنتـرل کنـد و ارتباطـات     شناسد و هیچ بانک مرکـزي و دولـت ـ ملتـی نمـی     پول دیگر سرزمین پدري را نمی
. اسـت اي کـرده المللـی را بـه طـور چشـمگیري فشـرده و لحظـه      بـین یشمالی، هماهنگهايمکانیزه و الکترونیکی جریان

:Peet, 1978)دیوانه وار حرکت مـی کنـد  سرمایه داري هنوز هم به طور مشخصی در درون مرحله نهایی عصر مصرف«

168).
هاي کارگري تضـعیف و آزادسـازي سـرمایه و تجـارت،     کاهش مداخله دولت در اقتصاد در پیش گرفته شد، اتحادیه

توجه اولیه صـندوق  . شان دگرگون گردیدالمللی به کلی اهدافي بینهامانساز«. سرعت جهانی شدن اقتصاد را افزایش داد
ها در ایجاد شغل تأکید داشت، جاي خود را بـه افسـون   لمللی پول به اقتصاد کینزي که بر نارسایی بازار و نقش دولتبین ا

در سطح جهانی از طریق نهادهاي حکومتی نظیـر  ايیندهاقدرت به طور فز).70: 1384ساعی، (» داد1990بازار آزاد دهه 
G7/G8،این نهادها، اقتصاد و زنـدگانی  . ، و سازمان ملل، متمرکز و جمع شده است16اتحادیه اروپا، مؤسسات برتون وودز

، مشروط سـازي وام هـا یـا کـم کـردن بـدهی، نظـارت هـاي         17مردم جهان را فراتر از سیاست هایی شبیه تعدیل ساختاري
هنوز هـم نهادهـاي جهـانی شـرایط و هـدف      .... وسط تیم هاي کارشناسی و راهبردهاي مشابه دیگر کنترل می کندساالنه ت

.(Peet, 2007: 3)براي کشورهاي فقیر را اتخاذ مجموعه سیاست هاي نئولیبرال می دانند
:نظیـر ،هـایی ازماندر حـالی کـه قـدرت سـ    ،المللی پول افـزایش یافـت  نفوذ بانک جهانی و صندوق بین1980در دهه

ــین و کنفــرانس ملــل متحــد در تجــارت و توســعه  (UNDP)، برنامــه توســعه ملــل متحــد  (ILO)المللــی کــار ســازمان ب
(UNCTAD)کـه ایـن خـود جزئـی از     ،دادنـد، تضـعیف شـد   هاي کشورهاي در حال توسعه را نشان میکه بیشتر دیدگاه

هاي مناسـبی اسـت   داري آمریکا، روي سیاستجهانی و وزارت خزانهالمللی پول، بانک تفاهم واشنگتن میان صندوق بین«
سـاعی،  (که راهکارهایی به کلی متفاوت از راهکارهاي اولیه براي توسعه و تثبیت اقتصاد کشورهاي در حـال توسـعه بـود   

1384 :70.(

16- Bertton Woods
17- Structural Adjustment
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بـاز بـر اقتصـاد بسـته تـرجیح      اقتصاد«: گویدهاي نئولیبرالیستی است، میرو سیاستنظریه و روند جهانی شدن که دنباله
جهانی شدن، صرفاً توسعه جغرافیایی فعالیـت هـاي سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادي در      ،بنابراین. )Eriksen, 2003: 3(دارد

طول مرزهاي ملی را در بر نمی گیرد، بلکه یکپارچگی و وحدت عملکردي چنین فعالیت هایی پراکنـده و بـین المللـی را    
توانـد بـازار   داریپیشرفته نوین؛ مـی این اندیشه که سرمایه). 93: 1386جونز و وودز، (قرار می دهد نیز به شدت مورد توجه

نظمی برخوردار سازد که یکپارچگی سیستم، از تضادهاي خصوصی به دور باشد، بحران عقالنیـت را بـه صـورت    را از بی
در چیـره شـدن   بـراي دادن منافع متضادي کـه اگر دولت، راهبردهاي درست براي آشتی. آورددر می» بحران مشروعیت«

تـوان در  هـر دو سـطح بحـران را خیلـی سـاده مـی      . دهـد مشروعیت خود را در انظار مردم از دست می،تالش هستند، نیابد
هـاي اداره امـور   کـه هـر دو روش  ،هـاي سیاسـی ریگـان و تـاچر دیـد     هاي گذشته آمریکا و انگلـیس، در لفـاظی  حکومت

در حالی که هر دوي آنها به رغم باال آمدن قرض دولتـی و تـورم،   ،کردندمداخله دولت توجیه میازنعمومی را با کاست
ولـی  ،)23: 1380حریـري اکبـري،  (اصرار داشتند که داراي مشروعیت و اقتدار ناشی از هواداري اکثریت نمایانـده شـوند   

دهـه هشـتاد،   . پیکره مردمـان آن وارد کـرده اسـت   اخالقی در جامعه، لطمات شدیدي برها، تزویرها و ورشکستگیدروغ
معرفـی  » مـتهم «نگـاران نیـز بـه عنـوان     نام گرفته است و سخنگویان جامعه بشـري، سیاسـتمداران و روزنامـه   » دهه اکاذیب«

شـورش هـاي   وسیاست هـاي آنـان باعـث تشـدید شـکاف طبقـاتی فقیـر و غنـی شـد         ). 493-494: 1380احمد،(اند شده
ي لوس آنجلس و لندن و پاره اي از شهرهاي دیگر آمریکا و انگلستان به دنبال آورد که اگـر ادامـه مـی    عظیمی در شهرها

). 113: 1385نقیب زاده، (پیامدهاي سیاسی مهمی بر جاي می گذاشت ،یافت
ر در در پاسخ به راهبردهاي نئولیبرالی توسعه اقتصادي، اقتصاد جهانی برحسب شرایط و وضعیت اشـتغال هـر چـه بیشـت    

. ترین پیامـدهاي نئولیبرالیسـم، افـزایش کـار کودکـان در سرتاسـر جهـان اسـت        یکی از جدي. حال غیر رسمی شدن است
اي از آن در کشـورهاي در حـال   شود که بخش عمدهمیلیون نفر تخمین زده می200نیروي کار کودکان در جهان حدود 

نبود مقررات در کشورهاي در حال توسعه باعث شده اسـت،  ).274-276: 1384پاتر و لوید ایونز، (توسعه متمرکز است 
مثـل برخـی داروهـاي    ؛توانند بفروشند، در آنجا بفروشـند نمیهاي چند ملیتی، کاالهایی را که در کشور خودشانشرکت

» نیچپـاول جهـا  «؛نیسـت » دهکده جهـانی «وضع طوري است که بیشتر باید گفت، این . کیفیت، انواع سیگار و جز آنکم
).18: 1385سعیدي، (است 

اما در روي دیگر، خطـر اساسـی در امـر جهـانی شـدن اقتصـاد بـازار و لیبرالیسـم سیاسـی آن اسـت کـه ایـن مـدل بـه               
شان عناصر فرهنگـی منطبـق بـا ضـرورت و نیازهـاي آن وجـود نداشـت و آن        کشورهایی راه یافت که در ساختار تاریخی

اجتماعی و روانی الزم برخوردار نبودنـد تـا بتواننـد وسـایل رقابـت آزاد فـردي آگاهانـه و        ساختار اساساً از توان تاریخی، 
بـه طـوري کـه گونـه اي از     ؛)50: 1381هودشـتیان،  (تقلیل نقش دولت به طریق موزون در اقتصاد را بفهمد و محقق کنند 

بـه معنـاي   »آزادي فـرد «یعنـی  ؛ی اسـت مدرنیته که جهان سوم به آن دست می یابد، بیشتر از طریق قوانین تحمیلی حکومت
بنـابراین  . یاي دور از دسترس است که عمالً در جوامع شدیداً متنـاقض جهـان سـوم تحقـق ناپـذیر اسـت      ؤامروز آن یک ر

.)1384و پیت و هارت ویک، 22: 1384پیت، (بسیاري از نقدهاي پسامدرن گوش شنوایی در جهان سوم ندارند 
والن درد آشـنا و  ؤهـاي اجتمـاعی و مسـ   تفکران، مصلحان اجتماعی، رهبـران جنـبش  پرسش اساسی دیگري که ذهن م

حال که اقتصـادهاي ملـی بایـد در بـازار جهـانی      : مردمی را به خود مشغول داشته است که به طور خالصه بدین قرار است
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وري فـوق  ر شـوند، فنـا  تـ ها کوچک و کوچکدولتواحد ادغام شوند و اقتصاد مقیاس به حداکثر ممکن خود ارتقا یابد؛ 
هـا بـه امیـد سـازوکارهاي بـازار آزاد رهـا شـوند، دخالـت         یند تولید را هدایت کند و تولید خودکار شود؛ قیمـت امدرن فر

هـا و  هـاي مـالی اقتصـاد و جهـانی را قبضـه کننـد، نـرخ       وريتهاي اقتصادي به حداقل ممکن رسد، امپراها در عرصهدولت
انـد، لغـو گـردد، قـانون و قاعـده زدایـی بـا شـدتی         بنیه ملی را روي پاي خود نگه داشـته هاي ترجیحی که صنایع کمتعرفه

در چنین حالتی چه بر سر مردم عـادي  ؛ها حذف شوندمانند پی گرفته شود و دولت و جامعه رفاه بایگانی گردد و یارانهبی
میانی که بـا برگشـت خـوردن یـک چـک یـا       شوند، انبوه آدکوي و برزن خواهد آمد؟ بیکارانی که هر روز پرشمارتر می

پیوندنـد، جوانـانی کـه    خوابـان مـی  کارتنشوند و به خیل میروعدم پرداخت یک قسط با حراج تمامی هستی خود رو به
مادري کنده شـده و  خارجیانی که به امید زندگی بهتر از سرزمین،یابندرغم مدرك تحصیلی باالتر هرگز کاري نمیعلی

رو هسـتند و حـامی   ههـاي فاشیسـتی روبـ   نگاه راست روانه با بیگانه ستیزي بیمارگونه و گسترس عجیب گروهاکنون با غلبه
).8: 1385پیران، (یابند، چه باید بکنند؟ قدرتمندي نمی

هویت در عصر جهانی شدن
ها خواهم گشود، تا بادها آزادانه از آن عبور کنند،ام را به روي بادپنجره خانه«

).گاندي(ام را بر باد دهد نخواهم داد تا بنیان خانههیچ بادي اجازهولی به 
هـا،  هاي جغرافیایی ـ سیاسـی دارد، سـه موضـوع؛ تضـعیف دولـت ـ ملـت        از پیامدهاي مهمی که جهانی شدن بر پدیده

: 1380د،فـر پیشگاهی(شود هاي قومی و کاهش نقش مرزهاي جغرافیایی است که به وضوح دیده میخواهیتقویت هویت
ایـدئولوژي نـاظر بـر وجـود فرهنـگ متمـایز و مسـتقل نسـبی را         تـر، ها را سستجهانی شدن، استقالل دولت ـ ملت ). 238

). 26: 1382کاسـتلز و دیویدسـون،   (شـود  جایی فزاینـده مـردم در طـول مرزهـا مـی     هموجب حرکت و جابکرده،تضعیف 
میالدي، چنان تحـوالت عظیمـی در جهـان روي داد کـه     مقرن بیست90و اوایل دهه 80واقعیت آن است که از اواخر دهه 

تحـوالت تکنولوژیـک و انقـالب    . را در سراسر جهـان فـراهم آورد  » قدرت محورانه دولت«زمینه کم رنگ شدن دیدگاه 
فروپاشـی  الملـل و پیامـدهاي متعـدد    یافته به عرصه روابط بینارتباطی و انفجار انفورماتیک، ورود کشورهاي کمتر توسعه

.اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی، سه زمینه اصلی جهش براي پدیدار جهانی شدن بود
هـاي  بـا مطالعـه مـوردي جنـبش    18پیتـر کلـوس  ). 101: 1384هـاروي،  (داري عامل بسیاري از ناآرامی ها سـت  سرمایه

: 1386، کریمـی (آن، به این نتیجه رسید خواه در سریالنکا و تطبیق ابعاد پنجگانه رژیم فرا ملی به عملکرد اجتماعی هویت
93:(

گـرا  خـاص هاي محلی و فرهنگـی به خلق هویتخواه را تحریک نموده،هاي هویتبشیند جهانی شدن، جنافر- 1
شود؛میمنجر 
هـاي رژیـم   ها در جستجوي یک هویت خاص فرهنگی و محلی براي رسیدن به اهـداف خـود از پتانسـیل   جنبش- 2

