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فضايي از -مثابۀ يک سيستم سياسيرويکرد سيستمي به شهر به 

 ديدگاه کوهن و سوجا
 

  اسکاديار جغرافياي سياسي دانشياه ت ران، ت ران، ايران.ل  مرجان  ديعي ازنداهي دکتر      

 آموخکه دککري جغرافياي سياسي دانشياه ت ران، ت ران، ايران.دانش –  ادير نص  سادات حسينينرجس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01/04/1398تاريخ پذيرش:                                   31/01/1397تاريخ دريافم: 
 چكيده

مفهوم فضايي، کالبدي و طبيعي  باسياسي و حقوقي  -جغرافياييمثابه يک واقعيت  بهشهر  در جغرافياي سياسي،

به  1با استفاده از رويکرد سيستمي تواندمي. دراين راستا، شهرباشدمي نابرابري روابط قدرتاست که دربرگيرنده 

تحليلي، به -گيري از روش توصيفياين مقاله، با بهره .گيردمورد مطالعه قرار« فضايي-سيستم سياسي»عنوان يک 

ادوارد سوجا در باره چگونگي مطالعه هاي دو تن ازجغرافيدانان سياسي يعني سائول برنارد کوهن و تبيين ديدگاه

نقطۀ شروع « سيستم سياسي»از نظر کوهن، د، دهازد. نتايج اين تحقيق نشان ميپردشهر به مثابه يک سيستم مي

، «سيستم»و « يندآفر»، مفاهيم کنند؛ ازاين رو، اوالًيندها در درون آن عمل ميآيندهاي سياسي است زيرا فرآتحليل فر

، نهادها  2اساس سيستم سياسي شهر هستند زيرا با ايجاد تبادالت سياسي «نيروهاي اجتماعي»، ثانياً ناپذيرند.جدايي

که، سوجا، ضمن توجه به دو سيستم فضايي دهند. درحاليکنند و به محيط مربوط شکل مياز طريق آنها عمل مي

طور رسمي و کارکردي، از طريق ، بخشي از فضاست که به «سيستم فضايي شهر»و سياسي شهر براين باوراست، 

ها و اهداف سازماندهي شده است. اما در عين حال، يک نظم ها و ساختاربندي جريانالگودهي به ويژگي

که « سازمان اجتماعي»و « رفتار انسان»از « آناتومي فضايي»جغرافيايي ذاتي در جامعۀ انساني وجود دارد؛ يک 

هاي فضايي همين جهت از نظر وي، نوعي نظم و ترتيب در سيستمهاي قابل کشف و منظمي دارد. به مشخصه

 متمرکز است. « سيستم سياسي شهر»بويژه 
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 مقدمه .1

سي توان آن را از نگاه جغرافياي سيافضايي است که مي–يکي از پديده هاي سياسي« شهر»

در « ياستس»گاتمن براين باور است ژان يکهطوره يل و تبيين قرارداد. بتحلوژئوپليتيک مورد 

  .(Mojtahedzade,2013:65)است« شهر»اصل براي مطالعه امور 

ناگون آن هاي اخير و تاثيرات گودهه مطالعات زيادي درارتباط با گسترش شهر و شهرنشيني در

ا کاوش ران سياسي زواياي گوناگون آن صورت پذيرفته است و جغرافيدانان و بويژه جغرافيدان

هر و سياست ش»اند. يکي از مباحثي که هنوز قابليت بررسي و مطالعه مداوم دارد، ارتباط کرده

 .(Kamran et al,2018:194)«است

موقعيت و  اند که شهر يک ابداع اجتماعي است که اندازه،بسياري از پژوهشگران براين عقيده 

هاي يآفرينساختار و نقا هاي فراوان دراست؛ و دگرگوني« قدرت» اش برحسبسازمان دروني

تي نماينده يابد. شکل و نماي شهر مانند کشور ازجهواقعيت مي« شهروندان»دليل تحرک  شهر به

رکل مهفوم بثيرات کم تازيادي أيندهاي فضاي شهري تآفشار از پايين و به باالست. بنابراين فر

 .(Kamran et al,2018:95)دارند سياست بويژه توسعه سياسي

ها و رويکردهاي گوناگون صورت گرفته است؛ يکي از شناسيمطالعه و بررسي شهر با روش

گرايي را شامل اين رويکردها، سيستمي است. رويکرد سيستمي، که مکتب ارگانيستي و کلي

گرايانه و اتمي، تجزيههاي فکري ها است و برعکس شيوهشود، نگرشي جامع به موجوديتمي

ها ها و پديدهاي خاص از موجوديتجوينده حقيقت را از غرق شدن در بطن جنبه يا هسته

استفاده از پيشينه کاربرد اين رويکرد درحوزه جغرافيا، به  (.Farshad,1983:94)دارددورميبه

، 1960 ها براي توصيف يک مجموعۀ فضايي، توسط جغرافيدانان دهۀترمينولوژي سيستم

ها اولين بار توسط ريچارد ها شکل داد. مطالعۀ سيستمگردد که به بنياني براي تحليلبازمي

، 2، برايان بري1964کار گرفته شد. سپس در سال ، در ژئومورفولوژي به1962در سال   1چورلي

برگ و ، ولدن1967هاي باز بررسي کرد. در سال جغرافيدان آمريکايي، شهرها را به مثابۀ سيستم
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هاي مکان مرکزي مراتبي رودخانه ها و سيستماي، همانندي ميان سازمان سلسله، در مقاله1بري

 اياولين مطالعات در مورد تحليل سيستمي، بيشتر برنامه(Shakue,2004:48). را نشان دادند

گيري اين اصطالح در يک متن آموزشي و تحقيق بکار بودند تا کاربردي و به چگونگي

نوشت: اگر ما مفهوم سيستم را رها کنيم، يکي  1969پرداختند. با وجود اين، هاروي در سال مي

هاي رضايتبخا به ايم، که تاکنون براي رسيدن به جوابترين تدابيري را رها کردهاز قوي

کنيم ابداع شده است. بنابراين، سؤال اين سؤاالتي که دربارۀ جهان پيچيدۀ اطراف خود مطرح مي

ها در جغرافيا استفاده کنيم يا نه، بلکه بايد که آيا بايد از تحليل سيستمي يا مفاهيم سيستم نيست

اي استفاده کنيم که گونههاي تحليلي بهتوانيم از چنين مفاهيم و شيوهبررسي کنيم چگونه مي

ار گرفته کها بهبيشترين نفع را به ما برساند. براي پاسخ به اين سؤال دو بحث در زمينۀ سيستم

 ،درنهايت. (Johnston,1991:117)«تحليل سيستمي»، دومي«هانظريۀ عمومي سيستم»شد: اولي

رهيافت سيستمي، با در نظر گرفتن چهارچوبي براي تجسم عوامل و متغيرهاي داخلي و خارجي 

ابر »و « سيستم اصلي»، «هاخرده سيستم»سيستم شهر، در قالب يک مجموعه واحد، به شناخت 

توان با در نظر گرفتن کارکرد هر کند. بنابراين، ميکمک مي« سازمان پيچيده محيط بر سيستم

خرده سيستم از سيستم کلي شهر، براي بهبود فعاليت فضاي شهر در مسير تحقق هدف مورد 

هاي کوهن و سوجا، به تبيين شهر به انديشه ازکوشد تا با کمک اين مقاله مينظر اقدام کرد. 

 سيستم سياسي فضايي بپردازد.عنوان يک 

 تحقيقروش  .2

تحليلي مبتني  –اين پژوها، از نوع بنيادي و نظري است و شيوۀ تحليل اطالعات نيز توصيفي 

اي است. همچنين، ها اسنادي و کتابخانهآوري دادهباشد. روش جمعشناسي کيفي ميبر روش

ارتباط معنايي و محتوايي  ؛فضاي شهرارتباط مدل سيستم سياسي با ضمن بيان سعي بر آن است، 

در اين راستا براي دستيابي به يک نتيجه درست و شفاف  بين اين مدل با متن مقاله برقرار شود.

کوشا شده به تبيين سيستم سياسي شهر بويژه از ديدگاه دو جغرافيدان  ،مبتني بر استنتاج عقالني
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کارگيري متغيرهاي اصلي با بهاين تحقيق  پرداخته شود. بنابراين، -کوهن و سوجا-سياسي مشهور

-درصدد دستيابي به نتيجه قابل تعميمي درباره سيستم سياسيمانند پديدۀ شهر، سيستم و سياست 

 فضايي شهراست.

