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چکیده
کاوی چشم انداز شهرهای جهانی در کشورهای در حال توسعه به واسطه تحلیل انتقادی می پردازد. حجم  مقاله حاضر به وا
که در ارتباط با نمونه های نخستین  عمده ادبیات و الگو یا الگوهای موجود شهر جهانی، تالش می کند تا چارچوب هایی را 
کشورهای در حال توسعه و بررسی وضعیت آنها به  این پدیده ایجاد شدند، برای سنجش شواهد جهانی شدن شهرها در 
که موفقیت این شهرها نیز عمدتًا براساس معیارها و سنجه های غربی، مورد توجه قرار می گیرد  کار َبَرد. این در حالی است 
که اصطالحًا از این جریان، تسلط و تحکم غربی )انگلیسی_امریکایی( در حوزه مباحث جهانی شدن و شهر، یاد می شود. در 
مقابل، گروه در حال رشدی از محققان معتقدند، ارتباط میان مفهوم شهر جهانی با موضوعات قدرت، بازیگران و نهادهایی 
که در سطح جهانی عمل می کنند، با اغراق همراه بوده و زمینه و احتماالت محلی، دست کم گرفته شده است. بر این اساس، 
کشورهای در حال توسعه، مناسب است تا از عمومیت هایی مبتنی بر  ک و تحلیل جهانی شدن شهرها در  در فرآیند ادرا
مفهومی  چارچوب  جمله  از  رویکردهایی  اتخاذ  طریق  از  جدید،  الگوهای  یا  الگو  سمت  به  غرب  جهانی  شهرهای  تجربه 
جایگزین پیشنهادی، براساس نقش ها، موقعیت ها و ظرفیت های متنوع و در نتیجه ابعاد، آثار و پیامدهای متفاوت، حرکت 
کارگیری مطلق آنها پدید می آورد،  که به  نمود. در پاسخ به تلقی ها و تعابیر فعلی و غالب تئوری شهر جهانی و چالش هایی 
کشورهای در حال توسعه و ارزیابی آن، انجام مطالعات بیشتر در  رهیافت مؤثر در زمینه چشم انداز شهرهای جهانی در 
خصوص تعامل میان بازیگران جهانی و محلی بر پایه این چارچوب مفهومی جایگزین به واسطه تجارب، شواهد، قراین و 
مصداق ها با استناد به یک نمونه یا دسته ای از نمونه های جدید، مبتنی بر ارزش گذاری ویژگی ها، اولویت ها و تفاوت هاست.

کشورهای در حال توسعه، تسلط و تحکم غربی )انگلیسی_امریکایی(،  کلیدی: جهانی شدن، شهرهای جهانی،  گان   واژ
چارچوب مفهومی جایگزین.
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1. مقدمه
در دو دهه اخیر، »شهرهای جهانی«1 یا »شواهدی از شکل گیری 
کشورهای در حال توسعه ظاهر شده اند.  شهرهای جهانی«2 در 
ج از اروپا و امریکا را  جدول شماره 1 فهرستی از 30 شهر بزرگ خار
استانبول،  دارند.  جهانی  فهرست  در  رتبه ای  که  می دهد  نشان 
ژوهانسبورگ،  کــارتــا،  جــا تایپه،  پکن،  بوینس آیرس،  بانکوک، 
هنگ کنگ،  سنگاپور،  پیش تر،  و  مانیل  کوآالالمپور،  شانگهای، 
این  هستند.  نمونه ها  این  از  مکزیکوسیتی  و  سئول  سائوپائولو، 
کسب جایگاه جهانی به سبب نقش خود در هماهنگ  شهرها به 
کردن یکپارچگی اقتصادهای ملی در قالب اقتصاد جهانی و غالبًا 
دارند.  گرایش  جهانی«3،  »شهر_منطقه های  مرکز  در  گرفتن  قرار 
تولیدی  شرکت های  مرکزی  دفاتر  برای  جایگاهی  به  تبدیل  آنها 
تولیدات  که  شــده انــد  تولیدی  خدماتی  مؤسسات  و  فراملیتی 
کارخانه ای و به طور فزاینده خدمات صادرات محور را در مناطق 
گسترش یافته خود، هدایت می کنند. توجه به نقش  کالنشهری 
و  کنترل«4  و  »فرماندهی  کز  مرا و  مکان ها  عنوان  به  شهرها  این 
ح سئواالتی در  نیز »هماهنگی و هدایت«5 جریان ها منجر به طر
رابطه با مفاهیم و معانی این عملکرد برای توسعه آنها شده است.
در  جهانی  شهرهای  چشم انداز  با  ارتــبــاط  در  و  خصوص  ایــن  در 
کشورهای در حال توسعه، دو رویکرد و نگرش وجود دارد. دیدگاه 
انگلیسی_ تحکم  و  چیرگی  »تسلط،  عــنــوان  بــا  آن  از  کــه  نخست 
یاد می شود،  آن  تعابیر  و  تلقی ها  تئوری شهر جهانی،  امریکایی«6 
که نخستین بار در غرب و به ویژه  تالش می کند تا چارچوب هایی 
و  آثــار  مناطق،  این  وضعیت  سنجش  بــرای  را  شدند  ایجاد  امریکا 
پیامدها، به ویژه در ارتباط با محورها و موضوعاتی چون نابرابری 
در  مصرفی  چشم انداز  ظهور  و  شهری  نواحی  توسعه  اجتماعی، 
که بر پایه آن، صحبت از  کار برد. در این نگاه  گسترده به  زمینه های 
نوعی همگرایی، یکسانی و شباهت است، معیار موفقیت، بررسی و 
ارزیابی شهرهای جهانی یا در حال جهانی شدن کشورهای در حال 
ضرورت  مانند  غربی  سنجه های  براساس  عمده  طور  به  توسعه، 
یکپارچه شدن اقتصاد آنها در شبکه های اقتصادی و جریان های 
کید بر نقشه، شبکه، نظام یا الگویی بسیار  سرمایه بوده و همواره تأ
غربی تحت تسلط نخستین شهرهای جهانی چون لندن، نیویورک 
تولیدی  خدماتی  شرکت های  شمار  و  انـــدازه  مبنای  بر  پاریس  و 

بین المللی است.
که رویکرد این پژوهش نیز بر آن استوار است، مبتنی  دیدگاه مقابل 
واقع تجارب  که شهرهای جهانی در  این پیش فرض می باشد  بر 
متمایزی در رابطه با همگرایی جهانی دارند و ممکن است در زمینه 

1 World/Global Cities
2 Evidence of World/Global Cities Formation
3 Global City-Regions
4 Command and Control
5 Coordination and Channeling
6 Anglo-American Domination (Hegemony)
در ادبیات موجود از اصطالح یاد شده، در برخی موارد، با عنوان رویکردها، 
Non-( غربی  غیر  مقابل  در   )Western( غربی  ساخت های  و  سنجه ها 

Western( نیز یاد می شود.

برخی پارامترها در رابطه با عملکردهای خود در اقتصاد جهانی و نیز 
گروه در حال رشد با  توسعه، از هم دور شده و فاصله بگیرند. این 
گروه دیگر مبنی بر وجود یک همگرایی  بحث در خصوص ادعای 
از غرب و به ویژه  که  الگوی شهرنشینی  از شهرهای جهانی حول 
امریکا سرچشمه می گیرد، معتقدند که مفهوم شهر جهانی در زمینه 
که در سطح جهانی عمل می کنند،  بازیگران و نهادهایی  قدرت، 
با اغراق همراه بوده و زمینه داللت ها و احتماالت محلی را ناچیز 
کید بر همگرایی و  تأ آنها،  از نظر  گرفته است.  یا حداقل دست کم 
یا سنجه هایی انحصاری،  بر سنجه  طرح شبکه ای خاص مبتنی 
که در علل همگرایی وجود  با لحاظ تنوع و تفاوت های معناداری 
گونی های کشف  گونا دارد و همچنین منابع بالقوه ای از پویایی ها و 
 Smith, 1996 and( اســت  مسئله  مــورد  کشف،  حــال  در  یا  شــده 
 2005; White, 1998; Shatkin, 1998 and 2007; Marcuse and
 van Kempen, 2000; Smith and Timberlake 2001; Grant and
 Nijman, 2002; Robinson, 2002; Pizarro, Wei and Banerjee,
 2003; Flusty, 2004; Hill, 2004; Olds and Yeung, 20014;
 Davis, 2005; Lemanski, 2007; Pani, 2009; Otiso et al. 2011;

.)Chubarov and Brooker, 2013; Timberlake et al. 2014
چشم انداز  بــه  مــربــوط  رهیافت  حــاضــر  مقاله  منظور،  همین  بــه 
کشورهای در حال توسعه و تعدیل چالش یاد  شهرهای جهانی در 
کنونی در ادبیات جهانی  شده را در قالب نقد رویکردهای مسلط 
ضمن  بنابراین  می دهد.  قرار  کــاوی  وا مورد  و  کرده  دنبال  شدن، 
شهرهای  غالب  و  موجود  ادبیات  در  شدن  جهانی  فرآیند  روایــت 
کنونی از  جهانی، نگاه انتقادی نسبت به الگو و یا الگوهای مسلط 
سوی دیدگاه ها و پژوهش های قابل توجه و در حال رشد، مبنی بر 
احتمال بی ثمر بودن دستیابی به مجموعه ای تعمیم پذیر از نتایج 
کم بر ادبیات جهانی شدن و شهرهای  جامع و جهانی، تعصب حا
ابعادی  و  محدود  مجموعه ای  بر  تمرکز  کفایت  عدم  نیز  و  جهانی 
آثار و پیامدهای جهانی شدن  نتایج،  برای تشریح تمامی  خاص 
توسعه،  حال  در  کشورهای  در  جهانی  شهرهای  چشم انداز  نیز  و 
تلویحًا  که  حال  عین  در  انتقادات  این  می گیرد.  قــرار  مداقه  مــورد 
مطرح  چالش های  از  برون رفت  منظور  به  کلیدی  رهیافت هایی 
کاربست آنها  کنونی و  مبنی بر استناد به پیش فرض های فعلی و 
حال  در  کشورهای  در  جهانی  شهرهای  چشم انداز  درخــصــوص 
توسعه را شامل می شود، پاسخ های روشنی را نیز نتیجه می دهد 

که بر این اساس، شناسایی شده و مورد تبیین قرار می گیرند.

