
 

 
 

معرفی شده است.  ییجغرافیامطبوعات  ای در پارادایم رابطه ،المللیاستفاده از منابع جغرافیایی بین خیر باطی دو سال أ

اجازه به خود کند، وان کسی که از جغرافیا ارتزاق میم به همه اساتید گرانقدر جغرافیا و به عنصاحب این قلم ضمن احترا

ای تنها از سوی معدود افراد غیر جغرافیدان مطرح رابطه نباید تصور کرد که پارادایمدهد که چنین طرح مساله نماید که می

ای جغرافیا به پارادایم رابطهای دیرینه دارد. بین اجزای جغرافیا است که سابقه شده است و یا این درک، همان وجود روابط

اطالعات، از سوی گروهی ای جغرافیایی با استفاده از پارادایم تحلیل فضایی متعاقب انقالب فناوری هپدیدهدنبال ضعف توجیه 

های جدید به هیچ وجه از ارزش رائه شده است اما ارائه پارادایمشناسی مشخص اشناسی و روشدانان با معرفتاز جغرافی

های ای بر پلهرود و نظریات جدید، پلهای به پیش میبه صورت پلهخت بشر کاهد زیرا همیشه شناهای قبلی نمیپارادایم تاریخیِ

 گذرد.  ای از نظر میرابطه ، منشأ پارادایممختصربیشتر موضوع در این  نافزاید. در راستای روشن شدموجود شناخت بشر می

که در آن  یخاص طیشرا ریبه شدت تحت تأث یاقتصاد و عمل وجود داشت که اقدام عمیقی، شناخت 1980دهه  لیاز اوا

 هادهیا نیا .استفاده کرد "ییجبر فضا"رد مفهوم  یبرا ییهادهیا نی، از چن1کگوردون کالر .ردیگیشکل م ،افتدیاتفاق م

از حد  شیب میو نسبت به مسئله تعم ،3گسترش یافت یاقتصاد یایدر جغراف 2"محور آژانس" کردیرو کصورت  ی به متعاقبا  

تحقیق   قیاز طر ،"ریاندرو سا"متفاوت،  یاز منظر . (2005)کالرک 4کردایجادشک و تردید بسیار  ی،انتزاع یپردازهیدر نظر

 .5استکرده  ایفا یدیکل نقشی ،یانتقاد سمیو رئال یکنش اقتصاداقتضایی بودن خود در مورد 

مشترک  ایبه طور جداگانه  انگلستاندر  6گرانیو د ن،یو بعدها، اش ام فت،یتر جلینا ،یمس نیدر همان زمان، دور با یتقر

 دهیرا ناد یکنش اقتصاد یو اجتماع یاقتصاد یهاتیکه واقع ییعلم فضا کیرا به عنوان  یاقتصاد یایجغراف یسازمفهوم دهیا

از خلق دانش، و ساخت  ییزداقلمرو یهادگاهی، د8شبکه-گریباز دهیچیپ میاز آن زمان مفاه تحقیقات نیا .7رد کردند رد،یگیم

که در سراسر  یو روابط قدرت هاکهروزافزون شب یدگیچیبر پ تحقیقات  نی. ا9شدمی را شامل ییفضا تیاز هو یارابطه

در  "یچرخش فرهنگ"یی برای مبنا تحقیقات نیاز ا یبرخ که10کرده است دیتأک شوند،یم جادیا ییفضا یهاتیموجود

  .11قرار گرفته است یاقتصاد یایجغراف
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در  12"واکر چاردیاستورپر و ر کلیآلن اسکات، ما" توسط ییایفرنیکال یاقتصاد یایتحوالت، مکتب جغراف نیبه موازات ا

کانون توجه در  یمکان یهافرصت یهادریچهو  یفضاساز عوامل اقتصاد یروهایاثر، ن نی. در اشکل گرفت 1980دهه  لیاوا

 حیتوض یبرا 14غیر تجاری یهایبعدا ، مفهوم وابستگ .13فرو ریختندرا  یسنت یکردهایرو یقطع ییمنطق فضا وقرار گرفتند 