 مباني نظري  .3

 هاي سياسي و شهريرويكرد سيستمي و سيستم

شينه     ستمي، پي سي سيار قديمي دارد. از زمان رويکرد يا نگرش  شمنداني  هاي دور اي ب مانند  اندي

ستم توجه          سي سه و .. به مفهوم  سطو، ابن خلدون، مولوي و بعدها هگل، هرمان ه افالطون، ار

وارد رياضيات شد. پس  « هامجموعه»با عنوان  1920اند. در قرن بيستم، اين مفهوم در سالداشته

سال   ستم   »، با عنوان 1950از آن در  سي سترش يافت و با «  1هانظريه  سال  گ ، اين 1960الخره در

سط لودويک فون برتاالنفي  ستم   »با عنوان  نگرش تو سي شد و درهمه  « هانظريه عمومي  مطرح 

  (.Parheizgar and Ismail Zadeh,2001:41)ها تعميم يافترشته

ستمي را احيا کرد           1972تا  1901برتاالنفي)واقع،  در سي سي رويکرد  شنا ست  ست در زي ( نخ

Ali Ahmadi and Mashayekh,2014:143) .)ــتمي،   وي ــيس از جمله بعنوان بنيانگذار تفکر س

متفکراني است که کمک شاياني به شناخت و ارائه نظريه سيستمي کرده است؛ و واضع نظريه          

ستم    سي صورت مدون و علمي مي عمومي  شد. برتاالنفي در اواخر  ها به  با طرح نظريه   1920با

ــت: نگرش تک ــمي اظهارداش تواند اطالعات جامعي درباره نحوه هماهنگي دي نميبع ارگانيس

نظريۀ عمومي   .(Zahedi,2010:29)ها در اختيار ما بگذارداجزاء و فرآيندهاي گوناگون ارگانيسم 

شود، ريشه دارد. ها در مفهوم ارگانيک و بيولوژيک که معموالً انقالب ارگانيک ناميده ميسيستم

هاي فيزيکي مانند  ير خالصــه کرده اســت: برخالف پديده اين مفهوم را در عبارت ز برتاالنفي

جاذبه و الکتريســيته، پديدۀ حيات فقط در موجوديتي منحصــر به فرد به نام ارگانيســم يافت    

شــود. هر ارگانيســم، يک ســيســتم اســت؛ بدين معني که اجزا و فراگردهاي آن در تعاملي   مي

ــتم بن(Bertalanffy,1968:208). طرفيني نظمي پويا دارند ــيس ها، ابراين، هدف نظريه عمومي س
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ترين نظريه ســيســتمي آن را ســيالتوان رو، ميهاســت، از اينکشــف قوانين و نظم ذاتي پديده

ست    ئهآن هيچ نظريه قاطعي اراوب نظري شمار آورد، زيرا در چهارچ به شده ا  ,Rezaeiyan)ن

ــتا، آناتول راپوپورت معتقد اســت:  .(2007:15 که بواســطۀ وابســتگي متقابل  کليتي »دراين راس

صورت يک کل عمل مي  ستم   »کند يک اجزايا، به  شي که هدفا     خوانده مي« سي شود و رو

ستم  کشف نحوۀ تحقق چنين حالتي در گوناگون  سي ستم    ترين  سي ست، نظريۀ عمومي  ها نام  ها ا

ــيســتم، طرزتفکري پديد ميبه همين جهت اســت که ژرف. «دارد آورد که مينگري به يک س

ساله تو ستفاده قرار گيرد. اين طرز تفکر يا  اند بعنوان يک روش، براي برخورد با هر م اي مورد ا

نام دارد، پويا است زيرا با تغييرات و آهنگ دگرگوني « ديدگاه سيستمي» يا« رويکرد»نگرش که 

سروکار دارد      ستم  سي ازاين   .(Parheizgar and Ismail Zadeh,2001:41)متغيرهاي موجود در 

يند رويکرد سيستمي در واقع در قالب روش کلي حل مساله، شامل اقدامات زير است:        آرو، فر

آوري اطالعات مربوط به سـيسـتم،    جمع.2تعيين و شـناخت مسـاله در بطن کلي سـيسـتم،      .1

شيابي راه .4هاي گوناگون حلتعيين راه.3 شده  حلارز  .6انتخاب بهترين راه حل  .5هاي تعيين 

شده   .7راه حل انتخابي اجراي  شيابي ميزان موفقيت راه حل اجرا  ست  ارز  Parheizgar and)ا

Ismail Zadeh,2001:442).   در نتيجه، تحليل ســيســتمي روشــي اســت که با به کاربســتن آن

ــي           مي توان ابعاد و جوانب يک مجموعه را مورد مطالعه قرار داد و پويايي آن را در کل بررسـ

ــتمي، پنج عامل يعني هدف  (.,Johnston:1171991)کرد ــيس ــکيل  1هادر رويکرد س ، اجزاي تش

تنــد    داراي  5، و مــديريــت 4، منــابع  3، محيط   2دهنــده  ــ  Parheizgar and Ismail)اهميــت هسـ

Zadeh,2001:41).       شت ست و چه بردا ستم چي سي هايي از آن وجود دارد؟ از نظر  اما منظور از 

ست که حيات آن از      »برتالنفي،  ستم موجوديتي ا طريق روابط متقابل ميان اجزاء امکان پذير  سي

ست  ستم را عبارت از يک    6رالف ميلر«. ا سي سري مفاهيم يا عواملي که براي برآوردن يک  نيز 
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سيستم؛ مجموعه اي از اجزاء    » 1درتعريف هال و فاگن .داندگيرند، مينياز مورد استفاده قرار مي 

شوند و اين اجزاء  بهم وابسته يا مرتبط مي هايي معين،و روابط ميان آن هاست که توسط ويژگي

شکيل مي    شان يک کل را ت ستون  (.  1998:81and Fagen,Hall)«دهندبا محيط ، يک 2از نظر جان

ست:          صر ا سه عن شامل  ستم،  صر؛ مجموعه .1سي مجموعه اي از پيوندها)ارتباطات(؛  .2اي از عنا

 .(Johnston,1991:117)اي از پيوندهاي بين سيستم و محيطمجموعه .3
 (: عناصر سيستم1شكل) 

 
اي است که درراه نيل  هم وابسته ازاجزاي به يهاياز نظر چارلز وست چرچمن، سيستم مجموعه   

اي ازاجزاي به هم وابسته ميبه اهداف معيني با هم هماهنگي دارند. زاهدي سيستم را مجموعه 

ــي    احراز کردهداند که به علت ارتباط حاکم بين اجزاي خود، کليت جديدي           اند، از نظم خاصـ

اي از کنند. اقتداري نيز ســيســتم را مجموعهکنند و در جهت هدف معيني فعاليت ميپيروي مي

سته مي اجزاي به ستم به    که يطورهداند، بهم واب ست و  «کل»معناي يک  سي از ترکيب اجزاي   ا

سيستم     .1است از:  هاي سيستم عبارت   متعددي تشکيل يافته است. وجه مشترک همه تعريف   

ست که در    صري ا صر و اجزاي    .2کنار هم قرار دارند.  نمودي يکپارچه از مجموعه عنا بين عنا

ستم ارتباط وجود دارد   ستم از   همچنين،  (.Parheizgar and Ismail Zadeh,2001:41)سي سي هر

محيطي   گذارد. به عبارت ديگر، ســيســتم و عواملپذيرد و بر آن اثر ميعوامل محيطي تأثير مي
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)مانند عوامل طبيعي، فرهنگي، ايدئولوژيکي، اجتماعي،ســياســي، اقتصــادي و...( بر هم کنا و 

شکيل مي      ستم را عواملي ت سي دهند که اگرچه جزء واکنا متقابل دارند. به اين ترتيب، محيط 

ين، تواند موجب تغييراتي در سيستم شود. بنابرا   ها ميسيستم نيستند، اما تغيير در هر يک از آن   

ستم  » سي ست که مي  « محيط  شند و يا از      شامل کليه متغيرهايي ا ستم مؤثر با سي ضع  توانند در و

هايي است که در  اي ويژگيهر سيستم دار   .Gouger and Robert,1974:3) )سيستم تأثيرپذيرند  

 (، به آن ها اشاره شده است:2)شکل
 هاي يک سيستم(: ويژگي2شكل)

 
(Source: Alagheband,2002:124) 

ــتم بنديچنين، طبقههم ــيس . برخي جغرافيدانان مانند چورلي و ها وجود داردهاي مختلفي از س

شخيص داده      (چهار نوع1971کندي) ستم ت ستم   -اند:سي ستم   -؛ 1هاي مورفولوژيکيسي هاي سي

سله    ستم   -؛   2ايسل شي –ينديآهاي فرسي ستم   -؛   3واکن . (,Johnston:1171991)  4هاي کنترلسي

ستم وجود دارد   بنديطبقهعالوه، ه ب سي ستم   .هاي ديگري نيزدربارۀ  سي سب مورد به  گاه  ها برح

                                                           

1.Morphological systems 
2.Distal systems 
3.Process-reaction systems 
4.Control systems 
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هاي بسـته،  هاي بسـته و باز. سـيسـتم   شـوند، مانند سـيسـتم   بندي ميهاي گوناگوني طبقهروش

هايي هســتند که با محيط خود هيچگونه ارتباطي به صــورت مبادله انرژي و اطالعات  ســيســتم

شته و همواره   شند و تنها در    با محيط، درندا ستا با شخص و ازقبل      حال تعادل اي سير م يک م

ستم     سي شده حرکت کنند. مانند  ستم    حالي هاي فيزيکي. درتعيين  سي ستم   که  سي هايي هاي باز، 

ستند که به  ستمر، ورودي خود را از محيط دريافت مي ه صورتي   طور م کنند و پس از تبديل به 

اند.  هاي اجتماعي از اين دسته هاي شهري و سيستم   گردانند. سيستم  ديگر، آن را به محيط باز مي

شند،         سب منابع با ستم باز، مديران بايد به طور دائم در رقابت و جست وجو براي ک سي دريک 