2. رویکرد و روش شناسی تحقیق
انتقادی  نگاه  با  امــا  مـــروری،  پژوهش  یک  جایگاه  در  مقاله  ایــن 
کــاوی  وا منظور  به  جایگزین  مفهومی  چــارچــوب  ــه  ارائ هــدف  با  و 
توسعه است.  کشورهای در حال  چشم انداز شهرهای جهانی در 
با هدف شکل گیری،  ادبیات  مــرور  و  اســاس، مبانی نظری  این  بر 
تدقیق و تمرکز نگاه پژوهش بر جستار و در واقع ناحیه مورد بررسی، 
 Creswell, 2009,( اســت  گرفته  قــرار  سنتز  و  محتوا  تحلیل  مــورد 
23(. در این خصوص، »ادبیات جهانی شدن و شهرهای جهانی« 
جهانی  از  شواهدی  یا  جهانی  »شهرهای  و  توجه  مورد  عام  محور 
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کشورهای در حال توسعه« محور خاص و محدود  شدن شهرها در 
کننده برای تدقیق و تمرکز مورد اشاره است. به این منظور، از روش 
که فراهم  »مطالعات اسنادی_کتابخانه ای«4 استفاده شده است 
ارزش هــا،  زمینه ها،  تعاریف،  با  ارتباط  در  الزم  بینش های  کننده 
با موضوع بوده  اولویت ها، فرآیندها و روندهای مرتبط  گرایش ها، 
و در عین حال، نیازمند شناسایی موقعیت و آهنگ پژوهش و نیز 

تحلیل جهت گیری مطالعات در ارتباط با چالش و مسئله مطرح 
»چشم انداز  مسئله،  این   .)Mahoney, 1997, 3-13-3-14( است 
حال  در  کشورهای  در  شدن  جهانی  حال  در  یا  جهانی  شهرهای 
توسعه« می باشد که به واسطه تمرکز بر »روایت فرآیند جهانی شدن 
کنونی و غالب شهرهای جهانی« و سپس »نقد ادبیات و  در ادبیات 
الگوی مسلط شهر جهانی« در زمینه جایگاه و چشم انداز شهرهای 

جدول 1: شهرهای جهانی یا شواهدی از جهانی شدن شهرها در کشورهای در حال توسعه1
)Beaverstock, Taylor, and Smith, 1999; Taylor, 2000; Shatkin, 2007; UN-Habitat, 2013 and 2016( 

شهر / کشور
وضعیت در جمعیت )هزار نفر(

فهرست شهرهای 
جهانی

شهر / کشور
وضعیت در فهرست جمعیت )هزار نفر(

شهرهای جهانی 199520102015199520102015

شواهدی برای 110913831523آلماآتی، قزاقستان16آلفا348348375619سنگاپور، سنگاپور1
جهانی شدن

شواهدی برای 143102004121043بمبئی، هند17آلفا614470697314هنگ کنگ، چین2
جهانی شدن

شواهدی برای 4745888412458گوانگ ژو، چین18بتا159132026221066سائوپائولو، برزیل3
جهانی شدن

کره جنوبی4 شواهدی برای 136028143629هانوی، ویتنام19بتا1024797739774سئول، 
جهانی شدن

شواهدی برای 365861767298هوشی مین، ویتنام20بتا170171946020999مکزیکوسیتی، مکزیک5
جهانی شدن

شواهدی برای 549485009765بوگوتا، کلمبیا21گاما76651052514164استانبول، ترکیه6
جهانی شدن

شواهدی برای 211622102251تاشکند، ازبکستان22گاما610669769270بانکوک، تایلند7
جهانی شدن

شواهدی برای 668772418432تهران، ایران23گاما113901307415180بوینس آیرس، آرژانتین8
جهانی شدن

شواهدی برای 65015672415دبی، امارات24گاما83051238520384پکن، چین9
جهانی شدن

شواهدی برای 124072215725703دهلی، هند25گاما269826332666تایپه، چین10
جهانی شدن

کارتا، اندونزی11 شواهدی برای 303548486370ریاض، عربستان26گاما8322921010323جا
جهانی شدن

ژوهانسبورگ، آفریقای 12
شواهدی برای 104321195012902ریودوژانیرو، برزیل27گاما226536703867جنوبی

جهانی شدن

شواهدی برای 97071100111663قاهره، مصر28گاما104501657523741شانگهای، چین13
جهانی شدن

کیپ تاون، آفریقای 29گاما121315191670کوآالالمپور، مالزی14
شواهدی برای 239434053660جنوبی

جهانی شدن

شواهدی برای 658289419897لیما، پرو30گاما94011162812946مانیل، فیلیپین15
جهانی شدن

کز  که »بتا« و »گاما« به ترتیب به »مرا که شهر، »مرکز نخست«2برای شرکت های تولیدی خدماتی است. این در حالی است  رتبه »آلفا« بدین معناست 
عمده و خرد«3برای این شرکت ها اشاره دارند. »شواهدی برای جهانی شدن« یا »شهرهای جهانی در حال شکل گیری« اختصاص به سطوحی پایین تر 
از سه وضعیت یاد شده دارد. این رتبه بندی براساس یک ارزیابی تجربی از موقعیت های دفاتر شرکت های چندملیتی مالی، تبلیغاتی، بانکی و حقوقی 

است.

کره جنوبی در بازه 20 ساله 2015-1995 م.،  گوانگ ژو و نیز ثبات جمعیت در شهر سئول  1 سهم باالی چین با پنج شهر هنگ کنگ، پکن، تایپه، شانگهای و 
از جمله نکات قابل توجه در فهرست یاد شده است.

2 Prime Center
3 Major and Minor Center
4 Document-Library Studies
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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست و دوم شماره 

انتقادی«1،  »تحلیل  روش  بر  مبتنی  توسعه،  حال  در  کشورهای 
کلیدی  گرفته است. بر این اساس، »رهیافت های  مورد مداقه قرار 
دیدگاه ها  نظریه ها،  بر  مبتنی  مطرح«  چالش های  به  پاسخ  برای 
مورد  تحقیق  ایــن  چارچوب  در  که  توجهی  قابل  پژوهش های  و 
در  را  پژوهش  نتیجه گیری  و  خروجی  گرفته اند،  ــرار  ق شناسایی 
جایگاه سهم اصیل آن به عنوان »چارچوب مفهومی جایگزین برای 
کشورهای در حال توسعه«  تحلیل چشم انداز شهرهای جهانی در 

فراهم ساخته است.

غالب  و  کنونی  ــیــات  ادب در  شــدن  جهانی  فــرآیــنــد  روایـــت   .3
شهرهای جهانی

