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عقالنیت معرفتی و نظری نوین حا کم بر سازمان فضایی
سیستمهای شهری
هاشم داداشپور ،1آتوسا آفاقپور
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دریافت1394/8/23 :؛ پذیرش1395/2/27 :

چکیده

در بررسـی دیدگا ههـای نظـری مرتبـط بـا حـوزه سـازمان فضایـی و سیسـتمهای شـهری بـه مثابـه
موضوعـی میـان رشـتهای ،دو پارادایـم انـدازهمبنـا و شـبکهمبنـا قابـل تمایـز اسـت .پارادایـم نخسـت
بـر تعر یـف سیسـتم شـهری بـه مثابـه مجموعـهای از نقـاط شـهری کـه بـر اسـاس ویژگیهـای درونـی
خـود اسـتوار اسـت و در تفسـیر مرکز یـت فضایـی شـهرها بـه سـطح تمرکـز جمعیـت ،فعالیتهـا و یـا
کارکردهـای یـک مـکان معطـوف اسـت .در حالیکـه از چنـد دهـه گذشـته ،بـا تعر یـف مجموعهای
از شـهرها به مثابه یک سیسـتم ،برخالف گذشـته ،عنصر «رابطه» در تعریف سیسـتم شـهری هر چه
بیشـتر مهـم تلقـی شـد و جایـگاه هـر شـهر در سیسـتم شـهری در نسـبت با موقعیـت قرارگیـری آن ،تابع
جریانهایـی اسـت کـه میـان شـهرها در حـال گـردش اسـت و در نتیجـه از ارتبـاط بـا دیگـر محلهـا
بـه وجـود میآیـد .ایـن پارادایـم بـا تأ کیـد بـر دادههـای رابطـهای ،بـه روابـط میـان شـهرها در قالـب
روابـط افقـی و غیرمحلـی مینگـرد و فرایندهـای فضایی را در سـازمان فضایی هـدف قرار میدهد.
از ایـنرو بهمنظـور درک ،تبییـن و کاربسـت هـر دو پارادایـم ،بـه مـرور سـیر تحـول رویکردهای نظری
حا کـم بـر سـازمان فضـا در سیسـتمهای شـهری و تبییـن عقالنیـت معرفتـی و نظـری نو یـن حا کـم بـر
یهـا و مؤلف ههـای دو پارادایـم ،دسـتهبندی و مقایسـه شـده اسـت تـا بـا پـر
آنهـا پرداختـه شـده و ویژگ 
کـردن خلاء نظـری و معرفتـی در ایـن زمینـه ،راه بـرای تحقیقـات کار بـردی و پیمایشـی بـاز شـود .بـر
ایـن اسـاس ،ایـن مقالـه از حیـث هـدف ،از نـوع بنیادیـن و برحسـب رویکـرد توصیفـی و مبتنـی بـر
مطالعـه دادههـای متـن پایـه اسـت تـا بـا بررسـی سـیر تحـول نظریههـای موجـود ،بـه بررسـی تطبیقـی
یشـناختی پارادای مهـای سـنتی در برابـر پارادایمهـای نو یـن بپـردازد.
محتـوای نظـری و مبانـی هست 
کلیدواژه :عقالنیت ،سازمان فضایی ،سیستم شهری ،پارادایم صفتمبنا ،پارادایم شبکه مبنا.
 .1دانشـیار برنامهریـزی شـهری و منطقـهای ،دانشـکده هنـر و معمـاری دانشـگاه تربیـت مدرس ،تهران ،ایران (نویسـنده
مسئول)h-dadashpoor@modares.ac.ir.
 .2پژوهشـگر ارشـد برنامهریزی شـهری و منطقهای ،پژوهشـکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشـگاهی ،تهران ،ایران.
afaghpoor@icas.ir

مقدمه

در چند دهه گذشـته ،مطالعه سـازمان فضایی در سیسـتمهای شـهری و روابط بینشـهری ،در حوزه
مطالعـات شـهری و منطقـهای جایـگاه ویـژهای را بهخود اختصاص داده اسـت (میجرز2007 ،1؛ تیلور
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شپـور
و دیگـران2010 ،؛ نیـل2010 ،3؛ هـو 4و دیگـران2015 ،؛ داداشپـور و تدیـن 1394 ،الـف و ب ،دادا 
و دیگـران .)2015 ،مـروری بـر متـون نظـری مرتبـط نشـان میدهـد طـی چنـد دهـه گذشـته در نگـرش
یکـه تـا پیـش از دهه
ی داده ،بهطور 
مربـوط بـه سـازمان فضایـی سیسـتمهای شـهری عزیمتـی ژرف رو 
 1960میلادی ،غالـب پژوهشهـای ایـن حـوزه برخاسـته از تفکـرات مکتـب جغرافیـای سـنتی ،در
ش اتمیسـم صـورت میگرفـت کـه در آن ،یـا عنصـر رابطـه کـه شـامل پیوندهـای اجـزا بـا
قلمـرو نگـر 
یکدیگـر اسـت در تعریـف نظـام شـهری نادیـده انگاشـته میشـد ،یـا ایدهپـردازی روابـط متقابـل بیـن
شـهرها همراه با تجسـم چیدمان سلسـلهمراتبی از فضا پذیرفت ه شـده بود .متأثر از این نگرش ،مطالعه
نظامهـای شـهری معطـوف بـه سـطح تمرکـز فعالیتهـا و یـا کارکردهـا در یـک مـکان و تنهـا بـر اسـاس
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ویژگیهـای درونـی و موضعـی آنهـا بـود (داداشپور و دیگـران .)1393 ،در حالیکه از اواخر دهه 1960
میلادی و شـکلگیری رویکـرد سیسـتمی ،بـا تعریـف مجموعـهای از شـهرها بـه مثابـه یـک سیسـتم،
توجـه زیـادی بـه روابـط متقابـل بیـن شـهرها و توسـعه آنهـا در سـطح یـک منطقـه شـد و پیوسـتگی و
ارتباطـات متقابـل بیـن مکانهـا در مطالعـه سـاختارهای فضایـی مـورد توجـه قـرار گرفـت (تیلـور و
دیگـران.)2010 ،
در چارچـوب نگرشهـای نویـن ،از یکسـو بهواسـطه تحـوالت بهوقـوع پیوسـته در فناور یهـای
ی شـدن ،مـكان نـهتنهـا جایـگاه
ارتباطـی و بـ ه تبـع آن اقتصـاد جهانـی و اثـرات یکپارچهسـاز جهانـ 
هستیشناسـانه خـود را ازدسـت داد ،بلكـه منطـق و معنـای آن در متنـی جدیـد ،یعنـی در «فضـای
لهـا بهوجـود
جریانهـا» تفسـیر میشـود کـه در آن کارکردهـای محـل ،در نتیجـه ارتبـاط بـا دیگـر مح 
میآیـد (کسـتلز .)1996 ،5از ایـن رهگـذر سـازمانیابی شـهرها متأثـر از آرایـش فضایـی روابـط آنهـا در
فضـای جریانهـا خواهـد بـود (داداشپـور و دیگران )1393 ،بهطوری که مشـخصه این منطق جدید
فضایـی ،تفـوق فضـای جریانهـا بـر فضـای مکانهـا اسـت (ریاضـی .)108 :1392 ،از سـوی دیگـر،
1. Meijers
2. Taylor
3. Neal
4. Hou
5. Castells

تغییـرات ناشـی از ظهـور اقتصـاد خدمـات محـور و دانـش بنیـان ،جهانـیشـدن ،افزایـش آرمانهـای
اجتماعـی و ارزشهـای در حـال تغییـر و همگرایـی آنهـا بـا عوامـل سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی،
شهـا شـده
محیطـی ،فنـاوری و فرهنگـی در دو دهـه اخیـر منجـر بـه پیدایـش مـوج جدیـدی از پژوه 
اسـت (نیـل .)52 :2010 ،از ایـنرو ،در مباحـث نظـری مرتبط با برنامهریزی فضایی و آمایش سـرزمین،
تغییـر بهسـوی فعالیتهـای مسـتقل از فاصلـه 1نظیـر خدمـات بازرگانـی و تجـاری کـه از نقـش مـکان
در سـازماندهی سلسـل ه مراتـب شـهری و توضیـح نقـش اقتصـادی شـهرها هـر چه بیشـتر کاسـته و توجه
پژوهشـگران را بـه موضـوع فضـا و شـبکههای شـهری جلـب کـرده ،دیـده میشـود.
پیشینه تحقیق

مـروری بـر متـون و نظریههـای مطـرح شـده در ایـن حـوزه ،نشـان از آن دارد کـه در ابتـدا پارادایـم
انـدازه مبنـا تنهـا انـگاره نظـری مسـلط در حـوزه مطالعـه سیسـتمهای شـهری بهشـمار میآمـد ،امـا
در طـول زمـان انتقـادات و کاسـتیهای وارد بـر آن هـر چـه بیشـتر رخ نمـود و زمینـه توجـه و خلـق
پارادایمـی جایگزیـن کـه بتوانـد خلا ناشـی از کاربسـت پارادایم نخسـت را پوشـش دهـد ،فراهم آورد
(داداشپـور و همـکاران .)1393 ،بـر ایـن اسـاس ،سـیر تحـول تاریخـی موضوع و پیشـینه پژوهش متأثر
از جهتگیـری کـه پژوهشـگران و محققـان نسـبت بـه پارادایـم نخسـت اتخـاذ کردهانـد ،در سـه دوره
قابـل دسـتهبندی اسـت:
 .1دوره اول (1960 -1930میالدی) :شکلگیری نظریه مکان مرکزی و سلسلهمراتب شهری اندازه مبنا