ست همان  سخ دهند     در شتريان يا ارباب رجوع پا ضاي م  Parheizgar)گونه که بايد مدام به تقا

and Ismail Zadeh,2001:43-42 .) 
 ها بر اساس معيارهاي مختلفسيستم بندي(: انواع مختلف طبقه3ل)شك

 
 

ستفاده قرار مي      ستمي مورد ا سي صلي مطالعات     درجغرافيا رويکرد  ضوع ا گيرد؛ بويژه آنکه مو

هاي مورد سيستم   :( معتقدند1975است. ويلسون و کرکبلي)  « محيط -سيستم انسان   »جغرافيايي، 

هاي جغرافياي انسـاني و طبيعي تقسـيم شـوند. اما زير    سـيسـتم   توانند بهتوجه جغرافيدانان مي

ــتلزم شــناخت مفاهيم پوشــشــي جايگزين اســت      هاي بعدي اين تقســيممجموعه بندي مس

(Parheizgar and Ismail Zadeh,2001:43.) ه ا کل با  ميالدي و  1960 ۀز اواخر د ــ گيري  شـ
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ه زيادي به روابط متقابل بين توجموجب شد تا  « سيستم شهري   »ابداع مفهوم رويکرد سيستمي،   

سطح يک منطقه       سعه آنها در  ستمي به    . شود شهرها و تو سي مباني چهارگانه نگرش متفکران 

 است:چنين شهر 

 دهد.يعني تصوري که ارگانيسم را در مرکز طرح ادراک آدمي قرار مي تصور ارگانيک؛.1

به     نگري؛کل .2 يده  پد با محيط،       يعني هر  باز  نده، داراي نظم، داراي روابط  لۀ موجودي ز منز

ــود و به خودتنظيم و هدفمند در نظر گرفته مي    ها  آنها بر کليت   جاي توجه به اجزاي پديده     شـ

 شود. آن متمرکز ميتأکيد دارد و بر 

سعي مي     سازي؛ مدل.3 ستمي  سي ستن کل به    کند که بهيعني متفکر  شک اجزاي قراردادي،  جاي 

 هاي واقعي منطبق کند.  هاي واقعي را بر پديدهادراک خود از پديده

ــناخت؛.4 ــگر نظامبه طوري بهبود ش گرا درک کند که: الف( زندگي در که يک متفکر و پژوهش

شناخت آدمي از يک کل، از           ستمرار دارد؛ ب(  سته، ا ستم ارگانيک و در فراگردي پيو سي يک 

آيد نه از طريق مشاهدۀ   دست مي پيوندند، بهآن به وقوع ميهايي که درون طريق مشاهده فراگرد 

ــاهده مي     اجزاي  ــت، بلکه ادراک وي از     آن کل؛ ج( آنچه که فرد مشـ کند، خود واقعيت نيسـ

  .(Rezaieyan,2007:11) واقعيت است

هاي شـهري   اي به سـيسـتم  وجه ويژهنيز تدر مطالعات مربوط به شـهر در جغرافيا، جغرافيدانان  

شهري    ». هرچند تعريف واحدي از دارندابراز مي ستم  توان  حال ميوجود ندارد، اما درعين« سي

شهري    »طيف متنوعي از تعاريف مربوط به  ستم  برايان  را از البالي متون دريافت کرد. مثال « سي

ا به مفهوم  نخستين بار اين واژه ر« شهرها، نظامي درون نظام شهرها»در کتابي با نام ،(1964بري)

سته و مرتبط به يکديگر به    شهرهاي واب با تمرکز بر  ،(1977) کار برد. پس از او، پردگروهي از 

اي، اين زمينه پژوهشــي را گســترش داد و  مطالعه روابط بين شــهري در مقياس ملي و منطقه

صر            شکل از دو عن شهري را مت ستم  سي شهري گاهسکونت »سيمونز مبتني براين مفاهيم،    «هاي 

هاي  ها مانند جريانبرشــمرد که در آن انواع مختلف جريان «شــهريروابط بين»ها و عنوان گرهب

شهري در غالب         از نظر  يابند.افراد، کاالها، پول و اطالعات تبلور مي ستم  سي سيمون و بورن، 

(  فضاي جغرافيايي )اي نظام يافته از نقاط شهري، دريک منطقه يا کشور  تفکرات سنتي، مجموعه 
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اند  مابين استقرار يافته دور از روابط فيهاي دروني و موضعي خود، به که بر اساس ويژگي  است 

(Dadashpour and Afaghpour,2016:9). هاي شهري، آرايشي هستند     ، سيستم  درتعريف ديگر

جريان  ،هاي جمعيتياز شـــهرهايي که دريک فضـــاي معين ودر ارتباط با هم، از طريق تحرک

سازمان مي     عر و افکار ،کاال سترش و  ستم   پويايي يابند. ضه خدمات گ سي هاي عوامل محرکه 

صورت منفرد و مجزا و بدون روابط متقابل با  به نتواندهيچ شهري   موجب شده است تا   شهري 

هاي باز هستند،  هاي شهري سيستم   ترتيب، سيستم  ديگر شهرها به حيات خود ادامه دهد. بدين 

با محيط  حدو  يعني  ند    دههاي بيرون از م باط دائم دار  Parheizgar and Ismail) هاي خود ارت

Zadeh,2001:45.)  شهري      همچنين، با ستم  سي سترش دامنه مطالعات و تکامل تفکر  صر  ،گ   عن

مهم تلقي شد و مدلي فراهم   بيا از پيا در سطوح مختلف، درتعريف سيستم شهري     « رابطه»

ــايي        ــطه آن، تجزيه و تحليل متغيرهاي فضـ ــد و تغيير در کليت نظام ملي    آورد که بواسـ رشـ

تنها از مجموعه   «سيستم شهري»ثر ازاين نگرش درسيستم شهري نوين، يک أمت پذير شود.امکان

 ها و روابط فضايي ميان شهرها را نيز در  هاي شهري تشکيل نشده است، بلکه جريان    سکونتگاه 

يگاه هر يک در شـــبکه ها و روابط بيروني شـــهرها و جاو از طريق مجموعه کنا ؛گيردمي بر

جان رنه شورت، سيستم شهري آرايشي      به همين جهت از نظر شود.  پيچيده بيروني تعريف مي

شهرهاي مختلف   ست  از  سط جريان ا هاي جمعيتي، کااليي و اطالعاتي به يکديگر پيوند  که تو

و ، روابط تيلور ديدگاهاز (.Short,1984)شــوندخورده و موجب پويايي ســيســتم کالن خود مي

سي     سيا شهرهاي مختلف،          هاکنفرانسدر نتيجه برگزاري تبادالت  ستمداران در سيا ضور  و ح

گيري  تواند ســرآغازي بر شــکلکند که ميشــهري ايجاد مياي از روابط ســياســي بينمجموعه

شهرها هميشه تمايل به برقراري روابط    ،هاي شهري در يک منطقه باشد. از طرف ديگر  سيستم  

ستم   مختلف با يکديگر د سي شهري  ارند. بنابراين، موقعيت  ستم     درهاي  سي سه با ديگر  ها مقاي

ــخص و متمايز مي ــوند، نه با اندازهمش اي که دارند. ماهيت آنها نيز متأثر از تنوع و پيچيدگي  ش

شد، مي   .(Taylor,2007:9)خواهد بود که دارند ساس آنچه بيان  ستم   بر ا سي توان تفاوتهايي بين 

هاي درگذشته، سازمان فضايي سيستم      که  طوريهحال مشاهده کرد. ب  هاي شهري در گذشته و  

ضا بود.       شدت ه بشهري   سۀ ف صله و هند سطه همگرايي و   امروزه بهاما متأثر از عوامل فا وا
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و گســترش  هاي ســرمايهالمللي از طريق جريانيکپارچه شــدن اقتصــادهاي ملي با اقتصــاد بين

دهد که در آن مي«   1سازمان اجتماعي فضا  »ود را به جاي خ« سازمان فضاي جامعه  »تکنولوژي، 

عوامل اقتصــادي، ســياســي و فرهنگي، اهميتي به مراتب بيا از عوامل ســنتي چون هندســه و 

صله دارن  ستم     به بيان ديگر،  د.فا سي سنتي از  شتر بر مؤلفه   مطالعات  شهري، بي هايي چون هاي 

ــتوار   ...هاي اقتصـــادي وفيزيکي، پايهميزان جمعيت، موقعيت جغرافيايي، کيفيت توســـعۀ  اسـ

بعد بويژه دراند و توجهي به عوامل همگرايي و يکپارچه شــدن ســيســتم و اجزاء آن در   بوده

شتند      سطح  ملي و فراملي ندا سي، در   توجه به مطالب باال، با. (Rafieyan et al,2011:106)سيا

اي از شهرها دانست که   موعهتوان سيستم شهري را  درقالب تفکر سيستمي، مشتمل بر مج       مي

در کنا متقابل و تعامل دوجانبه با يکديگر عمل کرده و دريک شــبکه ســاختاري وعملکردي،  

ــعه ملي، منطقه   ــونداي، و محلي ميباعث پويايي و تداوم زنجيره توسـ  Dadashpour and)شـ

Afaghpour,2016:10-9.) 

