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  ائیک فضایی از موز: ايهاي فضایی و تبیین پارادایم شبکهبررسی نگرش
  شهرهاي جهانی تا شبکۀ

  

  هادي ویسی 
 سیاسی دانشگاه پیام نور، ایران دانشیار جغرافیاي

  6/2/96؛ تاریخ پذیرش:  11/10/95تاریخ دریافت: 
  چکیده 

متـأثر از   ،مسـلط در هـر دوره   هـاي علمـی  شناسـی و روش هـا شناسـی شـناخت  هاي علمی،یایی عالوه بر پارادایمعلوم جغراف
هـاي فضـایی و بـه طـور کلـی      دانان براي شناخت پدیدههاي جغرافیایی هدایتگر جغرافیهاي جغرافیایی بوده است. مقیاسمقیاس

این تحقیق با روش تحلیلی و نگاه تاریخی به دنبال بررسی سـیر تحـول مطالعـات جغرافیـایی بـر مبنـاي       جهان خلقت بوده است. 
در جغرافیـا   عنوان نگرشی جدید دراي متأثر از عصر جهانی شدن بههاي جغرافیایی است و سعی کرده است پارادایم شبکهمقیاس

سـه نگـرش جغرافیـایی     هاي جغرافیاییبر مبناي مقیاسکنون تادهد که نتایج تحقیق نشان میتبیین کند. قالب شهرهاي جهانی 
هـر یـک از ایـن    تقریبـاً  اي. . نگرش موزائیکی، نگرش سیستمی و نگرش شـبکه شته استوجود داهاي فضایی براي شناخت پدیده

پارادایم  تر وکه نگرش موزائیکی به لحاظ زمانی قدیمیطوريخاصی بر علوم جغرافیایی مسلط بوده است. به هايها در دورهنگرش
 ،اينگـرش شـبکه   بیسـتم و  ةو نگرش سیستمی مربوط به نیمه دوم سـد است هاي جغرافیایی بوده مسلط فضایی در تحلیل پدیده

در  سوم در حال شکل گرفتن و تکمیـل شـدن اسـت.    هاي آغازین هزارةسال بیستم و ۀ پایانی سدةده پارادایم جدید است که در
این در حالی است که در پارادایم مـوزائیکی تأکیـد بـر کشـور و      .الشهري در جهان استاي تأکید بر روي روابط بینپارادایم شبکه

جغرافیاي نوین  رسد کهبه نظر می. استهاي جهان الملل و در پارادایم سیستمی تأکید بر مناطق فراملی و تقسیم بنديروابط بین
  هاي جهانی را توضیح دهد. واقعیتتمام تواند هیچ یک به تنهایی نمیرویکرد است و  نیازمند هر سه

  
 .یجهان يشهرها ،ياشبکه میپارادا ،ییفضا يهانگرش ،ییایجغراف اسی، مقي جغرافیاییفضا :ي کلیديهاواژه

  
  1قدمهم

تفکــر و اســتدالل جغرافیــایی در علــم جغرافیــا از 
بـه وجـود    جهـان  هاي طبیعی و انسانیخصوص پدیده

بـه نمودهـاي فضـایی از     این شاخه علمـی  .آمده است
آنهـا  و تعامـل میـان   هـا  پدیدهآرایش فضایی و حقایق 

شـناخت و  عنوان علم فضا، به دنبـال  به و کندتوجه می
، سازماندهی، توزیع، الگـو،  (آرایش) استقرار نحوهکشف 

بنـدي  ، طبقهبنديمراتب، فاصله، منطقهشکل، سلسله 
در قالـب  آنهـا را   کنـد تـا  و سـعی مـی   اسـت ها پدیده
 ,Golledge( کندهاي قابل تعمیم ارائه ها و یافتهنظریه

 براي کشف این الگوهـا و سـاختارها   اجغرافی ).2002:1
فضـاي  از  متـأثر هـاي علمـی   به مانند بسیاري از شاخه

هـاي مسـلط   ها و روش شناسیشناخت شناسیفکري، 
                                                

 hadiveicy@pnu.ac.irنویسنده مسئول: *

و از مکاتــب و دیــدگاه هــاي  بـر هــر دوره بــوده اسـت  
. آنچـه را کـه   فلسفی زمان خودش تأثیر پذیرفته است

هاي ساختار انقالب«) در کتاب 1962( 2توماس کوهن
، عــالوه بــر آننامنــد. مــی» 4پــارادایم«آن را » 3علمــی

ها به فضایی پدیده-و آرایش مکانیساختارهاي فضایی 
 تـأثیر  ، در درجه اول تحـت جغرافیاعنوان موضوع علم 

اي کــه اقتصــاد . بــه گونــهاقتصــادهاي سیاســی اســت
 -اي در کیفیـت و آرایـش مکـانی   سیاسی، نقش عمـده 

). 75: 1385 کنـد (شـکوئی،  هـا ایفـا مـی   فضایی پدیده
 و خود محصول ایـدئولوژي سیاسـی   که اقتصاد سیاسی
  است.  ساخت قدرت

                                                
2. Thomas Kuhn 
3. The Structure of Scientific Revolutions 
4. Paradigm 
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ان علـم فضاشناسـی و   به عنـو جغرافیا  ،به هر روي
چه به لحـاظ روش و  ) 38: 1393 نیا،فضاسازي (حافظ

متـأثر از مکاتـب    ،هاي مورد مطالعهپدیدهچه به لحاظ 
هاي سیاسـی مسـلط بـر هـر دوره     ولوژيدئفلسفی و ای
سـاخت قـدرت، سـاختارهاي     به بیان دیگر،بوده است. 

و تحـوالت جهـانی در    ایـدئولوژیهاي سیاسـی  ، سیاسی
هــاي پدیــدهبــر جغرافیــا و  هــاي زمــانی مختلــفدوره

حقایق علمـی  جغرافیدانان، تأثیر گذاشته و جغرافیایی 
زمان خود کشـف  را از دریچه ساختارهاي پیدا و پنهان 

و بسـیار   نبـوده له منحصر به جغرافیا ئاین مس اند.کرده
ایـن فراینـد را   انسـانی  هاي علـوم اجتمـاعی و   از شاخه

ــا در   انــد.تجربــه کــرده امــا آنچــه را کــه علــم جغرافی
هـاي علمـی متمـایز    هاي علمی از سـایر شـاخه  نگرش

هـاي  مقیـاس «و » 1فضا«کند توجه جغرافیدانان به می
هاي جغرافیایی ابـزاري  مقیاس بوده است.» 2جغرافیایی