در حـوزه مطالعـه سـازمان فضایـی سیسـتمهای شـهری ،بهطـور مشـخص اولیـن بـار «نظریـه مـکان
مرکـزی» در سـال  1933بـا ارائـه تجسـم چیدمانـی سلسـله مراتبـی از فضـا ارائـه شـد (کریسـتالر،2
 ،)1933بهطور یکـه مفهـوم نظریـه مـکان مرکـزی بـا نـام والتـر کریسـتالر و کار پیشـروانه او گـرهخـورده
اسـت (گالسـون .)1978 ،3در پژوهـش وی ،موقعیـت هـر شـهر در سلسـله مراتـب شـهری بـا کارکـرد
اقتصـادی آن در سیسـتم شـهری مرتبـط دانسـته شـده اسـت .او بـا فـرض اینکـه هـر کاال ،دارای
حداقـل آسـتانه تقاضایـی اسـت کـه محـدوده جغرافیایی مشـخصی را شـامل میشـود و خارج از آن،
افـراد مایـل بـه پرداخـت هزینـه بـرای دسـتیابی بـه آن کاال نیسـتند ،ابـراز داشـت تنهـا تعـداد کمـی از
1. Distance-independent
2. Christaller
3. Glasson
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سـکونتگاهها بـه ارائـه کاالهـا و خدمـات سـطح بـاال میپردازنـد .بنابرایـن در قواعـد کارکـردی بـازار،
سلسـله مراتبـی از شـهرها بهوجـود میآیـد کـه هـر شـهر در ایـن سلسـله مراتـب دارای حـوزه نفـوذی بـا
فـرم شـش ضلعـی اسـت و انـدازه ایـن ناحیـه پیرامونـی ،تابـع پیچیدگـی کاالهـا و خدماتـی اسـت کـه
شـهر مرکـزی ارائـه میدهـد .بنابـر ایـن ،کارکردهـای شـهری بهصـورت سلسـله مراتبـی توسـط مرکزیت و
یـا اهمیـت یـک شـهر در درون یـک منطقـه و در سـطوح مختلفـی سـازمانیابی میشـود (نیـل.)2010 ،
بـا ایـن وجـود ،در همیـن دهـه بومشناسـی شـهری یکـی از اولیـن بازگشـتها بـه رهیافـت ارتباطـی
صریـح در سلسـله مراتـب شـهری محسـوب میشـد و از ایـن رهگـذر بازخـورد بسـزایی بـر مطالعـه
سـاختار فضایـی سیسـتمهای شـهری داشـت؛ بـر مبنـای ایـن نگـرش ،شـهرها دارای روابـط پیچیـده
و وابسـتگیهای متقابـل بـا یکدیگـر و بسـیار شـبیه بـه ارگانیسـمهای زندهانـد ،بهطور یکـه بایـد از
روابـط سـاده بـاال _ پاییـن در نظریـه مـکان مرکـزی که شـهرها را تنها به حـوزه نفوذشـان پیوند میدهد
و شـهرهای بـزرگ بـر شـهرهای کوچـک مسـلطند ،فراتـر رفـت .در ایـن دوره و بـر مبنـای ایـن نگـرش،
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مککنـزی 1کـه «چشـمانداز تسـلط کالنشـهرها» را صورتبنـدی کـرد ،ادعـا داشـت کـه مرا کـز و
مسـیرها در حـال بهدسـت آوردن تقـدم بـر مرزهـا و نواحـی سیاسـی بهعنـوان نقـاط عطـف در توز یـع
فضایـی هسـتند (مککنـزی .)1927 ،وی همچنیـن بـه نوآور یهـای فنـاوری در حملونقـل بهعنـوان
عامـل تسـریعکننده و بـه قواعـد انحصـاری بهعنـوان سـازوکارهای متضمـن ایـن تغییـر اشـاره میکنـد.
بـه عقیـده وی انقبـاض عمومـی فضـا ،افزایـش سـیالیت کاالهـا ،افـراد و ...دارای تأثیر تشـدید رقابت
بیـن شـهرها و بنابـر ایـن بهوجـود آورنـده اشـکال متفـاوت تقسـیم نیـروی انسـانی (نیـروی کار) میـان

شـهرها و مناطـق اسـت (مککنـزی .)1933 ،در اواخـر دهـه  1950ایـن ایدههـا توسـط دانکـن و ریس
بازتعریـف شـد و بهطـور تجربـی مـورد آزمایـش قـرار گرفـت .او کسـی بـود کـه متوجـه شـد نیـروی
کار توسـط شـهرها تقسـیم میشـود ،زیـرا مشـاغل خدماتـی و صنایـع در میـان شـهرها بـر اسـاس سـطح
اهمیـت خـود در یـک سیسـتم شـهری دارای روابـط متقابـل دسـتهبندیشـدهاند (دانکـن و ر یـس،
 .)1956نتایـج آنهـا نشـان داد علاوه بـر روابـط «عمودی» ناشـی از تفکـر مکان مرکـزی ،تلقی متفاوت
و مجزایـی از روابـط «افقـی» کـه شـبکه شـهری را تعریـف میکننـد ،ضـروری اسـت .بـا ایـن وجـود
تـا ایـن دوره ،علیرغـم اینکـه در عرصـه نظـری ،روابـط بیـن شـهری مهـم تلقـی شـده و شـکلگیری
الگویـی متمایـز از سـازمان فضـا شـده اسـت ،در عمـل بهدلیـل اینکـه غالـب پژوهشهـای صـورت

2

1. McKenzie
2. Duncan and Reiss

گرفتـه انـدازه جمعیتـی را بـا سلسـلهمراتـب شـبکهای تلفیـق کردهانـد (دانکن و ریـس1956 ،؛ دانکن
و دیگـران )1960 ،محاسـبات مربـوط بـه سلسـلهمراتـب شـهری نمـود تجربـی بهخـود نگرفـت و ابهـام
در خصـوص ایـن گـذار همچنـان باقـی مانـد (نیـل.)2010 ،
 .2دوره دوم (1990-1960میلادی) :ایجـاد سلسـلهای از پژوهشهـا در حـوزه سلسـله مرا تـب شـهری
کارکـردی و آغـاز بازبینـی در نظریـه مـکان مرکـزی

در دهـه  1960ویرایشهـای متعـددی از نظریـه مـکان مرکـزی ،در پژوهشهـای حـوزه سلسـلهمراتـب
شـهری کارکـردی صـورت گرفـت .در یکـی از مهمتریـن ایـن مطالعـات ،ایدههـای جیکو بـز)1969( 1
از رشـد بـرونزای شـهر کمـک بسـیاری بـه شـکلگیری نظریـه تجمـع کـرد؛ مطابـق نظـرات او توسـعه
اقتصـادی در نتیجـه خدماترسـانی بـه حـوزه نفـوذ هـر قـدر هـم کـه وسـیع باشـد ،اتفـاق نمیافتـد.
بنابـر ایـن هیـچ مـکان مرکـزی کوچکـی از طریـق روابـط خارجـی محـدود بـه حـوزه نفـوذش هرقـدر هـم
کـه رشـد داشـته باشـد ،نمیتوانـد بـه یـک کالنشـهر اقتصـادی تبدیـل شـود .روابط شـهر با حـوزه نفوذ
بهطـور نسـبی رابطـ ه یکنواختـی اسـت و نمیتوانـد بـه تغییـرات اقتصـادی سـریع منجـر شـود.
ن شـهری
بنابـر ایـن ،جیکوبـز ،یکـی از معـدود نظریهپـردازان شـهری کالسـیک بـوده کـه روابـط بی 
را تنهـا منحصـر بـه روابـط سلسـل ه مراتبـی فـرض نکـرد .بـا ایـنوجـود ،غیبـت مطالعـات اقتصـادی در
خصـوص اینکـه «شـهرها بـه یکدیگـر نیـاز دارنـد» در دهـه  60میلادی همچنـان آشـکار و قابـلتوجـه
بـود .امـا در دهـه  ،1970پـرد )1977(2بهعنـوان یکـی از اولیـن نظریهپـردازان ایـن حـوزه ،متذکـر شـد
بخشـی از روابـط بیـنشـهری غیـر سلسـلهمراتبـی اسـت ،پـس بـه نظریهپـردازی دیگـری متفـاوت از
نظریـه مـکان مرکـزی نیازمنـد اسـت (تیلـور .)2010 ،بـر همیـن مبنـا ،دهـه  1970و  1980آغـاز مـوج انتقـاد
پژوهشـگران حـوزه مطالعـات شـهری و منطقـهای بـر نظریـه مـکان مرکـزی بـود.
یکـی از افـرادی کـه در ایـن دوره از زاویـهای متفاوتتـر ،تصور چیدمان سلسـلهمراتبی از شـهرها را
مـورد انتقـاد قـرار داد ،ونـس )1970(3اسـت .بـه عقیـده او ،نظریـه مـکان مرکـزی تنهـا برای سیسـتمهای
شـهری بسـته توجیـه دارد (بتـن )1995 ،4و بـرای حـل کاسـتیهای نظریـه مـکان مرکـزی ،یـک مـدل
بازرگانـی پیشـنهاد کـرد کـه در آن ،شـهرهای مسـلط در طـول مسـیرهای حملونقلـی انسانسـاخت یـا
طبیعـی ظهـور مییابنـد و کارکردهـای اقتصـادی خـود را از فواصـل دور کـه در آن روابـط بازرگانـی بیـن
1. Jacobs
2. Pred
3. Vance
4. Batten
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منطقـهای توسـط ایـن مسـیرها تسـهیل میشـود ،دریافـت میکننـد .در درون ایـن شـبکه بازرگانـی و
حملونقلـی ،شـهرهای تابـع ،شـکافها را بـه پیـروی از الگویـی نظیـر الگـوی مکان مرکزی پـر میکنند
و کارکردهـای اقتصـادی آنهـا نیـز از تبـادالت درون منطقـهای بـا شـهرهای مسـلط و دروازهای حاصـل
میشـود (ونـس .)1970 ،شـواهد تجربـی ،ایـن ایـده را بـا نشـان دادن اینکـه از اواخـر قـرن هجدهـم
میلادی شـهرهای بـزرگ آمریـکا توسـط شـبکههای اطالعـات (پـرد ،)1973 ،حملونقـل (کنـزن،1
 1975الـف) ،سـرمایه (کنـزن 1975 ،ب) و حوالههـای بانکـی (کنـزن )1977 ،بهسـوی سلسـلهمراتـب
شـهری سـاختار یافتهانـد ،پشـتیبانی میکنـد.
ا گرچـه تفاوتهـای نظـری اندکـی در مباحـث مطـرح شـده توسـط مککنـزی ،دانکـن و ونـس
وجـود دارد ،همـ ه آنهـا بـا ایـن جملـه موافقنـد کـه نظریـه مـکان مرکـزی ،فهـم ناقصـی از چگونگـی

تحصیـل نقـش اقتصـادی منحصربهفـرد شـهرها بهدسـت میدهـد .از اینرو بـه عقیده هوهنبـرگ و لیز