ــتم شـــهري عبارتند از:  ا  ــيسـ بخا  .3بازار شـــغل،.2مســـکن،بازار .1جزاي اصـــلي يک سـ

ــهري عبارتند     ونقل. درحاليکه مت   حمل .5بازار زمين، .4خدمات،   ــتم شـ ــيسـ از:  غيرهاي يک سـ

جريان  .6کاربري زمين  .5خدمات  .4صــنعت)اقتصــاد پايه(  .3موجودي مســکن  .2جمعيت.1

  (Parheizgar and Ismail Zadeh,2001:46).ترافيک

ها دولتاين راســـتا، نقا دولت در ســـيســـتم هاي شـــهري داراي اهميت اســـت، زيرا   در 

ست    صادي را تعيين مي سيا سرمايه هاي اقت س گذاريکنند و  شد ها را در م کار ه بهيرهاي تعيين 

 .(Parheizgar and Ismail Zadeh,2001:46)گيرندمي

 

 

 

 

 

                                                           

1.The social organization of space 
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 (:مدل سيستم شهري4شكل)

 
)Source: Parheizgar and Ismail Zadeh,2001:47( 

سـيسـتم    »شـود:  هاي شـهري، دو بحث بطور همزمان مطرح مي با بيان نقا دولت در سـيسـتم  

سيستم سياسي، شکل و ساخت قدرت دولتي و همه نهادهاي  «. شهر سيستم سياسي» و« سياسي 

ضايي، نظامي، مذهبي وچگونگي کارکرد اين نهادها        صادي، ق سي، اداري، اقت سيا عمومي اعم از 

ز ا (Tabatabai 2017 10). و (Abolhamd,1991:197) اســتو قوانين و مقررات حاکم برآنها 

سازوکا         ،نظر ژان بالندل سياسي عبارتست از  ستم  شين حکومت، داراي يک  سي ري که درآن ما

سله فعاليت    صيص ارزش سل سيع مي ها( و ويژگيهاي عمومي)تخ ست     هاي و شد و ترکيبي ا با

هايي که درانجام آنها تعهد و الزام وجود دارد، به « کارويژه»که توسط  « ساختارها »ازيک سلسله   

ستاي تعريف ديويد اليسون   يکديگرمرتبط مي است که نظام سياسي را     شوند. اين تعريف در را

قابل مي   اي ازکنامجموعه  ند که ازطريق آن، ارزش  هاي مت ــب       دا ها، خدمات وکاالها برحسـ

  .(Akhavan,2014:9-8).شودبندي ميقدرت معتبر ومشروع براي همه بخا هاي جامعه سهم

زيرا   گرددبه رويکرد سياسي به شهر، باز مي    سو  ازيک« سيستم سياسي شهر     »که، مفهوم درحالي

دهنده  شهر تجلي و تبلور نابرابري در روابط قدرت است؛ و ازديگرسو، به نقا حياتي و سازمان

که شهر را به عنوان يک  گردد،  بطوريبازمي« مديريت سيستم شهري   »ساختار سياسي حاکم بر    

  گيرند که ادامه حيات در شهر وابسته و همبسته با مديريت و نظام   در نظر مي« سيستم سياسي    »

ست. ازاين رو،       سي حاکم بر آن ا شهر        »سيا سي  سيا ستم  -به کليه نهادها و روابط اداري« سي
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آفريني خود در راهبري و هدايت، کنترل و پايا سيستم شهري     سياسي و هرآنچه که با قدرت  

ست، گفته مي  شهر        »ترتيب، شود. بدين و فعاليت هاي آن موثر ا سي  سيا ستم  شي از  « سي بخ

هاي ســيســتم شــهر اســت  نگهدارنده و هدايت کننده کليه فعاليتاســت که « ســيســتم شــهر»

.(Safavi,2015:45-47) «در هر کشور در سه سطح قابل بررسي است:  « سيستم سياسي شهر 

ســـطح فراملي: دراين ســـطح به نقا نيروهاي فراملي و اثرگذاري و اثرپذيري ســـياســـي،  .1

ــهرها دربيرون از مرزها و نقا آنها  ــادي، اجتماعي ش در دگرگوني زندگي اجتماعي و به  اقتص

ستم شهري پرداخته مي    دنبال آن اثرات فضايي در  ستم     سطح ملي: در .2شود. سي سي اين سطح، 

شهري دريک کشور شامل نقا نظام سياسي حاکم بر کشور نسبت سيستم شهري و الگوهاي             

هري هم شهرنشيني درآن است. دراينجا عالوه بر نوع نظام و سيستم شهري، سلسله مراتب ش           

سطح شهر)درون شهري(:     .3مورد توجه است که بيانگر مديريت سياسي فضاي شهري است.        

کننده آن و ميزان  دراين ســـطح، ســـاخت دروني فضـــاي شـــهر ونهادها و ســـازمانهاي کنترل

يند  آو چگونگي فر« ســيســتم ســياســي حاکم بر کشــور»ثيرپذيري ســاختار مديريتي شــهر ازأت

 گيرد.ر ميمديريت شهري مورد بررسي قرا

گيرند  اين سطوح با هم و درارتباط با يکديگر مورد توجه قرار مي « سيستم سياسي شهر     »البته در

با هم تبيين      و نمي باط  ــطوح درارت ها را از هم جدا ديد؛ و درواقع، اين سـ نده  توان آن ظام   »کن ن

ستا   در درون و برون سيستم شهر درهر کشور هستند و مسائل شهري دراين را         « سياسي شهر   

ــت. بنابراين ميتوان گفت،   ــي اس ــهر »قابل بررس ــي ش ــياس ــهر  « نظام س در نحوه اداره کردن ش

ضاي آن متبلور و عينيت مي     سي ف سيا شتر از آن ذيل     ومديريت  سي بي سيا يابد که در جغرافياي 

بنابراين، . (Safavi,2015:45-47)دشــوکه ســطحي از آن اســت، ياد مي« حکومت محلي»عنوان 

شت با تطبيق ويژگي توان اذعان مي شهر به مثابۀ يک            دا شهر،  ضاي  سي بر ف سيا ستم  سي هاي 

 هاي سياسي برخوردار  شود که از شرايط و امکانات سيستم    سياسي قلمداد مي   -سيستم فضايي   

 است.  
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 هاي سيستم سياسي بر فضاي شهري(:تطبيق ويژگي5شكل)

 
  ها. يافته4

 1سياسي از ديدگاه سائول برنارد کوهنرويكرد سيستمي به شهربه مثابه يک سيستم 

سي زنده نگه          سيا شي را در جغرافياي  سي بود که جهاني اندي سيا کوهن، ازجمله جغرافيدانان 

شت  شده     »وي در کتاب  (.Taylor and Flint,2000:5)دا سيم  ست در جهان تق سيا ، «جغرافيا و 

ــتراتژيکحوزه»جهان را به  ــيم کرد. اين حوزه هاي « هاي ژئواسـ ــتراتژيک به زير تقسـ ژئواسـ

به عنوان   مجموعه  يک  »هاي ديگري  ناطق ژئوپليت ــيم مي« م تأثيرات         تقسـ جاي  به  ــدندکه  شـ

ــتراتژيک، تأثيرات تاکتيکي را بر امور جهاني وارد مي      کوهن در .(Muir,2000:381)آوردند اسـ

سي مختلف تطبيق    2003«) ژئوپليتيک نظام جهاني» کتاب سيا داده (، نظام جهاني را با تغييرات 

سله مراتبي از حوزه      ستراتژيک )بري و بحري(، مناطق   است. از لحاظ ساختاري او سل هاي ژئوا

ــيمات قلمرويي فرعي درون آنها را در نظر مي   ژئوپليتيکي، حکومت  گيرد، که   هاي ملي و تقسـ

شورها تلقي مي       «شهر » سيمات قلمرويي فرعي درون ک سي تق سا به اعتقاد وي، . شود ، جزء ا

هاي انقالبي يا وابسته به يند، وقفهآيابند. در اين فرطي مراحل پي در پي تکامل مي ساختارها در

منجر   يتحوالت عظيم ممکن اســت به حذف ســاختار قبلي و شــروع و توســعه چرخه جديد

                                                           

1.Saul Bernard Cohen 
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  .(White,2005:480-481)شود

شتردر دو قالب مورد توجه قرار مي    شهر را بي راکز  ا مها يپايتخت.1دهد: کوهن در بحث خود، 

 ها.ايکيومني .2سياسي؛

ــي و نمادين فعاليت، از نظر کوهن   ــياس هاي حاکم بر رفتار مردم در پايتخت به عنوان کانون س

کند. اگر چه کارکردهاي آن ممکن است اساساً اداري     يک قلمرو سياسي تعريف شده عمل مي   

اشکال سلسله مراتبي، ساختمان ها، بناهاي      –باشد، ولي تصوير ايجاد شده از يک پايتخت ملي    

ها ممکن ارزش نمادين زيادي در کسب حمايت از دولت دارند. پايتخت  –يادبود و جايگاه آن 

شوند. مثالً      شخص انتخاب  ست به داليلي م ضاي ملي،   ا به دليل مرکزيت جغرافيايي آنان در ف

ــکوي پرتابي      هاي دفاعي يا به دليل جايگاه مرزي به عنو        دليل ويژگي به  ان نقاطي دفاعي و يا سـ

ضي    سعه ار ترين  پرجمعيت ،هاهمچنين از ديدگاه کوهن، ايکيومني(Cohen,2008:81). براي تو