، بوده است یسنت یکردهایرو مورد توجهکه  16تجاری یهایوابستگ در مقابل ، 15یصنعت هایخوشهو رشد  شیدایپ شتریب

سازمان و قلمرو را به عنوان سه ستون  ،یفناور "18مقدس ثیتثل"از استورپر  یمفهوم ساز ،17متنبر نقش  دی. با تأکشد یمعرف

 .19دهدیو شکل م جادیآنها را ا یهانهیو زم دیتول یامنطقه دنیایکند که یم فیتعر یدهنده همپوشانلیتشک

 ، کردندمیکار  2000از دهه  ژهیبه و ،یجهان دیتول یهاشبکه یرورا  که  20 مکتب منچستر ،گریمطالعات و مطالعات د نیا

 دیتأک یجهان باطاتکه بر ارتکردند کار می یاز کنش اقتصاد یااساسا  بر مفهوم شبکه  مکتب منچستر، قرار داد. ریتأثتحت 

 یو فرهنگ ینهاد -یاجتماع 21متن یهابر جنبه و  کندیرا نقد م یاو خوشه یااز مطالعات منطقه یاریبسمطالعات مزبور،  .دارد

 .دارد دیتأک یالمللنیب یدر تعامل اقتصاد

 .23ردیگیآلمان سرچشمه م یقاتیتحق یهاکه از متن سنتمعرفی شده است  "22یارابطه"پارادایم  ها،شرفتیپ نیا همراه با 

 ییمتمرکز است که در منظر فضا یاقتصاد شاز کن یااست و بر درک رابطه یو نهاد یتکامل میبر مفاه یمبتن پارادایم نیا

 هادهیا نی. اچرخندیم یو نوآور یتکامل ،یسازمان یندهایو فرآ یتعامل یریادگیحول  ،لیتحل یاصل یها. مقولهشودیم لیتحل

 یسازمفهوم نیا الهام گرفته بود. ییایفرنیآلمان در آن زمان بود که از کار مکتب کال یاقتصاد یایجغراف تیبر نقد وضع یمبتن

ها و اشتباهات تیاز محدود یالهام گرفته بود که قبال  برخ 1990در دهه  یاقتصاد جغرافیدانان رینوآورانه سا یاز کارها زین

 . 24کرده بودند ییشناسا ی راسنت یکردهایرو

قاطع به دور از  یریگجهت دهنده، اما نشانهستند علمی یهاکننده انواع سنتمختلف منعکس یارابطه یهادگاهیاگرچه د

 ستین یافهوم رابطهم کیچتر  ریز شهیاگرچه هم ،قاتیمجموعه از تحق نیهستند. انیز  یاقتصاد یایجغراف یسنت یسازمفهوم

 . از جمله: های مشترک هستنداما دارای برخی ویژگی
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14ntraded interdependenciesU : یا شده تمام بهای وانت می یعنی ، شود می معامله تجمع از حاصل سود از برخی. در اثر تجمع به دست می آورند شرکتها که ناملموس مزایای 

 رو تعامل افزایش مزایای یا ازرگانیب های اتاق حمایت ، مثال عنوان به برخی دیگر، . باشد قطعات تامین برای کمتر نقل و حمل هزینه است ممکن مثال عنوان به. کرد تعیین را کمی

 .نیست آشکار چندان که ، رو در
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16nterdependenciesIraded T : نیازهای برآوردن هدف با را خدمات و کاال کشور یا منطقه ، سازمان ، شخص چند یا دو که شود می گفته شرایطی به اقتصادی متقابل وابستگی 

 آنها از هریک به خدمات و محصوالت مناسب دسترسی از تا شود می اعمال کننده شرکت چند یا دو بین فشرده تجارت مورد در بیشتر اصطالح این. کنند مبادله یکدیگر متعدد
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ها نیکند که با سرزمیرا رد م ییفضا یشناسیهست کیکار توسعه  نی. اداردتمرکز  ) بازیگران(عوامل یفضا بر رو یبه جا -1