2

عمدهفروشـی ،مبادالت طوالنی مسـیر و یا پیوندهای افقی بهطور عمومی ،نشـان میدهد که به نظریه
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شـهر دومـی از توصیـف روابـط خارجی برای درک توسـعه شـهری نیازمندیم (هوهنبـرگ و لیز.)1985 ،
در حالیکـه سلسـلهمراتـب شـهری ممکـن اسـت برخـی از کارکردهـای شـهری را توضیـح دهـد (بهطـور
مثـال خردهفروشـی کاالهـا و خدمـات) ،امـا اطالعـات کمـی در مـورد توزیـع دیگـر کارکردهـای شـهری
کـه بـه تعاملهـای دور بـرد 3متکـی اسـت ،در اختیـار میگـذارد (لسـجر .)1990 ،4بـا ایـنوجـود انتقـاد
آنهـا از نظریـه مـکان مرکـزی ،به جایگزینی پارادایم سلسـلهمراتب شـهری با شـبکهای منجر نمیشـود،
بلکـه بـه عملکـرد همزمـان آنهـا توجـه دارد .بـه عقیـده آنـان ،هرچنـد هـر دو میتواننـد فعالیتهـای
شـهری را سـاختاربندی کننـد ،هـر چـه اقتصـاد شـهری بهطـور غیرمتجانسـی توسـط فعالیتهایـی
نظیـر دادوسـتدهای مالـی و تجـاری مشـخص شـود ،سلسـلهمراتـب شـهری شـبکهای میتوانـد قـدرت
روشـنگری و توضیـح بیشـتری داشـته باشـد .بنابـر ایـن ،آنهـا تغییـر از سلسـلهمراتب شـهری مـدل مکان
مرکـزی بـه سلسـلهمراتـب شـهری شـبکهای را بـرای شـهرهای کلیـدی و واجـد مسـیرهای حملونقلـی
مطرح کردند (نیل .)2010 ،این دسـتاوردها سـبب شـد تا کریسـتالر و روابط سلسـل ه مراتبی بین شـهرها
بـه موضوعـی بـرای پژوهـش در اقتصـاد شـهری در دوره بعـد تبدیـل شـود.
1. Conzen
2. Hohenberg & Lees
3. long-distance
4. Lesger

 .3دوره سوم ( 1990میالدی تا کنون) :تکوین پارادایم شبکهای و سلسله مراتب شهری شبکه مبنا

در این دوره و در مباحث نظری مرتبط با برنامهریزی فضایی ،ردپای توسعه اقتصاد خدمات محور،
بهواسـطه اهمیـت در حـال رشـد سـرمایههای مالـی (ساسـن )1991 ،1و تغییـر بهسـوی فعالیتهـای
مسـتقل از فاصلـه ،ماننـد خدمـات بازرگانـی و تجـاری کـه از نقـش فضـا و موقعیـت در سـازماندهی
سلسـل ه مراتـب شـهری و توضیـح نقـش اقتصـادی شـهرها هـر چـه بیشـتر کاسـته و توجـه پژوهشـگران بـه
شـبکههای شـهری را بهخـود جلـب کـرده ،دیـده میشـود .در نتیجـه ،کاربـرد صریـح شـبکههای بیـن
شـهری بـرای توضیـح سلسـل ه مراتـب شـهری کارکـردی در ایـن دوره ظهـور یافـت .علاوه بـر آن ،در ایـن
دوره آغـاز زمینههـای پژوهشـی جهانـی شـدن و شـهرهای جهانـی نیـز زمینهسـاز پشـتیبانی هرچـه بیشـتر
سلسـلهمراتـب شـهری شـبکه مبنـا تحـت شـرایط بازارهـای جهانی شـد.
در ایـن دوره برخـی از پژوهشـگران بـه اصلاح نظریـه مـکان مرکـزی و ارائـه مدلـی جدیـد
پرداختنـد کـه بـا لحـاظ کـردن کاسـتیهای مدلهـای سـنتی ،ابعـاد کاملتـری از نظامهـای شـهری
را در اختیـار میگـذارد .کروگمـن 2از جملـه اقتصاددانـان شـهری بـود کـه بـه تولیـد مدلـی بـرای ابـراز
برخـی ویژگیهایـی کـه مـدل مـکان مرکـزی بـه آنهـا نپرداختـه دسـت یافـت (کروگمـن،)1995 ،
زیـرا تـا ایـن زمـان هیـچ مـدل دیگـری کـه توضیـح دهنـده روابـط فضایـی شـهرها بـا یکدیگـر باشـد،
وجـود نداشـت .همچنیـن ،فوجیتـا و تیـس بـرای مدلسـازی عمومـی روابـط بیـن شـهری ،بهطـور
ً
انکارناپذیـری از مـدل کروگمـن بهـره بردنـد ،ا گرچـه پژوهـش آنهـا اساسـا در مـورد انباشـت شـهری
بـود ،امـا در توالـی مراحلـی کـه آنهـا آنرا روابـط بیـنشـهری فـرض کـرده بودند ،قـادر به تولیـد مدلی
شـدند کـه خـود آنرا نسـخه فـازی مـدل کریسـتالر نـام نهادهانـد .ایـن مـدل الگویـی بسـیار پیچیـده
از دادوسـتد بـود کـه در آن روابـط افقـی بـر سـاختار هرمـی شـکل نظریـه مـکان مرکـزی اضافـه شـد
(فوجیتـا و تیـس.)2002 ،3
در واقـع آنچـه آنهـا نتیجـه گرفتنـد ،الگویـی ترکیبـی از روابـط بیـنشـهری اسـت کـه پـرد پیشتر به
آن اشـارهکـرده بـود (پـرد .)1977 ،در مقابـل ،برخـی دیگـر از پژوهشـگران و محققـان حـوزه مطالعـات
شـهری و منطقهای ،سلسـلهمراتب شـهری اندازه مبنا را از وجوه مختلفی مورد نقد و بررسـی قرار داده
و در ارائـه پارادایـم نظـری نویـن پیرامـون شـبکههای شـهری گامهای بلندی برداشـتند.
1. Sassen
2. Krugman
3. Fujita & Thisse
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شکل  .1سیر تحوالت تاریخی نظریات و دیدگاههای مرتبط
(منبع :نگارندگان)
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روش تحقیق

هـدف مقالـه حاضـر از یـکسـو تبییـن عقالنیـت معرفتـی و نظـری نویـن حا کـم بـر سـازمان فضایـی
در سیسـتمهای شـهری اسـت تـا بـا پـر کـردن خلا نظـری و معرفتـی محسـوس در ایـن زمینـه ،راه بـرای
تحقیقـات کاربـردی و پیمایشـی بـاز شـود و از سـوی دیگـر سـعی دارد تـا بـه بررسـی تطبیقـی محتـوای
نظری و مبانی هسـتی شـناختی پارادایم سـنتی «صفتمبنا» در برابر پارادایم نوین شـبکهای بپردازد.
اهمیـت موضـوع از آن جهـت اسـت کـه ا گرچـه متأثـر از جنبـش معاصـر ،کاربـرد صر یـح پارادایـم نو یـن
شـبکهای در توضیـح سیسـتم شـهری کارکـردی ضـروری مینمایـد ،غالـب پژوهشهای صـورت گرفته
تهـای
در خصـوص شـبكه شـهری كشـور در سـطوح مختلـف جغرافیایـی تنهـا بـه اسـتفاده از رهیاف 
سـنتی معطـوف شـده و از پرداختـن بـه نقـش روابـط متقابـل میـان شـهرها در توصیـف نظـا م شـهری
بازمانـده اسـت .از ایـنرو ،در ایـن رابطـه دو سـؤال اصلـی تحقیـق عبارتنـد از .1 :چـه تحـول پارادایمی
در حـوزه سـازمان فضایـی سیسـتمهای شـهری شـکل گرفتـه اسـت؟؛  .2ایـن تغییـر پارادایمـی از چـه
خصیصههایـی برخـوردار اسـت؟
ن فضایی
بـا توجـه بـه اینکـه مقالـه حاضـر ،درصدد تبییـن عقالنیت معرفتـی نوین حا کم بر سـازما 
سیسـتمهای شـهری اسـت و محتـوای نظـری رویکردهـای اخیـر را در قیـاس با رویکردهای سـنتی مورد
بررسـی قـرار میدهـد ،روش بـهکار گرفتـهشـده از حیـث هـدف ،از نـوع بنیادیـن و برحسـب روش از

نـوع توصیفـی اسـت .در ایـن مقالـه مبتنـی بـر رویکـرد قیاسـی و بـا تکیـهبـر دانـش پیشـینی ،اطالعـات
بـه روش دادههـای متـن پایـه گـردآوری میشـود و بـا بهرهگیـری از روشهای تحلیل منطقی و اسـتدالل
قیاسـی ماهیـت رویکردهـای نظـری نویـن و چگونگـی رابطـه آنهـا بـا رهیافتهـای سـنتی بهصـورت
نظاممنـد بررسـی میگـردد.
مفاهیم ،رویکردها و دیدگاههای مرتبط با سازمانیابی فضا در سیستمهای شهری
 .1تعاریف و مفاهیم

هـدف ایـن بخـش ،ارائـه تعاریف و مفاهیمی مشـترک با تفسـیر و برداشـت نویسـندگان از واژ گان بهکار
رفتـه در مطالعـه پیـش روسـت .اهمیـت موضـوع از آنجـا ناشـی میشـود کـه در ایـن مقالـه ،از یکسـو
واژ گان بـهکار رفتـه ،متناسـب بـا موضـوع و محتـوای مطالعـات بـا معانی متفـاوت و گاه متضـادی بهکار
گرفتـه میشـوند و از سـوی دیگـر رویکردهـای نظـری حا کـم بـا ارائـه تعاریـف متفـاوت از مفهـوم نظـام
شـهری از یکدیگـر متمایـز میشـوند .از ایـنرو ،بـرای ابهامزدایـی و ممانعـت از التقـاط معنایـی ،ارائـه
تعاریـف و مفاهیـم پایـه در ابتـدای مقالـه جهـت ایجـاد درك مشـترك در مخاطبـان ضـروری مینمایـد.
 .1-1سیستم شهری

در رویکـرد سـنتی از برنامهریـزی منطقـهای ،سیسـتم شـهری بـه مجموعـهای از شـهرهای یـک فضـای

سـرزمینی مشـخص اطلاق میشـود (شـکویی ،)1385 ،بهطور یکـه بنـا بـه اظهـارات سـیمون و بـورن
سیسـتم شـهری در غالـب تفکـرات سـنتی ،مجموعـهای نظامیافتـه از نقـاط شـهری ،در یـک منطقـه
یـا کشـور کـه آنرا فضـای جغرافیایـی مینامنـد ،محسـوب میگـردد کـه بـر اسـاس ویژگیهـای درونـی
و موضعـی خـود ،بـهدور از روابـط فیمابیـن اسـتقرار یافتهانـد (رفیعیـان .)75 :1375 ،امـا وجـه تمایـز
مجموعـه از سیسـتم ،وجـود روابـط میـان عناصـر و وجـه مشـخصه مجموعـه از سـاخت وابسـتگی اجـزا
بـه کلیـت اسـت .بنابـر ایـن دو سـطح از روابـط کـه یکـی شـامل پیوندهـای اجـزا بـا یکدیگـر و دیگـری
ً
که شـامل پیوندهای اجزا با کلیت اسـت و اساسـا عنصر رابطه در این تعاریف از نظام شـهری نادیده
گرفتـه میشـد ،مـورد توجـه قـرار میگیـرد (داداشپـور و مولـودی.)1390 ،
از اواخـر دهـه  1960میلادی و شـکلگیری رویکـرد سیسـتمی ،بـا تعریـف مجموعـهای از شـهرها
بهعنـوان یـک سیسـتم ،توجـه زیـادی بـه روابط متقابل بین شـهرها و توسـعه آنها در سـطح یک منطقه
شـد (تیلور .)2010 ،گسـترش دامنه مطالعات و تکامل تفکر سیسـتم شـهری موجب شـد دخالت عنصر
1