شبکه           و فعال شان به  صال سطۀ ات سنتي به وا ستند. به طور  صادي ه هاي متراکم  ترين نواحي اقت

شان  شناخته مي    حمل و نقل که ن ستند،  صادي ه سا    شوند.  دهندۀ تمرکز اقت صر اطالعات پ در ع

توان گســترش داده و نواحي بهم پيوســته توســط    ها را ميصــنعتي امروز، مرزهاي ايکيومني

ها کمتر به شبکه هاي حمل و اکنون ايکيومنيامکانات مخابراتي را وارد آن ساخت. از اينرو، هم

باشد،  دولت مي ترين بخامرتبط هستند. از آن جا که به لحاظ اقتصادي، ايکيومني پيشرفته نقل

سوب مي     معموالً مهم سي نيز مح سيا کوهن، جغرافيدانان  (Cohen,2008:82) .شود ترين حوزۀ 

سال         شان اميدوارتر کرد. وي در  ضايي در مطالعات سي را براي به کارگيري ديدگاه ف ،  1971سيا

ــي »اي با عنوان در مقاله ــياسـ ــتم سـ ــيسـ با اين فرض که «   1مدلي جغرافيايي براي تحليل سـ

ــي با ويژگي» ــياس ــي ارتباط مي يابدآهاي فضــايي فرجغرافياي س ــياس ، به تشــريح  «يندهاي س

ــي و ويژگي      آفر ياسـ ــ هاي سـ ند ــتمي      ي ــيسـ ها بر اســــاس رويکرد سـ هاي فضــــايي آن

سي بايد بيا از گذشته به فر     (Muir,1975:4)پرداخت سيا يندهاي  آو بيان کرد، که جغرافيدانان 

سياسي و پيامدهاي فضايي آنها بپردازند و تحقيقات خود را در درون يک چارچوب سيستمي        

                                                           

1.Geographical model for analyzing political system 
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يند را کليدي  آکند و فرتمرکز مي« فرم»بيشتر از « يندآفر»انجام دهند. او در اين مقاله در واقع، بر

ــايي مي   ــي تأتيرات ف       براي تبيين چيدمان فضـ يند   آرداند. به عبارت ديگر، وي، به دنبال بررسـ

ــاي جغرافيايي  ــي بر فض ــياس ــت. از نظر کوهن، نقطۀ عزيمت براي تحليل   مانند )س ــهر( اس ش

سي،   آفر سيا سي     »يندهاي  سيا ستم  ست که فر « سي سي   يندهاي آا کنند. در درون آن عمل ميسيا

را  شهر « سيستم سياسي    »اساس   و ؛ناپذيرندجدايي« سيستم  »و « يندآفر»واقع، به نظر او مفاهيم 

را  1، چراکه نيروهاي اجتماعي ســيســتم و تبادالت ســياســيدهندتشــکيل ميماعي نيروهاي اجت

دهند. در چنين کنند و به محيط مربوط شــکل ميکنند که از طريق آنها نهادها عمل ميايجاد مي

يندي در نظر گرفت که بوســيلۀ آن آعنوان توليد نهايي فرتوان بهمتني، ســيســتم ســياســي را مي

سان خود را به   سازماندهي مي کند. عناصر ديگر تحليلي       ان سياسي در يک محيط خاص  لحاظ 

سي. ديدگاه موقعيتي، ديدگاهي            2عبارتند از ديدگاه موقعيتي سيا ستم  سي سته بودن  و باز و يا ب

ستند، براي درک و تحليل           سي ه سيا ستم  سي ست که در آن عواملي که هم درون و هم بيرون  ا

ضروري اند. برا    آفر سي  سيا ستم در مقياس   يندهاي  سي اي و محلي  هاي جهاني، منطقهي تحليل 

شکل دادن     سي وجود دارد، بدين معنا که نيروهاي در حال تالش براي  عوامل زيادي براي برر

شوند. همچنين ديدگاه             سي  ستم، بايد برر سي ستم يا تحت تأثير قرار دادن  سي ستم، تغيير  سي به 

ستم مرت     سي سته بودن  صادي يا         موقعيتي با درجه باز يا ب سي، اقت سيا ستم  سي ست. البته هيچ  بط ا

توان بر اساس موقعيتشان   هاي سياسي را مي  طبيعي، کامالً باز يا بسته نيست و در واقع، سيستم    

ستم    سي سته طبقه در امتداد طيفي از  سته  مثال بندي کرد. هاي تقريباً باز تا تقريباً ب درجۀ باز يا ب

ــهر را مي   ــي ش ــياس ــتم س ــيس ــاخص توان ازبودن س هايي مانند ارتباطات ديپلماتيک،  طريق ش

هاي تجاري و رسانه هاي ارتباطي سنجيد. مشاهده سيستم درون متن، باز يا بسته بودن       سياست  

ين چشــــم            ي ب ت براي  عيــاري  م يا   آن،  پ ــداز و  ير چشــــم           ان ي غ ت ني  ي ــه  ب ــداز را ارائ ان

  .(Dikshit,1982:149-150)دهدمي

سي     کوهنبررسي نظرات   ستم  سي شان مي  درباره  سي ن صميمات دولت    دهد، ويا ست ت معتقد ا

                                                           

1.Political transactions 
2.Situational View 
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ستم سياسي تأثير مي     محلي( بر چشم  -)ملي  ستم سياسي       گذارد. انداز سي اين نکته دربحث سي

ها( بسيار مهم است. زيرا درسطح شهري، نه     ها و مراکز سياسي يا اکيومني  شهر)اعم از پايتخت 

ثيرپذيري  أکننده آن، بلکه ميزان تترلتنها ســاخت دروني فضــاي شــهرو نهادها و ســازمانهاي کن

يند  آگيري ازسيستم سياسي حاکم بر کشور و چگونگي فر     ساختار مديريتي شهر درزمينه تصميم   

ــت.   ــهري مورد توجه اس ــو، فرمديريت ش ــي از نيروهاي اجتماعي   آاز ديگر س ــياس يندهاي س

هاي پايدار،  اجتماعي، ارزشتأثير نيروهاي ها و تصميمات سياسي تحتناپذيرند. تراکناجدايي

گيرند. عواملي مانند خويشاوندي، طبقه، ها و آرمان هاي جاري در جامعه قرار ميها، سنتترس

ساخته            شهروندان( سط نيروهايي اجتماعي ) ستند که تو سازوکارهايي ه سي....  قدرت، بوروکرا

سيلۀ آن   مي ستي،      شوند و به و سم، نژاد پر سيونالي سم،     ها نيروهايي مانند نا سم، کاپيتالي امپريالي

شکل مي         سي  سم و دموکرا سيالي سي خود به طور اوليه  سو گيرند. اگر چه برخي مانند دموکرا

شوند،  سياسي هستند، اما بقيه که به طور عمومي به عنوان فرهنگي يا اقتصادي در نظر گرفته مي

ــي يک جامعه اجرا مي      ــياسـ ــاختارها و نهادهاي سـ ــوند. بانيز خود از طريق سـ قرار دادن  شـ

ــي درون متن نيروهاي اجتماعي، اين امکان فراهم ميآفر ــياسـ ــود که تبادالت و يندهاي سـ شـ

سته ببينيم.      تراکنا سي را بهم پيو سيا شد،     همچنانهاي  شاره  ستم     »که درمباحث پيا ا سي

آفريني خود سياسي و هرآنچه که با قدرت  -دربردارنده کليه نهادها و روابط اداري« سياسي شهر   

شهري و فعاليت    در ر ستم  سي ست، مي اهبري و هدايت، کنترل و پايا  شد. از  هاي آن موثر ا با

دغدغه نسبت  بنابراين، نيروهاي اجتماعي نقا محوري دارند.  ،در تحليل سيستمي شهر   رو، اين

ــتم     به نيروهاي اجتماعي مهم در يک مطالعه مي       ــيسـ تواند موجب تمرکز بر اعمال مديريتي سـ

«  نظام سياسي شهر   »به تعبير ديگر، عينيت گيرد. نيروهاي اجتماعي ريشه مي شهرشود که از اين   

همچنين عمل مديريت؛  شود.  در نحوه اداره کردن شهر ومديريت سياسي فضاي آن مشاهده مي     

شود که  پردازد، به طورمعمول از طريق قانون انجام ميوسيلۀ آن انسان به اعمال قدرت مي  که به

يندهاي مديريتي چگونه از طريق  آدهد. اينکه فرنشــان مي« اندازچشــم»بازتاب آن خود را در 

انداز است. متغيرهاي   بخشند، کليدي براي تحليل چشم  قانون به نهادها و سپس محيط شکل مي  

صميم  شهري تأثير مي ديگري نيز بر ماهيت تبادالت و ت «  زمان»عامل  مانندگذارند هاي مديران 
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ســياســي و پيامدهاي فضــايي آن در نظر گرفت. به  يندآه بين فرکه بايد آن را در بررســي رابط

صميمات           ستم در طي زمان تغيير کند. ت سي سته بودن  ست درجۀ باز يا ب عبارت ديگر، ممکن ا

گيرندگان سياسي به طور معمول بر اساس ادراک از زماني به زمان ديگر و از شخصي به تصميم 