با  ارتباط  در  و  جهانی  امــور  بر  تسلط  واسطه  به  جهانی  شهرهای 
مشخص  فرهنگی  و  اجتماعی  اقــتــصــادی،  سیاسی،  زیرساخت 
می شوند. مفهوم شهر جهانی و سابق بر این شهر بین المللی، پیش تر 
مرهون نظریه پردازانی چون »هال« )Hall, 1966( و بعدها به عنوان 
گیر، در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه  یک مبحث علمی نسبتًا فرا
باب  »ساسن«  و  »کاستلز«  »فریدمن«،  چون  افــرادی  توسط   1990
کید بر  شد )Friedmann, 1986; Castells, 1989; Sassen, 1991(. تأ
کنترل  کز فرماندهی و  گره مبنی بر مرا که به عنوان  شهرهایی بود 
در اقتصاد جهانی دارای عملکرد شده اند )مانند لندن، نیویورک و 
توکیو به عنوان نخستین نمونه ها(. تسلط شهرهای جهانی، حاصل 
توسعه و قدرت مؤسسات مالی، نمایندگان و دفاتر مرکزی شرکت ها 
و صنایع مرتبط با خدمات و داللت های آشکار انــدازه جمعیت و 
ک آنهاست. شهر جهانی نیازمند زیرساخت قدرتمند و به  بازار امال
ویژه ارتباطات و حمل ونقل می باشد، همچنان که نیازمند سیستم 
که در قالب آن به عنوان  پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است 
Lemanski, 2007, 448-( اقتصادی، پیشرفت می کند قطب های 
449(. شهرهای جهانی از طریق این که چه جریان هایی )اطالعات، 
دانش، سرمایه، فرهنگ و...( به واسطه آنها ایجاد می گردد، تولید 
و بازتولید می شوند )Beaverstock et al. 2000, 47(. جهانی شدن 
در شهرها اتفاق می افتد و شهرها مظهر و تجسم جهانی شدن بوده 
و آن را منعکس می کنند. ظهور نظام جهانی تولید، بازار، امور مالی، 
خدمات، ارتباطات راه دور، فرهنگ ها و سیاست ها از نظر فضایی 
و در درون شبکه ای جهانی از شهرها به وضوح نشان داده شده و 
شهرها به طور فزاینده ای در معرض تأثیرات و نفوذ جهانی شدن 
قرار دارند. اینچنین تمرکز نمودن بر شهرها به تحلیلی ملموس از 
به  که شهرها  نیز منجر خواهد شد، همچنان  فرآیندهای جهانی 
شدن،  جهانی  سمت  به  رو  جهان  استراتژیک  مکان های  مثابه 

.)Short and Kim, 2007, 14( انجام وظیفه می کنند
جهانی شدن با فشردگی مفهوم زمان و مکان، بسیاری از مفاهیم 
شکل  آنها  براساس  که  تحلیل هایی  از  بسیاری  متعاقبًا  و  موجود 
گرفته اند را با سئوال مواجه می سازد. »شورت« از فرآیند فشردگی 
کرده است  یاد  کوچک شدن شبکه شهری  با عنوان  زمان_مکان 
کوچک شدن شبکه  که مفهوم نظام شهری را زیر سئوال می برد. 
از  بـــزرگ  و  کــوچــک  کــه شهرهای  اتــفــاق می افتد  زمــانــی  شــهــری، 

1 Critical Analysis

نظر زمان و فضا به هم نزدیک شده باشند. با توجه به پیشرفت 
فناوری و برقراری ارتباط سریع، شبکه شهری به هم نزدیکتر شده 
 Short,( و اصطالحًا فضا و زمان سیستم شهری، کوچک شده است

.)2003, 73
کلی فرآیند جهانی شدن را می توان در قالب چهار محور ذیل  ابعاد 

خالصه نمود:
	 گونه های جدید از شهرها برای هدایت فرم های نامتمرکز نیاز به 

بسیار  کننده  هماهنگ  عملکردهای  میزبانی  وسیله  به  تولید 
قانونی،  مالی،  خدمات  شرکت ها،  مرکزی  دفاتر  قبیل  از  متمرکز 

.)Friedmann, 1995; Sassen, 2001( تحقیق و توسعه
	 از جدیدی  طبقه  ظهور  قبیل  از  اجتماعی  و  فرهنگی  تحوالت 

کاری_صنعتی قدیمی  حرفه های ماهر و به حاشیه رفتن طبقه 
خدمت  در  درآمــد  کم  شغل های  به  تبعید  قالب  در  مهاجران  و 
 Mollenkopf and Castells, 1991; Friedmann, 1995;( اقتصاد 

.)Sassen, 1998
	 از ــازه ای  ــ ت گــونــه هــای  خلق  و  شهر  شــده  ساخته  محیط  رشــد 

تقاضاهای  با  برای مواجهه  و تجاری  اداری، مسکونی  فضاهای 
 Marcuse, 1997; Marcuse and van( جدید  برگزیده  و  تجارت 

.)Kempen, 2000
	 بـــرای اعــمــال کمیت  گــونــه هــای جــدیــد از حا ــا  ی گــونــه  ــه  ب نــیــاز 

جابه جایی  شناسایی  بــه  ــادر  ق و  مجدد  توسعه  سیاست های 
تقاضاهای سرمایه در فضاهای اقتصادی به سرعت در حال تغییر 
کارهای  یا دستور  کار  برانگیختن دستور  آن در جهت  و هدایت 

.)Logan and Molotch, 1987; Fainstein, 1995( نوین
که روز به روز بر اهمیت تخصص در تولید، تولید  این در حالی است 
براساس مزیت و ایجاد صرفه های مقیاس در شهرها افزوده می شود. 
که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی دارند، همچنان بر  این مناسبات 
کید دارند. »هیل«2  تولید فراتر از نیازهای داخلی و انتقال مازاد تأ
شهرهای  نقش  دربـــاره  میالدی   2000 ســال  در  که  مطالعه ای  در 
که جهانی شدن، یک  نتیجه رسیده  این  به  انجام داده،  جهانی 
بیشتر  اقتصاد  هرچه  و  است  کــرده  ایجاد  جهانی  شهری  سیستم 
معدود  شهر  چند  در  محوری  کارکردهای  تمرکز  می شود،  جهانی 
که درباره نظام  الگویی  زیادتر می شود. »والرشتاین«3 در  جهانی، 
که نظام  کید می کند  شهری جهانی ارائه می دهد، بر این رویکرد تأ
گونه ای سلسله مراتبی، سازمان می یابد  شهری در اقتصاد بازار به 
تا مازاد با سهولت بیشتری از سطوح پایین نظام به سطوح فوقانی 
زمینه  این  در   .)Rezazadeh and Badri, 2004, 8( یابد  انتقال  آن 
گی«5، مدلی را در ارتباط با سلسله مراتب  »آرمسترانگ«4 و »مک 
اقتصادی در قالب چهار  انتقال مازاد  روند  و  نظام شهری جهانی 

:)Azimi, 2002, 115( کرده اند سطح به شرح ذیل، تشریح 
	 ،کز مانند نیویورک کز جهانی: این مرا مادرشهرهای جهانی یا مرا

کز عمده مالی و پولی جهان محسوب می شوند  توکیو و لندن از مرا
2 R. C. Hill
3 I. Wallerstein
4 W. Armstrong
5 T. G. McGee
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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست و دوم شــمــاره 

بیشتری  ســرمــایــه گــذاری هــای  و  سرمایه ها  جــهــان،  ســراســر  از  و 
جهانی،  مــادرشــهــرهــای  ایــن  مشخصات  از  می کنند.  جــذب  را 
تصمیمات استراتژیک درازمدت و اساسی، نفوذ مالی و فرهنگی 

کمیت تکنولوژیک در تولید و توزیع است. و حا
	 مشخصات از  توسعه:  حال  در  کشورهای  ملی  مادرشهرهای 

برنامه های  اجــرای  کتیکی،  تا تصمیمات  مادرشهرها،  نوع  این 
استراتژیک، تسلط بخش جدید در نفوذ فرهنگی، تولید و توزیع 
کنترل سیاسی است. بخش اعظم مازاد مادرشهرهای ملی به  و 

کز جهانی، انتقال می یابد. مادرشهرهای جهانی به عنوان مرا
	 داخــل در  منطقه ای  کــز  مــرا ویــژگــی هــای  از  مــنــطــقــه ای:  کــز  مــرا

بودن  محدود  ــه،  روزانـ تصمیمات  توسعه،  حــال  در  کشورهای 
الگوهای  انتقال  و  توزیعی، دریافت  کارکردهای  تولیدات جدید، 
به  منطقه ای  مــادرشــهــرهــای  از  ــازاد  مـ انتقال  اســـت.  فرهنگی 

مادرشهرهای ملی صورت می گیرد.
	 این ویژگی های  از  کوچک:  شهرهای  و  روستایی  حوزه های 

قبیل حوزه ها، کشاورزان، بازرگانان محلی و غیرمحلی، تصمیمات 
تدریجی  دگرگونی  سرانجام  و  روستایی  صنایع  تولیدات  روزانــه، 
کز منطقه ای و  از طریق مرا انتقال مازاد  در شیوه مصرف است. 