1. Simmons & Bourne
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مهـم رابطـه در سـطوح مختلـف ،در تعریـف سیسـتم شـهری مهـم تلقـی شـود و مدلـی را فراهـم آورد کـه
بهواسـطه آن ،تجزیهوتحلیـل متغیرهـای فضایـی رشـد و تغییـر در کلیـت نظـام ملـی امکانپذیـرشـود.
متأثـر از ایـن نگـرش در سیسـتم شـهری نویـن (ایراندوسـت ،)1391 ،سیسـتم شـهری تنهـا از مجموعـه
سـکونتگاههای شـهری تشـکیل نشـده اسـت ،بلکـه جریانهـا و روابـط فضایـی میـان شـهرها را نیـز
در برمیگیـرد (سـیمونز )1978 ،1و از طریـق مجموعـه کنشهـا و روابـط بیرونـی شـهرها و جایـگاه هـر
یـک در شـبکه پیچیـد ه بیرونـی تعریـف میگـردد (داداشپـور و دیگـران .)1389 ،از ایـنرو ،بـرای
اولیـن بـار برایـان بـری )1964(2در کتابـی بـا نـام «شـهرها ،نظامـی درون نظـام شـهرها» نخسـتین بـار
ایـن واژه را بـه مفهـوم گروهـی از شـهرهای وابسـته و مرتبـط بـه یکدیگـر بـهکار بـرد (عظیمـی.)1382 ،
پـس از او ،پـرد ( )1977بـا تمرکـز بـر مطالعـه روابـط بیـن شـهری در مقیـاس ملـی و منطقـهای ،ایـن
زمینـ ه پژوهشـی را گسـترش داد و سـیمونز مبتنـی بـر ایـن مفاهیـم ،سیسـتم شـهری را متشـکل از دو عنصـر
سـکونتگاههای شـهری بهعنوان گرهها و روابط بین شـهری برشـمرد (سـیمونز )1978 ،که در آن انواع
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نهـای افـراد ،کاالهـا،
مختلـف جریانهـا (برگـر و دیگـران2014 ،3؛ مـا و دیگـران )2015 ،4نظیـر جریا 
پـول و اطالعـات تبلـور مییابنـد .جـان رنـه شـورت 5سیسـتم شـهری را آرایشـی از شـهرهای مختلف که
توسـط جریانهـای جمعیتـی ،کاالیـی و اطالعاتـی بـه یکدیگر پیوند خورده و موجب پویایی سیسـتم
یتـوان در قالـب
کالن خـود میگردنـد ،تعریـف کـرد (شـورت)1984 ،؛ از ایـنرو ،سیسـتم شـهری را م 
تفکـر سیسـتمی ،مشـتمل بـر مجموعـهای از شـهرها دانسـت کـه در کنـش متقابـل و تعامـل دو جانبـه بـا
یکدیگـر عمـل کـرده و در یـک شـبکه سـاختاری و عملکـردی ،باعـث پویایـی و تـداوم زنجیره توسـعه
ملـی ،منطقـهای و محلـی میگردنـد (رفیعیـان .)1375 ،متأثـر از ایـن تعاریف ،از این مفهوم به «شـبکه
شـهری» کـه در سـطح همافزایـی فضایـی مـورد مطالعـه کلیتـی از نقـاط کانونـی و گرهگاهـی و نیـز
مجموعـهای از روابـط اسـت ،تعبیـر میشـود.
 .2-1ساختار و سازمان فضایی در نظام شهری

سـازمان فضایی عبارتسـت از ترتیب و توزیع نظامیافته واحدهای یک مجموعه در فضا ،در راسـتای
عملکردهـای عمومـی مجموعـه (آسـایش .)1375 ،تعریفـی دیگـر ،سـازمان فضایـی را مرا کـز تجمـع
1. Simmons
2. Berry
3. Burger
4. Ma
5. Short

و فعالیتهـای وابسـته بـه آنهـا بـه همـراه روابـط متقابلـی کـه از طریـق شـبکههای ارتباطـی بیـن آنهـا
برقـرار میشـوند ،تلقـی میکنـد (میسـرا .)1368 ،1بـه ایـن اعتبـار سـازمان فضایـی ،ترتیب سـازمانیابی
فعالیتهـای موجـود در فضاسـت .در عیـن حـال ،سـاختار فضایـی نتیجـه محـل سـکونت ،فعالیـت،
قیمـت زمیـن ،بـازار کار ،قوانیـن و مقـررات ،زیرسـاختها و ...در طـول زمـان اسـت .نحـوه سـازمانیابی
سـاختار فضایـی ،تعییـن کننـده چگونگـی عملکـرد شـهر و منطقـه و در نتیجـه نشـاندهنده نحـوه
دسترسـی ،میـزان پایـداری زیسـتمحیطی ،عدالت اجتماعی ،سـرمایه اجتماعی ،میـزان نوآور یهای
فرهنگـی و ...اسـت .سـاختار فضایـی نامناسـب میتوانـد منجـر بـه افزایـش فواصـل میـان افـراد،
فعالیتهـا ،خدمـات و در نتیجـه افزایـش جدایـی و تفکیـک نیـروی کار و بـازار مصرفکننـده،
کاهـش کیفیـت محیطزیسـت و در نتیجـه کاهـش سـطح کیفیـت زندگـی گـردد (هـپ.)2011 ،2
بـر مبنـای رویکـرد اقتصـاد شـهری ،سـاختار فضایـی را میتوان بـه عنوان توزیع فضایـی جمعیت و
فعالیـت و همچنیـن سیسـتم حملونقـل کـه متصـل کننـده جمعیـت بـه فعالیـت اسـت ،تعریـف نمود.
بنابـر ایـن مطالعـه تجزیـه و تحلیل سـاختار فضایی سیسـتم شـهری ،با شناسـایی نحـوه توزیع جمعیت
و فعالیـت آغـاز میشـود (سـان .)2009 ،3بـر ایـن اسـاس میتـوان گفـت کـه هـر سـازمان ،سـاختاری
دارد .لیکـن هـر سـاختار دارای هویـت ویـژه سـازمانی نیسـت .از ایـنرو ،سـاختار فضایـی چگونگـی
آرایش مجموع ه روابط واحدهای یک سیسـتم در نسـبت با کلیت شـبکه و سـازمان فضایی و ترتیب
سـازمانیابی این واحدها در نسـبت با یکدیگر در سـطح فضا اسـت (داداشپور و دیگران.)1393 ،
 .2پارادایم صفت مبنا یا شبکه مبنا؟ کدامیک؟

ن فضایـی و تجزیهو تحلیل سیسـتمهای
در بررسـی پیرامـون دیدگاههـای نظـری مرتبـط بـا حوزه سـازما 
شـهری دو رویکـرد اصلی قابلتمایز اسـت:
الـف) پارادایـم صفـتمبنـا یـا انـدازهمبنـا :ایـن پارادایـم از سیسـتمهای شـهری ،صفـات و ویژگیهـای
منتسـب بـه شـهرها را ناظـر اصلـی بـر سلسـله مراتـب و سـازمانیابی آنهـا میدانـد و معطـوف بـه سـطح
تمرکـز فعالیتهـا و یـا کارکردهـا در یـک مـکان اسـت .بهطور یکـه بـرای دهههـای متمـادی در تفسـیر
مرکزیـت فضایـی شـهرها ،بـهانـدازه جمعیتـی و حـوزه نفـوذ پیرامونـی آنها ،متأثـر از جایگاه آنها در لسـه
مراتـب شـهری و اهمیـت اقتصادیشـان در نظـام شـهری اسـتناد میشـد (کریسـتالر.)1966 ،
1. Misra, R. P.
2. Hepp, S.
3. Sun
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در ایـن پارادایـم ،کانـون توجـه بـر روی صفـات واحـد تحلیـل اسـت .فـرض اصلـی پشـتیبان ایـن
ایـده ،پذیـرش تصـور چیدمـان سلسـله مراتبـی از فضـا در قالـب روابـط «عمـودی» مرکـز _ پیرامونـی و
متأثـر از عامـل فاصلـه اسـت ،بهگونـهای کـه انـدازه ایـن متغیرهـا و فواصـل میـان آنهـا بهتناسـب سـطوح
سلسـله مراتبـی افزایـش مییابـد .در ایـن دوره ،غالـب پژوهشهـای تجربـی بـه سـنجش اهمیـت هـر
شـهر بهواسـطه سـطح تمركـز یـك عامـل مشـخص و بـا تکیـهبـر شـاخصهای صفتـی متمایـل بـود .در
همـه ایـن مطالعـات ،فـرض عمومـی بـر ایـن بـود کـه انـدازه جمعیتـی بیشـتر ،نماینـد ه طیـف وسـیعی از
کاالهـا و خدمـات تخصصـی در دسـترس در یـک مـکان شـهری و همچنیـن شـاخصی از اهمیـت آن
در نظـام اقتصـادی اسـت (لیمتانا کـول ،1دیجیسـت و شـوانن .)2007 ،2متأثـر از ایـن فـرض عمومـی کـه
نقـاط بسـیار مهـم در سیسـتم ،بیشـترین تمرکـز چنیـن کارکردهایـی را در غالـب محصـوالت ،امکانـات
و خدمـات دارا هسـتند در متـون مرتبـط بـا ایـن حـوزه ،حداقـل سـه مجموعـه از صفـات نقطـهای بـرای
اندازهگیـری ایـن کارکردهـا قابلشناسـایی اسـت:
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 .1اولیـن آنهـا ویژگیهـای اجتماعـی _ جمعیتـی یـک نقطـه اسـت کـه بیشـتر توسـط انـدازه جمعیـت
و سـطح سـواد سـا کنان اندازهگیـری میشـود (آتزمـا و لمبـوی1999 ،3؛ هوهنبـرگ و لیـز .)1985 ،ایـن
بـاور وجـود دارد کـه هـر دوی اینهـا بـا اهمیـت یک نقطه در سیسـتم ،دارای همبسـتگی مثبت هسـتند:
انـدازه جمعیتـی زیـاد یـک شـاخص نماینـده بـرای طیـف وسـیعی از کاالهـا و خدمـات تخصصـی
در دسـترس ،در یـک نقطـه اسـت؛ همچنیـن وجـود جمعیـت دارای سـطح باالیـی از تحصیلات،
پیششـرطی بـرای کامیابـی اقتصـادی یـک مـکان محسـوب میشـود؛
 .2دومیـن آنهـا ،بـه ویژگیهـای اقتصـادی مـکان بـر میگـردد کـه از راههـای مختلفـی اندازهگیـری
میشـود ،امـا سـرانه تولیـد ناخالـص داخلـی در مطالعـات بهطور مکرر مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت،
یـک دلیـل آن بـه سـبب سـادگی بهدسـت آوردن ایـن اطالعـات اسـت .همچنیـن درصـد اشـتغال در
ش محـور و پژوهشهـای علمـی نیـز بهعنـوان یـک شـاخص مهـم بـهکار رفتـه اسـت؛
فعالیتهـای دانـ 
 .3اهمیـت یـک نقطـه از بعـد خصلت گردشـگری بر اسـاس تعداد امکانات و عوامل مشـخصکننده
جذابیـت یـک نقطـه بهعنـوان یـک مقصـد گردشـگری تعییـن میگـردد (لیمتانا کـول ،دیجیسـت و
شـوانن.)27 :2007 ،
1. Limtanakool, N.
2. Limtanakool, Schwanen & Dijst
3. Atzema & Lambooy