ت، تبادالت و تصــميمات ســياســي، به عنوان  شــخص ديگر متفاوت خواهند بود. در کوتاه مد

تري اســت. انداز شــهر مســتلزم زمان طوالنيگيرند؛ اما تغيير چشــمنتيجۀ اين ادراک شــکل مي

ــميم آبنابراين، فر ــي که از طريق تبادالت و تص ــياس تأثير  کنند، خود تحتها عمل مييندهاي س

ــي، ديدگاه موقعيتي، نيروهاي    ــياس ــتم س ــيس ــته( س اجتماعي و ادراک آنها قرار  ماهيت )باز/بس

سي ازنظر کوهن، مي      .(Muir,1975:65-66 )گيرندمي سيا ستم  سي ها  پايتخت تواند عالوه براين 

سي و ايکيومني    سيا سرزمين مؤثر منطقه   و مراکز  سرزمين مؤثر ملي و  شد. از نظر وي، ها،    اي با

که به دليل برخورداري از اين نواحي برخوردار از جمعيت متوســط يا منابع قابل قبولي هســتند 

اقتصــادي  هايي براي رشــد و پراکنندگي جمعيت و نيز گســترش  توان توســعۀ باال، خروجي

ستردگي آن   مي شند. گ شان از قدرت آتي دارد با دارد، از وي، اظهار مي (Cohen,2008:82). ها ن

شند.حال آنکه از        شته با شتري دا ست نيروهاي جدايي قدرت بي ديدي   ديد جغرافيايي ممکن ا

شايع    ست نيروهاي اتحادگرا  ست     ديگر ممکن ا شند. بنابراين، نيروهاي مرکز گريز ممکن ا تر با

شان      صر به فرد خود شور خاص براي حفظ هويت منح سوق دهند. در   مردم را به جدايي از ک

هايي نظير  اي در حوزهها را به سمت اقدام منطقه همين حال، نيروهاي مرکزگرا ممکن است، آن 

 .(Cohen,2008:80)دفاع نظامي يا تشکيل دهندۀ کنفدراسيون با دولتي ديگر پيا راند   تجارت،

ــاي جغرافيايي بويژه نيروهاي گريزاز   آاز همين رو، کوهن به تعامل فر ــي با فض ــياس يندهاي س

 دهد.مرکز و مرکز گرا توجه نشان مي

شکل)  ستم جغرافيايي    6در مدل کوهن،  سي ضاي       درنتيجه(، يک  سي با ف سيا تعامل فرايندهاي 

سعه   سي   تراکنا» يابد.ميجغرافيايي تو سيا صر   « نيروهاي اجتماعي»و « ساختارها »، «هاي  عنا

ستند.    صلي فرايند ه ضاي جغرافيايي  همچنين ا صر ف «  اندازچشم »و « منطقه»، «مکان» شامل  عنا

مراتب مديريتي،  لهها و ســلســيند ســياســي و فضــا از طريق ســاختارها، ســازمانآ. فرباشــدمي

هاي مشخص از اين مناطق  گيري مناطق عمل سياسي و ادراکهاي ايدئولوژيکي، شکلدلبستگي
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ستند      سي، در تعامل با هم ه سيا سي تحليل      (.Kliot,2009:169)عمل  سا از نظر کوهن، هدف ا

، بررسي رفتار انسان در فضاست. در اينجا      شهري(  )مانند چشم انداز يند در يک متن فضايي آفر

يند سياسي است.     آهاي فضايي يک فر انعکاسي از موضوع ويژگي  « چشم انداز -قانون»موضوع  

هاي شهروندان در فضاي شهر يا تأثيرات  ممکن است دغدغۀ محقق اين باشد که چگونه فعاليت

سان در فضا، در نهايت به چشم    شود. که تجمع   يافته منجر ميهاي تغييراندازهايي با مشخصه  ان

به عنوان الگوهاي توزيعي « فضــايي»دهد. اي به فضــاي ســياســي شــهر ميها، شــکل دوبارهآن

ضايي آنها با پديده     آفر سي و روابط ف سيا ضا در حالت    يندهاي  ست. در اينجا، ف هاي مربوطه ا

سط بدون حدود در نظر گرفته مي  يا « قۀ اقدام متقابلمنط»شود. چنين الگوها و ارتباطاتي به  متو

)منطقۀ   «منطقۀ اقدام متقابل»ن توسعۀ يک  توادهند. همچنين، ميهايي براي عمل شکل مي زمينه

)فردي يا گروهي، رسمي هاي سياسي هر کنشگريکرد که تالشبيني ضد عمل سياسي( را پيا

ياسي يا ضديت يا غير رسمي، متمرکز يا پراکنده( را براي محدود کردن دامنۀ يک منطقۀ عمل س

کند. نيرو و دامنۀ محدودۀ عمل سياسي و مناطق ضد عمل سياسي به شاخصه         با آن منعکس مي

شخصه         شارکت در اين نهادها و ديگر م سي، م سيا سبت به نهادهاي  ستم   هاي نگرش ن سي هاي 

ستگي دارد. خروج و ورود فر       شهر ب سي  سط،         آسيا ستم در حالت متو سي سي به  سيا يندهاي 

شم   » صالح چ ست و در حالتي پيا « دازانا شم ا ست. تجمع تعدادي از  رفته، تغييرکلي چ انداز ا

سي به يک     چشم  سيا ست حتي زمينه را براي تبديل يک منطقۀ عمل  اندازهاي تغيير يافته، ممکن

 ( . Dikshit,1982:150-151)منطقۀ سياسي جديد و درنهايت الحاق قلمرويي فراهم کند

سعي  نهايتدر سي     کرده ان، کوهن در مدل خود  سيا )در تبادالت  اش در جامعهسان را در نقا 

ها، مناطق  )مکانو ارتباط اين نقا سياسي با زمين   سياسي، ساختار سياسي، ايدئولوژي سياسي(       

(، تعامل  6)گيري سيستم سياسي نشان دهد. شکلاندازها( و نتيجۀ اين ارتباط يعني شکلو چشم

دهد. به عنوان  به هاي چند بعدي زمين را نشان مي بين چندين جنبه از نقا سياسي انسان و جن   

مثال، تعامل بين تبادل سياسي و مکان و ارتباط بين ساختار سياسي و منطقه سياسي بيان شده           

طور ضمني وجود نيز به« عامل مقياس زماني»يندها، آاست. در اين مدل، در هر بحثي در باره فر

ــکلدارد. به عبارت ديگر، بايد توالي و ترتيب    ــمزماني وقايعي که منجر به شـ ز  انداگيري چشـ
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شکل   مي سي و زمين      (6)شوند، را در نظر گرفت.  سيا شهروند  هاي  )جايي که جنبه، بر تعامل 

ــان براي اولين بار به   ــي انس ــياس ــايي نقا س ــد( تأکيد دارد. تعامالت، همچنين هم ميفض رس

سل    عمده سل ستند. تعامالتي که پيا از اين،  مراتبي و متأثر از ايدئولوژي بود هترين نقاط تنا ه

شت، زماني    ضايي دا ستم   و کمتر اهميت ف سي صرف زمين، پويايي مناطق و  که مربوط به  هاي ت

شم  ضايي اهميت مي تغيير چ شهروند مانند:  يابند. نقااندازند، از نظر ف هاي  نقا -هاي ديگر 

يل قلمروســازي، ســازمان  در تحل -شــوند،انداز ميفرهنگي و اقتصــادي نيز باعث تغيير چشــم

ستم، تأثيرات خارجي،     سي سي        -داخلي  سه عامل مهم در برر سي از مکان،  سيا همچنين ادراک 

سي  » سيا سي، اغلب موزاييکي از تنا بين قلمروسازي و      « منطقه عمل  سيا ستند. منطقۀ عمل  ه

ست و اين امر موجب مي      سي از مکان ا سيا سي محدود و يا      ادراک  سيا شود که منطقه عمل 

 ترده شود. گس
 فرايندهاي سياسي با فضاي جغرافيايي بين تعامل(: 6شكل)

 
(Source: Dikshit,1982:152)  
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 هر بر اساس مدل کوهنسيستم سياسي ش (:7شكل)

شکل  ستم در نظر گرفت. از نظر زماني، نيروهاي    (7)در  سي ، مقياس زماني را نيز بايد در تحليل 

رود، نيروهاي اجتماعي  ســياســي هســتند. بنابراين، انتظار مييندهاي آاجتماعي مهم مقدم بر فر

سته تر از تراکنا             سي نيز آه سيا ساختار  سي تغيير يابند. البته  سيا ساختارهاي  هاي  کندتر از 

انداز  يابد. به طور مشابه بر اساس عامل زمان، تأثيرات بر مکان، مناطق و چشم   سياسي تغيير مي  

انداز.  يابد؛ و هر دوي آنها زودتر از چشمتر از منطقه تغيير مينيز متفاوت خواهد بود. مکان زود

ضايي جغرافيايي ايجاد مي           سي و ف سيا سي را تماميت فرايندهاي  سيا ستم  کند. اگر چه اين سي

ــتم با جنبۀ ديگر آن درتعامل اســت، به گونه درســت اســت که هر جنبه ــيس اي که اي از کل س

صميم  سيا     تبادالت و ت ساختار  سي  سيا صالح مي  هاي  ستم   سي را ا سي کنند؛ و اينها در چرخا 