 یهامانند مناطق و دولت ،ییفضا یهاییپرداختن به بازنما یجاهستند. به و بازیگر عامل ییکه گوکند یرفتار م یابه گونه

  .25کندیم دیتأک ینیسرزم یدر داخل و خارج از مرزها اقتصادی ملو تعا یاقدام اقتصاد یهاتیها و محدودبر فرصت ،یمل

 یهایاتژو استر لیکه هدف آن درک دال کنندیم هیدر سطح خرد تک یدگاهیبر د کردهایرو نی. اتمرکز در سطح خرد -2

 یدام اقتصادبر درک اق دیاست. تاک ییفضا نهیدر زم یاقتصاد یندهایفرآ حیبه منظور توض یاقتصاد یهامیپشت تصم

 یشناسکه اغلب از روش شودیم یقاتیتحق یهان به نوبه خود منجر به طرحیسطح کالن است. ا یدر بسترها یو جمع یفرد

 .کنندیاستفاده م یبیترک یکردهایو رو یفیک

 یه عوامل اقتصادکدهد یفرض متعارف را مورد انتقاد قرار م نیا رویکردهای مزبور. یبه مثابه کنش اجتماع یکنش اقتصاد -3

تند. در عوض، بر خود هس یبه حداکثر رساندن رفاه فرد یبرا نهیبه ماتیاز جهان دارند و قادر به اتخاذ تصم یدرک کامل

 یعوامل با اهداف ،ییهانهیمز نی. در چنکندیتمرکز م یاقتصاد یهامیتصم ساختارشیو پ یدهدر شکل یاجتماع نهینقش زم

 ینهاد-یاجتماع طیاممکن است تحت شر جهینت نیا رایز شوند،ینم یمطلق منته نهیبه کیکه لزوما  به  شوندیم ختهیبرانگ

 و نه قابل مشاهده باشد. ریپذموجود نه امکان

روابط  تیتثب ای یرفتار اقتصاد یدر درک الگوها یقرار دارند که سع یمطالعاتکانون در  ینهاد باتیترت .ینهاد لیتحل -4

 جادیا ندهیقدامات آا یبرا یموانع ایکند یرا محدود نم یباثبات لزوما  اقدامات اقتصاد یدر فضا دارند. الگوها یاقتصاد

 سازدیها را ممکن منیسرزم نیدر داخل و ب یکنند که تعامل اقتصادیم جادیا یانندهک نییتع طیشرا نیکند. آنها همچنینم

 د.آورنیرا فراهم م یدانش و نوآور جادیو اساس ا هیو پا

مشخص  ستایا یارساخت لیتحل ای ییفضا فیبه حرکت فراتر از توص دیشد لیبا تما زیاز مطالعات ن یاریبس ،ندیتمرکز فرآ -5

 یفیک یهاروش ،یشناساست. از نظر روش یو اقتصاد یاجتماع یندهایتر از فرآ قیشوند. هدف آنها ارائه درک عمیم

 .کنندیم دایپ یشتریب تیکار اهم نیدر ا یرنگاقوم یکردهایو رو یدانیمصاحبه، مشاهدات م یهاکیمانند تکن

به طور  ،یامنطقه ای یمانند سطح محل ل،یخاص از تحل ییفضا اسیمق کیتمرکز بر  یمطالعات به جا .یمحل-یروابط جهان -6

 یه توسط آن شکل مو آن گونه ک ،یو جهان یفرامل ،یافرامنطقه ،یرا در ارتباط با روابط فرامحل یسطح محل یاندهیفزا

و  کندیم دیتأک یاقتصاد یهاشدن بر سازمان یجهان راتیکار بر تأث نیا ،یامنطقه/یمحل یهانهی. در زمنندیبیم رد،یگ

 .کندیم یحاصل را بررس یمحل-یجهان یهاتنش

فعال  یامنطقه استیس یهادگاهید یحل مسئله به طراح استیاز حالت س رییبا تغ یمطالعات نیچن .فعال یامنطقه استیس -7

 است. یمتک حیشبکه صر-بازیگر یاوقات به چارچوب ها یگاه نیا. 26سازگار است
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