ب) پارادیـم تعاملـی یـا شـبکهمبنـا :از اوایـل دهـه  1990بـه بعـد ،برخـی از پژوهشـگران سـعی در توسـعه
رویکـرد نوینـی از سـازمان فضایـی داشـتند کـه نقـش روابـط و پیوندهـای بیـن شـهری را در تحلیـل
نظامهـای شـهری مـورد توجـه قـرار داده و جایـگاه هر شـهر را نسـبت بـا موقعیت قرارگیـری آن در فضایی
از جریانهـا میسـنجد (وندرنـپ1927 ،2002 ،1؛ بتـن1995 ،؛ کاما گنـی .)67 ،1993 ،2ایـن رویکـرد
بـر درجـه تعامـل هـر یـک از نقـاط بـا دیگـر نقاط در نظام جریانها اسـتوار اسـت و با تأ کید بـر دادههای
رابطـهای ،کمیـت و کیفـت ،شـکل و محتـوای آرایـش جریانهـا و سـازمانیابی فضـا را هـدف قـرار
میدهـد .رویکـرد شـبکهای میجـرز 3و نظریـه «جریـان مرکـزی» پیتـر تیلـور و دیگـران ،)2010( 4ترجمانـی
از جریانهـا را در ارتبـاط بـا فرآیندهـای فضایـی و مسـتقل از فاصلـه بهدسـت داد و تلقـی متفـاوت و
مجزایـی از روابـط افقـی بیـن شـهری در تعریـف شـبکه شـهری ضـروری سـاخت .از دیـد آنهـا ،سلسـله
مراتـب در کارکردهـا برخلاف سلسـله مراتـب در شـهرها ،بیشـتر متقـارن و دوسـویه اسـت ،پـس روابـط
بیـن شـهرها نـ ه تنهـا عمـودی نبـوده بلکـه روابـط افقـی غیـر محلـی در قالـب روابـط مکملـی ،همیـاری و
همـکاری نیـز بـروز مییابـد (کاپینـری و کامـن1998 ،5؛ کاپلـو2000 ،6؛ میجـرز.)2007 ،
از سـوی دیگـر ،در عصـر اطالعـات ،ابداعـات ترابـری و توسـعه فناور یهـای ارتباطاتـی سـبب
شـده تـا جایـگاه و نقـش نقـاط در نظـام شـهری ،هرچـه بیشـتر بهواسـطه روابـط و جریانهـای درون
شـبکهها مشـخص و توصیـف شـود؛ بهطور یکـه ایـن ویژگیهـا بیـش از آنکـه تابعـی از آن چیـزی
باشـند کـه در درون نقـاط ثابـت شـده ،تابـع جریانهایـی اسـت کـه میـان شـهرها در حـال گـردش

اسـت (لیمتانا کـول ،شـوانن و دیجیسـت .)2007 ،برخـی از پژوهشهـا اسـتنباط روابـط بیـن شـهری
را بـر پایـه سـازمانها و نهادهـای مسـتقر در درون شـهرها پیشـنهاد کردهانـد .در ایـن راهحـل ،مرکز یـت
شـهرها در شـبکه شـهری ،معـادل برخـی از ویژگی(هـای) درونـی آنهاسـت .ایـن ویژگیهـا طیفـی را
بهوجـود میآورنـد کـه از یکسـو میتوانـد در بردارنـده مجموعـهای از کارکردهای سیاسـی _ فرهنگی
_ مالـی (هـال )1966 ،7باشـد و از سـوی دیگـر تمرکـز تعـداد دفاتـر اصلـی شـرکتهای خدماتـی،
1. Van Der Knaap
2. Camagni
3. Van der Knaap
4. Camagni, R. P.
5. Capineri Kamann
6. Capello
7. Hall
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شـرکتهای بـزرگ و ...را بـرای اسـتنتاج یـک شـبکه شـهری بـهکار میگیرنـد (آلدرسـون و بکفیلـد،1
ً
2004؛ درودر و تیلـور2005 ،؛ تیلـور2001 ،؛ راس ،)1987 ،2در حالیکـه ایـن فرضیههـا ظاهـرا معتبـر
بهنظر میرسـد ،شـواهد تجربی پشـتیبانی کننده این نوع روششناسـی ،بسـیار کمیاب اسـت .عالوه
بـر آن ،همانطـور کـه نوردالنـد اشـارهکرده «تلقـی ایـن مقادیـر صفتـی بهعنـوان دادههـای سـاختاری،
بـا ایجـاد اطالعاتـی کـه تنهـا شـبیه دادههـای سـاختاری اسـت ،بهطـور کلـی موجـب از دسـت رفتـن
محتـوای تحلیـل شـبکه میشـود» (نوردالنـد.)2004 ،3
برخـی دیگـر از محققـان در فقـدان دادههـای مناسـب ،از زیرسـاختهای ارتباطـی (بهو یـژه
ً
خطـوط حملونقـل هوایـی) بهـره جسـتهاند امـا ایـن جریانهـا نیـز نمیتواننـد تصو یـر کاملا روشـنی
از روابـط بیـن شـهری را در اختیـار بگذارنـد ،زیـرا بـه ظرفیتهـای حملونقلـی کـه توسـط هـر یـک
از مؤسسـهها انتخـاب میشـود ،بسـتگی دارد و بنابـر ایـن ایـن متغیـر میتوانـد مشـخصهای ناپایـدار
از اهمیـت کارکـردی فعالیـت فرودگاهـی را بازتـاب دهـد ،زیـرا مطالعـه شـبکههای شـهری بهطـور
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عمـده بـه عملکـرد فرودگاههـا یـا راهبردهـای تجـاری خطـوط هوایـی در ارتبـاط قـرار نمیگیـرد .از
ً
ایـنرو تنهـا انـواع نسـبتا متفاوتـی از شـبکه از نـوع مبـدأ _ مقصـد اسـت کـه میتواند بهواسـطه تعریف
پیوندهـا تنهـا میـان شـهرهای مبـدأ و مقصـد نهایـی ،منعکـس کننـده تعامـل بیـن شـهری بـه نحـو
مقتضـی باشـد (نوردالنـد.)2004 ،
بـا توجـه بـه مجمـوع گفتههـا در خصـوص پارادایـم شـبکهای ،میتـوان گفـت کـه بـا تصـور هـر
یـک از شـهرها بهعنـوان جـز اصلـی سـاخت اجتماعـی و تعامـل بیـن آنهـا شـامل انـواع جریانهـای
افـراد ،کاال ،سـرمایه و دانـش بهعنـوان روابـط و پیوندهـا منطقـی بهنظـر میرسـد .از سـوی دیگـر،
افزایـش تعامـل میـان مکانهـا و فضاهـا سـبب شـکلگیری رفتـاری میشـود کـه از آن بـه «رفتـار
شـبکهای» تعبیـر شـده اسـت (بتـن1995 ،؛ کاپللـو2000 ،؛ میجـرز 2005 ،و  ،2007تیلـور،)2010 ،
بهطور یکـه از اوایـل دهـه  1990بـه بعـد ،برخـی از پژوهشـگران بـه توسـعه پارادایـم نوینـی از سـازمان
فضایـی تحـت عنـوان پارادایـم شـبکهای پرداختهانـد (کاما گنـی1993 ،؛ ون درنـپ2002 ،؛ مـارول
و دیگـران.)2015 ،4
1. Alderson & Beckfield
2. Ross
3. Nordlund
4. Marull et al

بحث؛ مقایسه تطبیقی مختصات انگاره نظری نظام شبکهای در برابر سلسله مراتبی
 .1فضای مکانها در برابر فضای جریانها

سـازماندهی فعالیتهـای اجتماعـی و اقتصـادی بـه دو شـیوه متبایـن امکانپذیـر میشـود :یکـی
«فضـای مکانهـا» کـه در آن کارکردهـای یـک محـل از ویژگیهـای محتویـات درون مرزهـای آن
مشـتق میشـود و دیگـری «فضـای جریانهـا» کـه در آن کارکردهـای محـل ،در رابطـه بـا دیگـر محلهـا
بهوجـود میآیـد (کسـتلز .)1996 ،بـا پایـان قـرن بیسـتم میلادی ،نوآور یهـای فنـاوری و تغییـرات
سـاختاری ،اقتصـاد شـهرها را بـه وابسـتگی هـر چـه بیشـتر بـ ه عوامـل واقـع در میـان شـهرها سـوق داد و
افزایـش سـطح روابـط بیـن شـهری ،اجـازه مبادلـه منابـع کلیـدی و توسـعه همکار یهـای بیـن شـهری
و صرفهجوییهـای ناشـی از مقیـاس را هرچـه بیشـتر ممکـن سـاخت ،زیـرا بـا توسـعه پیشـرفتهای
فنـاوری ،فواصلـی کـه این شـهرها پوشـش میدهند و طیف شـهرهایی که با آنها پیونـد برقرار میکنند،
هـر چـه بیشـتر گسـترش مییابـد (فریدمـن.)1986 ،1
فضـای جریانهـا بهعنـوان اجـزای مـادی و غیرمـادی شـبکههای اطالعاتـی جهانـی معرفـی
میشـود کـه از آن بـرای توصیـف اقتصـاد بالدرنـگ و دور بـرد بهـره گرفتـه میشـود کـه سـطح باالیـی
از تجـرد فرهنگـی در فضـا و زمـان و تعامـل پویـای آنهـا در کنـش بـا جامعـه عصـر دیجیتـال اسـت.
ایـن مفهـوم مکانهـای دوردسـت ،امـا دارای کارکردهـا و مفاهیـم مشـترک را بـر اسـاس جریانهـای
الکترونیکـی و کریدورهـای حملونقـل سـریع بـه یکدیگـر پیونـد میدهـد و بـر منطقـی متمایـز از مـدل
مرکزیـت مکانـی مبتنـی اسـت کـه در آن همکار یهـا ،بـدون توجـه بـه موانـع فاصلـهای ممکـن شـده
نهـا بـود
اسـت ،درحالیکـه پیشتـر ،جدایـی گزینـی و مهـار کـردن منطـق تجربـهشـده در فضـای مکا 
و هزینههـای حملونقـل و صرفههـای اقتصـادی ناشـی از مقیـاس ،نیروهـای اصلی فرم دهنده سـازمان
فضایـی نواحـی شـهری بهشـمار میرفـت (کاپلـو.)2000 ،
 .2مرکزیت مکانی در برابر مرکزیت شبکهای