قدرتمند براي درك تحوالت جهانی و سـاختار فضـایی   
  باشد.ها میپدیده

هاي جغرافیـایی عمـدتاً   پژوهش رسد کهبه نظر می
هـاي  پـراکنش پدیـده   سـاختار و در خصوص ماهیـت،  

اینجاسـت   پرسـش امـا  است. و روابط میان آنها فضایی 
هاي فضـایی از چـه منظـر و در چـه     که مطالعه پدیده

هاي فضایی، مجـزا  محدوده فضایی باید باشد. آیا پدیده
ــا   ــد؟ آی ــدهاز یکدیگرن ــا   پدی ــرتبط ب ــایی م ــاي فض ه

یکدیگرند؟ آیا جهان خلقت یک واحد به هم پیوسـته و  
هاي مجزایی است کـه بایـد   بسیط است یا داراي بخش

هاي در نـزد  پرسشجداگانه مطالعه کرد؟ پاسخ به این 
هاي مختلف، متفاوت بوده اسـت.  دانان در زمانجغرافی
یی هـاي جغرافیـا  ساهاي متفاوت مبتنی بر مقیـ نگرش

بوده است. در هر دوره، مقیـاس خاصـی از فضـا مـورد     
یـا  » واحـد تحلیـل  «توجه بوده است کـه برخـی آن را   

سعی کـرده  اند. این پژوهش نیز نامیده» سطح تحلیل«
ــناخت     ــر ش ــالوه ب ــایی ع ــات جغرافی ــت در مطالع اس

هاي فضایی، هاي زمانی بر مبناي مقیاس و تحلیلدوره
     ند.بیین کتاز آنها را هر یک هاي ویژگی

   

                                                
1. Space 
2. Geographical Scales 

  نظريمبانی 
علم در پی گفتارهـایی (توضـیح و تبیـین) دربـاره     

هــاي جهــان اســت و بــه فراینــدهایی کــه بــه واقعیــت
ــه ایــن ــه گفتارهــا منتهــی مــی دســتیابی ب شــود، گون

هاي فلسفی و ). اندیشه35: 1389 پور،پردازد (رفیعمی
ــرش ــتی نگ ــاي هس ــت  ه ــانه، معرف ــانه و  شناس شناس

هــاي رســیدن بــه ایــن شناســانه، چــارچوب و راهروش
کنـد. امـا بـه    گفتارها و معرفت نظامند را مشخص مـی 

هـاي  هـا و روش لحاظ تاریخ علم و تکامـل آن، نگـرش  
تـوان بـه   معرفتی یکسـان نبـوده و بـر اسـاس آن مـی     

ــیم دوره ــف تقس ــاي مختل ــرد ه ــادین و . ک ــول بنی اص
ي اصلی نگرش و روش معرفتی هـر دوره کـه   هاویژگی

باعــث تمــایز بــا دوره قبــل و بعــد خــود شــده اســت،  
پـارادایم،  «کـوهن،  س امـ وتدارد. به باور نام » پارادایم«

هــاي اي از باورهــاي اساســی و پــیش فــرضمجموعــه
بنیادي است که بر فضاي فکري و علمی جامعه مسلط 

کتاب  وي در ویرایش دوم). Kuhn,1962:42» (شودمی
هـاي علمـی نیـز    خود، قائل به وجود پارادایم در شاخه

تمــامی مجموعــه باورهــا، «اســت و معتقــد اســت کــه 
ها و موارد مشـابهی کـه اعضـاي یـک     ها، تکنیکارزش

» شاخه علمی در آن اتفاق نظر دارند، پارادایم نـام دارد 
)1970: 175 Kuhn,.( اندیشـــمند 3پیتـــر هاگـــت ،

را نـوعی   )پارادایم( علمی چارچوب کالناین انگلیسی، 
بـه   66: 1376 تعریف کرده اسـت (جنسـن،  » ابرمدل«

  نقل از هاگت). 
در بسیاري از موارد، نوع نگـرش بـه فضـا و مکـان     

هـا  پارادایمتفاوت ایجاد و جغرافیایی، نقش محوري در 
ــه ــورو بـ ــدگاهکلی طـ ــتیدیـ ــاي هسـ ــی و هـ شناسـ
هـاي  ، اندیشـه راستاشناسی داشته است. در این معرفت

یر شگرفی بـر  تأث، فیلسوف آلمانی، 4فلسفی رنه دکارت
هجدهم و نـوزدهم داشـت.    فضاي فکري و علمی سدة

بر این اسـاس اسـتوار بـود    ملهم از دکارت، هاي دیدگاه
ــدارها و واقعیــت ــه صــورت  کــه پدی هــاي اجتمــاعی ب

هــایی گسسـته و مجــزا هسـتند و بــین آنهــا   مجموعـه 
ــم ــاختاري   دره ــاط س ــدگی و ارتب ــدارد  تنی ــود ن وج

)Merrifield, 1993: 518گرایی ). بر این اساس، دکارت
                                                
3. Peter Haggett 
4. René Descartes 
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شناسـانه و معرفتـی بـه صـورت      نوعی نگـرش هسـتی  
یکتانگري، اتمیستی و مکانیکی از پدیدارهاي فضـامند  

شناسـی آن بـر   مند تـرویج داد کـه بنیـاد روش   و مکان
مکتـب علـم    گرایی و پوزیتیویسـتی بـود.  مبناي تجربه

هـاي مطالعـاتی فضـا بـر     ا و دیـدگاه فضایی در جغرافی
ــیم  ــاس تقس ــه در   اس ــا، ریش ــوزائیکی از فض ــدي م بن

  دارد. هاي اتمیستی و مکانیکی دکارتی اندیشه
شناسانه دکـارتی نتوانسـت پاسـخگوي    نگاه معرفت

 1به بـاور لـوینز و لـوونتین   نیازهاي معرفتی بشر باشد. 
و » بیگانـه شـده  « روش دکارتی دیدگاه )،269 :1985(
ــه« ــی  از جهــانرا » ايتقلیــل گرایان ــدمــیمعرف و  کن

 هاي جهانی را توضـیح دهـد. بـر   تواند همه واقعیتنمی
هـا و انتقادهـایی کـه بـه دیـدگاه      اسـاس، کاسـتی   این

ــدگاه    ــود، دی ــارتی وارد ب ــی دک ــاي مکتــب  معرفت ه
ســاختارگرایانه و کارکردگرایانــه کــه نــوعی مقابلــه بــا 

یی موزائیکی و اتمیسـتی بـود، تـرویج    هاي فضااندیشه
ــیم  ــل دورک ــت. امی ــر 2یاف ــویی آلتوس ــرین 3و ل ، مهمت

هاي شاخص مکتب ساختاري بودند کـه بـا نگـاه    چهره
سیستمی و اصالت به کل به عنوان ساختار مسـلط بـر   