. کنندجهانی استفاده می

18- Peter Cluse
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ي ملیـت گرایـی   شـروع بـه احیـا   ،آنان براي اینکه انسجام ملی کشورها را در برابر خودشان از بین ببرند،به همین دلیل
کننـد مـی ایـی و محلّـی شـدن گـرایش هـا، و تحلیـل رفـتن سـاختار حکـومتی          افراطی و بسته و تنگ اندیش، رشد قوم گر

این تحرکات از سوي کسانی صورت می گیرد که جهـانی شـدن   ،و از سوي دیگر) 13:1375و پیران، 44: 1381احمد، (
، تـا ایـن   هاي گشـت هـاي فرقـه  ور شدن آتش خشونتشعلهو این کار باعث) 64:1384شایگان، (را به شکل توطئه می بینند 

در ایـن  . هاي نظـامی، دور باطـل بـه دسـت آوردن سـود را تکـرار کنـد       داري، از طریق فروش سالحروح سرمایهوجود بی
هاي سـرمایه،  شود، فروش اسلحه، انتقال تعارض میان جناحها هر چه بیشتر به جهان سوم منتقل میها و تعارضمیان، جنگ

اي هـاي منطقـه  کند و امید تشـکل هاي مهیب باز میریالیسم، راه را براي جنگطلبی شرکاي بومی امپنظري و منفعتتنگ
).137: 1371دانا، رئیس(برد را از میان می

مفهومی که ملـت در چـارچوب   «میهن ،با این همهیست؛دانان نگرایی آتشین مورد اقبال جغرافییدر دوران معاصر، مل
عالیـق و  کلیـه کننـده  سـتنی و پـذیرفتنی اسـت و جغرافیـا، القـا و تقویـت      یک واقعیـت جغرافیـایی خوا  »یابدآن هویت می

ها، نسبت به میهن خویش دارند و آموزش جغرافیا، الفبـاي دل بسـتن بـه زیسـتگاه و خانـه و      هایی است که انسانهمبستگی
کـه مفـاهیمی   این،پس آنچه در این دگرگونی در عصر جهانی شدن مسلم است). 538: 1379فرید، (فرهنگ خویش است 

: 1381مجتهـدزاده،  (هویت ملی و استقالل ملی اگر در این برخورد دگرگون شوند، هرگز از میان نخواهند رفت :همچون
189 .(

هـا  دولـت ،را به معارضه فرا خوانده و از سوي دیگر» وستفالیا«سو کلیت سیستم از یک» جهانی شدن«خالصه این که 
سیاسـی  در این معارضه، شاید تنها امیـد دولـت ـ ملـت بـه بقـا در صـحنه        .اندهیا ساختهخود زمینه گسترش این پدیدار را م

در .مـیالدي نیسـت  1980-1990اي موضوعی مربوط به دهـه  گرایی است و باید گفت که مقوله توسعه منطقهمقوله منطقه
اي داراي اهمیـت فراوانـی اسـت و از سـوي دیگـر، بـا جهـانی شـدن         عصر جهانی شدن اقتصـاد نیـز مفهـوم توسـعه منطقـه     

. انـدازي قـرار گیـرد   هاي ملی و بومی کشورها در معـرض، تعـرض و دسـت   رود تا فرهنگیندهاي اقتصادي بیم آن میافر
توانـد در غنـاي فرهنـگ ملـی کشـورها در      شـورها، مـی  هـاي مختلـف ک  هاي بومی در منطقـه احیاي فرهنگ،بدین ترتیب

چارچوب یک زندگی اقتصادي، اجتماعی جهانی شده، کمک فراوانی نماید و چون جان پناهی، انسان غربـت زده عصـر   
در برگیرد و بارویی فرهنگی پی افکند و با حفظ هویت و اصالت فرهنگ بومی از مشارکت در جریان پیـدایی و  حاضر را

فرهنگ جهانی حتی پـس از تکـوین و تحقـق کامـل     «این که ،اي که بسیار مهم استنکته. گ جهانی نهراسدتشکیل فرهن
اکبـري،  حریـري (اي یکسان و یکدست نخواهد بود، بلکه چند فرهنگی و به اصطالح پلورالیستی خواهد بـود  یافتن، پدیده

: 1385و توسـلی،  189: 1382قـوام،  (ار مـی آیـد   جهانی شدن نه فرصت مطلق و نه تهدیـد مطلـق بـه شـم    ،بنابراین). 1377
راه عاقالنه این است کـه در پرتـو مـدیریتی بـین المللـی جنبـه       «برخالف نظر مخالفان یا موافقان مطلق جهانی شدن، ). 175

متـوازن  هـا، تفـاهم و اقـدام متقابـل، توسـعه     هاي منفی جهانی شدن زایل و جنبه هاي مثبت آن که متضـمن برابـري انسـان    
بدین معنا که نه تقلید کامل و نـه عـدم   ؛)68: 1385حافظ نیا، (تقویت گردد ،امع بشري، صلح و امنیت بین المللی باشدجو

» تعامـل سـازنده اثـر بخـش    «راه میانـه را برخـی از اندیشـمندان در    .تعامل و انکار جهانی شدن خردپسند بـه نظـر مـی آیـد    
. جستجو می کنند
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نقد
گـردد  منجـر  سازي از طریق اجبار نظامی اگر به گسترش فرهنـگ غربـی   جهانی شدن از طریق اقناع فرهنگی یا جهانی

اي صورت واقع خواهـد یافـت کـه در    اي جز غربی شدن نخواهد داشت و در این صورت حکایت خیابان یک طرفهنتیجه
امع دیگر را الزامـاً منطبـق و سـازگار بـا آن خواهـد      آن اندیشه و ارزش از یک طرف جریان پیدا خواهد کرد که رفتار جو

پیشـرفت وسـایل   علـت سازان در این باشـد کـه تصـور کننـد بـه      شاید بزرگترین اشتباه جهانی). 207: 1385نوازنی، (نمود 
جهـانی شـدن در  «چـون  ،انگارانـه و سـطحی اسـت   اما این به نظر ساده،سازي جهان باشندتوانند مدعی یکسانارتباطی می

پـذیر اسـت، امـا فرهنـگ در معنـاي خـاص       معناي حاکم شدن ارزش هاي مادي واحد در سرتاسر جهان به راحتـی امکـان  
هـا،  کم در کوتاه مدت چنین نیست، چون هر انسانی بـراي حفـظ تفـاوت   خیلی داراي قابلیت جهانی شدن نیست، یا دست

در چنـین  ). 22: 1383حریـري اکبـري،   (انجامد فرهنگی میهاي کوشد که این امر به تعدد حوزهتمایزها و عالیق خود می
انسانیت امـروز سـخت تشـنه داد و سـتد بینـا فرهنگـی بـر        «: بهتر شنیده می شود19حال و هوایی است که آواي فرد دالمایر

دیگـري  ،گفت و شنیدي که در آن هـر یـک از دو سـو   ؛بناي گفت و شنودي ساختار شکنانه و به شیوه هرمنوتیکی استم
ت خـویش را در پـاي دیگـري فرامـوش نمـی کنـد                 بودن آن دیگـري را بـه رسـمیت مـی شناسـد و هـم داشـته هـا و هویـ

).71:1389بروجردي، (
راهگشا باشد و به مـا  با در نظر داشتن جنبه هاي منفی جهانی شدن، ارزش هاي بومی و سنت هاي از یاد رفته می تواند

پس نبایـد از پدیـده   . از طریق نگاه دیگري دریابیم و آن را پاس بداریم،کی نمی بینیمکمک کند تا آنچه را از شدت نزدی
).240: 1385شهپرراد، (جهانی شدن ترسی غیر معقول داشت 

جهانی شدن و علم جغرافیا
هـا و  سازماناگر بپذیریم که جهانی شدن؛ جریان هاي فزاینده فضایی جهانی، وابستگی متقابل انسان، اطالعات، کاال،

دولت ها که انسان و مکان ها را در مقیاس جهانی به هم وصل می کند، و تحوالتی را در ساختارها و سازمان هاي جوامـع  
بدیهی اسـت کـه   ،)Hubbard & et al , 2002: 212 & Matthews & Herbert, 2008: 77(و مکان ها ایجاد می نماید 

در عرصـه فنـاوري اطالعـاتی و ارتبـاطی صـورت پذیرفتـه       1980دهه تحوالت پس از جنگ جهانی دوم و بویژه آنچه در
پایـان  «بـه نحـوي کـه بـا کـاهش یـافتن اهمیـت جغرافیـا، برخـی ایـده           «؛است، فشردگی زمان و فضا را در پی داشته است

جهـان  «و یا اصطالح یکی از پر فروش ترین کتـاب هـاي اخیـر،    » ظهور یک جهان بدون مرز«، »مرگ فاصله ها«، »جغرافیا
مطـرح اسـت کـه نقـش جغرافیـا و دغدغـه       هـا ، این سؤالدر این میان.(Dicken, 2009: 563)را مطرح نمودند » 20مسطح

دارد، چیست؟ با ظهور این عصـر، چـه تغییـر و تحـوالتی بـر ایـن علـم        هایی که این علم براي انسان این عصر در این میان
اتفاق خواهد افتاد؟ و آیا به راستی ما شاهد یکسان سازي در تمام ابعاد کروي خواهیم بود و دیگـر افتـراق مکـانی اي کـه     

و بـه وجـود آمـدن    وجود و اساس علم جغرافیا بر آن استوار بود، در هم ریخته خواهد شد؟ تأثیرات انقـالب تکنولوژیـک  
مفاهیمی چون فضاهاي مجازي که باعث فشردگی فضا و زمان گردیده اسـت، در تغییـر و تحـول و بـاز اندیشـی مرزهـاي       

19- Fred Dallmayr
-20
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،چرا مکان هنـوز در دوران فشـردگی فضـا ـ زمـان داراي اهمیـت اسـت؟ و در نهایـت        «علمی جغرافیا چگونه خواهد بود؟ 
در قلب بیشتر مباحث درباره جهـانی شـدن اسـت، چگونـه دیـده      کهو جهانیمعما و مسأله دیگر اینکه برخوردهاي محلی 

پس در کل، تصویر و آینده ترسیمی براي علم جغرافیا در عرصه جهـانی شـدن   ). Hubbard et al, 2002: 212(می شود؟
چگونه خواهد بود؟
خـاطر  ،البتـه .کـار مـی بـرد   آن را بـه 21ست که اوبرایني شگفتی است، اصطالح مرگ جغرافیاچه جادر این میان، آن

پایـان  «، »پایـان سیاسـت  «، »پایـان تـاریخ  «کرد که ما امروزه بـا انـواع اسـطوره هـاي پایـان مواجـه هسـتیم، ماننـد         دنشان بای
چند سـالی اسـت پـژواك    ... و» پایان فضاي عمومی«، »پایان شهرها«، »پایان کار«، »پایان جامعه«، »پایان ادیان«، »ایدئولوژي
اقتصاددان انگلیسی معتقـد اسـت کـه    ،ریچارد اوبراین! را نیز خبر می دهند» پایان جغرافیا«ه گوش می رسد که صداهایی ب

بر این اساس قـرار گرفتـه کـه موقعیـت جغرافیـایی اهمیـت کمتـري دارد یـا اهمیـت بسـیار           » پایان جغرافیا«فرضیه مرکزي 
بـراي  . ... کامل بر روي قلمرو نظارتی خواهند داشتهايانتنظیم کنندگان مالی کمتر با نوس.کمتري تاکنون داشته است

براي مصـرف کننـدگان، سلسـله وسـیع     . ... شرکت هاي مالی، انتخاب مکان جغرافیایی می تواند به شدت گسترده تر باشد
خـدمات و تولیـدات  ... تري از خدمات ارایه خواهد شد که خارج از خدمات سنتی که توسط بانک هـا ارایـه مـی گردیـد    

کـه در جسـتجوي   د آمـد نـ نیروهـایی بـه وجـود خواه   ،همچنـین . ... جدید وارد می شود و از بازارها حفاظت خواهد کرد
مبارزات شدید میان بازار سهام به تـأخیر خواهـد افتـاد بـراي     ... تفاوت محصول تشدید می گردد... کنترل جغرافیایی باشند

طـرز  ... شعبه اي هنوز به نزدیکی به مصرف کننـده اعتمـاد خواهـد کـرد    بانکداري ... پیشروي به سمت بازارهاي یکپارچه 
تصمیمات بیشتر مکان هـا، یـک بنیـان و پایـه جغرافیـایی      ... کار و مردم هنوز مجبور خواهد شد که یک مکانی داشته باشد