مادرشهرهای ملی به مادرشهرهای جهانی صورت می گیرد.
می کنند  اشــاره  جدید  نظم  همین  به  نیز  »ساسن«  و  »فریدمن« 
که در فرآیند جهانی شدن، چارچوبی واحد به  و عنوان می دارند 
که نتیجه آن، ایجاد یک نظام شهری جهانی  کشورها تحمیل شده 
که فوق سیاست ها، آداب و فرهنگ های ملی قرار می گیرد.  است 

شهرهای  بعدی،  رتبه  در  و  جهانی  شهرهای  نظام،  این  رأس  در 
کالنشهرها یا پایتخت های  که محل اتصال  نیمه جهانی قرار دارند 
 Rezazadeh and( کشورهای در حال توسعه با نظام جهانی است
نمونه های  نخستین  از  یکی   1 شماره  تصویر   .)Badri, 2004, 9
نظام شهرهای جهانی به صورت سلسله مراتبی را شامل »هسته_ 
و  اول  سطح  پیرامونی  نیمه  کز  »مرا دوم«1،  و  اول  سطح  گره های 
که توسط فریدمن ارائه  دوم«2 و نیز ارتباطات آنها نشان می دهد 
با  و  مــازاد  براساس همین جریان  و  نگرشی  با چنین  اســت.  شده 
بر  که  است  شده  پایه گذاری  مکتبی  وابستگی«3،  »نظریه  بر  تکیه 
حال  در  کشورهای  شهری  کز  مرا و  شهرها  از  مــازاد  مستمر  خــروج 
 محتوم و عاملی 

ً
توسعه به سطوح باالتر به عنوان سرنوشتی ظاهرا

تعیین کننده در ناممکن شدن توسعه در این کشورها و علت اصلی 
کید دارد که عده ای از آن، در قالب رابطه  وابستگی و عقب ماندگی تأ
.)Azimi, 2002, 109 and 138( کرده اند »مولد«4 و »انگلی«5 نیز یاد 

ثبت  به  گرایش  ادبیات غالب در حــوزه شهرهای جهانی  واقــع  در 
سلسله مراتب هایی براساس توانایی یک شهر در عملکرد به عنوان 
کنترل نیروهای جهانی شدن دارد. این  مرکزی برای فرماندهی و 
گر همیشه به صراحت اذعان نشود، داللت بر این  موضوع حتی ا
که  که شهرهای دیگری در فرآیند جهانی شدن وجود دارند  دارد 
قرار  کنترل  و  فرماندهی  مــورد  که  هستند  منابعی  کننده  فراهم 
می گیرند )Pani, 2009, 114(. الگویی بسیار مورد ارجاع و جدیدتر 
کار فریدمن نیز، با همکاری »بیورستوک«، »تیلور« و »اسمیت«  از 
تهیه شده که در قالب تصویر شماره 2 ارائه شده است. این نقشه بر 
پایه فهرستی از 55 شهر جهانی شامل 10 شهر جهانی در رده بندی 

)Friedmann, 1986, 74( -تصویر 1: سلسله مراتبی شدن و انتقال مازاد از سطوح پایین به باال  در نظام و شبکه شهرهای جهانی

1 Core: Primary and Secondary City
2 Semi-Periphery: Primary and Secondary City
3 Dependency Theory
4 Generative

که رشد اقتصادی را در حوزه نفوذ پیرامون خود بر می انگیزد. - شهر مولد، شهری است 
5 Parasitic

کرده و آن را به سطوح باالی نظام انتقال می دهد. که مازاد را از حوزه نفوذ پیرامون خود استخراج  - شهر انگلی، شهری است 
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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست و دوم شماره 

بر  مبتنی  »گاما«  جهانی  شهر   35 و  »بتا«  جهانی  شهر   10 »آلــفــا«، 
کز جهانی تولیدی و خدماتی بر مبنای چهار حوزه  درجه بندی مرا
مالی، تبلیغاتی، بانکی و حقوقی است. 67 شهر در رده یا وضعیت 
»شواهدی از شکل گیری شهر جهانی« به عنوان سطحی پایین تر، 
در  شــدن  جهانی  حــال  در  یــا  جهانی  شهرهای  شامل  عمدتًا  کــه 

کشورهای در حال توسعه است، در این نقشه جای ندارند.

4. تحلیل انتقادی: نقد ادبیات و الگوی مسلط شهر جهانی
و  کنونی  ادبیات  در  شدن  جهانی  فرآیند  روایــت  تبیین  دنبال  به 
غالب شهرهای جهانی، در این بخش نقد ادبیات و الگوی مسلط 
کشورهای در  شهر جهانی در زمینه جایگاه و چشم انداز شهرهای 
گرفته است. »احتمال بی ثمر بودن  حال توسعه مورد مداقه قرار 
جهانی«،  و  جامع  نتایج  از  تعمیم پذیر  مجموعه ای  به  دستیابی 
کم بر ادبیات جهانی شدن و شهرهای جهانی« و نیز  »تعصب حا
کفایت تمرکز بر ابعادی خاص و محدود برای تشریح تمامی  »عدم 
نتایج جهانی شدن شهرها« از جمله مسائل و چالش های عمده 
و قابل توجه در ارتباط با تلقی ها و تعابیر غالب و فعلی تئوری شهر 
تبیین  بــرای  کاربست  منظر  از  و  انتقادی  نگاه  از  که  بــوده  جهانی 
چشم انداز شهرهای جهانی یا شواهدی از جهانی شدن شهرها در 

کشورهای در حال توسعه، مورد انتقاد قرار دارند.
4.1.   احتمال بی ثمر بودن دستیابی به مجموعه ای تعمیم پذیر از 

نتایج جامع و جهانی
بودن  بی اثر  احتمال  با  ارتباط  در  پژوهش  نخستین  مقاله،  ایــن 
نتایج جامع و جهانی  از  تعمیم پذیر  به مجموعه ای  یافتن  دست 
در  کــه  اســت  شــده  پیشنهاد  تطبیقی  مطالعه  یــک  در  نیست. 
مجموع اصطالح »شهر جهانی« رها شده و در عوض، واژه عمومی تر 
این  گیرد.  قــرار  مــورد پذیرش  »شهرهای در حال جهانی شــدن«1 

جایگزین، انعکاس دهنده دو نقطه نظر متمایز است. نخست این 
که، تمامی شهرها به نوعی تحت تأثیر جهانی شدن بوده و در عین 
حال درگیر این فرآیند هستند. ماهیت و وسعت تأثیر، نفوذ و تجلی 
کلیدی و مهم است.  این فرآیند و نبودن در جایگاه باال یا پایین، 
کاربردی به هیچ عنوان مبنی بر یکنواختی و  که، چنین  دوم این 
که تمامی شهرها در  متحدالشکل بودن ماهیت این درگیری و این 
حال همگرایی در زمینه یک مدل منحصر به فرد از »شهر جهانی 
تا  باشد  مناسب  شاید  مبنا،  ایــن  بر  نمی باشد.  هستند،  شــده«2 
صحبت  نیز  نیستند«3  شــدن  جهانی  حــال  در  که  »شهرهایی  از 
رو،  این  از   .)Marcuse and van Kempen, 2000, 249-275( شود 
که می توان  دست کم به نظر می رسد این اظهار نظر مناسب باشد 
با  رابطه  در  باید  ولــی  نمود  حفظ  را  جهانی  شهر  اصطالح  و  واژه 
داللت ها و مفاهیم آن برای توسعه شهر، به دقت اندیشید. این در 
که منفعت های تعمیم دادن شهرهای  که با طرح این  حالی است 
کید  جهانی بسیار فراتر از زیان هاست، این موضوع همچنان مورد تأ
که این امر  و دفاع قرار می گیرد. »شاتکین« معتقد است، مادامی 
درست باشد، مطمئنًا توجه برای تحلیل موشکافانه تر نیز مورد نیاز 

.)Shatkin, 2007, 4( است
»شورت« و »کیم« معتقدند، جهانی شدن مانند سایر موضوعات 
که بیشتر آن  کرده  هیجان انگیز جدید، توجه زیادی را به خود جلب 
نامشخص و مبهم است. پیچیدگی ها و ابهامات آن مورد انتظار بوده 
کشف و شناخته شدن است. با این حال به سبب  و هنوز در حال 
غلبه گرایش های پسامدرن در بیشتر نوشته های علوم اجتماعی، بر 
کید شده است. اظهارنظرهای تخمینی  کمتر تأ مشاهدات تجربی 
ارتباط جهانی_ یا  مــورد دنیای در حــال جهانی شــدن  در  ــادی  زی
کمتری از سنجش میزان جهانی  شهری وجود دارد، اما نمونه های 
که تبیین شوند، مورد  شدن، وجود دارد. ایده ها و عقاید بیش از آن 

)Beaverstock, Taylor, and Smith, 1999, 456; Taylor, 2000, 16( - گاما تصویر 2: نظام شهرهای جهانی براساس رده بندی آلفا، بتا و 

1 Globalizing Cities2 Globalized City
3 Deglobalizing Cities
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 علمی-پژوهشی

بیست و دوم شــمــاره 

کوچک پلید  که آنها از »راز  کید قرار می گیرند. برای همین است  تأ
پژوهش شهر جهانی« یاد می کنند. البته بخشی از مشکل، به میزان 
دسترسی به اطالعات نیز مربوط می شود. اطالعات خوب احتمااًل 
گرایش شهری  گرایش بین المللی ندارند و اطالعات بین المللی نیز از 

.)Short and Kim, 2007, 13( فاصله می گیرند
کم بر ادبیات جهانی شدن و شهرهای جهانی 4.2. تعصب حا