)، بـه  158-153: 1385 اجزاء (نگاه کنید بـه: شـکوئی،  
ــراق و انفکــاك   ــدهجــاي افت ــاپدی ــارچگی، ه ــه یکپ ، ب

بـر ایـن    تأکیـد داشـت.   آنهـا تکمیلـی   ابستگی و هـم و
هاي جغرافیـایی  در مکتب ساختارگرایی، پدیده اساس،

بلکـه هـر    ؛گیرنـد صورت مجزا در کنار هم قرار نمـی به
پدیده جغرافیایی جزئی از کل ساختار است و تنهـا در  

 توان آن را تحلیل کرد (شـکوئی، درون این ساختار می
معرفتی ساختارگرا، از نظر  ). گرچه نگرش123: 1379

تحلیل روابط و بازخورد متقابل پدیدارها در یک کلیت 
بسیار قدرتمنـد بـود، امـا در تحلیـل     » سیستم«به نام 

ایجاد تغییر و بازتولید ساختارها نـاتوان بـود و تمرکـز    
بیش از اندازه به ساختار حاکم، مانع درك عناصر غیـر  

چـارچوب   شـد. بـر ایـن اسـاس،    ساختاري در فضا مـی 
معرفتی دیگري که بتواند از تسلط ساختار، رهایی یابد 

اي و به دام نگرش اتمیستی و موزائیکی نیفتـد، مسـأله  
، اندیشـمند فرانسـوي، بـا نگرشـی     4شد تا هنري لـوفر 

                                                
1. Levins and Lewontin 
2. Émile Durkheim 
3. Louis Althusser 
4. Henri Lefebvre 

هاي هگـل و مـارکس بـه    دیالکتیکی و متأثر از اندیشه
تبیین فلسفی جدیـدي از فضـا بپـردازد. لـوفر در اثـر      

فضا، قالب ، معتقد است که »5تولید فضا«معروف خود، 
طوري که در جغرافیاي جبرگـرا  هندسی و محیطی، آن

شد، نیست؛ بلکـه محصـول کـنش اجتمـاعی     گفته می
شود. انسان است که متناسب با شرایط زمانی تولید می

معتقـد  وي، با تبیین دیالکتیکی از رابطه فضا و مکـان،  
یابد؛ و هـر  می مکان معنا فضاي کل به واسطهاست که 

فضاي کل را به وجـود   ،هامکان در پیوند با دیگر مکان
پیکرمند  ،گري انسانیهر دو در فرایند کنش و آوردمی
. تولید فضا، برآیند فرایندي است کـه کیفیـت   شوندمی

، چشــم انــداز جغرافیــایی »شــیءگونگی«و » جریــان«
-Lefebvre, 1991: 86سـازد ( داري را میمادي سرمایه

ــوالت     92 ــوفر و تح ــفی ل ــدگاه فلس ــاي دی ــر مبن ). ب
 6که مانوئل کسـتلز  بودداري تکنولوژیکی جهان سرمایه

بـا  » هـا فضاي مکـان «و » هافضاي جریان«، از )1996(
اي بـراي تبیـین روابـط میـان فضـایی در      نگرش شبکه

  کرد.اي و جهانی استفاده مقیاس منطقه
 -دکـارتی هاي هستی شناسـانه  دیدگاهدر مجموع، 

اتمیسـتی و  پارادایم معرفتی گیري نیوتونی، باعث شکل
هــاي دورکـیم و آلتوســر منجــر بــه  ، دیــدگاهمکـانیکی 

ــارکردگرایی، ســاختارگرایی و سیســتمی و   ــارادایم ک پ
بـر  هاي هنـري لـوفر و مانوئـل کسـتلز     دیدگاهباالخره 

گیـري پـارادایم   باعـث شـکل   ،میواساس فیزیک کوانتـ 
عنوان علم روابط فضـایی  رافیا بهعلوم جغشد.  ايشبکه

هـاي معرفتـی بـوده و بـر     به شدت متأثر از این دیدگاه
را در این علم ایجاد  متفاوتیهاي همین اساس پارادایم

  کرده است.   
 

  روش تحقیق
نظري است کـه بـه   پژوهش  کار این مقاله، حاصل

و  هـاي کـالن  نگـرش انجام شده اسـت و  شیوه تحلیلی 
 -هـاي فضـایی  پارادایمی در مطالعات و تحلیـل پدیـده  

 بـا رویکـرد تـاریخی بـه    را شناسایی کرده و جغرافیایی 
وه بـر  این پـژوهش عـال   تبیین آنهاست.تحلیل و دنبال 
تحـوالت جهـانی    بـه  ،هاي سنتی تحلیل فضایینگرش

اي جهــانی و ظهــور شــهرهاي شــدن، ســاختار شــبکه

                                                
5. The Production of Space 
6. Manuel Castells 
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توجه کرده و آن را به اي شبکه پارادایم جهانی در قالب
 فلسفی -تحلیل فضاییجغرافیا، عنوان نگرشی نوین در 

    کرده است. 
  

  بحث اصلی
مقیـاس یکـی از مفـاهیم    : هـاي جغرافیـایی  سامقی

ــدي در جغرافیــ  ــاگونی دارد.   کلی ــواع گون ــت و ان ا اس
ــوان بــه ســه دســته هــا را مــیکلی مقــایسطــوربــه ت

مـدیریتی و  هـاي  هاي کـارتوگرافیکی، مقیـاس  مقیاس
هـاي  سازمانی (تقسـیمات سیاسـی و اداري) و مقیـاس   

ــیم ــایی تقسـ ــاس جغرافیـ ــرد. مقیـ ــدي کـ ــاي بنـ هـ
کارتوگرافیکی، نسبت بین فضاي واقعی بر روي سـطح  

هاي دهد. مقیاسزمین و فضاي روي نقشه را نشان می
بنـدي محـدوده فضـایی    مدیریتی و سـازمانی، تقسـیم  

رل، ارائـه  تحت پوشش سـازمان اسـت کـه بـراي کنتـ     
شـود. ایـن دو نـوع    خدمات و مدیریت بهتر انجـام مـی  

هــاي مقیــاس از بحــث مــا خــارج اســت. امــا مقیــاس 
جغرافیــایی، قدرتمنــدترین ابــزار بــراي فهــم جهــان و 

هــاي فراینــدهاي جهــانی اســت. در حقیقــت، مقیــاس
هـا، رخـدادها،   جغرافیایی محل استقرار و ظهور پدیـده 

متـرین آنهـا مقیـاس    روندها و فراینـدها اسـت کـه مه   
اي و جهـانی اسـت. فهـم    اي، ملی، منطقهمحلی، ناحیه