در نظریه مکانهای مرکزی کریسـتالر ،موقعیت هر شـهر در سلسـله مراتب شـهری با کارکرد اقتصادی
آن در نظـام شـهری مرتبـط اسـت ،بهطور یکـه مرکزیـت مکانـی شـهرها از موقعیـت نسـبی قرارگیـری
آنهـا در نسـبت بـا دیگـر شـهرها در طـول مسـیرهای حملونقلـی ناشـی میشـود .ایـن ویژگـی از یـک
سـو وسـعت ناحیـه پیرامونـی و از سـوی دیگـر پیچیدگـی کاالهـا و خدمـات ارائـهشـده توسـط آنهـا را
افزایـش داده و درنهایـت منجـر بـه افزایـش جمعیـت شـهری میشـود .ایـن در حالـی اسـت کـه در
1. Friedman
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چنـد دهـه اخیـر ،شـهرها بـرای بهدسـت آوردن قلمـرو اقتصادی وسـیعتر کـه با اسـتفاده از کریدورهای
حملونقلـی سـریع و زیرسـاختهای ارتباطـی تسـهیل میشـود ،بـه افزایـش کنـش متقابـل بـا یکدیگـر
پرداختـه و وسـعت منطقـهای را کـه میتوانـد بهعنـوان محـدوده بالقـوه بـازاری در نظـر بگیرنـد،
گسـترش میدهنـد (داداشپـور و دیگـران .)1393 ،نتیجـه چنیـن رفتـاری ،شـکلگیری شـبکهای از
شـهرها بـا روابـط افقـی و غیـر سلسـله مراتبـی اسـت کـه در قالـب نظـام مرکزیـت مکانـی قابـل توضیـح
نیسـت (بتـن.)1995 ،
ایـن گـذار بـر ظهـور سلسـله مراتبـی شـبکه مبنـا داللـت دارد کـه در آن شـهرهای مسـلط در
راس سلسـله مراتـب ،آنهایـی هسـتند کـه بهعنـوان نقـاط اساسـی بـرای منابـع در جر یـان و از طر یـق
شـبکههای بیـن شـهری ،خدماترسـانی میکننـد (فریدمـن .)1986 ،از ایـن نظـرگاه ،نظـام شـبکه
ً
شـهری ایـن امـکان را فراهـم مـیآورد کـه کارکردهای مسـتقر در مرا کـز منفرد بدون اینکـه لزوما بخواهند
انـدازه جمعیتـی خودشـان را بـاال ببرنـد ،بتواننـد برخـی از مزیتهـای بالقـوه قابـل تصـور را بهواسـطه
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مدیریـت جابهجایـی دنبـال کننـد (کاپلـو .)2000 ،بـر ایـن اسـاس هرچـه نیروهـای سـازماندهنده
فعالیتهـای اقتصـاد شـهری از مـکان و انـدازه بـه شـبکه و مرکزیـت تغییـر مییابند ،تفکر رشـد شـهری
نیـز تغییـر مییابـد (نیـل .)2010 ،از ایـنرو ایـن ایـده کـه رتبهبنـدی سـاده شـهرها بـر اسـاس یـک یـا
چنـد متغیـر ،ماننـد انـدازه جمعیـت ،وجـود ارتباطـات سلسـله مراتبـی ماهـوی بیـن شـهرها را اثبـات
میکنـد توسـط بسـیاری از پژوهشـگران کـم اهمیـت تلقـی شـده اسـت .در چنیـن نظامـی ،شـهرها در
سلسـله مراتـب ثابتـی از مکانهـای پایـهای بـا مرا کـز مسـلط در راس هرم اسـتوار نشـدهاند ،ز یـرا ا گرچه
موقعیـت مکانـی شـهرها ثابـت اسـت موقعیـت فضایـی آنهـا و اهمیتشـان در سلسـله مراتـب دائمـا در
حـال تغییـر اسـت (میچلسـون و ویلـر1994 ،1؛ میـر1986 ،2؛ اسـمیس و تیمبرلیـک2001 ،3؛ نیـل.)2010 ،
در ایـن شـبکه ،مرکزیـت نـه مبتنـی بـر موقعیـت مکانـی بلکـه در نسـبت بـا جایـگاه هـر شـهر در شـبکه
جریانهـا تعریـف میشـود.
 .3روابط عمودی و یکطرفه در برابر روابط افقی و دوطرفه

کاما گنـی و سـالون در زمـره اولیـن پژوهشـگرانی بودنـد کـه در پاسـخ بـه کاسـتیهای پارادایـم سلسـله
مراتـب انـدازه مبنـا ،بـه ارائـه رویکـردی جدیـد بـرای توضیـح واقعیـات فضایـی اهتمـام ورزیدنـد
1. Mitchelson & Wheeler
2. Meyer
3. Smith & Timberlake

(کاما گنـی و سـالون .)1993 ،آنهـا اظهـار داشـتند کـه ا گـر فـرم سلسـله مراتـب شـهری ،توسـط اثـر متقابل
بیـن نیروهایـی نظیـر صرفههـای ناشـی از مقیـاس ،حداقـل انـدازه تولیـد کارآمـد ،ترا کـم تقاضـا و اندازه
ص شـده _ آنگونـه کـه در مـورد مـدل کریسـتالر مطـرح اسـت _ بـه همـان انـدازه
بـازار از پیـش مشـخ 
ِ

نیروهـای تولیـدی دیگـر ،کـه در مقیـاس اقتصـاد خـرد و مقیـاس محلـی بنگاههـا ،عاملیـت دارد،

میتوانـد بهعنـوان نیروهـای پیـش برنـده پارادایم جدید «شـبکه» در نظر گرفته شـود .بـر پایه همانندی
شـبکههای میـان شـرکتها ،کاما گنـی و سـالونه ،شـبکههای بیـن شـهرها را نیـز بهعنـوان «سیسـتمی»
ی افقـی و غیـر سلسـله مراتبـی ،در میـان مرا کـز تخصصـیشـده،
از روابـط و جریانهـای بهطـور ماهـو 
فراهمکننـده صرفههـای خارجـی و یـا صرفههـای ناشـی از تخصصـی شـدن /روابـط مکملـی /تقسـیم
فضایـی نیـروی کار و همافزایـی /همیـاری /نـوآوری تعریـف کردند (کاما گنی و سـالون .)1993 ،پس
از آنهـا ،میجـرز بـا اتـکا بـه اظهـارات خـود پیرامـون شـبکههای شـهری ،بـه شناسـایی «پارادایـم تغییـر»
بـا اسـتفاده از «مـدل شـبکه» و جایگزینـی آن بـا نظریـه مـکان مرکـزی پرداخـت و ایـن دو را درسـت
در نقطـه مقابـل یکدیگـر قـرارداد (میجـرز .)246 :2007 ،از دیـد او سلسـله مراتـب ،توالـی عمـودی و
صعودکننـد ه اسـت و از همیـن رو سلسـله مراتـب شـهری بـر روابـط بیـن شـهری رقابتـی داللـت دارد ،اما
ایـن تنهـا شـکل از روابـط نیسـت کـه بیـن شـهرها اتفـاق میافتـد.
بنابر اظهارات میجرز ،سلسله مراتب بیشتر از آنکه با شهرها در رابطه باشد ،با کارکرد آنها در ارتباط
است .سلسله مراتب در کارکردها متفاوت از سلسله مراتب در شهرها و برخالف آن ،بیشتر متقارن و دو
سـویه اسـت؛ نکتـهای کـه داللـت بـر ایـن موضـوع دارد کـه روابط بین شـهرها ممکن اسـت تنهـا عمودی
نبـوده بلکـه نظیـر روابـط مکمـل کـه بیـن شـهرهای بـا اندازههای مشـابه و یا حتی متفـاوت بـروز مییابد،
میتوانـد در ماهیـت افقـی باشـد (میجـرز .)2007 ،این موضـوع با در نظر گرفتن اینکه نظریه مکان مرکزی
تنهـا روابـط نامتقـارن (یکطرفـه) و عمـودی بین مکانهای شـهری را در نظر میگیـرد ،اهمیت مییابد.
البتـه ایـن دالیـل بدیـن معنـا نیسـت کـه شـهرها بهصـورت سلسـله مراتبـی سـازمان نیافتهاند ،بلکـه منظور
این اسـت که روابط بین شـهرها چیزی بیش از این سلسـله مراتب اسـت (لسـجر.)2006 ،
 .4رقابت سلسله مراتبی در برابر همافزایی شبکهای