... ند بـاقی خواهـد مانـد   یکی از نقاط مبنایی واضح، هیجانی و بسیار قدرتمبه شکلجغرافیا... عمدي، آگاهانه و دقیق دارد
تا زمانی که تالش هایی براي این که از آن اجتناب گـردد و ایـن   بودهنوز پول به عنوان امر وجودي معاوضه پذیر خواهد 

یـا چنـین صـورت بنـدي     . (O`Brein & Keith,2009:1)اساساً موفقیتی خواهد بود در رهایی از محدودیت هاي جغرافیـا  
انی شدن به تالش خود ادامه خواهد داد تا از موانع جغرافیایی موجـود بـه دور مانـده و رهـایی     نماییم که پول در دنیاي جه

همان گونه که موانع سد راه جریان سرمایه در سطح جهان کنار زده می شوند یـا بـه ایـن رونـد ادامـه مـی دهنـد؛ در        . یابد
شـورت و  (کز جهانی سرمایه پیونـد خواهنـد خـورد    نتیجه بیشتر نهادهاي مالی جهان در دهه بعد به نظام منسجم جهانی مرا

در کل از منظر وي، در جهانی شدن اقتصاد و تعـامالت تجـاري در فضـاي دیجیتـالی، جایگـاهی بـراي       ). 24: 1384کیم، 
ی کـه یـ فوکویاما، پایان تاریخ را می بیند و پیروزي لیبرال دموکراسی را پیش بینی می کنـد، پیروز . ... جغرافیا وجود ندارد

ولی جهـانی شـدن در معنـاي بسـیار گسـترده      «،تفاوت هاي مکانی ـ فضایی را از بین می برد؛ این یعنی همان مرگ جغرافیا 
اقتـدار سـنتی جغرافیـا،    .(Dicken, 2009: 563)اش، پایان جغرافیا را معنا نمی دهد، بلکه در واقع، خود جغرافیایی اسـت 

» جغرافیـا «شناسی از لحاظ واژه. که جهانی شدن باعث ارتقاي آن هم شده استبل،تنها ماندگار استکند که نه آشکار می
است و به طور معمول، با توجه به عالیق روشنگري خود از بعضی جهـات، ماهیـت جهـانی دارد    » توصیف زمین«به معناي 

: مشخصات کتاب شناسی آثار او در باب پایان جغرافیا به قرار ذیل است- 21
- O’Brien, Richard (1990); The End of Geography? The Impact of Technology and Capital Flows, The AMEX Bank
Review, 17: 29 May.
- O’Brien, Richard (1992); Global Financial Integration: The End of Geography. London: Royal Institute of International
Affairs, Pinter Publishers
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175/جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن

بـه میـان کشـیده مـی     که ذیالً براي روشن تر شدن بحث، دالیلی بـراي اقامـه دعـوي   ) 110-109: 1383تیلور و دیگران، (
:شود

ورق بـر  ... «: کشـد رشـته تحریـر مـی   اوضاع و احوال عصـرمان را چنـین بـه    » در بساط نکته دانان«غالمحسین فرنود در 
ها فقط مـی  »بگذار و بگذر«با عادت ها و . اما دنیا زیر و رو نشده، گرفتار توفان ظاهراً دامنه دار بحران ها شده است،گشته

درست کرد و آن را تا خرخره پایین کشید و از چشم و گوش و بینی دچار حذف خود خواسـته شـد و   توان کاله گشادي 
توفـان بـه ریشـه هـا در     ؛غافل که این توفان جهانی، از آن توفـان هـاي بـادکنکی نیسـت    ؛منتظر ماند تا توفان فروکش کند

). 3: 1390فرنود،(تهاجم است 
آینده اي که افراد صاحب آرزو و آمـال، امیـدهاي خـالق خـود را در آن     ؛امروزه قسمت پر اهمیت زمان، آینده است

انسان امروزي عالقـه منـد اسـت تـا بـه عمـق واقعیتـی کـه در آن         ). 51: 1379نوالی، (بعد از زمان، متحقق خواهند ساخت 
، به تـدریج ظـاهر   عصرها، نقطه آغاز مشخصی ندارند). 145: همانجا(زندگی می کند و خود را در آن می یابد، نفوذ کند 

نخست این آگاهی را به وجود می آورنـد کـه چیـزي بنیـادي در حـال رخ دادن      .می شوند و خرده خرده شکل می گیرند
عصر ما، عصر تغییـرات اسـت، و انسـان امـروز،     ). 105: 1373اي کاف، (است، و سپس جهان بینی جدیدي ارایه می کنند 

اقیانوس مواجی درآمده است که امواج تغییر، هر لحظه سرنشـینان قـایقی   جهان ما به صورت. دستخوش امواج تغییر است
در هیچ عصري، امواج تغییر تا این حد، خروشـان نبـوده انـد، و    . را که جهان می نامیم، به این سو و آن سو پرتاب می کند

، نهادهـاي مـا را سـرنگون مـی     امواج تغییـر . در هیچ عصري، زندگی بشر هم تا این حد ناپایدار و در حال تغییر نبوده است
تغییـر فراگـردي اسـت کـه از راه آن، آینـده بـه       . سازد، ارزش هاي ما را دگرگون می کند و ریشه هاي ما را می خشکاند

). 12:1369اسدي، (کند زندگی ما حمله می
ی مطلـوب، مقبـول و   زمـان دانانجهـان بینـی جغرافیـ   «، این است که ردکاشاره به آننخستین نکته اي که باید در اینجا

و کنـد گردد که در بافت هاي مختلف اندیشه ها و بررسی هاي آنان به دنبـال کشـف حقـایق، نظمـی را دنبـال     متداول می
کسـب و درك  . )40: 1375جمـالی،  (بـه دسـت بیـاورد    ،نظامی را که به قانونمندي مباحث و موضوعات منجر می گـردد 

نخستین هدف جغرافیدانان بوده و بررسـی و مطالعـه مسـایل جغرافیـایی بـا ژرف      ،مفاهیم مربوط به محیط و جهان پیرامون
نگري خاصی در مورد پدیده هاي گوناگون انسانی و طبیعی و شـناخت ظهـور، تکـوین و علّـت وجـودي آنهـا، مهمتـرین        

د جامعـه اسـت؛ مـا بایـد     از آنجا که عامل فعال در فرایند فضا و زمان، خو). 41:1375جمالی، (وظیفه آنان تلقی شده است 
یعنی دنیاي درونی و فرهنگ آن را مطالعه مـی کنـیم   ؛مطالعه را با درك همه جانبه آن آغاز کنیم؛ ابتدا ماهیت اساسی آن

یعنی الگوي زندگی، تشکیالت و سازمان اجتماعی، روابط متقابـل بـا محـیط    ؛و سپس به بررسی روابط بیرونی آن با زمین
کردار، در رشته هاي اصـلی پیونـد ایـن جامعـه بـه زنـدگی مـردم دور و نزدیـک مـی          وفکرييهاطبیعی، تمامی جریان

و بررسی هـاي جغرافیـایی، موقعیـت هـا، ارتباطـات،      هستبنابراین، جغرافیا در هر جایی ). 186:1381زلینسکی، (پردازیم 
& Matthews)(2008:8سـت  ، در جسـتجوي اهمیـت آنها  کـرده قلمروها، محیط هـا و مکـان هـا را آزمـایش     Herbert,

درگیر است و ایـن هسـته نخسـتین    » فضا«جغرافیا همیشه در تحلیل . است» محیط«و » مکان«، »فضا«جغرافیا داراي سه هسته 
مکان مستقل از فضا نیسـت؛ زیـرا یـک شـکل فضـایی محـدود شـده اي        . است» مکان«هسته دیگر، . آن را فراهم می سازد

. (Ibid:11)از یک دولت، کشور تا یک محلّه یا بخشـی از خانـه   . عی از مقیاس ها به کار رودمکان می تواند در انوا. است
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112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 176

). 166:1383ضـیاءتوانا،  (باید جایی داشته باشـند » اشیا«مکان شرط الزم براي تحقق این حقیقت کلی و ضروري است که 
او عمـالً  ....البی را به عهـده گرفتـه اسـت   دانی که می خواهد مکان زندگی مردم را تشریح کند، وظیفه عظیم و ججغرافی«

دان باید از روابـط متقابـل و   وه بر این، جغرافیعال. باید به کلیه جنبه هاي جغرافیاي انسانی آن در گذشته و حال مجهز باشد
متغیر کلیه عوامل، هم به صورتی که در حال حاضر وجود دارند و هم آن طور که در گذشـته بـوده انـد، شـناخت دقیقـی      

. است» محیط«سومین هسته آن، ). 83:1381زلینسکی،(داشته باشند 

، یکپـارچگی تغییـر و   )سـایه شـده  (ماهیـت و اسـاس جغرافیـا    . فضا، مکـان و محـیط  : مفاهیم سه هسته جغرافیا)1لکش
Matthews)سطح زمین با مشخص سازي مکان ها و روابط متقابل بین انسان و محیط شان اسـت دگرگونی فضایی روي

& Herbert, 2008:14).

جهانی شدن اقتصاد و جغرافیا
اولـین سـؤال جغرافیـا    ،ابتـدا در . در ارتباط با جهانی شدن اقتصاد، واقعیت این است که جغرافیا درگیر این روند اسـت 

نسبت به اینکه نابرابري سطح رفاه در جهان وجود دارد، این است که در کجا رفـاه و تغذیـه مناسـب وجـود دارد و دیگـر      
اي در مکان است که واقعاً با نقطـه گر است؟ پاسخ به این سؤال، مشخص کنندهاینکه در کجا فقر و گرسنگی بر فضا سلطه

نـا وجود نـابرابري فضـایی حکایـت از پایـان    ،به هر حال.هاها و موقعیتاي از مکانمجموعه؛ط استمرتب) موقعیت(فضا 
یعنی جهانی شدن در واقع، هم یک تولید و هم خالق جغرافیاهـاي متعـدد   ؛استودن مفاهیم جغرافیایی در عصر فضاپذیر ب

بدین معنا که، درسـت اسـت کـه    ؛Dicken, 2009: 563)و23: 1385فر، میرحیدر و حیدري(شود و ناموزون و متمایز می
اند؛ بـا ایـن حـال بـه همـان      هاي روي زمین نفوذ و رسوخ کردهترین مناطق پیرامونی و مکاننیروهاي جهانی، به دور دست

کنند، کـه بـا تـاریخ،    هاي مشخصی، در مقابل آن مقاومت مییندهایی هستند که با بند بند وجودشان در مکاناصورت، فر
به باور دنـیس  ). Murray, 2006: 9(آورندهاي معینی، جغرافیاهاي ناموزون بیشتري را به وجود میجوامع و محیط زیست

فضـایی آپولـو،   کـل منـتظم، از طریـق تصـاویر سـفینه     جغرافیدان دانشگاه کالیفرنیا، نگریستن به زمـین بـه منزلـه   22کاسگرو
دنیـاي یکپارچـه اسـت کـه طـی آن مـردم گوشـه و کنـار جهـان بـه طـور            انتقادي به در هم تنیدگی مباحث جهان واحد و 

).7: 1384شورت و هیون کیم، (اند تنگاتنگی به هم پیوند خورده

22- Denis Cosgrove

112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 176
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& Herbert, 2008:14).