ــاس ــا   مقی ــان آنه ــط می ــایی و درك رواب ــاي جغرافی ه
ترین مفهـوم بـراي شـناخت جهـان و تحلیـل      زیربنایی

  فرایندهاي جهانی شدن است.  
ــرش  ــاس نگ ــر اس ــی و  ب ــاي معرفت ــره ــاي  ب مبن

دانان بـراي شـناخت و   جغرافی هاي جغرافیایی،مقیاس
سـه نگـرش    از جهانهاي فضایی و شناخت پدیدهفهم 

که  انداستفاده کرده 3ايو شبکه 2، سیستمی1موزائیکی
هـاي  بـه دلیـل تفـاوت    هر یک در درون علـم جغرافیـا  

  د. نرا دار یهاي پارادایمویژگی بنیادین،
در رویکـرد مـوزائیکی تأکیـد بـر     : پارادایم موزائیکی

و موزائیـک واحـدهاي سیاسـی و روابـط      افتراق مکانی
میان آنها است. در این نگرش، جهـان بـه عنـوان یـک     

هاي متفـاوت  هاي آن با موقعیتجورچین است که تکه
ــان را     ــم، جه ــار ه ــا در کن ــدیگر ام ــتقل از هم و مس
                                                
1. Mosaic Approach 
2. Systematic Approach 
3. Network Approach 

). هر مکان داراي هویت Murray, 2006:49سازند (می
 هـا و موقعیت منحصر بـه فـرد اسـت و از سـایر مکـان     

متمایز است. این نگرش به کشورها و همسایگان اشاره 
ــر مرزب ــد   دارد و ب ــرزمینی تأکی ــاي س ــدي و قلمروه ن

کند و هـیچ اقتـدار عـالی دیگـري (فراملـی) را بـه       می
شناسد. روابط میان کشورها تابع قواعـد و  رسمیت نمی

ــک    ــر موزائی ــه ه ــازه ب ــدون اج ــانون اســت و ورود ب ق
ید است. در این نگرش (کشورها) به منزل تجاوز و تهد

الملـل (رابطـه   ناسیونالیسم، کشور محوري و روابط بین
بین کشورها) در جهان غالب است. فرایندهاي جهـانی  

شدن در قالب روابط بـین کشـورها و تجـارت    و جهانی
شود و بـه طـور   (صادرات و واردات) میان آنها دیده می

کلی فرایندهاي فراملی نسبت به دو الگوي بعـدي کـم   
  ).  1ست (شکل ا

ــه طــور مشــخص در     در  ــاي انســانی و ب جغرافی
جغرافیــاي سیاســی کالســیک، رویکــرد مــوزائیکی بــه 

عنـوان  جهان در این علم مسلط بوده است و کشـور بـه  
واحد سیاسی فضا (موزائیک) بن مایـه اصـلی و هسـته    
مرکزي موضوعات جغرافیاي سیاسی بوده است. در این 

گیري، بقا و فرایندهاي شکلعمدتاً بر عوامل و پارادایم 
منافع ملی،  فروپاشی حکومت و کشور بحث شده است.

تمامیــت ارضــی، امنیــت ملــی، هویــت ملــی، اتحــاد و 
الملل (رابطه بین کشـورها)  همبستگی ملی، روابط بین

و دهها مفهوم دیگر مربوط به کشور بـر پایـه پـارادایم    
هـاي  بسیاري از نظریـه کشور مرکزي خلق شده است. 

ــه  جغ ــر نظری ــاي سیاســی نظی ــدان متحــد«رافی » 4می
)Jones,1954(  ــاي ــه نیروهـ ــز«، نظریـ و » 5مرکزگریـ
)، نظریـــــــه Hartshorne,1950( »6مرکزگـــــــرا«
ــیون« ــوگرافی«و  7»سیرکوالســــــــ » 8ایکنــــــــ
)Gottmann,1951( بیستم عرضه  ةسد 50 ۀکه در ده

  .سیاسی بودشد با رویکرد موزائیکی به جهان 
  

                                                
4. Unified Field 
5. Centrifugal Forces 
6. Centripetal Forces 
7. Circulation 
8. Iconography  



 141                                                                                                                                                                                       یسیو يهاد

  
  (ترسیم از نگارنده) یجهاندر ساختار نظام موزائیکی  الگوي: 1شکل 

  
ــدم توجــه جغرافــی  ــه معنــاي ع ــن ب ــان ای ــه دان ب

. بلکه مطالعـه  بوده استاي نهاي محلی و ناحیهمقایس
اي در و ناحیـه  هاي محلیهاي فضایی در مقیاسپدیده

در جغرافیـاي  بستر مقیاس ملـی انجـام گرفتـه اسـت.     
هــاي شــهري مفــاهیم کالنشــهرها، ابرشــهرها، خوشــه

مراتـب شـهري و   شهري، نخست شهرها، نظـام سلسـله  
ها مفهوم دیگـر مـرتبط بـه    هاي نفوذ شهري و دهحوزه

این حوزه در مقیاس ملی و قالب کشـور مرکـزي ارائـه    
 1والتر کریستالر» مکان مرکزي«هاي شده است. نظریه

ــه )1932( ــارك جفرســون» نخســت شــهر«، نظری  2م
 3ژرژ کینگز لـی زیپـف  » انداز -رتبه «، نظریه )1939(
 4جـان فریـدمن  » مرکـز ـ پیرامـون    «، نظریه )1949(
نیز بـر   )1974( 5میسرا» مراکز رشد«و نظریه  )1966(

ــوده اســت. در   ــتوار ب ــده اس ــین قاع ــنتی  هم ــاه س نگ
شهري، شـهرها، نقطـه کـانونی بـراي ارائـه      هاي نظریه

اي و ملـی  سرزمینی ناحیه ةخدمات و کاالها در محدود
دیده شـده و بـه    در چارچوب مرزهاي رسمیاست که 

مراتبی شکل اي و سلسلهتبع آن مفاهیم مرکزي، نقطه
هـاي  این نگرش معرفتی ریشه در اندیشـه  گرفته است.