سان  و      هاي جامعه را تغيير ميارزش ستم و درک ان سي دهند. اما دغدغۀ کوهن درک تمام  اين 

به آن طمع               يا  غال کرده اســــت  ــ که آن را اشـ مل بر روي زميني اســــت  عه و ع جام

  .(Dikshit,1982:152)دارد

سئلۀ مهم در تحليل تعامل   ضا آفر»م ست که تغيير چشم   «يند و ف ست    اين ا شهري ممکن ا انداز 

نتيجۀ عواملي مانند رشد جمعيت و يا سيستم اقتصادي، بدون توجه به متغير سياسي باشد، اما          

سي مي    سيا شم توان تحليل دقيقبا ورود متغيرهاي  سرعت   تري از تغيير در چ انداز ارائه کرد و 

شم  شخص نمود. در کل با   تغيير در چ شهر را م ست بدون توجه   انداز  يد گفت: کوهن، معتقد ا
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شتر به   سي  »بي حاصل هستند. از آنجا    هاي جغرافيايي ما به احتمال زياد محدود و بي، بينا«سيا

داراي ارتباطات متقابل هستند، جغرافياي سياسي ممکن است از يک     « سياست  »و « جغرافيا»که 

س    سيا شود. براي يک جغرافيدان،   ديدگاه تأديبي، يا از نظر جغرافيا و يا از نظر علوم  ي تعريف 

سي       سيا سي پديدۀ  شابه       –تالش براي برر سي، م سيا جغرافيايي، بدون توجه کافي به محيط 

انداز با در نظر گرفتن ساختار چشم انداز و بدون توجه به ها از يک چشممطالعۀ مورفولوژيست

  .(Muir,1975:2)اندانداز را شکل دادهيندهايي است که اين چشمآفر

د  اي مفيتواند به گونهدر مجموع، مدل کوهن، نخســت، يک مدل ســلســله مراتبي اســت که مي

به دليل  کار رود. دوم اينکه، برجستگي آن براي مطالعه سطوح مختلف سلسله مراتبي سياسي به     

طالعۀ تعامل  اي را براي ماست. اين مدل بنيان سازماني پيچيده « چشم انداز –رشته قانون  »مفهوم 

ز اين يندهاي سـياسـي و محيط ارائه داده اسـت. براي درک بهتر چگونگي اسـتفاده ا    آدروني فر

شاره مي            سي به دو مثال ا سيا ستم  سي شهر به مثابۀ يک  سي  صميمي ک .1شود:  مدل در برر ه ت

ــيايي1975-1974دولت اوگاندا ) ــي بودند،  ( براي اخراج آس ــپورت انگليس هايي که داراي پاس

يرات مستقيم  همراه داشت؛ از تأثشهري به اندازاين تصميم بر اقتصاد و چشمگرفت و اثراتي که 

ست.          شهري ا ضاي  سي بر ف سيا شکار تبادالت  سلند براي توسعه منطق     .2وآ صميم دولت اي ۀ  ت

شد، دولت انگليس به متنوع کردن بنادر ماهي     ساحلي خود که باعث  گيري  انحصاري ماهيگيري 

شهرهاي بن و بدين ترتيب تغييراتي در چشم  (Mirhaydar,2010:154)خود اقدام کند دري انداز 

 پديد آورد.

  1سياسي از ديدگاه ادوارد سوجا-فضاييرويكرد سيستمي به شهر به مثابه يک سيستم 

ست که هم به     سوجا از جمله جغرافيداناني ا شهر      »ادوارد  ضايي  ستم ف ستم    »و هم به « سي سي

ترتيب که، در بحث مربوط به سيستم فضايي شهر،      توجه نشان داده است. بدين   « سياسي شهر   

شدت به  در مفهوم سيستم فضايي شهر، به     « مکاني»و « فضايي » سوجا براين باور است، تحليل  

ستم فضايي شهر     »شوند. از نظر وي، يک  همديگر بافته مي ، بخشي از فضاست که به طور    «سي

به ويژگي    کارکردي، از طريق الگودهي  ــمي و  تارب   رسـ ــاخ يان  ها و سـ هداف    ندي جر ها و ا

                                                           

1.Edward Soja's Systematic Approach to urban as political system 
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سکونتگاه            ستمي از  سي ست. به عنوان مثال،  شده ا شامل   ها با مکانسازماندهي  هاي مرکزي 

ــيلۀ ويژگي هاي گره خورده به يکديگر به    موقعيت  ــترک )مانند اندازه،         وسـ هاي مکمل يا مشـ

ــه      ــخصـ ــده، مشـ ــاختاربندي    فرهنگي( -هاي اجتماعي   موقعيت، انواع خدمات انجام شـ و سـ

ــابه، )بههاي بين آنهاجريان ــت. به طور مشـ عنوان مثال جريان پول، مردم، کاال و اطالعات( اسـ

ها يا نواحي واحد ديده شود که  اي از مکانتواند به عنوان خوشه مي« يک سيستم فضايي شهر    »

باطات ناحيه       ــي و فرهنگي و       اي ويژگياز طريق ادغام ارت ند متغيرهاي نگرشـ هاي کليدي مان

توان در طي هاي شهري و عناصرشان را مي   ي تعاملي شکل گرفته است. سيستم    مداخله الگوها

ــعه  ــي خواص ديناميک آنها مطالعه کرد. چنين ديدگاه انقالبي يا توس گرايي در زمان براي بررس

ــو به ــايي»نزديک با مطالعۀ  طورجغرافيا، از يک س ــو، از « پخا فض ارتباط دارد؛ و از ديگر س

شود. بنابراين، تأکيد بر فرم و فرايند  اختي واحدهاي جغرافيايي ناشي ميتأکيد بر مطالعه پيکرشن

اما در  (.Soja,1974:53-54)هاي مکاتب فضــايي وجود داشــته باشــندتواند در تحليلهر دو مي

عين حال، سوجا با دقيق شدن در مباحث جغرافيايي و سياسي به اين نتيجه رسيده است، بيشتر      

)مانند  اين فرض است که يک نظم جغرافيايي ذاتي در جامعۀ انساني  جغرافياي معاصر متکي بر  

هاي  که مشخصه  « سازمان اجتماعي »و « رفتار انسان »از « آناتومي فضايي »وجود دارد: يک  شهر( 

قابل کشـــف و منظمي دارد. از نظر وي، تحقيقات جغرافيايي مدرن بيشـــتر از تأکيد بر ويژگي 

هاي فضــايي بويژه ق دربارۀ نظم و ترتيب در ســيســتممنحصــربه فرد يک ناحيه خاص، برتحقي

شهر        » سي  سيا ستم  شه در عالقۀ زياد به بنيان رفتاري     «سي ست. که اين تحقيقات ري ، متمرکز ا

ــازمان و تعامل فضــايي دارد. در واقع، راهي مناســب براي تحقيقات جغرافيايي بوجود آمده   س

اين اســت که تا چه اندازه بين  ســوجا،اســاســي درواقع، دغدغۀ  (.Dikshit,1982:158)اســت

ست که چارچوب مفهومي را       سي همپوشاني وجود دارد و هدف وي اين ا سيا جغرافيا و علوم 

تأکيدهاي اخيرتر در مورد                 با  يايي را  يل جغراف به تحل ــنتي  ناحيه اي سـ ئه کند که رويکرد  ارا

سائل     کنا ضايي ترکيب کند؛ و کاربرد اين چارچوب را براي م ساختار ف شان   ها و  جغرافيايي ن

فه        جام چنين وظي با تالش براي ان ــت  يد داشـ هد. وي ام تري بين علوم  اي، پيوندهاي عميق  د

جغرافيايي و علوم سياسي بوجود آيد و برخي مسيرهاي سودمند براي تحقيقات مشارکتي نشان 
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مي  پاراداي»اي با عنوان ، با نگارش مقاله1974ســوجا، در ســال  .(Soja,1974:65-66)داده شــود

ستم    سي سي   براي تحليل جغرافيايي  سيا شتۀ جغرافيا تحولي در رويکرد و  «هاي  ، بيان کرد که ر

شيوه    ست. او تالش کرد  ها ديدگاه هاي متنوعي تعيين کند که در آنمتدولوژي را تجربه کرده ا

ضايي و روش  سي جغرافياي مدرن بتواند بينا   ف سائلي که به    شنا شمندي را در باره م هاي ارز

سي   »سترده  طور گ سيا دراين باره  ،وي .(Soja,1974:43)شوند، ارائه کند ناميده مي« اکولوژي 

در مطالعات ســياســي  « فضــا»دو عامل منجر به نگراني فزاينده نســبت به »دارد: چنين ابراز مي

 شود:مي

ــت.    - ــنعتي اس ــتين عامل، تأثيرات در حال افزايا عوامل خارجي بر مردم در جوامع ص نخس

ــت کم اگرنگوييم همه         )تأثيرات   ــتند(، به عبارت ديگر، دسـ بر ديگراني که طرفين معامله نيسـ

ۀ تأثيرات  صنعتي نتيج  -توان گفت، بخشي ازمناقشات درجوامع شهري   مناقشات سياسي، اما مي   

 )مانند همجواري(است.  جانبي عوامل جغرافيايي

اي توجه به خود فرايند  ها در علوم سياسي است که به ج   «سيستم  »دومين عامل، اتخاذ نظريه  -