که یکی از طعنه های مباحث  »گرانت« و »نیجمان« اظهار می دارند 
علمی در رابطه با جهانی شدن، تعصب غربی آن است. بسیاری 
از نظریه پردازی ها و پژوهش های تجربی با تکیه بر تجارب امریکا، 
اروپای غربی و سایر کشورهای هسته مرکزی اقتصاد جهانی، تدوین 
رأس  در  شهرهایی  بــراســاس  عمدتًا  جهانی  شهر  ادبــیــات  و  شــده 
سلسله مراتب شهری، هدف گذاری شده است. اینچنین شهرهای 
الیه ها و سطوح پایین تر سلسله مراتب جهانی، مورد غفلت واقع 
می شوند. ادبیات حاضر با ادعاهایی با اعتبار جهانی بدون توجهی 
مناسب از حیث نظری یا تجربی به شهرها در جهان در حال توسعه، 
به پیش می رود )Grant and Nijman, 2002, 320-321(. »اولدز« و 
ویژگی های  بر  از حد  بیش  تمرکز  این خصوص از  در  نیز  »یئونگ« 
کننده شهرهای جهانی مبتنی  شهرهای جهانی و فرآیندهای خلق 
بر »چشم انداز جهانی سازی از لحاظ نظری«1 با استناد به مطالعات 

.)Olds and Yeung, 2004, 489( تجربی محدود انتقاد می کنند
نــوعــی  بـــه  مــجــمــوع  در  ــات شــهــرهــای جــهــانــی  ــیـ ادبـ رو،  ایـــن  از 
می کند  فرض  که  این  مانند  است،  آلــوده  »نژادپرستی«2)تعصب( 
و  نیویورک  سیر  خط  همان  توسعه  حال  در  کشورهای  شهرهای 
که در واقع این شهرها به طور  کرد، حال آن  لندن را دنبال خواهند 
بی همتایی به وسیله ایدئولوژی اقتصاد آزاد، فرهنگ مصرف گرا و 
این وجود، در  با  گرفته اند.  اجتماعی قطبی شده، شکل  ساختار 
موضوعات  و  مباحث  در  تا  دارد  تمایل  خیلی  کشور  که  جوامعی 
کند، نتایج مفروض برای قطبی شدن اجتماعی  اجتماعی مداخله 
که در پاریس و توکیو  و اقتصادی، سیاسی و فضایی نزدیک به آنچه 
 Shatkin,( برای روشن شدن این موضوع بیان شده، نخواهد بود
4 ,2007(.  همان طورکه »وایت« نیز، ضمن انتقاد نسبت به الگوی 
نظری شهر جهانی مبنی بر تقلیل گرایانه و تعصب گرایانه بودن آن از 
نظر اقتصادی، می گوید، »کشورها و دولت ها می توانند اجازه دهند 

.)White, 1998, 464( »که شهری جهانی و دوگانه شود یا ندهند 
گسترده ای را با تمرکز بر  که مطالعات  در همین ارتباط، »دیویس« 
مکزیکوسیتی انجام داده است، به سنت دیرینه مطالعه شهرها در 
کشورهای در حال توسعه به گونه ای که تغییر شهری را با یکپارچگی 
که  جهانی مرتبط می سازد، به عنوان نظریه وابستگی اشاره می کند 
توسعه های درون و میان »جنوب پیرامونی«3 و »شهرهای اصلی 
مرتبط  وسیع تر  ساختاری  ارتباطات  به  را  شمال«4  کشورهای  و 
است،  معتقد  وی  می کند.  متصل  نیافتگی  توسعه  و  وابستگی  با 
گذشته  تئوری های  بی ثبات  شیب  از  جهانی  شهرهای  ادبیات 

1 Theoretically Globalist Perspective
2 Ethnocentrism
3 Peripheral South
4 Core Cities and Nations of North

حالتی  عنوان  به  را  پیشرفته  اقتصادهای  که  می کند  آغــاز  توسعه 
کشورهای در حال توسعه به طور غیر  که  پایانی در نظر می گیرند 
 .)Davis, 2005, 94-100( قابل تغییری به سمت آنها پیش می روند
که یک تعصب قوی انگلیسی_ »شورت« و »کیم« نیز بحث می کنند 

امریکایی در مورد شهرهای جهانی وجود دارد. مطالعات بسیاری 
کمتری  در مورد تجارب لندن و نیویورک وجود دارد، اما اطالعات 
از آنچه در آسیا و افریقا می گذرد، در دسترس است. ادبیات جهانی 
کانون اصلی  شدن هنوز تنگ نظرانه است و نوشته های شهری در 
خود، هنوز به طور موشکافانه ای بر مبنای انگلیسی_امریکایی قرار 

.)Short and Kim, 2007, 12-13( دارند
کفایت تمرکز بر ابعادی خاص و محدود برای تشریح  4.3. عدم 

تمامی نتایج جهانی شدن شهرها
که شهرها به جریان های جهانی،  گون مسلمی  گونا در میان طرق 
کاال، مردم و عقاید پیوند می خورند، مفهوم شهر جهانی  سرمایه، 
کوچکی از  کافی به وسیله تمرکز بر موقعیت تصمیم شمار  به طور 
به درستی درک نشده  تولیدی چندملیتی،  شرکت های خدماتی 
کشورهای در  که شهرهای جهانی در  و نخواهد شد. به دلیل این 
کنترل در سطحی پایین تر  کز فرماندهی و  حال توسعه به عنوان مرا
نیز  و  ملیتی  لندن عمل می کنند، شرکت های چند  یا  نیویورک  از 
کمتری تحت  تولیدی خدماتی، توسعه آنها را در درجه به مراتب 
گزارش می دهد  تأثیر قرار داده، شکل و جهت می دهند. »رابرتز«5 
که تولید سازمان یافته را برای بازارهای جهانی  که خدمات تولیدی 
مورد هدف قرار داده اند، حقیقتًا عاملی پراهمیت را در اقتصادهای 
جهانی  شهرهای  ادبیات  در  آنچه  مانند  التین  امریکای  شهری 
بخش هایی  روی  تمرکز  نمی آورند.  وجود  به  می شود،  پیش بینی 
خاص از اقتصاد جهانی به ویژه خدمات تجاری، تولیدی و صنایع 
هایتک به عنوان بخش های غالب شکل دهنده به توسعه شهری 
 Shatkin, 2007,( می آورد  پدید  را  محدود  چارچوب هایی  معاصر، 
که شهرها در  5(. اینچنین »گرانت« و »نیجمان« نیز اشاره می کنند 
که به جریان های جهانی پیوند می خورند، متفاوت هستند  طرقی 
باز  و موقعیت شهر  ابعاد خــاص، مکان  به عملکرد،  تفاوت  این  و 
نظر  از  تفاوت  ایــن   .)Grant and Nijman, 2002, 320( مــی گــردد 
»اولدز« و »یئونگ« به »مسیرهای در حال توسعه افتراقی و پویا«6 
 Olds and Yeung,( در زمینه شکل گیری شهر جهانی تعبیر می شود

.)2004, 489
در واقع ماهیت متفاوت خصوصًا اقتصادی شهرهای کشورهای در 
کراورتی«7 بحث می کند  گیرد. »چا حال توسعه باید مورد توجه قرار 
کشورهای  که جهانی شدن با صنعتی شدن بسیاری از شهرها در 
در حال توسعه همراه شده است و آنها متعاقبًا مشخصات فضایی 
نمایش  بــه  را  فــوردیــســت«8  »ُپــســت  شهرهای  شبیه  اجتماعی  و 
شهرها(.  در  صنعتی  بخش های  فرسوده  کز  مرا )مانند  نمی گذارند 
روی نقش  ادبــیــات شهرهای جهانی  کــه  مــادامــی  ایــن  بــر  عـــالوه 

5 B. Roberts
6 Differential and Dynamic Developmental Pathways
7 S. Chakravorty
8 Post-Fordist
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بیست و دوم شماره 

کارخانه ای برای بازار جهانی متمرکز شوند،  شهرها در هدایت تولید 
شهرها در واقع نظم و آرایش متغیری از تولیدات و خدمات را صادر 
کار  که هرکدام استدالل فضایی خود را دارد. برای مثال  می کنند 
کاالهای صادراتی تولید شده به وسیله شهرهای  یکی از مهمترین 
کشورهای در  که ارسال پول به  جهانی است، این در حالی است 
از مرز، در حدود 125 میلیارد  ج  کارگران خار از سوی  حال توسعه 
کشورها  دالر در سال 2004 تخمین زده شده است. در بسیاری از 
این موضوع، منابع سرمایه گذاری خارجی دیگر را پشت سر گذاشته 
است. برای نمونه، در فیلیپین ارزش این وجوه، به بیش از هفت 
برابر میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال های اخیر 
ک مسکونی و  که توسعه شهری، ساخت وساز عظیم امال بالغ شده 
که رشد اقتصادی در نواحی دیگر دچار رکود شده  تجاری در زمانی 

.)Shatkin, 2007, 4-5( است، از اثرات تبعی آن می باشد

ح 5. رهیافت های کلیدی برای پاسخ به چالش های مطر
کشورهای در  کاوی چشم انداز شهرهای جهانی در  در خصوص وا
حال توسعه و در پاسخ به انتقادات وارد بر ادبیات و الگوی مسلط 
کارآمدی در این زمینه، محورهایی  کاربست و  شهر جهانی از منظر 
و  دیدگاه ها  نظریه ها،  بر  مبتنی  کلیدی  رهیافت های  جایگاه  در 
پژوهش های قابل توجهی که در چارچوب این تحقیق مورد استناد 
اهمیت هستند.  رو، حائز  این  از  و  گرفته اند، شناسایی شده  قرار 
این رهیافت ها به تفصیل و در قالب »اتخاذ الگو یا الگوهای جدید 
»اهتمام  پیامدها«،  و  آثــار  تنوع  و  پیچیدگی  براساس  جایگزین  و 
جدی در زمینه ارزش گذاری اولویت ها و تفاوت ها«، »لزوم توجه به 
کنونی شهر جهانی« و نهایتًا »اتخاذ  سایر معیارها به جای برچسب 
چارچوب هایی برای سنجش اثرات جهانی شدن« تبیین شده اند.