بنـا بـه اظهـارات پـاول و تامسـون (پـاول1990 ،1؛ تامسـون ،)2003 ،2رقابـت سلسـله مراتبـی در تقابـل بـا
همـکاری شـبکهای قـرار دارد ،زیـرا ایـن تمایـز اساسـی بهطـور کلـی در سـازمان اجتماعـی وجـود دارد و
1. Powell
2. Thompson
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ً
بنابـر ایـن از روابـط بیـن شـهری فراتـر مـیرود .پـس سلسـله مراتـب و شـبکه اساسـا از یکدیگـر متقاوتنـد
و هرگـز نبایـد بهجـای یکدیگـر بـهکار رونـد .پـس از آنهـا ،کاپینـری و کامـن (کاپینـری و کامـن)1998 ،
از جملـه پژوهشـگرانی بودنـد کـه پیدایـش و ظهـور شـبکههای شـهری را بـا مفاهیـم اقتصـادی مرتبـط
دانسـته و شـبکهها را بـه دو نـوع کانونـی و تارعنکبوتـی دسـتهبندی کردنـد کـه در دسـته نخسـت
شـهرهای یـک شـبکه شـهری دارای ویژگیهـای مشـابهی هسـتند و بـه سـبب دسـتیابی بـه برخـی از
انـواع اهـداف یـا عالیـق مشـترک بـه یکدیگـر ملحق شـدهاند ،زیـرا با اشـترا کگذاری هدف مشـترک،
فعالیـت یـا خدمـات دارای مصالـح مـوازی و زنجیرههـای ترا کنـش هسـتند .در مقابـل دسـته نخسـت،
شـبکههای تارعنکبوتـی قـرار دارنـد کـه در آن برخلاف نـوع کانونـی ،شـهرهای منفـرد در غالـب
نقشهـای اقتصـادی متمایـز عمـل کـرده و امکانـات ،فعالیتهـا ،محیطهـای سـکونتی و شـغلی
متفاوتـی را میزبانـی میکننـد و توسـط فعالیتهـای متفـاوت و مکمـل ،از طریـق مسـیرهایی پیاپـی بـه
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ل میشـوند .آنهـا اظهـار داشـتند کـه در زندگـی حقیقـی ،شـبکهها و از جمله شـبکههای
یکدیگـر متصـ 
ً
شـهری دارای دو جنبـه تارعنکبوتـی و کانونـی هسـتند .سـپس کاپلـو ( )2000شـبکه شـهری را اساسـا
شـامل سـه عنصر شـبکه ،صرفههای خارجی ناشـی از شـبکهای شـدن و همکاری دانسـت .پس از او،
میجـرز متأثـر از دسـتاوردهای کاپینـری و کامـن نشـان داد کـه شـهرها بهواسـطه تفـاوت در نقشهـای
اقتصـادی ،دارای روابطـی مکمـل و بهواسـطه سـازماندهی منطقـهای ظرفیتهـا یـا چارچوبهـا
دارای روابـط همافزایـی و همیـاری هسـتند؛ بهطور یکـه در شـبکههای کانونـی ،همافزایـی افقـی و در
شـبکههای تارعنکبوتـی ،همافزایـی عمـودی قابلدسـتیابی اسـت (میجـرز.)2005 ،
همافزایـی افقـی از همیـاری ،کـه ایجادکننـده صرفههـای ناشـی از مقیـاس و اثـرات خارجـی
شـبکهای مثبـت اسـت حاصـل میشـود ،در حالیکـه همافزایـی عمـودی مـازاد ارزش ناشـی از
تجمـع یـا اثـرات تخصصـی شـدن اسـت کـه در آن فعالیتهـای مکمـل ،سـازوکاری کلیـدی بـرای
تهـا میـان عوامـل
ایجـاد همافزایـی اسـت و از فرآیندهـای تخصصـی شـدن ،بـاز توزیـع منابـع و فعالی 
شـرکتکننده ،مطابـق بـا قابلیـت رقابتپذیـری آنهـا حاصـل میشـود .ایـن دو همافزایی زمینه تشـکیل
دو نـوع شـبکه شـهری همـکار و شـبکه شـهری مکمـل را فراهـم مـیآورد .در دسـته نخسـت ،روابـط
همیـاری و همـکاری بـه مشـابهت در فعالیتهـا یـا نقشهـای اقتصـادی ایفـا شـده هـر یـک از شـهرها
مرتبـط اسـت و در دسـته دوم ،روابـط مکمـل بـه ماهیـت ویـژه روابـط بیـن دو یـا چنـد فعالیـت یـا
ً
مـکان نسـبتا غیرمشـابه برمیگـردد ،زیـرا یـک شـهر بـ ه تنهایـی طیـف کاملـی از کارکردهـای اقتصادی،
تسـهیالت شـهری یـا محیطهـای سـکونتی و تجـاری را فراهـم نمـیآورد ،بلکـه کل سیسـتم شـهرهای

درون یـک منطقـه اسـت کـه چنیـن طیفـی را تأمیـن میکننـد ،بنابـر ایـن شـهروندان و شـرکتهای هـر
ی شـده بسـیار بزرگتـری از کارکردهـای
یـک از شـهرها میتواننـد از میـان مجموعـه متنـوع و تخصصـ 
شـهری کـه شـهرهای دیگـر ارائـه میدهنـد ،بهرهمنـد شـوند کـه از آن بـه اثـرات خارجـی و صرفههـای
اقتصـادی ناشـی از تجمـع تعبیـر میشـود.

شکل  .2گونهشناسی شبکههای شهری بر مبنای نوع روابط بین شهری
(منبع :نگارندگان)
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 .5روابط محلی در برابر روابط غیر محلی

بسـیاری از مطالعاتـی کـه تـا ایـن دوره انجـام گرفتـه _ دربـاره برجسـتگی و اهمیـت فرآیندهـای مـکان
مرکـزی بـرای درک شـهرها _ بهعلـت فروگـذاری ایـن مـدل در بررسـی روابـط غیـر محلـی و غیـر سلسـله
مراتبـی ،بـا دیـده تردیـد نگریسـته شـده اسـت (تیلـور .)2010 ،مطابـق مطالعـات انجـام شـده توسـط
هوهنبـرگ و لیـز ( ،)1985عمدهفروشـی ،مبادلـه دور بـرد و یـا روابـط افقـی ،نشـاندهنده نیـاز بـه یـک
نظریـه شـهری ثانویـه از روابـط خارجـی بـرای درک توسـعه شـهری اسـت؛ همچنیـن کو یـج )1992(1و
لسـجر ( )1990بـا اشـاره بـه پژوهـش ونـس ( )1970ابـراز داشـتند کـه نظریـه مـکان مرکـزی تنهـا میتوانـد
بخشـی از روابـط بیـن شـهری را توصیـف کنـد .امـا در ایـن دوره هارلـد )2004(2مبتنـی بـر مطالعـات
قبلـی انجامشـده ،از شـبکههای تجـاری کـه در آنهـا بسـیاری از تجـار و شـرکتهای بازرگانـی نیـز
لحاظ میشـوند ،جانبداری کرد .اینچنین تحلیل شـبکه اجتماعی از کنش دادوسـتدگران بسـیار
پیچیدهتـر از سلسـله مراتـب مـکان مرکـزی اسـت ،زیـرا پیچیدگـی رفتـار آنهـا نمیتوانـد بـه آسـانی بـا
مدلهـای سلسـله مراتبـی یـا آمـاری بـرآورد شـود (مـورای . )2000 ،3ایـن پیچیدگـی توسـط لسـجر ()2006
1. Kooij
2. Harreld
3. Murray
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در مدلـی بـا عنـوان «نظـام دروازهای» کـه در پیشـبرد ایـن زمینـه پژوهشـی سـهم قابـل توجهـی داشـت،
بهروشـنی توضیـح داده شـد .علاوه بـر ایـنِ ،تیلـورُ ،هیلـور و ِوربرو ِگـن ( )2010بـا تدو یـن نظر یـه مرکز یـت
جریانـی در مقابـل نظریـه مرکزیـت مکانـی ،تمایـز در تعریـف روابـط خارجـی شـهرها را نقطـه آغـازی
بـرای نامیـدن آنهـا بهعنـوان دو فرآینـد متمایـز میداننـد و معتقدنـد کـه .1 :روابـط خارجـی عمومـا
عمـودی ،پیونـددهنـده مکانهـای شـهری بـه حـوزه نفوذشـان کـه « »town-nessنامیـده شـده و ناظر
بـر ابعـاد محلـی و تحـت نظریـه مرکزیـت مکانـی قابـل توضیـح اسـت؛  .2روابـط بین شـهری کـه عموما
افقـی و فراتـر از محـدوده جغرافیایـی حـوزه نفـو ذ روی میدهنـد « »city-nessناظـر بر ابعـاد غیر محلی
و تحـت نظریـه مرکزیـت جریانـی و مـدل شـبکهای قابـل توضیـح اسـت.
بر اساس این مطالعه ،روابط سلسله مراتبی میان مکانهای شهری تنها بخشی از درک روابط بین
شـهری اسـت و روابط «عمودی» ناشـی از تفکر مکان مرکزی ،تلقی متفاوت و مجزایی از روابط «افقی»
را در شـبکه شـهری مطـرح میکنـد ،در حالیکـه نظریـه جریـان مرکـزی پیرامـون بـه میـان آوردن روابـط
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(نـوع دوم) غیـر محلـی بـه یـک مـکان شـهری بـرای خلـق جهـان شـهری مرکـب از افـراد ،کاالهـا و ایدهها
اسـت (تیلـور »city-ness« .)2010 ،فراینـدی شـبکهای اسـت کـه شـهرهای مسـتقر در مناطـق مختلـف را
بـه یکدیگـر پیونـد میزنـد کـه این مفهوم ،پسکرانـهای جهانی 1را تعریف میکند ،چیزی که بسـیار فراتر
از مفهـوم پسکرانـه محلـی اسـت (تیلـور .)2004 ،بـه ایـن سـبب کـه همـ ه مکانهـای شـهری دارای حـوزه
نفوذی هسـتند که برای حومهها و شـهرهای کوچک پیرامون خود به تولید میپردازند ،اما اهمیت این
فرایندهـا بسـته بـه مکانهـای شـهری مختلف متفـاوت خواهد بود .نکتـه اصلی در این اسـت که بهطور
یشـوند و بیشـتر
عمومـی ،مکانهـای شـهری بزرگتـر ،کمتـر توسـط فرآیندهای « »town-nessتشـکیل م 
تحت تأثیر فرآیندهای روابط خارجی شـهری از نوع ثانویه آن یعنی« »city-nessهسـتند (تیلور.)2010 ،
بنابر این ،از نظر تیلور بهدلیل اینکه این شـهرها ،متشـکل از فرآیندهای شـبکهای هسـتند ،همه شـهرها در
یـک شـبکه بـه یکدیگـر نیازمنـد بوده و در اجتماعی شـبکهای ،معنـا پیدا میکنند.
 .6اقتصاد کشاورزی و صنعتی در برابر اقتصاد خدماتی و مولد

در ایـن دوره کاما گنـی و سـالونه ( )1993و پـس از آنهـا بتـن ( )1995بـر این بـاور بودند که مدل مرکزیت
یکـه مرکز یـت جریانـی در
مکانـی بـرای صرفهجوییهـای صنعتـی عمومیـت بیشـتری داشـته در حال 
صرفههـای بخـش خدمـات بیشـتر تبلـور مییابـد؛ زیرا بهعقیـده کارتیر (کارتیـر )2002 ،2زمینـه مطالعاتی
1.Hinter world
2. Cartier