تـا دو   را رافیـا شناسانه دکارتی دارد که علم جغمعرفت
    بیستم متأثر کرده بود.   ةپایانی سد ۀده

                                                
1. Walter Chrictaller 
2. Mark Jefferson 
3. George Kings Ley Zipf 
4. John Friedmann 
5. Misra 

هـا و  در پاردایم سیستمی، مکـان : پارادایم سیستمی
یــا  فضـاها و واحـدهاي ســرزمینی جزئـی از یــک کـل    

یا یک سیستم هسـتند کـه نظـام جهـانی را      ساختار و
دهند. دستاوردهاي محلی و وضعیت منـاطق  شکل می

). هـر  2جهـانی اسـت (شـکل    (کشورها) تابعی از نظام 
منطقه جغرافیایی بخشی از وظایف محوله بـه آن را در  

دهد. بخشی تولیـد کننـده مـواد    نظام جهانی انجام می
اولیه و خـام و بخشـی صـنعتی، بخشـی اسـتعمارگر و      

گـر و بخشـی وابسـته    بخشی مستعمره، بخشی سـلطه 
است. بنابراین سرنوشت کشورها و جوامع متأثر از نظام 

 پرسـش ایـن   ،است. براي مثال در ایـن نگـرش   جهانی
فریقا فقیر است؟ براي امطرح است که چرا اروپا غنی و 

تـاریخ هـر دو منطقـه در نظـام      پرسـش پاسخ به ایـن  
جهانی به عنوان اروپاي استعمارگر و افریقـا مسـتعمره   
شده باید بررسی کرد که این نابرابري را توضیح دهـد.  

ــه ــتگی ( نظریـ ــعه و وابسـ ــاي توسـ )، Frank,1978هـ
 ;Wallerstein,1979جهـانی (  هـاي هـاي نظـام  نظریه

Amin,1976; Taylor,1989 در این چارچوب بررسی (
تقسیم جهان به کشـورهاي شـمال و جنـوب،     اند.شده

نیافتـه، مرکـز و پیرامـون، و یـا      یافتـه و توسـعه  توسعه
ــارادایم    ــاه پ ــا نگ ــون ب ــه پیرام ــون و نیم ــز، پیرام مرک

یــافتگی و حتــی توســعه شــده اســت.سیســتمی ارائــه 
ماندگی در میان شـهرها و نـواحی مختلـف درون    عقب

کشــوري، متــأثر از سیســتم و ســاختارهاي سیاســی و 
داننـد  میاي و جهانی و ساختار منطقهاقتصادي کشور 
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عنـوان  بـه کلی این ساختار و سیستم است کـه  طورو به
ــلط،   ــفر مس ــیناتمس ــت   تعی ــت و کیفی ــده کمی کنن

    فضایی است. پدیدارهاي
پــارادایم سیســتمی  1970از دهــه از نظــر زمــانی 

مطالعات جغرافیایی را متأثر کرد. اما از نظر موضوعی و 
هاي سیستمی در بسیاري هاي کالن، تحلیلدر مقیاس

هاي تاریخی و بـه  ها را در دورهها و ریشهاز موارد علت
هاي امپریالیستی هاي استعماري و دیدگاهویژه در دوره
کرد. در حقیقت در ایـن رویکـرد معرفتـی،    جستجو می

ــا  پدیــده ــایی، نتیجــه عملکــرد نیروهــا ی هــاي جغرافی
رویدادهاي منحصر به فرد نیسـت؛ بلکـه حاصـل یـک     
رشته سازوکارهاي ریشه داري است که در طول زمـان  

). کارهاي دیوید 169: 1385اند (شکوئی،به وجود آمده
ري و بـه طـور   در مطالعات شـه  1970هاروي در دهۀ 

ــهر     ــاعی و شـ ــدالت اجتمـ ــاب عـ ــخص در کتـ مشـ
)Harvey,1973سیستمی ارائـه گردیـد. در    ) با رویکرد

جغرافیاي سیاسـی کارهـاي سـائول کـوهن و لـوئیس      
و بــا هــاي سیاسـی  تحلیــل نظـام در  )1971(روزنتـال  

ــر  ــأخیر اث ــور مقــداري ت تحلیــل در  )1989(پیتــر تیل
نگرشـی  د آمـد.  هاي جهانی با این رویکرد به وجـو نظام

شناسـانه خـود را   هاي نظري و رویکرد معرفتکه بنیان
هاي آلتوسر و دورکـیم اسـتوار سـاخته    بر بنیاد اندیشه

    بود.   

  

  
  

  (ترسیم از نگارنده) یجهاندر ساختار نظام  سیستمی الگوي: 2شکل 
 

گرایــی و گفتمــان جهــانی : ايپــارادایم شــبکه 
شدن در سطوح مختلـف فضـایی تـأثیر گذشـته     جهانی

و این تأثیر در  )217: 1394 است (پوراحمد و دیگران،
اخیــر در پــی  ۀدر دو دهــ. شـهرها بیشــتر بــوده اسـت  

ــات و  جهــانی ــاوري اطالع شــدن اقتصــاد و توســعه فن
ارتباطات و ظهور فرایندهاي فراملی به صـورت فضـاي   

اي در میان شـهرهاي مهـم   ها و ارتباطات شبکهجریان
ها و شـواهدي از الگـوي جدیـد سـاختار     جهانی، نشانه

هرها ظاهر شده است که بـه ماننـد   فضایی بر مبناي ش
گذشته متأثر از ساختار کشور مرکزي و نگاه اسـتاتیک  

این سـاختار   1شهري نیست. نخستین بار مانوئل کستلز
هــا در فضــاي جریــانجدیـد را درك کــرد و در قالــب  

اي قدم مهمی در فهم تحوالت کنـونی بـر   جامعه شبکه
 مبناي شهرهاي جهانی برداشت. کسـتلز بـه شـهرهاي   
جهانی به عنوان یک فرایند نگـاه کـرد و آنهـا را مرکـز     
تولید و مصرف خدمات پیشرفته معرفی کرد که جوامع 

ــی   ــانی متصــل م ــبکه جه ــه ش ــا را ب ــی آنه ــد محل کن
)Castells, 1996:380 اي ). این بدان معناست که گونـه

از شهرها در جهان ظاهر شده است که رشد اقتصـادي  
و خـط تولیـد    نجـات آن دیگر به توسعه صـنعت کارخا 

وابسـته   طوري کـه در اقتصـاد فوردیسـم بـود    انبوه آن
                                                
1. Manuel Castells 
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بلکه وابسته به توسعه بخش خدمات و خدمات  ؛نیست
به وسیله فناوریهاي جدید ارتباطـات  است که تولیدي 

کننـد.  به سرعت و کارامد در مقیاس جهانی عرضه مـی 
هـاي  این تحـول کـه در دوره جدیـد متـأثر از اندیشـه     
اســت، اقتصــاد سیاســی نئولیبرالیســم و پسافوردیســم 
و بـه   اتکاي خود را از پراکندگی فضـاي تولیـد جهـانی   

,Harvey ( تولید 1پارهکارخانه چند هاروي دیوید تعبیر

ــه  )2001:121 ــروي کــار ارزان، هزین ــی، نی ، تمرکززدای
  .گیردمی آوريسود حداکثرتولید حداقل و 