5.1. اتخاذ الگو یا الگوهای جدید و جایگزین براساس پیچیدگی 
و تنوع آثار و پیامدها

عنوان »شهرهای جهانی در جنوب:  با  مقاله خود  در  »شاتکین« 
چشم اندازهای در حال ظهور در رابطه با رشد و نابرابری«، ضمن 
در  کشورهای  در  جهانی  شهرهای  همگرایی  بر  مبنی  نگاهی  نقد 
حال توسعه پیرامون الگویی از توسعه مشابه با شهرهای جهانی 
کانونی  پیش الگو و نمونه ایــاالت متحده، اروپــا و ژاپــن، معتقد بر 
با تکیه  گــرا  وا نتایج  و  برآمدها  بر نمایندگی محلی،  تحلیلی متکی 
جهانی  فرآیند  در  شهرها  تجربه  تنوع  بر  رشــد  حــال  در  »تمرکز  بر 
شدن«، »شناسایی ماهیت اثرات جهانی شدن بر نتایج شهری« 
و »توجه به جلوه های بازیگر و متمرکز در تحلیل شهری« می باشد. 
کید بر به هم پیوستگی و ترکیب تأثیر محورهای یاد  وی ضمن تأ
شده، بر یک جابه جایی از تمرکز بر الگوهای شهر جهانی به سمت 
به  نهادها  و  بازیگران جهانی و محلی  تعامل متقابل میان  آزمون 
صورت خاص، معتقد است. در واقع او به الگو یا الگوهای جدید 
برای تحلیل ظهور و توسعه شهر جهانی اعتقاد دارد تا بر اساس آن، 
شباهت ها و تفاوت های این پدیده و از آن مهم تر، بازیگران، نهادها 
 Shatkin,( که در حال تغییر می باشند، درک شود و جذابیت هایی 

.)2007, 1
ادبیات  از  عمده ای  بخش  می رسد  نظر  به  می گوید،  »شاتکین« 

 به 
ً
که مکررا شهرهای جهانی در یک شیار یکنواخت افتاده است 

دنبال بازبینی مباحث اصلی با تکیه بر یک سری مشاهدات قابل 
و  منتخب  مجموعه  یک  بر  شــدن  جهانی  ــرات  اث با  مطابق  توجه 
که عمدتًا توسط »ساسن« و دیگران در طول  محدود از شهرهاست 
گردید. بنابراین الزم است تا در فرآیند  دهه های 1980 و 90 ایجاد 
ک جهانی شدن، از عمومیت هایی مبتنی بر تجربه شهرهای  ادرا
جهانی در غرب به سمت اتخاذ چارچوب هایی بر اساس پیچیدگی 
الگوهایی  یا  الگو  باید  نمود.  حرکت  پیامدها  و  آثــار  ابعاد،  تنوع  و 
که  کشورهای در حال توسعه  جدید برای تحلیل شهر جهانی در 
به اعتقاد وی برای بازیگران محلی و نیز دگرگونی نتایج مناسب تر 
است، شناسایی شود. مشکل با نگرش های غالب همگرایی این 
در  شــده  مشاهده  شباهت های  روی  سریع  خیلی  آنها  که  اســت 
تفاوت  پراهمیت  منابع  و  شده  متمرکز  شهری،  روندهای  زمینه 
را  دارند  سازمانی  و  جغرافیایی  فرهنگی،  پویایی های  در  ریشه  که 
مختصر می شمرند. به عبارت دیگر، بسیاری از مطالعات با نتایج 
نمونه های پارادایماتیک از قبیل نیویورک، لندن و لس آنجلس آغاز 
می کنند و سپس تالش می کنند تا ببینند »آیا این کفش شهر جهانی 
بوینس آیرس  یا  اندازه مکان هایی چون شانگهای، مکزیکوسیتی 
ارزیابی  برای  جایگزین  رویکردهای  به  توجه  واقع  در  می شود؟«. 
از  است.  ضروری  جهانی  شهرهای  ادبیات  به  مربوط  فرضیه های 
نقطه نظر »شاتکین« که بر نتایج شهرهای جهانی یا در حال جهانی 
کارتا، شانگهای، استانبول و مکزیکوسیتی استناد  شدن چون جا
که شباهت های حتمی وجود دارند، تمرکز  می کند، در عین حال 
روی این شباهت ها موجب غفلت از آزمون و سنجش تفاوت های 
که چه عاملی منجر به بروز تغییر می شود،  مهم و قابل توجه و این 
می گردد. با طرح فرآیندی مفهومی، جایگزین و بازیگر محور مبنی 
که »شهرها در  بر شواهد و قراین، این فرضیه مسلط مبنی بر این 
شهرهای  سیر  خط  ناچار(  )به  ضرورتًا  توسعه  حال  در  کشورهای 
قابل  کــرد«  خواهند  دنــبــال  را  پیشرفته  اقتصادهای  در  جهانی 

.)Shatkin, 2007, 2, 13( اجتناب و دوری است
که به هر دو فهرست و الگوی مورد اشاره در زمینه نظام  »اسمیت« 
و شبکه شهرهای جهانی به عنوان نمونه های ویژه و بسیار قابل 
که تمامی  توجه پرداخته است، می گوید، »این یک حقیقت است 
شهرها، امروز، شهرهای جهانی هستند«. شهرهای در حال ظهور 
به  به ویژه  و  اقتصادی جهانی  به  امریکای التین  و  افریقا  آسیا،  از 
این  شده اند.  متصل  متنوعی،  طرق  در  جهانی،  شهرهای  شبکه 
کارهای تجربی در حوزه شبکه و نظام  که در تمامی  در حالی است 
کشورها اغلب به عنوان  شهر جهانی، شهرهای عمده و اصلی این 
مراتب  سلسله  در  ضعیف،  ارتــبــاط  دارای  یا  منزوی  نمونه هایی 
انتهایی یا نزدیک به آن، جا می گیرند. تمرکز بر پویایی های شهری 
این  ساختاری  موقعیت های  و  نقش ها  لحاظ  زمینه  در  ویــژه  به 
کز در ساختارهای وسیع تر جهانی، چارچوب یا چارچوب های  مرا
این  مــی دهــد.  پیشنهاد  آنها  مطالعه  بــرای  را  مقدماتی  مفهومی 
فعلی  فــرض هــای  پیش  نقطه نظر  از  آنها  که  شرایطی  در  موضوع 
کارهای نظری و تجربی در حوزه شهرهای جهانی، به  از  بسیاری 
مباحث  می باشد.  مهم  بسیار  شده اند،  سپرده  فراموشی  دست 
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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست و دوم شــمــاره 

بعضًا  حدسی  تخمین های  با  اغلب  شــدن،  جهانی  حــوزه  علمی 
غرض ورزانه در رابطه با شهرهایی خاص، پایان می یابند. این در 
کز شهری در حال ظهور و رشد، بسیار  که شهرها و مرا حالی است 
گذاشته شوند  کنار  ج از نقشه«1  که »خار مهم هستند، به جای این 

.)Smith, 2005, 48-51(
5.2. اهتمام جدی در زمینه ارزش گذاری اولویت ها و تفاوت ها

»لمانسکی« در مقاله خود با عنوان »شهرهای جهانی در کشورهای 
مورد  شهرها  این  برای  را  جهانی«2  شهر  »برچسب  اعتبار  جنوب« 
به  مسائل  برجسته سازی  برای  مطالعه  این  می دهد.  قرار  بررسی 
غربی،  غیر  ویژگی های  برای  غربی  سنجه های  و  معیارها  کارگیری 
تالش  است،  معتقد  وی  می پردازد.  تاون  کیپ  نمونه  مطالعه  به 
کسب استاندارد به طور خارجی  کننده برای  یک جور و همجنس 
انگلیسی_امریکایی  تجربه  که  مطلق  فــرض  ایــن  با  شــده،  تعیین 
که  نقطه انتهایی و عالی است، در زمینه ارزش گذاری تفاوت هایی 
شهرهای مختلف به دیگ مذاب جهانی می آورند، ناتوان بوده و 
نتایجی منفی نیز به همراه دارد. در چنین شرایطی نیاز به الگو و 
حال  در  کشورهای  در  شهرها  تجربه  براساس  جدید  تئوری های 
است،  ضــروری  جدید  درک  ایــن  که  مادامی  البته  اســت.  توسعه 
که رهبران شهری این مناطق  باید به این موضوع نیز توجه شود 
ادامه  انگلیسی_امریکایی  استاندارد  و  معیار  راستای  در  تالش  به 
که خود می تواند به زیان بخش های وسیعی از جمعیت  می دهند 
به  به طور سنتی  توسعه  کشورهای در حال  باشد. شهرهای  آنها 
عنوان مکان هایی با بخش های غیررسمی قدرتمند، رشد اقتصادی 
ضعیف، رشد سریع جمعیت و زیرساخت در حال تخریب و متفاوت 
کشورهای توسعه یافته  با فضاهای قاعده مند و شفاف شهرها در 
که برای مطابقت  )شمال( شناخته می شوند. این در حالی است 
نیویورک،  و  لندن  چون  شده  تحسین  جهانی  شهرهای  تجربه  با 
کمیاب و قلیل خود برای ارتقای  این شهرها شروع به مصرف منابع 
کردن اولویت های  که در مواردی با فدا  کرده  شهر در اقتصاد جهانی 