«روسـتایی _ منطقهای» کریسـتالر واقع در منطق ه کشـاورزی مترا کمی در جنوب آلمان در شـکلگیری
نظریـه مرکزیـت مکانـی بیتأثیـر نبـوده اسـت .پـس از آنهـا ،میجـرز ( )2007نظریـه مـکان مرکـزی را
بهعنـوان ویژگـی «اقتصادهـای صنعتـی» ،پیـش از عصـر «اقتصادهـای خدماتـی» توصیـف کـرده و
اظهـار داشـت یـک مالقـات مختصـر بـا هـر مرکـز خریـد امـروزی ،دربـاره ایـن ایـده کـه مرکزیـت مکانـی
مفهـوم کنونـی پسـاصنعتی خـود را نـدارد ،تردیـد بهوجـود مـیآورد .عالوه بـر او ،جان فریدمـن ()1986
نیـ ز بـر ایـن بـاور اسـت کـه نوآور یهـای فنـاوری و تغییـر سـاختاری ،اقتصـاد شـهرها را بـه وابسـتگی هـر
چـه بیشـتر روابـط میـان شـهرها سـوق داده و افزایـش سـطح روابـط آنهـا ،اجـازه مبادلـه منابـع کلیـدی و
توسـعه همکار یهای بین شـهری و صرفهجوییهای ناشـی از مقیاس را هر چه بیشـتر ممکن میکند،
زیرا با توسـعه پیشـرفتهای فناوری ،فواصلی که این شـهرها پوشـش میدهند و طیف شـهرهایی که
بـا آنهـا پیونـد برقـرار میکننـد هـر چـه بیشـتر گسـترش مییابـد.
مانوئـل کسـتلز ( ،)1989بـر ایـن بـاور اسـت کـه مکانهای دوردسـت امـا دارای کارکردهـا و مفاهیم
مشـترک بـر اسـاس جریانهـای الکترونیکـی و کریدورهـای حملونقـل سـریع بـه یکدیگـر اتصـال
مییابنـد .در حالیکـه محدودیـت کالبـدی ،فاصلـه ،جدایـی گزینـی و ..منطـق تجربـهشـده فضـای
مکانهاسـت و در نظریـه مـکان مرکـزی بـه آن توجـه شـده ،در حالیکـه الزامـات عصر حاضـر با فضای
جریانهـا نظریهپـردازی متفاوتـی را میطلبـد.
مطابـق بـا گفتـه ساسـن ( ،)2001-1991خدمـات مولـد برتـر بهعنـوان بخشـی مورد توجـه در اقتصاد
جهانـی تفسـیر میشـوند .آنهـا از طریـق حـل مسـائل عملیاتـی در اقتصـاد فراملـی بـه سـرمایه جهانـی
خدماترسـانی میکننـد .ایـن خدمـات در چنـد دهـه گذشـته بـه شـکل کالنـی توسـع ه یافتـه و
بهطـور وسـیع در شـکلگیری مشـاغل جدیـد نقـش داشـتهاند و بـا ایـن واسـطه بـر پویایـی و پیچیدگـی
مکانهـای شـهری کـه شـهرهای جهانـی خواندهشـدهاند ،افزودهانـد .یک ویژگی کلیدی این شـهرها
ایـن اسـت کـه سـازوکارهای جایگزینـی واردات ،در مقیـاس جهانـی بـرای فراهـم آوردن شـبکه شـهری
جهانـی عمـل کـرده اسـت.
از دیـد نیـل ( )2010عوامـل فضایـی نظیـر انـدازه و عوامـل رابطـهای نظیـر شـبکه در توصیف اقتصاد
و سـاختار سیسـتم شـهری توامـا عمـل میکننـد و هـر چـه نیروهـای سـازماندهنده فعالیتهـای اقتصـاد
شـهری از مـکان و انـدازه بـه شـبکه و مرکزیـت تغییـر مییابنـد ،تفکر رشـد شـهری نیز تغییـر مییابد .وی
با قرار دادن نظریه مکان مرکزی در مقابل نظریه شـبکهای و ارائه شـواهد تجربی از سـیر تحولی شـبکه
ت متحـده آمریـکا طـی یـک قرن گذشـته ،به اثبات نمـود عینی این گـذار پرداخت .متأثر
شـهری ایـاال 
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از ایـن تغییـرات و دسـتاوردهای پژوهشـی اسـت کـه پارادایـم شـبکهای بهعنـوان انـگاره نظـری مسـلط
در ایـن حـوزه پژوهشـی بهشـمار مـیرود و پژوهشـگران زیـادی را بـا خود درگیر کرده اسـت.
نتیجهگیری

در رویکـرد سـنتی از برنامهریـزی منطقـهای ،سیسـتم شـهری به معنای مجموعهای نظـام یافته از نقاط
شـهری اسـت کـه در یـک منطقـه یـا کشـور بـر اسـاس ویژگیهـای درونـی و موضعـی خـود ،بـهدور از
روابـط فیمابیـن اسـتقرار یافتهانـد .ایـن تعریـف از سیسـتم شـهری ،صفـات و ویژگیهـای منتسـب بـه
شـهرها را ناظـر بـر سلسـله مراتـب و سـازمانیابی آنهـا میدانـد و معطـوف بـه سـطح تمرکـز فعالیتها و یا
کارکردهـا در یـک مـکان اسـت؛ بهطور یکـه در تفسـیر مرکزیـت فضایی شـهرها ،بهانـدازه جمعیتی آنها
در سلسـله مراتب شـهری و اهمیت اقتصادیشـان در نظام شـهری اسـتناد میشـود .پساز این دوره و
بـرای اولیـن بـار والتـر کریسـتالر بـا طـرح نظریه مرکزیت مکانی تنها روابط سـاده بـاال _ پایین ،عمودی و
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یکطرفـه را بهعنـوان مؤلفههـای محلـی در روابـط خارجـی توصیـف کـرد کـه طـی آن شـهرها بهعنوان
مرا کـز ارائهدهنـده خدمـات و خردهفروشـی بـه حوزه نفوذشـان نگریسـته میشـود.
بـا ایـنحـال از اواخـر دهـه  1960میلادی و شـکلگیری رویکـرد سیسـتمی ،بـا تعر یـف مجموعـهای
از شـهرها بهعنـوان یـک سیسـتم ،توجـه زیـادی بـه روابـط متقابـل بیـن شـهرها و توسـعه آنهـا در سـطح
یـک منطقـه شـد و برخلاف گذشـته عنصـر رابطـه در تعریـف نظـام شـهری هـر چـه بیشـتر مهـم تلقـی
شـد ،بهطور یکـه جایـگاه هـر شـهر در نظـام شـهری در نسـبت بـا موقعیـت قرارگیـری آن در فضایـی از
ن چیـزی باشـند که در درون نقاط ثابتشـده،
جریانهـا سـنجیده میشـود و بیـش از آنکـه تابعـی از آ 
تابـع جریانهایـی اسـت کـه میـان شـهرها در حـال گـردش اسـت.
ا گـر چـه نظریـه مـکان مرکـزی دارای قابلیـت توضیـح برخـی از کارکردهـای شـهری اسـت ،امـا
اطالعـات کمـی در مـورد توزیـع دیگـر کارکردهـای شـهری کـه بـه تعاملات دور بـرد متکـی اسـت در
اختیـار میگـذارد و در آن سـازمان فضایـی تبـادل عمدهفروشـی کـه فراتـر از محـدوده جغرافیایـی
حـوزه نفـوذ روی میدهنـد ،نادیـده انگاشـته میشـود .در حالیکـه فـروض قـراردادی نظر یـه مـکان
مرکـزی ،ترجمانـی مرتبـط بـا فرآیندهـای مکانـی محـدود بـه حـوزه نفـوذ و متأثـر از عامـل فاصلـه را در
اقتصـاد کشـاورزی و صنعتـی در اختیـار میگذاشـت ،در عصـر اطالعـات ،ابداعـات ترابـری و توسـع ه
فناور یهـای ارتباطـی متأثـر از جنبـش معاصـر بـه سـمت اقتصادهـای خدماتـی ،افزایـش قابلیـت
دسترسـی بیـن مکانهـا و جابهجایـی و سـیالیت افـراد ،کاالهـا ،اطالعـات و سـرمایه بـه نظریهپـردازی

دیگـری ،متفـاوت از نظریـه مـکان مرکـزی نیازمنـد اسـت .ایـن نظریـه ثانویـه کـه بـا عنـوان «جر یـان
مرکـزی» شـناختهشـده ،ترجمانـی از جریانهـا را در ارتبـاط بـا فرآیندهـای فضایـی و مسـتقل از فاصلـه
بهدسـت میدهـد و تلقـی متفـاوت و مجزایـی از روابط بین شـهری را در غالـب روابط افقی و دو طرفه
کـه پیشتـر نادیـده گرفتـه میشـد ،در تعریـف شـبکه شـهری ضـروری میسـازد .زیـرا سلسـله مراتـب در
کارکردهـا برخلاف سلسـله مراتـب در شـهرها بیشـتر متقـارن و دو سـویه اسـت و در چارچـوب پارادایـم
شـبکهای روابـط بیـن شـهرها نـه تنهـا عمـودی نبـوده ،بلکـه روابـط افقـی در قالـب روابـط مکملـی،
همیـاری ،همیـاری و همـکاری نیـز بـروز مییابـد.
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Abstract
By reviewing the literature of spatial organization and analyzing urban systems
as an interdisciplinary field, two different paradigms have been recognized: sizebased and network-based paradigms. The first one relies on the definition of urban
system as a collection of nodes (urban settlements) organized based on their
internal attributes. This paradigm, while ignoring interaction among them, focuses
on the concentration of activities or functions in nodes. In the last few decades
and with the emergence of the system approach, defined as “an interdependent
national or regional set of cities” as a system, considerable attention has been paid
to investigating reciprocal interurban relationships. In this period, the element of
interaction became more important in the description of urban systems. Following
this, since the position of a given city in the urban system is a function of interurban
flows, it is affected by the relationship with others. This approach considers the
interurban relationship as horizontal and non-local interactions, which are features
of service economies versus industrial economies. Thus, to understand and apply
these approaches, first, the theoretical literature on space organization in urban
systems and its evolution were reviewed; then, the new dominant theoretical and
epistemological rationality, with its attributes and components, was explained,
compared and categorized in order to develop new insights for operational
research. This article is fundamental in its objective, and has employed descriptive
methodology based on contextual data to do a comparative study of theoretical
content and ontological basics of traditional approaches versus new ones.
Keywords: spatial organization, urban systems, size-based paradigm, networkbased paradigm.
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