ــا      ــت ت ــده اس ــث ش ــد باع ــن فراین ــان ای در جه
ها و مرزهـاي  شهرهاي جهانی محدودیتداري، سرمایه

ملـی را نادیــده بگیرنــد و مــراودات بــین شــهري را در  
مقیاس جهانی شکل بدهند. ایـن پدیـده نوظهـور کـه     

و کشد را به چالش می يمحورو حکومت محوريکشور
در تواننـد  مـی هـاي ملـی   بـا حمایـت حکومـت   شهرها 

ي جدیـد  کننـد پـارادایم  آفرینـی  مراودات جهانی نقش
ــمیت و تیلـــور     ــتک، اسـ ــه بیورسـ ــت کـ آن را  اسـ

 Beaverstock et( انـد هدیـ نام »2فراجغرافیایی جدید«

al., 2000( خی اندیشمندان علـوم  که محور پژوهش بر
مرکز طور خاص در جغرافیاي سیاسی در اجتماعی و به

ــات  ــانی «تحقیق ــهرهاي جه ــانی شــدن و ش در » 3جه
  است.   شده نظر پیتلر تیلورزیر  4دانشگاه الفبرو

اي خلق جهانی شدن در پارادایم شبکهبه هر روي، 
شــده اســت و جهــان در حــال فاصــله گــرفتن از دوره 

ــت.   ــوزائیکی اس ــبکه م ــرد ش ــر  در رویک ــد ب اي تأکی
ها مختلف (بـه  هاي ارتباطی است که میان مکانشریان

این بـه معنـاي حـذف    ویژه شهرها) شکل گرفته است. 
موزائیکی (و سیسـتمی) جهـان نیسـت،     کامل وضعیت

اما تا حدي مفاهیم دوره موزائیکی رنگ باخته اسـت و  
ــده ــوزائیکی وجــود  پدی ــه در دوره م ــدي ک ــاي جدی ه
اي اند شـکل گرفتـه اسـت. در وضـعیت شـبکه     نداشته

هـایی  ها و نهادهـا و سـازمان  تأکید بر روابط بین انسان
رهاي شـه «هاي ویژه جهانی یعنـی  گاهاست که در گره

). در ایـن رویکـرد بـر    3مستقر هستند (شکل  »جهانی

                                                
1. Factory of Fragmentation 
2. New Metageography 
3. Globalization and World Cities (GaWC) 
4. Loughborough University 

ــر کشــور  ــا خــالف نگــرش مــوزائیکی کــه ب مرکــزي ی
ــت ــت حکوم ــد داش ــوري تأکی ــود  ،مح ــار خ را از  اعتب

گیـري  گیرد و به نوعی جهـت شهرهاي مهم جهانی می
را در آینــده » شــهر محــوريجهــان«و » شـهرمرکزي «

  .  دارد
هـاي  شـرکت اینکه شهرهاي مهم جهانی بر مبناي 

خدماتی تولیدي و نهادهاي فراملی و جهانی به وسـیله  
اند بعـد از چنـدین   اي فراملی توانستهفرایندهاي شبکه

مرکـزي بـه   سده، سـاختار حکومـت محـوري و کشـور    
هاي فضـایی را بـه   عنوان چارچوب اصلی تحلیل پدیده

چالش بکشند، اتفاق مهمی در تحـوالت جهـانی اسـت    
  بررسی بیشتري است.     که نیازمند واکاوي و 

 جدید پارادایم اي:و جهان شبکه شهرهاي جهانی
شهرهاي بزرگ و مهم همواره فضایی در جغرافیایی: 

دانـان  مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و جغرافی
اي از اصـطالحات  بوده است و آنان در گذشته با دامنـه 

انـد. مادرشـهر،   براي توصیف این شهرها استفاده کـرده 
شـهر، شـهرهاي   هاي شـهري، بـزرگ  شهر، خوشهکالن

ــزرگ،  گــر، نخســتســلطه شــهر، شــهرهاي صــنعتی ب
شناسـی  شهرهاي میلیونی و ابرشهرها. این تنوع در واژه

به تنوع در ماهیت شهر و تفاوت در نگرش بـه مطالعـه   
هاي سـنتی بـه شـهرهاي مهـم     باشد. نگرششهرها می

جریــان جهــان از نقطــه نظــر مراکــز تــراکم جمعیــت، 
مهاجرت، وضعیت اکولوژیکی و انسـانی آنهـا، نـابرابري    

هاي صنعتی بوده اسـت  فضایی و در برخی موارد قطب
هاي شـهري در مقیـاس ملـی ارائـه     که در قالب نظریه

اند. تحوالت جهانی شدن معاصر، گونه جدیـدي از  شده
هـاي  شهرها مهم در جهان به وجود آورده که با نمونـه 

    گذشته متفاوت است.
 ،اخیـر  ۀطـور کـه بیـان شـد در دو سـه دهـ      همان

فرایندهاي فراملی در پی تحول جهانی اقتصاد و توسعه 
 ،هاي حمل و نقـل فناوري اطالعات و ارتباطات و شبکه

اي از تعـامالت  اي داشته و سـاختار شـبکه  رشد فزاینده
ــن دوره، نقــش و فرامــرزي را شــکل داده اســت.  در ای
ن ابعــاد و ارتباطــات و اهمیــت هــر ســکونتگاه را میــزا

). 2: 1391کند (لطفی و همکـاران، ها تعیین میجریان
هـاي  آیـد کـه کـانون جریـان    پیش مـی  پرسشاما این 
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فراملی کجاست؟ خاستگاه فرایندهاي فراملی و جهـانی  
شدن کجاست؟ آیا همه فضاها تـأثیر و نقـش یکسـانی    

شـدن نیازمنـد   در فرایندهاي جهانی دارند؟ آیا جهـانی 
سـازي و کنتـرل   سازي، جریانهایی براي تصمیمکانون

کجایی اسـت؟ اینهـا    است یا امري خود به خودي و هر

هایی است که براي پاسخ به آن ما را بـه سـمت   پرسش
دهـد. موتـور محـرك    شهرهاي ویژه جهانی سـوق مـی  

شدن، شهرهاي مهم جهانی فرایندهاي فراملی و جهانی
مهـم شـهري در   هاي . این شهرهاي ویژه و کانوناست

  اند.نامیده» شهرهاي جهانی«شدن را عصر جهانی
  

 
  )ترسیم از نگارنده( در ساختار نظام جهانی ايشبکه الگوي: 3شکل 

  
نخستین اندیشمندي که مسئله شـهرهاي جهـانی   
متناسب با تحوالت اقتصاد جهانی معاصر مطـرح کـرد،   