.)Lemanski, 2007, 449( بومی خود، همراه می باشد
کید می کند، »نواحی شهری،  »شبکه شهرهای افریقای جنوبی«3 تأ
ولی  هستند،  جهانی  میدان  و  ــازار  ب در  کشور  موفقیت  کلیدهای 
همچنین می توانند حیرت آور و مسئله زا شوند. آنها این استعداد 
را دارند تا مانع شوند، به حاشیه روند، الگوهای نابرابری را تقویت 
 .)SACN, 2006, 2-2( »کنند کنند و خودی و غیر خودی را خلق 
اینچنین، در تعقیب رفتن به سلسله مراتب باالتر شهر جهانی و در 
فقدان اهتمام جدی در زمینه ارزش گذاری اولویت ها و تفاوت ها، 
که نواحی فقیر شهری  کشورهای در حال توسعه مادامی  شهرهای 
در وضع خود باقی می مانند، فراموش می شوند و به طور فزاینده 
کوچکی از شهر  به حاشیه می روند، به احیا و بازآفرینی بخش های 

1 Off the Map
این عبارت برگرفته از نقطه نظر »جنیفر رابینسون« مبنی بر انتقاد نسبت 
ج  خار نتیجه  در  و  محدود  نمونه هایی  و  خاص  بخش هایی  بر  تمرکز  به 
کز شهری، با وجود  از نقشه بودن یا نشان دادن بسیاری از شهرها و مرا

داشتن نقش قطعی در اقتصاد جهانی است.
2 Global City Label
3 South African Cities Network (SACN)

به واسطه پروژه های عظیم زیرساختی و توسعه برای خلق تجمع 
.)Robinson, 2002, 540-546( شرکت های بین المللی می پردازند

اقتصادهای محلی در  که عملکرد  »امین«4 و »تریفت«5 معتقدند 
که به سمت جهانی شدن پیش می رود، به میزان زیادی  دنیایی 
به »پهنای نهادی«6 آن بستگی دارد. این مفهوم به معنای حضور 
می آورد،  پدید  را  اطمینان  و  مشروعیت  که  است  نهادی  نیرومند 
کرده و ریشه های محلی  کارآفرینی را تشویق و ترغیب  که  همچنان 
که  آنها هشدار می دهند  را استوار می سازد. در عین حال  صنعت 
رخنه نهادها به اقتصادهای محلی، شمشیری دو لبه است. محل ها 
نباید تنها به دست یافتن به موفقیت توجه کنند، بلکه نگه داشتن 
 Keivani,( و پایداری موفقیت را نیز باید پیش چشم داشته باشند
کیپ  49 ,2009(. در همین زمینه، »لمانسکی« با تکیه بر شواهد 
با وجــود وضعیت و جایگاه جهانی در حال  ــی دارد،  تــاون اظهار م
ارتقای این شهر همراه با رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت، فقر و 
نابرابری همچنان مسلط است و وسعتی که در آن به سمت »رقابت 
که این موضوع  پذیری جهانی«7 حرکت می شود، سبب شده است 
که قدرت جهانی در حال ارتقا،  گردد. واضح است  به سختی آشکار 
هر  اســت.  نکرده  کمرنگ  یا  تعدیل  را  شهر  در  جدایی گزینی  و  فقر 
اثرات  باید  می کند،  هدف گذاری  جهانی  جایگاه  بــرای  که  شهری 
منفی این جایگاه اقتصادی بین المللی را بر وضعیت اجتماعی خود 
که ساخت غربِی رقابت پذیری جهانی،  به ویژه در شهرهای جنوب 
کرده و  کند، شناسایی  قطبی شدن و جدایی گزینی را تشدید می 
که حرکت برای رقابت پذیری  بپذیرد. بنابراین مبتنی بر شواهدی 
جهانی در قالب آثار منفی برای جمعیت بومی، به صورت نابرابری 
اجتماعی_فضایی و جدایی گزینی به همراه دارد، شاید این شهرها 
نباید تمایل و آرزوی جایگاه جهانی را، دست کم براساس سنجه ها 

و الگوهای غالب فعلی داشته باشند.
شهرها باید منابع و توانایی های خود را به سمت تأمین نیازهای 
کنان خویش از قبیل مسکن، آموزش، سالمت و اشتغال  اساسی سا
که برای توسعه نواحی خاص به عنوان  کنند، به جای آن  هدایت 
کز مالی جهانی برای حفظ برچسب جهانی تالش  مگامال ها و مرا
که در عصر حاضر، شهرها مجبورند تا به  کنند. این در حالی است 
کنند.  صورت جهانی برای توسعه اقتصادهای محلی خود رقابت 
آنها آرزوی حفظ یا بهبود موقعیت خود را دارند. بنابراین غفلت و 
برای  انتخاب غیرممکن  از تقاضای جهانی در حکم یک  اجتناب 
انکار  سمت  بــه  نتیجه  ــع  واق در  و  مــی شــود  ظاهر  شهری  رهــبــران 
کنان بومی در قالب اقداماتی مانند کاهش ارائه خدمات به اقشار  سا
که »آیا  که باقی می ماند این است  ضعیف است. در نتیجه سئوالی 
ممکن است یک شهر هم رقابت پذیری جهانی خود را داشته باشد 
دهد؟«.  سامان  را  خود  بومی  اجتماعی_اقتصادی  بازتوزیع  هم  و 
حتی  مــی دهــد،  نشان  تــاون  کیپ  شواهد  می گوید،  »لمانسکی« 
کنند، اولی )ارتقای رتبه  را اولویت بندی  اینها  گر شهرها هر دوی  ا

4 A. Amin
5 N. Thrift
6 Institutional Thickness
7 Global Competitiveness
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بیست و دوم شماره 

کرده یا دست کم کمرنگ  جهانی( دومی را تحت تأثیر قرار داده، نفی 
می سازد، همچنان که منافع رقابت پذیری جهانی بر رتبه های باالتر 

.)Lemanski, 2007, 458-459( اجتماعی_اقتصادی متمرکز است
کنونی شهر  5.3. لزوم توجه به سایر معیارها به جای برچسب 

جهانی
گیر در حوزه ادبیات جهانی شدن مبنی بر وجود صرفًا یک  تصور فرا
که در آن شهرهای  مسیر به سمت شکل گیری شهر جهانی، جایی 
جهانی وجودهایی همگن و بسیار شبیه به یکدیگر هستند، مورد 
مسیر   در  تحلیلی  توجهی  رو،  ایــن  از  اســت.  گرفته  ــرار  ق نکوهش 
بازنمایی مسیرهای پویا با تنوع آثار و برآمدهای جهانی شدن در 
گرایش به تمرکز بر نمونه هایی محدود از »شمال جهانی«1،  مقابل 
مورد نیاز است. تنها یک خط سیر به سمت شکل گیری شهر جهانی 
گونی با توجه به شرایط محلی  گونا وجود نداشته، بلکه مسیرهای 
و عملکردهای شهری متفاوت، مطرح هستند. این در حالی است 
که این مسیرها در عین حال، توسط بازیگران متعددی پی ریزی 
متفاوت،  طرق  در  را  خویش  شهرهای  فعاالنه  که  شده  ساخته  و 
مــکــان هــای مــتــفــاوت و زمـــان هـــای مــتــفــاوت، دگــرگــون می کنند 

.)Chubarov and Brooker, 2013, 181-182(
»رابینسون« در همین زمینه و با اتکا به پژوهش خویش با عنوان 
معتقد  نقشه«  بیرون  از  نگاهی  بین المللی:  و  جهانی  »شهرهای 
که تناقضات مرکزی و اصلی در نظریه شهری معاصر )برگرفته  است 
که در  از رویکردهای مسلط انگلیسی_امریکایی(، شهرهایی هستند 
کوچکی از شهرها  گروه نسبتًا  سراسر جهان دائمًا با ارجاع به تجارب 
)عمدتًا غربی( مورد تحلیل قرار می گیرند. انتقاد اساسی وی به الگوی 
که تمرکز انحصاری بر عملکردهای فرماندهی  شهر جهانی این است 
که در آن »میلیون ها نفر از  کنترل شهر منجر به نگاهی می شود  و 
مردم و صدها شهر در خدمت عده ای خاص از نقشه حذف شده و 