جهانی شدن اقتصاد و جغرافیا
اولـین سـؤال جغرافیـا    ،ابتـدا در . در ارتباط با جهانی شدن اقتصاد، واقعیت این است که جغرافیا درگیر این روند اسـت 

نسبت به اینکه نابرابري سطح رفاه در جهان وجود دارد، این است که در کجا رفـاه و تغذیـه مناسـب وجـود دارد و دیگـر      
اي در مکان است که واقعاً با نقطـه گر است؟ پاسخ به این سؤال، مشخص کنندهاینکه در کجا فقر و گرسنگی بر فضا سلطه

نـا وجود نـابرابري فضـایی حکایـت از پایـان    ،به هر حال.هاها و موقعیتاي از مکانمجموعه؛ط استمرتب) موقعیت(فضا 
یعنی جهانی شدن در واقع، هم یک تولید و هم خالق جغرافیاهـاي متعـدد   ؛استودن مفاهیم جغرافیایی در عصر فضاپذیر ب

بدین معنا که، درسـت اسـت کـه    ؛Dicken, 2009: 563)و23: 1385فر، میرحیدر و حیدري(شود و ناموزون و متمایز می
اند؛ بـا ایـن حـال بـه همـان      هاي روي زمین نفوذ و رسوخ کردهترین مناطق پیرامونی و مکاننیروهاي جهانی، به دور دست

کنند، کـه بـا تـاریخ،    هاي مشخصی، در مقابل آن مقاومت مییندهایی هستند که با بند بند وجودشان در مکاناصورت، فر
به باور دنـیس  ). Murray, 2006: 9(آورندهاي معینی، جغرافیاهاي ناموزون بیشتري را به وجود میجوامع و محیط زیست

فضـایی آپولـو،   کـل منـتظم، از طریـق تصـاویر سـفینه     جغرافیدان دانشگاه کالیفرنیا، نگریستن به زمـین بـه منزلـه   22کاسگرو
دنیـاي یکپارچـه اسـت کـه طـی آن مـردم گوشـه و کنـار جهـان بـه طـور            انتقادي به در هم تنیدگی مباحث جهان واحد و 

).7: 1384شورت و هیون کیم، (اند تنگاتنگی به هم پیوند خورده

22- Denis Cosgrove

112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 176

). 166:1383ضـیاءتوانا،  (باید جایی داشته باشـند » اشیا«مکان شرط الزم براي تحقق این حقیقت کلی و ضروري است که 
او عمـالً  ....البی را به عهـده گرفتـه اسـت   دانی که می خواهد مکان زندگی مردم را تشریح کند، وظیفه عظیم و ججغرافی«

دان باید از روابـط متقابـل و   وه بر این، جغرافیعال. باید به کلیه جنبه هاي جغرافیاي انسانی آن در گذشته و حال مجهز باشد
متغیر کلیه عوامل، هم به صورتی که در حال حاضر وجود دارند و هم آن طور که در گذشـته بـوده انـد، شـناخت دقیقـی      

. است» محیط«سومین هسته آن، ). 83:1381زلینسکی،(داشته باشند 

، یکپـارچگی تغییـر و   )سـایه شـده  (ماهیـت و اسـاس جغرافیـا    . فضا، مکـان و محـیط  : مفاهیم سه هسته جغرافیا)1لکش
Matthews)سطح زمین با مشخص سازي مکان ها و روابط متقابل بین انسان و محیط شان اسـت دگرگونی فضایی روي

& Herbert, 2008:14).

جهانی شدن اقتصاد و جغرافیا
اولـین سـؤال جغرافیـا    ،ابتـدا در . در ارتباط با جهانی شدن اقتصاد، واقعیت این است که جغرافیا درگیر این روند اسـت 

نسبت به اینکه نابرابري سطح رفاه در جهان وجود دارد، این است که در کجا رفـاه و تغذیـه مناسـب وجـود دارد و دیگـر      
اي در مکان است که واقعاً با نقطـه گر است؟ پاسخ به این سؤال، مشخص کنندهاینکه در کجا فقر و گرسنگی بر فضا سلطه

نـا وجود نـابرابري فضـایی حکایـت از پایـان    ،به هر حال.هاها و موقعیتاي از مکانمجموعه؛ط استمرتب) موقعیت(فضا 
یعنی جهانی شدن در واقع، هم یک تولید و هم خالق جغرافیاهـاي متعـدد   ؛استودن مفاهیم جغرافیایی در عصر فضاپذیر ب

بدین معنا که، درسـت اسـت کـه    ؛Dicken, 2009: 563)و23: 1385فر، میرحیدر و حیدري(شود و ناموزون و متمایز می
اند؛ بـا ایـن حـال بـه همـان      هاي روي زمین نفوذ و رسوخ کردهترین مناطق پیرامونی و مکاننیروهاي جهانی، به دور دست

کنند، کـه بـا تـاریخ،    هاي مشخصی، در مقابل آن مقاومت مییندهایی هستند که با بند بند وجودشان در مکاناصورت، فر
به باور دنـیس  ). Murray, 2006: 9(آورندهاي معینی، جغرافیاهاي ناموزون بیشتري را به وجود میجوامع و محیط زیست

فضـایی آپولـو،   کـل منـتظم، از طریـق تصـاویر سـفینه     جغرافیدان دانشگاه کالیفرنیا، نگریستن به زمـین بـه منزلـه   22کاسگرو
دنیـاي یکپارچـه اسـت کـه طـی آن مـردم گوشـه و کنـار جهـان بـه طـور            انتقادي به در هم تنیدگی مباحث جهان واحد و 

).7: 1384شورت و هیون کیم، (اند تنگاتنگی به هم پیوند خورده

22- Denis Cosgrove
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جغرافیا و فضاي مجازي
هـا در مـدار قـرار گرفـت و بـی      هنگامی که نخستین مـاهواره ؛شروع شد1960انقالب ارتباطاتی جهانی، از اواخر دهه

تواننـد  هاي امروزي مـی ماهواره. اي دیگر در روي زمین استفاده شداي به نقطهها از نقطهارسال سیگنالدرنگ از آن براي 
فرستند که بـه هواپیماهـا، کشـتی   جمی مییبعضی از آنها دایما عال. زمان ادراه کنندهزار کانال ارتباطی را به طور همهزاران 

در زمان حاضر نیـز کیفیـت   . را با دقت بسیار باالیی تعیین کنندشاندهد موقعیتها، و حتی خودروهاي شخصی امکان می
اثـر  . انگیزي افزایش یافتبه طرز حیرت،فیبر نوري رخ داداي که در زمینههاي عمدهو ظرفیت ارتباطات زمینی با پیشرفت

هـاي  و پـردازش داده از انباشـت  يآورهـا تغییـر شـگفت   هـاي فناورانـه، بـر روي کـاربرد رایانـه     ایـن پیشـرفت  ترکیبی همه
هاي کوچک و توزیـع قـدرت رایانـه    هاي متقابل رایانههاي مجزا، به استفاده از فعالیتاطالعاتی به طور کلی توسط ماشین

اي، البتـه اینترنـت اسـت کـه در     بارز کاربرد این شکل تـازه از فعالیـت متقابـل رایانـه    نمونه. هاي الکترونیکی استدرشبکه
بـه سیسـتم جهـانی    ،پژوهشی در ایاالت متحده بوداي که در خدمت چند مؤسسهاز شبکه آزمایشیعرض کمتر از سه دهه 

رسـد کـه   کنـد و بـه نظـر مـی    ها رایانه را به همدیگر متصـل مـی  هزاران هزار شبکه مرتبط با هم مبدل شده است که میلیون
).174: 1386کاپرا، (ظرفیت و تنوع پذیري آن نامتناهی است 

تولید اطالعات و دانش در واقـع ریشـه در  . هاي آینده شناسان، اقتصاد عصر اینترنت بی مکان نیستینیببرخالف پیش
کننـد و آن را  یـاد مـی  » هـاي نـوآوري  اقلیم/ ها محیط«عنوان باکه پیتر هال و مانوئل کاستلز از آندارداي هاي ویژهمکان

مکان جغرافیایی اینترنت، به لحاظ فضایی، الگوهـاي مکـانی بسـیار متمرکـز     اینترنت، جغرافیا دارد؛ و . اندنیز تئوریزه کرده
در میـان یـک بحـران    اي کـه  هایی را در سـیاره ها و شبکهاینترنت محور، گرهجغرافیاي یک اقتصاد و جامعه. اي داردیافته

فضـایی، جغرافیـاي جدیـدي را    هم به لحاظ پراکندگی فضایی و هم به لحاظ تمرکـز  ،بنابراین. سازدمیقرار گرفته است،
,Castells)شـود  نامیـده مـی  » 23هـا فضاي جریـان «سازد، اما کنش متقابل بین هر دو فرایندها، چیزي است که مشخص می

2005: xi).
؛ ولی چنین تحلیلی به واقعیت نزدیـک نیسـت  ،پایان جغرافیا به صدا در آمده استزنگدر عصر اینترنت، براي برخی

سـازد کـه فراینـد جریـان     هـایی مـی  هـا و گـره  جغرافیـا، شـبکه  . جغرافیاي مخصـوص بـه خـودش را دارد   چرا که اینترنت،
هـاي چندگانـه   معماري و دینامیک شبکه،اي است، بنابرایندستگاه شبکه. گرددها تولید و مدیریت میاطالعات در مکان

عصـر اطالعـات   جدیـدي از فضـا کـه مشخصـه    شکلهافضاي منتج از جریان. منابع معانی و کارکرد براي هر مکان است
هـاي ارتبـاط از راه دور و سیسـتم انتقـال     رایانههاي شبکهیابد که به وسیلهمیاتصال هایی مکان نیست، به مکاناست، اما بی

لمـروي، از هـاي نـوین ق  پیکربنـدي . کنـد اما جغرافیـا را لغـو نمـی   ،کندفاصله را تعریف محدود می. کامپیوتري شده است
هاي اطالعـاتی جهـانی   متغیر جریانهندسهرحمانه به وسیلهزمان تمرکز فضایی، تمرکززدایی و پیوند، کار بیفرایندهاي هم

:کردتوان از چند منظر تحلیل بعد جغرافیایی اینترنت را می.(Castells, 2001: 207)اند ظهور کرده
جغرافیاي تکنیکال یا فنی آن، توزیع فضایی کاربران آن، و جغرافیاي اقتصادي تولید اینترنت؛ ) الف

ایاالت متحده با ظرفیـت پهنـاي بانـد بزرگتـر     . یابدهر گره با گره دیگري در یک هرم، مسیرهاي امکانی پیوند می) ب
هاي دیگـر ماننـد   ااین پهنا باندها در ج.کندمیرا ایفانقش مرکزي آمریکا در پیوند بین کشورها . جهان استنسبت به بقیه

23- Space of Flows
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زمـین هـاي تکنولوژیـک، ثـروت و آمـوزش را در سـیاره     ، توزیع نامتوازن زیرسـاخت میاندر این ... یابداروپا گسترش می
هـد کـه بـر    دبنابراین، الگوهاي فضایی کاربران اینترنت؛ الگوهاي تکه تکه به لحاظ جغرافیایی را نشـان مـی  . دهدنشان می

در داخـل  ... که این به معناي جغرافیاي نوین توسعه اسـت ،شوداساس آن، ثروت، تکنولوژي و قدرت آن نمایش داده می
نخست نواحی شهري هم در کشـورهاي  . هاي فضایی عظیمی در پخش استفاده از اینترنت وجود داردکشورها نیز، تفاوت

مانـدگی عقـب نـوین هاي کوچک در دسترسی بـه ایـن رسـانه   یی و شهركنواحی روستا. پیشرفته و هم توسعه نیافته است
حتـی در داخـل شـهرها    ؛...دهد، که این برخالف هیاهو و سر و صداي آینده شناسان تکنولوژیـک اسـت  هایی را نشان می

د، که ایـن خـود تنـوع جغرافیـاي اجتمـاعی را در آینـده نشـان خواهـد داد         شونیز ناموزونی در استفاده از اینترنت دیده می
(Castells, 2001: 208-219).

هـاي مشـابه   هاي کامپیوتري دارند و از ایـن تکنولـوژي  تردید اهمیت فراوانی در صنعت بازيبی24هاي مجازيواقعیت
هـاي دانشـگاهی در حـال گسـترش و     بیشـتر رشـته  شـود؛ اخیـراً   سازي آموزشی استفاده فراوان بـرده مـی  اغلب در امر شبیه

,Fisher & Unwin)د شـو مـی اسـتفاده  جغرافیا نیز هاي مرتبط هستند، این امر در رشتهاستفاده از دنیاهاي مجازي در رشته

2002: 2) .