ه شـهر  یفرض«) بود. وي در مقاله 1986جان فریدمن (
معتقد اسـت کـه اقتصـاد جهـانی بـر اسـاس       » 1جهانی

المللی جدیـد نیـروي کـار،    سازمان فضایی تقسیم بین
دادن ارتباطات فرامرزي میان شهرهاي مهم باعث شکل

جهان شده اسـت کـه ایـن شـهرهاي مهـم، شـهرهاي       
). نگاه فریـدمن  Friedmann1986:69جهانی نام دارد (

به شهرهاي جهانی همچنان در قالب رویکرد سیستمی 
پیرامـون   -و کشور محوري به صـورت سـاختار مرکـز    

ــاناســت و فضــاي شــبکه ــان اي و فضــاي جری هــا می
شهرهاي مهم جهانی در عصر جهانی شدن را به خوبی 

  کند.تبیین نمی
ــکیا ساســن ( ــدمن از  1991ساس ــر خــالف فری ) ب

هـاي  ) بـراي تشـریح کـانون   2سیتی شهر (گلوبالجهان
شدن استفاده کرده است. از نظر مهم فرایندهاي جهانی

                                                
1. The world city hypothesis 
2. Global City 

ــان ــارکرد اساســی  ساســن جه ــار ک شــهرها داراي چه
  هستند:

هـاي فرمانـدهی در سـازمان اقتصـاد جهـانی      مکان -1
هــاي اي بــراي شــرکتهــاي ویــژهمکــان -2هســتند. 

هاي اقتصـادي  خدماتی ویژه و مالی که جایگزین بخش
مقـر تولیـدات نوآورانـه در     -3اي شـده اسـت.   کارخانه

ــراي  -4صــنایع پیشــرو هســتند.  بازارهــاي مصــرف ب
ــی  ــه مــ ــدهاي نوآورانــ ــدات و تولیــ ــندتولیــ  باشــ

)Sassen,1991:3-4(.  
شـدن از  رشد فزاینده فرایندهاي فراملـی و جهـانی  

و  دانـان سیاسـی  دانان و به ویـژه جغرفـی  نگاه جغرافی
دور نمانـد. پـل نـاکس،     1990در ابتداي دهـه   شهري

عنـوان  داند که بهگاهی مینقاط گره را شهرهاي جهانی
هـاي مـالی و فرهنگـی جهـانی     مراکز کنترل بر جریان

ــداوم و پشــتیبانی از  نقــش ایفــا مــی کننــد و باعــث ت
شـهرهاي  «شوند. وي معتقد است کـه  شدن میجهانی

اقتصـادي و  شـدن  جهانی هم علت و هم معلول جهانی
فرهنگی هستند. این شهرها را باید به عنوان محصـول  

المللـی نیـروي کـار،    بنـدي جدیـد بـین   ترکیب تقسیم
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جهـانی  هـاي  المللی شدن امـور مـالی و اسـتراتژي   بین
ی کرد که بـه وسـیله   قلهاي فراملی تهاي شرکتشبکه
هاي ارتباطـات تسـهیل   هاي جدید فرایند فناوريشیوه
تـر اسـت کـه بـه     جهانی کوچک ،کار ... حاصلاند.شده

تـر زنـدگی مـا را شـکل     شـهرهاي بـزرگ  وسیله کـالن 
و  1). جان رنه شورتKnox,1995:232-236» (دهدمی

شـهرهاي جهـانی را نقـاط مرکـزي      ،2یونگ هیون کیم
داننـد. آنـان معتقدنـد کـه شـهرهاي      جهانی می ۀشبک

جهانی مرکز کنترل، فرمان، سلطه و مدیریت است کـه  
حصــوالت تولیــدي جهــانی، داد و ســتد مــالی، امــور م

هـاي ارتبـاطی را سـازماندهی    خدمات تولیدي و شبکه
شـدن  تـرین نهادهـاي جهـانی   کند. این شهرها مهممی

المللـی،  هاي بـین اقتصاد از جمله دفاتر مرکزي شرکت
هـاي تبلیغـاتی و مراکـز    بازارهاي کاال و اجناس، آژانس

 اند (شورت و کـیم، دادهابري راه دور را در خود جاي تر
ــه   ).88و  85: 1386 ــد اســت ک ــد کــالرك معتق دیوی

شهرهاي جهانی بر اساس دو معیار اقتصادي جهـانی و  
شـوند و بـر همـین اسـاس     ارتباط جهانی شناخته مـی 

ــاتر مرکــزي شــرکت  ــراکم دف هــاي جهــانی و محــل ت
هـاي  هاي خدماتی تولیـدي، نهادهـا و سـازمان   سازمان

سازمان ملل و نهادهاي جهـانی) و   المللی (نهادهايبین
ها جهانی و محل تجمع ها و انجمننقطه اتصال اتحادیه

ایـن شـواهد    ).Clark, 2003:151-152نخبگان اسـت ( 
پیتر تیلور شهرهاي جهانی را جلـوه  باعث شده است تا 

کشـوري)  جغرافیایی آشکاري از فرایندهاي فراملی (فرا
کـه   باشـد قـد  و معت )Taylor, 2000:6انـد ( بدمعاصـر  

فرسایش حکومت ملی در پی فرایندهاي جهانی شـدن  
شده است که » 3گذار فراجغرافیایی«باعث شکل گیري 

دیگر قدرت منحصر به حکومت ملی نیست و کشور بـه  
فضایی جهان (کشـور محـوري)    اصلی عنوان چارچوب

 & Taylorبـــه چـــالش کشـــیده شـــده اســـت ( 

Derudder,2004:191-192 .(   
و تعاریف مختلـف اندیشـمندان در    بررسی مفاهیم

شدن نشـان  یزمینه شهرهاي مهم جهان در عصر جهان
دهد که شـهرهاي مهـم جهـانی در جهـان توسـعه      می

                                                
1. John Rennie Short 
2. Yeong-Hyun Kim 
3. Metageography Transition 

هـاي جدیـدي بـه عهــده    ، نقـش داريو سـرمایه  یافتـه 
اند که مقیـاس عملکـردي آن فراتـر از مرزهـاي     گرفته

سرزمینی ملی است. ایـن شـهرها کـه خـود محصـول      
و ارتباط جهانی هستند به دنبـال ارائـه،    اقتصاد جهانی

کنترل، نظـارت، هـدایت، گسـترش و توسـعه اقتصـاد      
باشند. شـهرهاي جهـانی   جهانی و ارتباطات جهانی می