شترتمايل دارند به نتيجه فر      سي، محققان بي سي    آسيا سيا سي، کجا پيروز مي »يند  «  شود چه ک

شهري مي   در بپردازند. از نظر وي، اگر ست را در رويکردي     گذشته محققان امور  سيا ستند  توان

ضا بي» سي کنند، اکنون ديگر اين امر امکان « توجه به ف ست. تمرکزب برر شهري    پذير ني رمناطق 

والگوهاي فضايي توليد شده توسط عوامل خارجي)مانند گازهاي آلوده ساطع شده از دودکا       

ــورت پايدار، رويکرد جديد را از رويکرد قبلي متمايزکرده وموجب تمرکز               کارخانه ها( به صـ

شــود. با اين حال، اين منطق مختص مقياس شــهري يا تأثيرات چنين عوامل  مي« فضــا»برعامل 

ــت. اين رويکرد ميخارج ــيرروابط بيني نيس ــود.  المللي وتواند درتفس ملي نيز به کارگرفته ش

)فاصـــله طبيعي، يلگران مدرن نســـبت به روابط فضـــاييتوان اذعان داشـــت، تحلبنابراين، مي

ــؤاالت نظري و تجربي مربوط به مقياس جغرافيايي( بي      «  اند توجه بوده مجاورت، توزيع و سـ

(Soja,1974:58) (8 )شکل 
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 به سيستم سياسي و مكاني شهر با رويكرد سيستمي ديدگاه سوجا(: 8شكل)

 
ستا،   در صه            اين را شاخ سي به  سيا ضد عمل  سي و مناطق  سيا هاي  نيرو و دامنۀ مناطق عمل 

صه           شخ شارکت در اين نهادها و ديگر م سي، م سيا سبت به نهادهاي  ستم      نگرش ن سي س هاي 

ستگي دارد. خروجي ورودي فر     سي ب سط         آسيا ستم، در يک حالت متو سي سي به  سيا يندهاي 

صالح چشم  » ست و در حالتي پيا « اندازا ست. « اندازتغييرکلي چشم »رفته ا تجمع تعدادي از  ا

سي به        چشم  سيا ستم عمل  سي ست حتي زمينه را براي تبديل يک  اندازهاي تغيير يافته، ممکن ا

سي جديد و در نهايت الحاق قلمرويي فراهم ک       سيا ستم  سي  (.Dikshit,1982:150-151)نديک 

ــهر  اگر ــتم ش ــيس ــهروندانمجموعهرا س ــارروهگ ،احزاب ،اي از ش ــانه ،هاي مختلف فش ،  هارس

دو محيط دروني و بيروني را شاهد خواهيم  درنظربگيريم عمالً سازانگيرندگان و تصميمتصميم

صادي ايدئولوژيک، بود. اين  ضاها و   دو محيط دروني و بيروني متأثر از نيروهاي اقت طبيعي، تقا

سي مورد             هايي را مطرح و پيگيري ميحمايت سيا ستم  سي صلي  صر ا سيلۀ عنا کنند که اگر بو

ــت هاي خاصــي منجر مي  ــياس ــت توجه قرار گيرند، به س ــياس ــوند، که اين س ها با توجه به ش

شت     صي خواهند دا ضايي خود بازخوردهاي خا ستم،     . تظاهرات ف سي سي محيط دروني  در برر

هاي اجتماعي، ســيســتم محلي، مشــخصــات جمعيتي، منابع محلي،  وابط بين محيطبيشــتر به ر

ساخت طبقاتي توجه مي      شهر و در نهايت، به  صاد محلي  در تحليل  اما شود.  محيط محلي، اقت

ستم،     سي صاد ملي و بين  برمحيط بيروني  سي و       اقت سيا شور، محيط  شرايط اجتماعي ک المللي، 
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اقتصــادي  -ام ميزان تأثيرپذيري قدرتهاي ســياســيهاي ســياســي يک کشــور و ســرانج ارزش

ست،    . (Shakue,2001:366)شود کيد ميأتکشورهاي کانوني   سوجا براين باور ا به همين جهت 

سي ايفا کرده         سا صادي و اجتماعي نقا ا شهرها و نواحي اطرافا، در تحوالت اقت ستم  اند.  سي

ــاد و فرهنگ در   ــتمي اقتص ــيس ــايي و آرايا س ــکال فض حال تجربۀ تحوالت   همچنين در اش

ستند    شان مي   .(Soja,2000)ساختاري ه ستم   نتيجه بحث باال ن سي صل      دهد،  سي، درا سيا هاي 

کنند، همه هاي سياسي را ايجاد مي  هايي که سيستم  هستند؛ و افراد و گروه « هاي فضايي سيستم  »

کديگر و محيط مرتبط        داراي موقعيت  به ي که  ند  ــت يايي هسـ ند. اين موقعيت  هاي جغراف هاي   ا

ها براي کاالهاي عمومي، داراي اهميت اســاســي اســت. به عبارت ديگر، جغرافيايي در اولويت

ستم         سي صي  ص سازوکارهاي تخ شکار       ورودي، خروجي و  سي داراي تجلي مکاني آ سيا هاي 

ها و.... براي کاالهاي جمعي ها، ملتها، حکومتهاي افراد، همسايگان، سازمان  هستند. اولويت 

ــايت يا      و کيفيت کاالهايي که آنها دريافت مي        مختلف، کميت   ــطح رضـ کنند و نيز برآيند سـ

ــايتي آنها همه تحت تأثير موقعيت آنها و ديگر موقعيت همين ترتيب،  گيرند. بهها قرار مينارضـ

قبل از هر چيز يک « شــهر» ،. بنابراينيابدمي« تجلي فضــايي»خروجي ســيســتم ســياســي نيز 

ــيســتم» ــته از عن« س اصــر مختلف اســت و اين عناصــر به ترتيب درجه اهميت از  به هم پيوس

شان، نهادهاي اداره   صه رکننده و متغيرهاي تأثيشهروندان با تمام نيازهاي هاي انتخاب  گذار در عر

صميم  شکيل مي و ت شکل )         گيري ت شهر در  سي  سيا ستم  سي شان داده  9شود. اجزاي مختلف  ( ن

 شده است.  

 هاي مختلف آن(: سيستم سياسي شهر و مولفه 9شكل)
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 گيرينتيجه. 5

شان مي  ستمي، فر  دهد، نتايج تحقيق ن شناخت مبتني بر تحليل، تجزيه و ترکيب   آرويکرد سي يند 

ها  سيستمدر جهت دستيابي به درک کامل و جامع يک موضوع در محيط پيرامون خويا است. 

ستند که مهم  ستم جنبه    داري ابعاد متفاوتي ه سي ساختاري  سي دارد.    ترين بعد  سيا تحليل و اي 

کرد ســيســتمي، از يدهد که هريک ازآنها با اســتفاده از روتبيين آثار کوهن و ســوجا نشــان مي

شهر بعنوان ي زاويه شان داده    اي خاص به  ستم توجه ن سي سعي   اند. مثالًک  کوهن، در مدل خود 

سي      سيا سان را در نقا  ست ان ساخ    اش در جامعه )در تراکناکرده ا سي،  سيا سي،    هاي  سيا تار 

ها، مناطق و چشــم اندازها( و ايدئولوژي ســياســي( و ارتباط اين نقا ســياســي با زمين )مکان

شکل  شان دهد. در         نتيجۀ اين ارتباط يعني  سي را ن سيا ستم  سي سوجا، به دو   حالي گيري  که 

ست. ازنظروي، يک             شان داده ا شهرتوجه ن سي  سيا ضايي و  ستم ف شهر     »سي ضايي  ستم ف ،  «سي

ها و ساختاربندي   طور رسمي و کارکردي، از طريق الگودهي به ويژگي ست که به بخشي از فضا  

ها و اهداف سازماندهي شده است. اما در عين حال، يک نظم جغرافيايي ذاتي در جامعۀ    جريان

هاي  که مشخصه« سازمان اجتماعي»و « رفتار انسان»از « آناتومي فضايي»انساني وجود دارد: يک 

دارد. از نظر وي، تحقيقات جغرافيايي مدرن برتحقيق دربارۀ نظم و ترتيب  قابل کشف و منظمي 

واقع، دغدغۀ سوجا، اين   ، متمرکز است. در «سيستم سياسي شهر     »هاي فضايي بويژه  در سيستم  

است که تا چه اندازه بين جغرافيا و علوم سياسي همپوشاني وجود دارد؛ و هدف وي اين است   

ــنتي به تحليل جغرافيايي را با تأکيدهاي  که رويکرد ناحيه که چارچوب مفهومي ارائه کند اي س

سائل      اخيرتر در مورد کنا ضايي ترکيب کند؛ و کاربرد اين چارچوب را براي م ساختار ف ها و 

 جغرافيايي نشان دهد. 

 قدرداني.6

تبيين پديدۀ شهر در جغرافياي سياسي و »مقاله حاضر مستخرج از رسالۀ دکتري تحت عنوان

وسيله، نگارندگان از معاونت  است که در دانشگاه تهران انجام شده است. لذا، بدين« ژئوپليتيک

 هاي انجام شده کمال تشکر و قدرداني را دارند. واسطه حمايته پژوهشي اين دانشگاه ب
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