فلسفه جغرافیا در عصر جهانی شدن
گـذرد، ایـن   مدت زمان زیادي نمی،جغرافیایی آنچارچوبی براي مطالعات با اینکه از زمان معرفی جهانی شدن و تهیه

اصـلی و فرعـی مـورد مطالعـه و     هـاي حوزه آنچنان بسط و توسعه و اهمیتی یافته است که در مورد هـر کـدام از موضـوع   
در ارتباط با عملکرد جغرافیدانان که در بـاب  .تحریر در آمده و خواهد آمدها و مقاالت متعددي به رشتهتحقیق آن کتاب

المللـی  بیننمودار ذیل که بر اساس محاسبات کتابشناسیدراند، کافی است کهجهانی شدن از منظر علم جغرافیا اندیشیده
هایی که در باب جهـانی شـدن در مجـالت علـوم اجتمـاعی و      علوم اجتماعی انجام گرفته است، دقیق شویم تا تعداد نوشته

.ن علم در مباحثات جاري تبیین شودبه طور آشکار، نقش ایواندجغرافیا چاپ شده

)(Murray, 2006:18:ذخأم(1983-2003ایفارغجویعامتجامولعتالجمردندشیناهج)2لکش

24- Virtual Reality
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تواند انجام دهد؟ این موضوع، احیـاي مجـدد مفهـوم تحـرك     چه اموري را می25»پارادایم تحرکات نوین«جغرافیا در 
. پـردازد متحـرك مـی  يهـا و اشـیا  کـه در آن بـه انسـان   اسـت هاي اخیـر  در بطن جغرافیاي منطبق با شرایط زمانی در سال

ها بر روي سطح زمین و فضـاي جغرافیـایی تـأثیري غیـر قابـل اغمـاض دارد و عنایـت و تـوجهی کـه          حرکت اشیا و انسان
انـد، حاصـل تحـوالت    به این امر داشته(Cresswell & Merriman, 2011)جغرافیدانانی نظیر تیم کریسول و پیتر مریمان 

توانـد  نوردند و جغرافیا براي همراهی با زمان، نمـی زندگی را در میتکنولوژیک است که با سرعت و قدرت تمام، فضاي
.این ماهیت و جوهره جغرافیاستوخود را در حالت ایستا نگه دارد

گردنـد؛  هاي جغرافیایی هیچ گاه به دنبال یـک دلیـل نمـی   پردازان معروف جغرافیا، در تحلیل پدیدهدر زمان ما، نظریه
ادها و سـاختارهاي اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی، هـر پدیـده جغرافیـایی را حاصـل          بلکه با اساس قرار دادن نه

ها، سـهم بیشـتري قائـل مـی    یکی از مؤلفهرايهر چند که به باور خود، همواره ب؛شناسندهاي گوناگون میعوامل و مؤلفه
بهتر آن است که به نکات مثبت هر مکتبی نیز توجه نماییم، زیرا اگـر بخـواهیم   ،در این میان). 289: 1384شکوئی، (شوند 

مگـر  ). 173: 1379نـوالی، (هـاي هـر انسـانی بـه دیـده احتـرام و انتقـاد بنگـریم         باید به گفته،مقام انسانی را محترم شماریم
میـراث سـنّت باشـد، چـه میـراث      کند، چههاي ما کمک میعقالنیت مقتضی این نیست که هر چه به کاهش دردها و رنج

ملکیـان،  (مدرنیته، و چه پست مدرنیته، و چه میراث هر فرهنگ متصور دیگري، بر گیریم و از آن کمال استفاده را بکنیم؟ 
1387 :4 (

سـازد  مـی سازد و به تفسیر هرمنوتیکی نزدیـک گرایی منطقی رها میجغرافیاي پست مدرن، به تدریج خود را از اثبات
اصـول اخالقـی و   در جغرافیاي پست مدرن، یکی از تعهدات علم جغرافیا، تحلیـل عمیـق در زمینـه   ). 72: 1380شکوئی،(

شـود و  از این نظر، جغرافیاي اخالقـی وارد ادبیـات جغرافیـایی مـی    . استانسان ) اعمال مشهود(بینی در رفتار فضایی جهان
هاي مختلـف عمـل   چگونه در مکان) درستدرست و نا(لف از ختیابد که احساس و ادراك منگرش میبدین سان حوزه

ها قابل پذیرش نیسـت؟ هـدف ایـن اسـت کـه همـه زوایـاي روحـی و         کنند و چرا این احساس و ادراك در سایر مکانمی
هاي جغرافیایی به کـار گرفتـه شـود و مطالعـات جغرافیـایی بـه صـورت نیرویـی شایسـته و          اخالاقی انسان در تبیین ساخت

).68: 1380شکوئی، (سودمند درآید 
هـاي  اي نظیـر شـاخه  رشـته ریزد و یک نهضـت میـان   هاي علمی فرو میدر جغرافیاي عصر پست مدرن، مرزهاي رشته

رنـگ  هاي سیاسی غـرب کـم  در مطالعات جغرافیایی، سنت،آید و از طرفیمختلف جغرافیاي انسانی زمان ما به وجود می
در جغرافیـاي پسـت   ،همچنین. گرددیابد و بنیادگرایی مذهبی باز میمؤسسات اجتماعی کاهش میشود، نفوذ و اقتدار می

هـاي قـومی کـه فاقـد قـدرت و تـوان الزم در       خانمانان، از پا افتادگان و اقلیتکارگر، بیمدرن، صداي فقیران، زنان، طبقه
کشـی  رافیاي پست مدرن، مطالعات مربوط به بهـره در جغ. شودصداي مسئوالن کشورها شنیده می، به اندازههستندزندگی 

نگري بـه  اندیشد و با نفی یکسانهاي هویت، نقش قدرت و بیش از هر چیز به افتراق مکانی میاستعماري با توجه به نظریه
؛)66-68: 1381شـکوئی،  (دارد را اعـالم مـی  26هاي مکانی، بازگشت به پارادایم افتراق مکانی ریچارد هارتشـورن پدیده

ها متفاوتند و بایـد بـا توجـه بـه     کنونی رایج در تفکر پست مدرن این است که مردم و مکانچرا که بخشی از رهاورد شیوه

25- New Mobilities Paradigm
26- Richard Hartshorne

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            19 / 32

https://georesearch.ir/article-1-422-fa.html


112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 180

این موضـوع کالسـیکی جغرافیـدانان    ... هایی از یک دست و یک نوعنه به عنوان نمونه،ها با آنها برخورد شوداین تفاوت
,Murray)و 376: 1387موریس، (بندي کنند ایل داشتند مناطق را به انواعی طبقهآنها اغلب تم.بود1950اي تا دههمنطقه

2006: 21 .
گیرد تـا بـراي   د، حال آنکه جغرافیاي نو، از گذشته و حال مدد میکرجغرافیاي سنتی، به دیروز بیش از فردا توجه می 

اگـر جغرافیـدان را   ،بنـابراین . نگران فرداي انسـان اسـت  جغرافیاي امروز، دل . تاریخ فرداي انسان بیندیشد و راه نشان دهد
جغرافیـا از سـتایش   «. شـویم کشـد، مـی  هاي خود مـی گیریم، متوجه بار سنگینی که بر دوشبیک متخصص متعهد در نظر 

جغرافیاي امروز کـه  . روي گردانده است،جهانی که دیوانه وار دستخوش هیجان تولید هر چه بیشتر و رشد اقتصادي است
جهـان پسـت   . شـود علوم انسانی شمرده مـی راقب و دل نگران رویاها و امیدهاي انسانی است، مدخلی ضروري براي همهم

» کنـد کـه دیـر زمـانی سـزاوار آن بـوده اسـت       مدرن از پرستش زمان باز ایستاده و اکنون توجه و عنـایتی را نثـار فضـا مـی    
قش خویش را نسبت به تحوالت یک جهـان سـوم پیچیـده ادراك    ن«در چنین فضایی جغرافیا باید . )183: 1385کالوال، (

گرایش به سوي جهان سوم بـیش از هـر زمـان دیگـري     ). 284: 1353الکست، (یک تغییر عظیم پیش رود کند و تا آستانه
ولیت دانـش تنهـا در تسـخیر زمـین و    ؤو این را باید افـزود کـه مسـ   )184: 1373ژوو، (دهد گرایی ناب میبوي یک انسان

شود؛ و گرنه ایمان به دانش و ماند، بلکه به رهبري قدرت اخالقی جامعه مربوط میدستیابی ستارگان آسمانی محدود نمی
).72: 1374سهامی، (خیزد به بشریت و امید به فرزانگی فردا از میان بر می

وري را اسـاس کـار خـود قـرار     گرایی انتقادي است، مسـأله محـ  ها و عقلدر این عصر، جغرافیاي نو، جغرافیاي اندیشه
). 11-10: 1384شـکوئی،  (طلبـد  نقـاب مـی  هـاي بـی  هاي جغرافیایی، چهرهدهد و در کل جغرافیاي نو در تحلیل پدیدهمی

هـاي فرهنگـی و   گرا، بر آن است تا در افقهاي کمیتباورهاي پوزیتیویستی، در چارچوبجغرافیا امروزه با عبور از پوسته
تسـلط تکنولـوژي   . کنـد هاي هرمنوتیکی، محیط را همچون متنی مختلط مطالعـه  لط تکنولوژي به شیوهمحیطی ناشی از تس

شـیري، از کنتـرل الکتـرون، نـوترون و پروتـون تـا       کهکشـان راه يامور از زادن تا مردن، از اعماق زمـین تـا مـاورا   بر همه
شـود فضـا و محـیط    چگونـه مـی  . هـا، آشـکار اسـت   دمسازي آدستیابی به کرات، از ایجاد موتاسیون در ژن گیاهان تا شبیه

). 29: 1381یزدي و سقایی، پاپلی(هاي تکنولوژیکی تفسیر کرد جغرافیایی را بدون توجه به پیشرفت
اي در پـیش  آینـده بشـري اصـالً  تواند حدس بزند که جامعهجامعه بشري نیست و حتی نمیعلم قادر به پیشگویی آینده

ظر، خطر واقعی در آنجاست که قدرت ما براي ویرانگري و تباه سـازي محـیط زیسـت یـا نـابود کـردن       از این ن. دارد یا نه
مـا  ). 120:1376هاوکینـگ،  (بد این قدرت لیابد تا تعقل و خردورزي ما در کاهمدیگر با سرعت بسیار بیشتري افزایش می

تـوانیم جغرافیـاي معاصـر    ولـی مـی  ،انـد رخ نـداده زیرا هنوز آنهـا ،بینی کنیمتوانیم روندهاي آتی جهانی شدن را پیشنمی
هاي کنونی قدرت را درك کنیم تـا بتـوانیم بـه درك احتمـاالت آینـده      آنها و وابستگیتغییرات جهانی، روندهاي گذشته

تـوانیم از آن مطمـئن   چیـزي کـه مـا مـی    . هاي پیشنهاد شده، مشارکت کنیمگیري در مورد انتخابنایل شویم و در تصمیم
تیلـور و دیگـران،   (و یکـم جـاي دارد   قرن بیسـت  هاي مربوط به جامعهم، این است که دانش جغرافیایی در قلب بحثباشی

1383 :110.(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            20 / 32

https://georesearch.ir/article-1-422-fa.html


181/جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن

نگرش انتقادي
تردید خالق مشاغلی هستند، امـا همزمـان تعـداد زیـادي از     هاي ارتباطی نوین، بیگر چه استقرار و کاربرد ماشین-

). 150: 1375لگار، (کنند مشاغل را نیز حذف می
بدون آرمـان تعریـف کـرده   بسیاري جهانی سازي را دوران پایان تاریخ، پایان ایدئولوژي و پایان جامعه، و جامعه-

هاي اجتمـاعی یـا جهـانی سـازي از پـایین کـم رنـگ و نـابود         پیوندد که جنبشها تنها زمانی به وقوع میاین پیشگویی. اند
تمـامی شـعارهاي مربـوط بـه کـاهش      .... مقابل یا آنتی تز جهانی سازي از باالسـت جدید، نقطههاي اجتماعی جنبش. شوند

پیـران،  (آمریکا به عراق باطل شـده اسـت   سپتامبر و در جریان حمله11به ویژه با واقعه؛دخالت دولت و کوچک شدن آن
1382 :26.(
را، » پایـان شـهرها  «را و از آن منظر » هامرگ فاصله«کردند بینینظرانی پیشاهالی فن و صاحب1990دههدر میانه-

اي در فضـاي مجـازي اتفـاق    کردند که یک جهانی با ارتباطات اجتماعی و اقتصادي به طور فزایندهو با اطمینان تجسم می
کردنـد؛  ا ادعا میپایان عمر شهرهاما ما بر خالف چیزي که آینده شناسان تکنولوژیک، درباره؛(Zook, 2005: 3)افتد می

یعنـی  ؛)44: 1384کاستلز، (ترین موج شهرنشینی در تاریخ بشر هستیم مواجه گشته ایم؛ بدین معنا که ما شاهد تجربه عظیم
هاي جدید، چه با وسایل الکترونیک و چه با سـفرهاي واقعـی، هـم مشخصـاً زمـان را کـاهش خواهنـد داد، و هـم         فناروي

» هـا مرگ فاصـله «توانند هاي الکترونیک میآنها چنین به داوري نشستند که فناوري. عات راهاي مرتبط با تبادل اطالهزینه
: کـرد و پایان تجمع و در نتیجه سقوط و زوال شهرها را به دنبال داشـته باشـند، آن گونـه کـه آلـوین تـافلر پـیش بینـی مـی         