عنـوان  شـان بـه  نه به وسیله اندازه یا وضـعیت سیاسـی  
وسـیله  بلکـه بـه   ؛شهرهاي پایتختی کشـورهاي بـزرگ  

داده شـان تشـخیص   دامنه و گسـتره قـدرت اقتصـادي   
عبارت دیگر، شهرهاي جهانی از نظر میزان شوند. بهمی

بلکـه از   ؛ترین شهرهاي جهـان نیسـتند  جمعیت بزرگ
هاي اقتصادي و ارتباطـات جهـانی   نظر سرمایه، نوآوري

ترین ظرفیت را دارنـد. کلکتـه و داکـا ابرشـهر یـا      بیش
ژنـو، ویـن،   . ندشهر هستند اما شهر جهانی نیسـت بزرگ

ام بزرگ شهر نیستند اما شهر جهـانی  زوریخ و آمسترد
هـا و  هایی براي اشخاص، سازمان. این شهرها، مکاناند

ــژه ــه ســاختار و بازســاخت  نهادهــاي وی اي هســتند ک
داري جهانی را مدیریت، اداره، فرمـان و تعیـین   سرمایه

العـاده ایـن   ها باعث اهمیـت فـوق  کنند. این ویژگیمی
ه تا پـیش از  شهرها در نظام شهري جهان شده است ک

در  آن مسبوق به سابقه نبوده است. این پدیـده جدیـد  
درگـاهی بـر روي    ،شـدن اي و جهانیبستر جهان شبکه

پارادایم «توان آن را دانان باز کرده است که میجغرافی
  نام نهاد.   »جغرافیا دجدی

  
  گیري نتیجهجمع بندي و 

متــأثر از  ،علـوم جغرفیــایی بــه ماننـد ســایر علــوم  
هاي شناسیها و روشها، پارادایمها، ایدئولوژيفرانظریه

مسلط در هر دوره بوده است. با این تفـاوت کـه علـوم    
ــاس   ــام مقی ــه ن ــد ب ــزاري قدرتمن ــایی اب ــاي جغرافی ه

ــایی  ــهرا جغرافیـ ــار دارد کـــه فرانظریـ ــا، در اختیـ هـ
شناختی در آن هاي قدرت و جهانها، ساختایدئولوژي

و بـه   هاي جغرافیـایی پژوهشقابل تحلیل و فهم است. 
متـأثر از   صورت خاص در جغرافیاي شهري و سیاسـی، 

هــاي معرفتــی اتمیســتی دکــارتی، سیســتمی  نگــرش
سـه   ،بـر مبنـاي مقیـاس    آلتوسري و کوانتمی لوفري و

اي به خـود دیـده   پارادایم موزائیکی، سیستمی و شبکه
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ئیکی منجـر بـه نگـرش کشـور     است که پـارادایم مـوزا  
 -رادایم سیسـتمی منجـر بـه نگـرش مرکـز     مرکزي، پا

اي منجـر بـه نگـرش جهـانی     پیرامون و پارادایم شـبکه 
که به صورت توالی  و شهرهاي جهانی شده است شدن

  اند. تاریخی تکوین یافته
اي و شـهرهاي جهـانی بـه معنــاي    پـارادایم شـبکه  

د کشـور نیسـت.   حذف و پایان پارادایم موزائیکی و واح
این بدان معناست که حکومـت ملـی و کشـور را بایـد     
یکی از سطوح مقیاس قدرت در نظر گرفت که به جاي 
خود باقی است. امـا جهـانی شـدن اقتصـاد، ارتباطـات      
سایر سطوح مقیاس محلی، فراملـی و جهـانی را فعـال    
کرده و شهرهاي جهـانی بـه عنـوان کـانون ارتباطـات      

جهانی را ایجـاد کـرده اسـت. از    محلی، ملی، فراملی و 
شـهرهاي  «این رو است که شهرهاي جهانی به عنـوان  

شناسند که در مقیاس محلـی اسـت و   می» چهار راهی
عملکــرد ملــی و فراملــی دارد و مســتقیماً بــه مقیــاس 

ــی  ــانی متصــل م ــان  جه ــزایش ارتباطــات می ــود. اف ش
موضوع بسیار مهمی است که باعث کـاهش   ،هامقیاس

توانـد سـرآغاز   شـود و مـی  وري مرکزي میپارادایم کش
 روابـط میـان   باشد که بـر  در جغرافیا جدیدي پارادایم

یــا بــه عبــارت  الملــلي (در مقابــل روابــط بــینشــهر
 درو میـزان اتصـال آنهـا    الـدول)  تر روابـط بـین  درست

 تغییـر و تحـول  اگرچـه ایـن    شبکه جهانی تأکید دارد.
آن در حـال  ساده و سریع نیست امـا شـواهد جـدي از    

    است.   نظاهر شد
اي شدن جهان در قالـب  فرایندهاي فراملی و شبکه

گیري نقاط کلیـدي و  باعث شکل، شدنجهانی گفتمان
کــه تعیــین کننــده در تحــوالت جهــانی شــده اســت  

. شــهرهاي جهـــانی در  نــام دارد شــهرهاي جهــانی   
کشـورهاي توســعه یافتــه و قدرتمنـد جهــانی مســتقر   

المللـی در ارائـه   هاي بینشرکتهستند و عرصه رقابت 
خدمات بانکی، بیمه، تبلیغاتی، حسابداري، حقـوقی در  

چنین مقر اي در مقیاس جهانی و همبستر جهان شبکه
هـاي غیردولتـی فراملـی    المللی و سازماننهادهاي بین

گـاهی در جهـان، مقـر    باشد. این شهرها و نقاط گرهمی
نگـري  آینده گیري وفرماندهی، کنترل، نظارت، تصمیم

در اقتصاد جهانی و به تبـع آن برخـی امـور سیاسـی و     

امور فرهنگی جهانی و به ویژه در جهان سـرمایه داري  
نامیـد.  » مراکز جهانی«توان آنها را می ،. از این رواست

بلکـه از روي   ،این مرکزیت نه از روي مکان جغرافیـایی 
 .استدر تحوالت جهانی آنها قدرت نفوذ و تأثیرگذاري 

ــدي در     ــاهاي کلی ــالف فض ــر خ ــانی ب ــهرهاي جه ش
ــوپلیتیکی و ژئواســتراتژیکینظریــه (هارتلنــد،  هــاي ژئ

العــاده خــود را از ، اهمیــت و ارزش فــوقریملنــد و ...)
گیـرد؛ بلکـه محصـول قـدرت     موقعیت جغرافیایی نمی

افزاري و فرایند توسعه و اجتماع نخبگـان، انباشـت   نرم
  ت.سرمایه و تحوالت تکنولوژیکی اس
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