ري ارتباطـات راه دور از روسـتا سـبب گریـز از     ، با فراهم ساختن امکان بر قرا2025فناوري اطالعات ممکن است تا سال «
بیش از یک قرن اسـت کـه   .؛ ولی دالیل زیادي براي شک کردن در این مورد وجود دارد)1980موج سوم،(شهرها شود 

کسی در عصر ارتباطات جدید راه دور و خودروها، شاهد تضعیف موقعیت تجمع نبـوده، بلکـه عکـس آن را دیـده اسـت      
). 22: 1388هال و فایفر، (

تغییـرات  (توانـد فیزیکـی   ، میاستاي داشته یندي که در مقیاس جهانی تحول ایجاد کرده و تأثیر گستردهاهر فر-
ینـدي کـه اساسـاً    افر).گرمـایش جهـانی  ،مثـال بـراي (یـا هـر دوي آنهـا    ) اقتصاديتوسعه(باشد یا انسانی ) در سطح دریاها

تواند به نتایج گونـاگون  بر محیط زیست و انسان را داراست؛ و همین طور میجغرافیایی است؛ زیرا آن پتانسیل تأثیر بیشتر
اشتباه است که فکر کنیم جهانی شـدن فقـط بـا رشـد اقتصـاد جهـانی انجـام مـی گیـرد         . شودمنجر در نقاط مختلف جهان 

)Witherick & (Ross& Small, 2001: 113.
اي را هـاي تـازه  هاي علـوم و تکنولـوژي، شـکاف   سایر حوزههاي دستاوردهاي انقالب دیجیتال همراه با پیشرفت-

شکاف دیجیتال، شکاف تکنولوژي، شکاف دانایی، و شکاف ژنتیـک  . هاي گذشته افزوده استپدید آورده و بر نابرابري
اصـلی بحـران هـاي    شـاید ریشـه  . باعث شده که یک بخش از جهان به سرعت به پیش بـرود و بخـش دیگـر، عقـب بمانـد     

). 38: 1381خوارزمی، (هاي روزافزون باشد فرهنگی ـ اجتماعی در بروز همین شکافسیاسی و 
یعنـی هـر   ؛هـاي غیـر جسـمانی آن را بایـد در نظـر داشـت      آورد و جنبـه اینترنت یک فضاي مجازي را فراهم می-

رون فضـاي سـایبري   شود، باز کل ماجرا در دچقدر هم که در این فضا به خودآیینی و قدرت افراد در استقالل کمک می
... انـد مادي واقعیگذرد و این بدان معناست که کل آن اشکال زندگی به هر حال فاقد گستردگی و جدیت یک تجربهمی
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کنـد  اینترنـت را محـدود مـی   واقعی انسانی شـوند و ایـن فقـدان جسـمانیت، تجربـه     تواند جانشین یک رابطهپس هرگز نمی
هاي وجـودي هسـتند؛ پـر معنـا و     هاي واقعی، پدیدهمکان: گویدکه ادوارد رلف میاز این روست). 16: 1383فرهادپور، (

دار و درك کـردن آن سـخت اسـت کـه احساسـات وجـودي ریشـه       ... مان هستندروزمرهزندگیآشفته/ تقریبا متن شلوغ 
توانـد در دنیـاي مجـازي    نمیبه ویژه حال و هوا و فضاي حس امر قدسی ؛ ... تعلق در مکان، به هر طریقی قابل انتقال باشد

ها، خـدایان  شبیه سازي گردد که این می تواند فقط در سمت و سوي واقعیت ایجاد گردد؛ این بدین خاطر است که انسان
.(Relph, 2007: 22)کنندو ارواح را خلق نمی

هـر سـوي جهـان،    موتوري، سـفرهاي هـوایی و اینترنـت، در   در اوایل قرن بیست و یکم، ما از طریق وسایل نقلیه-
ادوارد . تـر از پیشـینیانمان شـده اسـت    حس مکانمان خیلی متفـاوت . کنیمهاي پیشینمان حرکت میتر و بیشتر از نسلسریع

و باشـد حـس مکـان مـا ممکـن اسـت گسـتره      . مان نسبت به اجدادمان بیشتر جهان وطنـی اسـت  زندگی: ... گویدرلف می
کنداما آن در عین حال، بیشتر و بهتر آگاهمان می سازد و بیشتر تفاوت ها و تمایزها را باز می،وسعت کمتري داشته باشد

(Relph, 2007: 19) .
وهر چند نمی تـوان از تـأثیر تکنولـوژي کـامپیوتر    . له دیگر، عدم مشابهت دنیاي سایبري و دنیاي مادي استأمس-

آن است که چه نیازهاي اولیه انسـان نظیـر احتیاجـات غریـزي و چـه      اما واقعیت،اینترنت در فرایند تولید چشم پوشی کرد
). 16: 1383فرهادپور، (سایر نیازها و خواسته هایش در فضایی کامالً متبادر و تحت قواعد تولید صنعتی فراهم می شود 

شـود؛  تواند بـا سـرعت بیشـتر از نـور منتشـر      در عین حال، علم جدیدي نشان داده است که هیچ سیگنالی نمی-
یکی اینکـه، ایـن بـار محـدودیت ناشـی از      : با دو تفاوت؛پس ما باز هم با نوعی محدودیت در سرعت انتقال خبر مواجهیم

دوم اینکه، این محـدودیت بـراي انتقـال    ؛کنندها نیست، بلکه محدودیتی است که قوانین طبیعت اعمال میناتوانی ما انسان
پـس در اینجـا   . هـا را مـی تـوانیم   کاال را با همان سرعت نور منتقل کنیم، که سـیگنال توانیم هرگز ما نمی. کاال بیشتر است

الملل اثر گذاشـته  این امر در بازرگانی و ارتباط میان کشورها و روابط بین.... شودتفاوت اساسی میان کاال و خبر ایجاد می
). 86: 1387منصوري، (است 
د و بـه  نـ کنمستقیم پدیده هـا بـه حالـت ترکیـب و همسـاز آغـاز مـی       گمان جغرافیدانان کار خود را از مشاهدهبی-

بـر هـم کـنش نیروهـا را در حرکـت      اندیشـد و سـپس نتیجـه   تأثیرگذاري و تأثیرپذیري متقابل نیروهاي وارده بـر فضـا مـی   
جغرافیـدان  ولـی ،بـرد تفسیري سـود مـی  ها به عنوان یک فرضیهساختاري و تولید فضا ارزیابی کرده و عنداللزوم از تئوري

هـا و رویکردهـاي تجریـدي و    ها بی نیاز بداند و جغرافیا نباید زیـر اندیشـه  مستقیم پدیدهتواند خود را از مشاهدههرگز نمی
می توان از سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی   ،براي نمونه). 43: 1380فرید، (هاي کامپیوتري پنهان و در خفا بماند گوییغیب

(GIS)ارزشمنديتوجه نماییم که با همهدیاد کرد که ما بایGIS  هـاي مختلـف، ایـن فقـط یـک      در تجزیـه و تحلیـل داده
. ابزار با ارزش است و نه بیشتر

به بعد مشخص گردید که علم اجتماعـاً و توسـط   1970به ویژه از ؛شناسان و فالسفه علمدر پرتو زحمات جامعه-
معرفت در زمـانی معـین و فرهنگـی مشـخص     «،به بیان دیگر. شودعوامل و متغیرهاي گوناگون جامعه تولید و باز تولید می

پذیر اسـت کـه   مکان، تنها زمانی ا)تکنولوژیک(هاي فنی ها به ویژه زمینهمهمتر آنکه پژوهش در تمامی عرصه. داردریشه 
هاي اقتصـادي و صـاحبان   هاي عظیم، بنگاهحامیان سخاوتمند عصر ما، شرکت. اي گشاده دست داشته باشدحمایت کننده
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183/جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن

: 1374پیـران،  (بلکه خواستن سهم و سود بیشتر اسـت  ،اند و گشاده دستی آنان نه به دلیل علم خواهی و فن دوستیسرمایه
5.(

ها در قلب مطالعات جغرافیایی قرار داشـته و بـا کـار    عملکرد انسانيامروز با عنوان اهرم اتکافضا از دیرباز تا به -
زمین اسـت؟ ایـن فضـا    سیارهست؟ این فضا هماناما فضا کدام فضا. وند خورده استها در رابطه بوده و پیو کوشش انسان

جغرافیـایی نشـان داد؟   تـوان بـا نقشـه   این فضا را میدر زبان انگلیسی است؟Placeدر زبان فرانسه و یا Lieuمعادل (مکان 
).12: 1380فرید،(

سـازد  اطالعـاتی مجبـور مـی   اطالعـاتی و شـبکه  عصر ما، فشردگی زمان ـ فضا، جغرافیدانان را به شـناخت جامعـه   -
حقـق بخشـد   جغرافیا اگر بخواهد به عنوان علمی کاربردي عمل نماید و توسـعه و رشـد جامعـه را ت   ). 39: 1384شکوئی، (

در دورانـی کـه بـا عنـوان پسـت مـدرن از آن یـاد        ،بنـابراین . باید در برخورد با جهانی شدن راهی متناسب را اختیار نمایـد 
پارادایمی نـو  ،هاي دوران مدیریت مدرنیته دیگر توان بیان شرایط جدید را ندارد و به عبارتیشود، بسیاري از دانشواژهمی

رسد، جغرافیا تاکنون در مبحث فضا بـه عنـوان بخـش مـأنوس و قابـل رؤیـت از جایگـاه مسـلطی         به نظر می. کندطلب می
وري در خصوص فضاي مجازي را نادیده گیرد یا بـه تعریـف مجـددي، بـویژه بـا      هاي فنادار بوده یا باید دگرگونیبرخور

بـر  ،بنـابراین .)268: 1383راد، نیـا و کاویـانی  حـافظ (پسـت مـدرن بپـردازد    گیري پارادایم جدیـد در عصـر   توجه به شکل
,Murray(رو در ایـن فضـاي نـوین و بسـیار سـخت تطبیـق دهنـد        هاي پـیش جغرافیدانان فرض است که خود را با چالش

2006: (2727

شورهاي جهان محکـم  در حالی که جغرافیاي علمی توأم با فلسفه و جهان بینی جاي پاي خود را در بسیاري از ک-
تـوان  مـی ،در نتیجـه . کرده است، هنوز در بسیاري از کشورها اجازه ورود دریافت نکرده و در مرز آنها متوقف شده است

انـد  بینی جغرافیایی به طرز یکسان توزیـع نشـده  گفت، کشورها از نظر ورود جغرافیاي علمی به آنها و رواج فلسفه و جهان
).33: 1375جمالی،(

به ویراستاري مایک کرانگ، فیل کرانگ و جون می » جغرافیاهاي مجازي«توان در آثار جغرافی دانان مشاهده نمود، براي مثال؛ کتابی با عنوان، چنین حرکتی را می- 27
رئوس مطالب ارایه شده در آن به این شکل است . و در آن فرصت ها و خطراتی که از طریق فناوري هاي ارتباطی به دست می آید را مورد کاوش قرار می دهندمنتشر شده 

؛ یک »جغرافیاي صنعت اینترنت«ي خود، همچنین ماتیو زوك، در اثر پرمایه . که چطور تکنولوژي ها در تولید جغرافیاهاي جدید و ایجاد انواع جدیدي از فضا مؤثر می افتد
و در آن، یک سبک جدیدي از ارزیابی نظام مندي در رابطه ي متقابل با اینترنت و بعد جغرافیایی جامعه ي شبکه اي به عمل آورده، و آن را مورد کنکاش قرار داده است

این کتاب با پیشگفتار از مانوئل کاستلز آغاز می . را در چهارچوب تحلیل اصلی ارایه می نمایدپژوهش را پیشنهاد می کند و آمیزه اي از نظریه هاي موجود جغرافیاي نوآوري 
:براي اطالع بیشتر به منابع ذیل مراجعه کنید. شود

* Crang, Mike & Phil. Crang & Jon. May (eds) (1999); Virtual Geographies: Bodies, Space and Relations; London:
Routledge.
* Zook, Matthew A. (2005); The Geography of the Internet Industry: Venture Capital, Dot-Coms, and Local Knowledge;
Oxford: Blackwell.
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گیري نتیجه
یعنـی  ؛پایـان ایـدئولوژي محقـق شـد    «با این حال، نـه  ؛هاي پایانی قرن بیستم مبانی تفکر ما را به لرزه انداخته استدهه

؛»پایـان تـاریخ  «بینـی کـرد و نـه    پـیش ) 1960(شناس داري و سوسیالیسم آن گونه که دانیل بل جامعههمگرایی بین سرمایه
فرانسـیس فوکویامـا   ،کار امریکاییگر سیاسی محافظهقتصادي و سیاسی آن گونه که تحلیلایعنی پیروزي آشکار لیبرالیسم 

بعضـی اندیشـمندان   . هـاي جدیـد آغـاز شـد    طرح کرد، فقط تـاریخ شـکاف خـورد و جسـتجو بـراي ایـدئولوژي      ) 1989(
امـا  ). 35: 1384فاسـتر،  و جـان بالمـی   105: 1384دیویـد هـاروي،   ،مثالبراي(کنند بازگشت به سوسیالیسم را معرفی می

کـم خودمـان نقشـی داشـته باشـیم؟ و اگـر پاسـخ        بشر و دستتوانیم در سرنوشت آیندهپرسش مهم این است که آیا ما می
).293: 1380خاتمی، (مان در این سیر و صیرورت چیست؟ روشن کنیم و ره توشهرابا کدام چراغ باید راه،مثبت است
هــاي ناشــی از عصــر اطالعــات و دیجیتــال، مطالعــاتی کــه فیــا از تحــوالت و دگرگــونیتأثیرپــذیري علــم جغرادربـاره 

کـه  ،دهد که جغرافیا نه تنها خود را با ایـن تحـوالت تطبیـق داده اسـت    ، نشان میداده اندجغرافیدانان در این عرصه انجام 
جهانی شـدن، بـه طـور جـد     پدیدهحتی به روشنی در برابر دید و نگرش ساده و سطحی بینانه برخی از اندیشمندان در برابر

هـایی را بـراي سـایر علـوم نیـز فـراهم آورده و نـوعی دعـوت بـه          ایستاده، و به نسبت حوزه نگـرش علمـی خـود، بصـیرت    
جغرافیدانانی که بـا تحقیقـات و تفکـرات و تـأمالت خـود در بـاب       . ستکرده اارایهمسایلباههنگریستن دوباره در مواج

اي قابـل احتـرام و معقـول از آن    گسـتره مسایل این عصـر، توانسـتند جغرافیـا را مجـدداً از حاشـیه وارد صـحنه گرداننـد و       
رگـز ایسـتادنی   با این همه، این پایان نیست؛ پیوستن است به آن حرکـت ابـدي و چرخیـدن بـا چرخـه اي کـه ه      «... ساختند

».نخواهد بود

هاپیشنهاد
بـه بـاور مـا،    . هـا بـوده و خـواهیم بـود    هـا و ایسـم  هـا، مکتـب  در عصر جهانی شدن، ما شاهد ظهور انواع سـبک -

شوند؛ هر چند در نگاه اول، چنـین رعـب و   دچاراحساس شگفتی، رعب و وحشت به جغرافیدانان در مواجهه با آنها نباید
به یاد داشته باشیم که امـروزه سـه دیـدگاه وجـود دارنـد کـه درگیـر مباحثـات         دما بای. گرددایجاد میوحشتی ناخودآگاه 
هاي بسـیار  هر کدام از آنها ادله. گرایی، مدرنیسم و پست مدرنیسمسنت: خودشان هستند که عبارتند ازجدي از منظر ویژه

هـایی  ایسـم بقیه. گذارندمتفاوتی بر فضاهاي جغرافیایی میشان، تأثیرات محکمی براي خود دارند و بنا به قدرت و شرایط
بنیان ضعیف فلسفی شان ناچارند که دیـر یـا زود صـحنه را    علتشود و خواهد شد، به که هر روز بر تعداد آنها افزوده می

باشـد، مـا مـی   اي براي گفتن داشته باشد، چنانچه داراي بنیان قـوي فلسـفی  ترك نمایند و اگر در آینده مکتبی حرف تازه
. در مبانی علم جغرافیا به کار گیریم،توانیم با احتیاط علمی که شرط زیست منطقی علم است

اي به دور از افکار مشوش و سطحی، از تحوالت جدیدي که در علم جغرافیا به ظهور رسیده است، نیـروي تـازه  -
یی، بتوانند علم جغرافیا را در جایگـاه شایسـته خـود در    بیابیم تا جغرافیدانان با معرفت عمیق و ژرف خود به مسایل جغرافیا

.جهان سوم بنشانند
دانـد و در  بلکه فقط چیزهـایی را بسـیار خـوب مـی    ،دانشمند در جهان کنونی، کسی نیست که همه چیز را بداند-

دان داریـم، نـه همـه چیـز    و راهگشا نیاز ما به پیشگامان جدي . داند، بی ادعاکند، جدي است و در آنچه نمیآنچه ادعا می
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کارشناسی در جغرافیا دانشجویان حتماً باید در نقد نویسی آمـوزش جـدي   در دوره). 344-343: 1382منصوري، (ولنگار 
بهتر آن است که به نکات مثبت هر مکتبی نیز توجه نماییم، زیرا اگر بخواهیم مقام انسانی را محتـرم  «در این میان، . بگیرند

). 173: 1379نوالی، (هاي هر انسانی به دیده احترام و انتقاد بنگریم فتهباید به گ،شماریم
اي نیسـت کـه یـک سـره باطـل باشـد       بینـی بینی انسانی حقیقت مطلق نیست و نیز هیچ جهـان به راستی هیچ جهان-

خوار انگاشتن ایـدئولوژي «که شدهبا مهارت تمام این را به ما یادآور » کار. اچ. اي«طور که همان). 53: 1378پور، آریان(
بایـد ایـن را مـد نظـر قـرار      ،)21: 1357کـار،  (» هاستآن ایدئولوژيها، عموماً خود نشانگر ایدئولوژي خاص طرد کننده

). 322: 1385مجتهـدي،  ... (حتی اگر در آن ادعا بـه پـرورش افکـار بشـود    ؛تفتیش داردایدئولوژي همیشه جنبه«:دهیم که
). 212: 1379نـوالی،  (مطلق دشـمن حقیقـی نـوع انسـان اسـت      « . چیز آخرین صورت خود را نداردپس در جهان ما، هیچ 

پس آن ایـدئولوژي  ). 11: 1388مجتهدي، (هاي عمیق انسان، بهترین دلیل براي عدم پایان تاریخ است ناپذیري آرمانپایان
اي کـه  تردیـد، جامعـه  بـی ). 76: 1384شـکوئی،  (ها احتـرام بگـذارد  ارزشمند و احترام برانگیز است که به سایر ایدئولوژي

ه    . هاي متفاوت را ندارد، از تکامل عالی برخوردار نیسـت ظرفیت و توان تحمل اندیشه هـاي  هـر چـه فرهنگـی داراي خاصـ
).86: 1374و 1373اکبـري،  حریـري (تـري خواهـد داشـت    تـر و غنـی  تـري باشـد، پیکـر فرهنگـی بالنـده     متعددتر و متنوع

جغرافیدانان در قبال جهان، آنان را به اسارت نوعی ایدئولوژي نکشاند، بلکه آنها را بـا بشـریت،   ولیت فزایندهؤبنابراین، مس
هـا، افکـار، اندیشـه   پس بگذاریم سخن. هاي آگاه جامعه باشندجغرافیدانان باید وجدان. با امیدهاي بشریت باید یکی سازد

را استشـمام کنـد؛ تصـویر انسـان و محـیط در ایـن نگـرش و        »اي هواي تازه«انسانی جامعهند و شوها شنیده ها و ایدئولوژي
. رسدتر، جذابتر و به حقیقت نزدیکتر به نظر میمقیاس دیدنی

فیلسـوف قـرن هفـدهمی اهـل چـک هـم آواز       28هاي اعالم شده ـ با کومنیوس رغم تمامی پایانو در پایان ـ علی - 
اجازه دهید تا یک هدف پیش چشم داشـته باشـیم   ... ما همه خون مشابهی داریم. یک جهانیمشهروندان ما همه«: شویم که

Drakakis)و آن رفاه و آسایش بشریت است  – Smith, 2000: 4) .

منابع 
.چاپ چهارم،نشر گستره: ، تهرانآیین پژوهش.)1378(.پور، امیرحسین آریان- 1
.سهروردي و مروارید: تهران، سیاسیدانشنامه.)1366(.آشوري، داریوش - 2
.هانشر ثالث و مرکز گفتگوي تمدن: فرهاد فرهمند، تهران: ، مترجمپست مدرنیسم و اسالم.)1380(.احمد، اکبر - 3
).آبان(6، ش ماهنامه تدبیر، »مقاومت در برابر تغییر«.)1369(.اسدي، علی - 4
اطالعـات سیاسـی ـ    ،سـهراب خلیلـی شـورینی   : متـرجم ،تصور در حال تغییـر مـا از جهـان   .)1373(.اي کاف، راسل - 5

).مهر و آبان(86-85، ش اقتصادي
.نشر نگاه معاصر: ، تهرانتراشیدم، پرستیدم، شکستم.)1389(.بروجردي، مهرزاد - 6
ادبیـات و علـوم  دانشکدهنشریه، »هاي مربوط به امپریالیسمتطبیقی در مورد تئوريمطالعه«.)1371(.فاطمه، حسین بنی- 7

.144-145ش، 35، سال انسانی دانشگاه تبریز

28- Comenius
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تحقیقـات  فصـلنامه ، »)بـازخوانی یـک مقالـه   (سـنت و مدرنیتـه   «.)1381(.یزدي، محمدحسـین و مهـدي سـقایی    پاپلی- 8
).تابستان و پاییز(66-65، ش 17، سال جغرافیائی

کیـومرث ایراندوسـت، مهـدي    : مترجمـان ، شـهر در جهـان در حـال توسـعه    .)1384(.پاتر، رابرت و سلی لوید ایـونز  - 9
.هاي کشورها و دهیاريسازمان شهرداري: منشادي و میترا احمدي، تهران

بهمـن  (18ش، نگاه نـو مجلهرضا رضایی، : ، مترجم»امپریالیسم فرهنگی در پایان قرن بیستم«.)1372(.پتراس، جیمز -10
).و اسفند

سـهراب امیریـان و اسـماعیل    : ، مترجمـان »پسامدرنیسـم و نقـد توسـعه   اجتمـاعی،  نظریـه «.)الف1384(.پیت، ریچارد -11
.8ش ، 2، سال اقتصاد سیاسیفصلنامهزاده، عبداله

مصـطفی ازکیـا، رضـا صـفري شـالی و      : ، مترجمـان هـاي توسـعه  نظریه.)ب1384(.پیت، ریچارد و الین هارت ویک -12
.نشر لویه: اسماعیل رحمانپور، تهران

، 105-106، ش مجلّـه اطالعـات سیاسـی ـ اقتصـادي     ،»نگاهی به تحـوالت پایـان قـرن بیسـتم    «.)1375(.پیران، پرویز -13
.خرداد و تیر

.43، شمجلس و پژوهشنشریه،»جهانی شدن؛ سیر تاریخی و ابعاد آن«.)1382(._______-14
دي و ( 41، ش انـداز ایـران  چشـم مجلّـه ، »)بخـش دوم (بورژوازي ملی و هویت ایرانی «.)الف1385(.________-15

).بهمن
).شهریور(53ي ي نامه، شماره، ماهنامه»از حقوق تا مسئولیت: شهروندي«.)ب1385(.پیران، پرویز -16
مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک    ، نشـریه »هاي جغرافیایی در عصر جهانی شـدن اندازچشم«.)1380(.زهرا فرد،پیشگاهی-17

).پاییز(21، ش )راهبرد(
).بهار(27، ش علوم اجتماعینامه، »هاي غالب در بحث جهانی شدنبررسی گفتمان«.)1385(.توسلی، غالمعباس -18
ي سـهراب امیریـان، فصـلنامه   : ، متـرجم »جغرافیا و جهانی شـدن «.)1383(.تیلور، پیتر و رونالد جانستون و جی واتس-19

).تابستان(1، ش2جغرافیاي نظامی و امنیتی، سال 
، ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریـز دانشکده، نشریه»بینی در جغرافیالسفه و جهانجایگاه ف«.)1375(.جمالی، فیروز -20

). پاییز و زمستان(160-161، ش 39سال 
ادبیـات و علـوم   دانشـکده نشـریه ،»بحثی در شهرسـازي پسـت مـدرن   «.)1380(.جمالی، فیروز و رحیم حیدري چیانه -21

).پاییز و زمستان(181-180، ش 44، سال انسانی دانشگاه تبریز
نشـریه مهـران قاسـمی،   : ، مترجم»ربع قرن حکومت نخبگان اقتصادي: نئولیبرالیسمتاریخچه«.)1384(.جورج، سوزان -22

.سرمایه
زهـرا پیشـگاهی فـرد و    :اي بر جغرافیاي سیاسی، مترجمانمقدمه.)1386(.جونز، مارتین، رایس جونز و مایکل وودز -23

.دانشگاه تهران: تهرانرسول اکبري،
. سمت: ، تهرانهاي جدید در جغرافیاي سیاسیافق.)1383(.راد نیا، محمدرضا و مراد کاویانیحافظ-24
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هاي دولتـی  دانشگاهدانشجویان: مورديمطالعه: تأثیر جهانی شدن بر هویت«.)1385(.نیا، محمدرضا و دیگران حافظ-25
).پاییز و زمستان(4و3، ش 2، سال ژئوپلیتیکالمللی بینفصلنامه،»شهر تهران

.پاپلی: ، مشهداصول و مفاهیم ژئوپلیتیک.)1385(.نیا، محمدرضا حافظ-26
. سمت: تهران، جغرافیاي سیاسی فضاي مجازي.)1390(.___________-27
د  حریري-28 انسـانی  ي ادبیـات و علـوم  ي دانشـکده ي فرهنگـی؛ نشـریه  ؛ مـدیریت توسـعه  )1374و1373(.اکبري، محمـ

).زمستان و بهار(153ـ154؛ ش 38و 37دانشگاه تبریز، سال 
-21حقوق قضـایی و دادگسـتري، ش  ، مجله»جهانی اندیشیدن و بومی عمل کردن«.)1377(._____________-29

25.
، )هاي یـورگن هابرمـاس  خرد، عدالت و نوگرایی در اندیشه(مترجم بر کتاب مقدمه.)1380(._____________-30

.نشر قطره: محمد حریري اکبري، تهران: استیون وایت، مترجماثر 
.، بهاردانشجویی دانشگاه تبریزنشریهجهانی شدن و هویت، .)1383(.اکبري، محمد حریري-31
.نشر نی: ، چاپ دهم، تهران)سیاسی غربسیري در اندیشه(از دنیاي شهر تا شهر دنیا .)1380(.خاتمی، سید محمد -32
).زمستان(52، ش 13، سال رسانه،»ایران و انقالب دیجیتال«.)1381(.خوارزمی، شهیندخت -33
شـهریور و  (10، شانداز ایرانچشممجله،»)1(سازي چهره پنهان داووس یا آن روي جهانی«.)1380(.رفیعی، حسین -34

).مهر
.نشر قطره: ، تهرانتوسعگی اقتصادي ـ اجتماعیکم.)1371(.دانا، فریبرز رئیس-35
.چاپ چهارم،سمت: فیروز جمالی، تهران: مترجم،اي بر جغرافیاي جمعیتمقدمه.)1381(.زلینسکی، ویلبر -36
.چاپخش: سیروس سهامی، تهران: ، مترجمجهان سوم.)1373( .ژوو، ادمون -37
و علـوم سیاسـی  حقـوق  دانشـکده مجلـه ،»تعامـل یـا تقابـل   : گرایـی جهانی شـدن و نـو منطقـه   «.)1384(.ساعی، احمد -38

).بهار(71، ش )دانشگاه تهران(
.37ش ،دهم، سالتحقیقات جغرافیاییفصلنامه،»در تکاپوي بازیابی مفهوم«.)1374(.سهامی، سیروس -39
. نشر نی: هادي جلیلی، تهران: ، مترجمشناسیکشاکش آرا در جامعه.)1386(.سیدمن، استیون -40
نشـر  : فاطمه ولیانی، ، تهـران : مترجم،هویت چهل تکه و تفکر سیار: جدیدافسون زدگی .)1384(.شایگان، داریوش -41

.چاپ چهارم،و پژوهش فرزان روز
مؤسسـه جغرافیـایی و کـارتوگرافی    : ، ، تهـران )جلـد اول (جغرافیـا هاي نو در فلسـفه اندیشه.]1381)[1375(.شکویی -42

.چاپ پنجم،گیتاشناسی
21، 14870ش،خراسـان روزنامـه ، »هـاي محیطـی و منـاطق جغرافیـایی    فلسفه: لیبرالیسم نو«.)1379(.شکوئی، حسین -43

. آذر
.63و64ي ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره»جغرافیا و پست مدرنیسم«.)1381(.__________-44
.چاپ دوم،گیتاشناسی: ، تهرانهاي جغرافیاییهاي محیطی و مکتبفلسفه.]1382) [1384(._________-45
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احمـد پـور احمـد و شـایان رسـتمی،      : ، مترجمانجهانی شدن و شهر.)1384(.شورت، جان رناي و یونگ کیم هیون -46
.پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی: تهران

4ش ،رشـد آمـوزش علـوم اجتمـاعی    مجلـه ، »هـاي زنـدگی  جهانی شدن مصرف و سـبک «.)1385(.شهابی، محمود -47
).تابستان(

).بهار(67هنر، ش هنر ایران و جهانی شدن، تقابل نوستالوژي و کیچ، فصلنامه.)1385(.شهپرراد، کتایون -48
اطالعـات سیاسـی ـ    کشورشناسی، گامی براي صلح در فراینـد جهـانی شـدن، مجلـه    .)1383(.ضیاءتوانا، محمدحسن -49

).فروردین و اردیبهشت(200-199ش ،اقتصادي
، »نئولیبرالیسـم درونـی شـده   : الملـل هـاي نئولیبرالیسـم در اقتصـاد سیاسـی بـین     گفتمـان «.)1386(.زاده، محمود عبداله-50

.14، ش اقتصاد سیاسیفصلنامه
.32، ش انداز ایرانچشممجلهاردشیر عمانی، : ، مترجم»داري عقالییپایان سرمایه«.)1384(.فاستر، جان بالمی -51
.4، ش همشهريخردنامه،»تأمالتی در باب اینترنت«.)1383(.فرهادپور، مراد -52
.ستوده: تبریز،در بساط نکته دانان.)1390(.فرنود، غالمحسین -53
.دانشگاه آزاد اسالمی اهر: شناسی و مبانی جغرافیاي انسانی، چاپ اول، اهرشناخت.)1379(.فرید، یداهللا -54
فضـاي مجلـه ، »بـه نظـرات جغرافیـدانان معتبـر فرانسـه     تأملی در فضاي جغرافیـایی، بـا نگـاهی   «.)1380(._______-55

).بهار(1، ش اول، سال )دانشگاه آزاد اسالمی اهر(جغرافیایی
.مدواپچ، نشر قومس: ، تهرانسیاسیهاي توسعهچالش.)1382(.قوام، عبدالعلی-56
، اجتمـاعی حیـات در علـم پایـداري    هـاي زیسـتی، شـناختی و    تلفیق گستره: پیوندهاي پنهان.)1386(کاپرا، فریتیوف -57

.نشر نی: اکبري، تهرانمحمد حریري: مترجم
. امیرکبیر: محسن ثالثی، تهران: ي نو؛ مترجمجامعه.)1357(.اچ . کار، اي-58
فرامـرز  : جهانی شـدن و سیاسـت تعلـق، متـرجم    : شهروندي و مهاجرت.)1382(.کاستلز، استفان و آلیستر دیویدسون -59

.مطالعات راهبرديشکدهپژوه: لو، تهرانتقی
،حسن چاوشیان و لیال جوافشـانی : مترجمان،گفت و گوهاي مانوئل کاستلز با مارتین اینس.)1384(.کاستلز، مانوئل-60

. نشر نی: تهران
و حقوقپژوهشنامه،»هاي جدید در عصر جهانی شدن و تأثیرات آن بر امنیت عمومیهویت«.)1386(.کریمی، علی -61

.4، ش دومسال ،)دانشگاه مازندران(علوم سیاسی 
.چاپ دوم،محقق: سیروس سهامی، مشهد: ، مترجمتاریخ جغرافیا.)1385(.کالوال، پل -62
فصـلنامه ، »خـارجی ایـران  بررسی اثرات جهانی شدن بـر تجـارت  «.)1381(.کلباسی، حسن و سیدعبدالمجید جالئی -63

).تابستان(11، ش هاي اقتصادي ایرانپژوهش
: ، تهـران )مهـران (منیره جزنـی  : مترجم،)جغرافیاي کم رشدي(کم رشدي جهان سوم و پدیده.)1353(.ایو الکست، -64

.انتشارات امیرکبیر
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: هاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی، متـرجم وضعیت تکنولوژي: تکنیک، ایدئولوژي و شهروندي.)1375(.لگار، روژه -65
). پاییز(23ي ي فرهنگ، شمارههوشنگ فرخجسته؛ نامه

سمت : ، تهرانجغرافیاي سیاسی و سیاست جغرافیایی.)1381(.مجتهدزاده، پیروز -66
. امیرکبیر: ، تهرانفلسفه و تجدد.)1385(.مجتهدي، کریم -67
. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ، تهران)از لوتر تا نیچه(فلسفه در آلمان .)1388(._________-68
.بهمن/ 16، اعتمادروزنامه، »]متن یک گفتگو[در پی راهی به رهایی «.)1387(.مصطفیملکیان، -69
.اطالعات: ي علمی ایران، چاپ دوم، تهرانتوسعه.)1382(.منصوري، رضا -70
.چاپ ششم، طرح نو: ، تهرانعلمی و فرهنگیعزم ملی براي توسعه: 1427ایران .)1387(._________-71
.دانشگاه مازندران: صدیقه لطفی، بابلسر: مترجم،جغرافیا و توسعه.)1387(.موریس، آرتور -72
المللـی بـین فصـلنامه ،»تحول مفهوم سرزمین در عصر جهانی شدن«.)1385(.فر میرحیدر، دره و محمدرئوف حیدري-73

).تابستان(2، ش دوم، سال ژئوپلیتیک
.چاپ پنجم،سمت: تهران، شناسی سیاسیدرآمدي بر جامعه.)1385(.زاده، احمد نقیب-74
.چاپخش: تهران،بحران ایدئولوژي.)1372(.نکوروح، محمود -75
دانشـگاه شـهید   (، پژوهشـنامه علـوم انسـانی    »سـازي فرهنـگ  جهانی شدن فرهنگ یا جهـانی «.)1385(.نوازنی، بهرام -76

).بهار و تابستان(1و2، ش )بهشتی
.دانشگاه تبریز: اگزیستانسیالیسم تطبیقی، تبریزهاي اگزیستانس و فلسفه.)1379(.نوالی، محمود-77
اطالعـات مجلـه محمدحسـن ضـیاء توانـا؛    : ، متـرجم »کارخانـه چنـدپارچگی  : داريسـرمایه «.)1384(.هاروي، دیوید -78

).مهر و آبان(217-218، ش سیاسی ـ اقتصادي
. نشر اختران: زاده، تهرانمحمود عبداله: ، مترجمتاریخ مختصر نئولیبرالیسم.)1386(._________-79
عارف اقوامی مقـدم؛  : ، مترجمهاي تحول فرهنگیتحقیق در خاستگاه: وضعیت پسامدرنیته.)1390(._________-80

. پژواك: تهران
، دسـتور کـار جهـانی بـراي شـهرهاي قـرن بیسـت و یکـم        : 21شـهري قـرن   آینـده .)1388(.هال، پیتر و اولریخ فایفر -81

. مهندسین مشاور ایرانجامعه: تهران،اسماعیل صادقی و ناهید صفایی: مترجمان
).تابستان و پاییز(16، ش رهیافتفصلنامهناصر موفقیان، : ، مترجم»جهانآینده«.)1376(.هاوکینگ، استیفن -82
). بهار(67، ش هنرفصلنامه؛ »معانی و پیامدهاي جهانی شدن براي فرهنگ و هنر«.)1385(.همتی، همایون -83
.چاپخش: تهران،مدرنیته، جهانی شدن و ایران.)1381(.هودشتیان، عطا -84

85- Adams, Paul (2009); Geographies of Media and Communication; Oxford: Wiley-Blackwell.
86- Agnew, John & Stuart Corbridge (1995); Mastering Space: Hegemony, Territory and

International Political Economy; London: Routledge.
87- Barnett, Clive & Jennifer Robinson & Gillian Rose (eds) (2008); Geographies of Globalisation: A

Demanding World; London: SAGE.
88- Bevir, M (2007); Encyclopedia of Governance, London: SAGE.
89- Bolaffi, G. et al (2003); Dictionary of Race, Ethnicity & Culture; London: SAGE
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