صرفًا بر بخش هایی خاص از اقتصاد جهانی، تمرکز می شود«.
وی معتقد است، باوجود این که شهرهای بی شماری در کشورهای 
در حال توسعه بر مبنای معیار انگلیسی_امریکایی بیرون نقشه قرار 
دارند، در واقع بسیاری از آنها به طور قطع در اقتصاد جهانی قرار 
که جایگاه شرکت های برجسته اقتصادی  دارند ولی به این دلیل 
کام و شکست خورده مورد توجه قرار می گیرند.  نیستند، به عنوان نا
شهر  برچسب  و  معیار  بی ربطی  و  بــودن  نامناسب  موضوع،  ایــن 
و  افریقا  امریکای التین،  این شهرها در  از  برای بسیاری  را  جهانی 
خاورمیانه مشخص می کند. تئوری ها و مباحث شهر جهانی به طور 
عمده از رویکردهای غربی و بهره گیری از معیار اقتصاد غربی برای 
موفقیت، برگرفته و ترسیم شده است. بنابراین این مفهوم نسبت 
به یک الگوی بین المللی شهری، صرفًا در قلمرو جغرافیایی خاصی 
شهرهای  نقشه  که  می دهد  نشان  »رابینسون«  اســت.  مناسب 
برای مثال »گره های  گر  ا باشد  جهانی می توانست بسیار متفاوت 
عنوان  به  اجتماعی_اقتصادی  فعالیت های  زمینه  در  اسالمی«2 
کمتر  ک و معیار  گر به مال معیار و ضابطه اصلی لحاظ می شد. یا ا
توجه  غیردولتی  سازمان های  موقعیت  چون  انگلیسی_امریکایی 

1 Global North
2 Islamic Nodes

شود، شهری چون نایروبی مطمئنًا در باالی فهرست قرار می گیرد 
.)Robinson, 2002, 531-539(

نظام  خصوص  در  خود  مطالعه  در  نیز  »تیمبرلیک«  و  »اسمیت« 
بر لزوم توجه به سایر  جهانی، نقطه نظر و نگاهی مرتبط را مبنی 
کنونی شهر جهانی با استناد به بررسی  معیارها به جای برچسب 
که  ایــن  و  جهانی  شهرهای  میان  پیوستگی های  و  روابــط  دقیق 
گذر زمان تغییر می کنند، پیشنهاد می دهند.  چگونه این الگوها در 
آنها با تحلیل شبکه رسمی به واسطه تفسیر داده هــای مربوط به 
جریان های مسافران خطوط هوایی میان شهرهای بزرگ جهانی 
در شش بازه زمانی، بر تغییرات در ویژگی های شبکه در نظام شهر 
جهانی به خصوص از نظر سلسله مراتب مرکزی و جایگاه ها، متمرکز 
پاریس،  نیویورک،  گرچه  ا می دهد،  نشان  پژوهش  این  شده اند. 
لندن، توکیو و چندین کالنشهر بزرگ از  اروپا و امریکا در طول دو دهه 
بر این سلسله مراتب شهری مسلط هستند، نقش ها و جایگاه های 
کرده و در حال تغییر است.  دیگر مکان ها به طور قابل توجهی تغییر 
در پژوهشی نزدیک، شبکه های خطوط هوایی به منظور ترسیم 
موقعیت شهرهای افریقایی در شبکه شهر جهانی، جست وجوی 
به  کمک  نیز  و  افریقایی  بــزرگ  شهرهای  شهری  درون  ارتباطات 
ادبیات در زمینه جهانی شدن شهرهای افریقایی مورد توجه قرار 
الگوهای  ساختن  مشخص  بر  کیدی  تأ موضوع  این  است.  گرفته 
شهری جهانی بر مبنای پویایی های موجود در این نظام، مبتنی 
 Smith and Timberlake,( بر معیارهای نوین و قابل توجیه است

.)2001, 1656; Otiso et al. 2011, 609
5.4. اتخاذ چارچوب هایی برای سنجش اثرات جهانی شدن

که به »عوامل جهانی شدن«3  »پیزارو« به همراه »وی« و »بنرجی« 
که شهرها با  کرده اند، اشاره می کنند  در شهرهای جهان سوم توجه 
یکدیگر رقابت می کنند تا بازرگانی، صنعت، تحقیقات، سرمایه ها، 
ِبُربایند و  از یکدیگر  نخبگان، مدیران، هنرمندان و دانشمندان را 
کنند )Kalhornia, 2009, 117(. عده ای معتقدند شهرهای  جذب 
و  بــوده  هدایتگر  مختلف  زمینه های  در  تا  دارنــد  تمایل  باالتر  رده 
شهرهای رده های پایین، صرفًا دنباله رو باشند. این نگرانی در حال 
کشورهای در  که در جهان بدون حد و مرز، ثروت و منابع  بروز است 
کشورهای  حال توسعه به دلیل اشتهای حریصانه مصرف انبوه در 
 Pizarro, Wei and( بیشتر توسعه یافته، تهی شده و از میان برود

.)Banerjee, 2003, 115, 124-125
یافتن  درصــدد  باید  نظریه  هرگونه  تدوین  از  قبل  معتقدند،  آنها 
ــرات جهانی شــدن بــر »فـــرم شــهــر« و  چــارچــوبــی بـــرای سنجش اثـ
جهانی  ماهیت  بود.  توسعه  حال  در  کشورهای  در  »شهرگرایی«4 
»سرمایه«،  نامحدود  و  آزاد  جریان های  عنوان  به  می تواند  شدن 
»مردم«، »اطالعات« و »فرهنگ« )به عنوان چهار عامل یا نماینده 
جهانی شدن( و آثار آنها روی هفت مؤلفه فرم شهری )شهرگرایی، 
اجتماعی،  کــولــوژی  ا فضایی،  ساختار  و  سازمان  هویت،  و  سیما 

3 Agencies of Globalization
4 Urbanism
ماهیت،  شهرها،  مطالعه  منظر  از  شهرنشینی  پدیده  توصیف  مفهوم  به 
کیفیت زندگی، آداب و رسوم و رفتارها در شهر نسبت به حومه های شهری 

یا روستاهاست.
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بیست و دوم شــمــاره 

معماری(  نیز  و  یافتگی  توسعه  مقیاس  و  سرعت  عمومی،  قلمرو 
سازماندهی  ماتریسی  تا  می کند  کمک  ترکیب،  این  گــردد.  تعریف 
شده برای ترسیم ادبیات مرتبط در حوزه آثار و برآمدهای جهانی 
شدن در شهرهای کشورهای در حال توسعه به وجود آید. آنها برای 
این منظور، بر ادبیات حوزه پست مستعمراتی، اقتصاد سیاسی در 
کشورهای در حال توسعه، تئوری وابستگی، تئوری شهر جهانی، 
کشورهای در حال توسعه، توجه  پست مدرنیته و برنامه ریزی در 
کرده اند تا از این طریق، در رابطه با آثار جهانی شدن بر فرم شهری 
که خألها  کنند. با این وجود، اظهار می کنند  کشورها بحث  در این 
و محدودیت های این چارچوب، قابل انکار نیست و پویش تأثیرات 

حال  در  کشورهای  شهرهای  شهرگرایی  و  شهری  فــرم  بر  جهانی 
که به  توسعه، هنوز محدود بوده و به صورت ناهمگون و در ادبیاتی 
که  گون وابسته است، قرار دارد. این در حالی است  گونا زمینه های 
در زمینه دو عامل یا نماینده اطالعات و فرهنگ برای جهانی شدن 
کمتری نسبت به دو مؤلفه دیگر یعنی سرمایه و مردم،  نیز اطالعات 
در دسترس می باشد. با این وجود، می توان چارچوب یاد شده را با 
کیدهای بیشتر بر ابعاد محلی تر، توسعه  گرفتن تفاوت ها و تأ در نظر 
 Pizarro, Wei and Banerjee,( بخشید  ارتقا  و  نمود  اصالح  داده، 
126 ,111 ,2003(. جدول شماره 2 ماتریس سازماندهی شده یاد 

شده را ارائه می کند.

جدول 2: ماتریس سازماندهی شده برای ترسیم ادبیات حوزه آثار جهانی شدن شهرها در کشورهای در حال توسعه 
)Pizarro, Wei and Banerjee, 2003, 124( 

عوامل جهانی شدن
مؤلفه ها

فرهنگ اطالعات مردم سرمایه
- بی مکانی

گزوپلیس1 - ا
- شهر لبه ای

کاالیی شدن فرهنگ  -

- از دست رفتن هویت محلی
- قطبی شدن )قطبش( موقتی

- فضای بی زمانی
- پویایی های درونی

شهرگرایی

- دوگانه و ترکیبی )التقاطی( کلیشه های فرهنگی جدید - رشد 

کنده - جوامع پرا
ــده با  ــره شــ ــاص ــح ــای م ــمــروه ــل - ق

تبعیدی ها و مهاجران
- چالش های برنامه ریزی برای شهر 

بین المللی )جهان شهر(2

- مدرنیته
- سبک زندگی غربی

- سبک های عاریه ای

سیما
و هویت

- بی مکانی
گزوپلیس - ا

- شهر لبه ای

- بی مکانی
کندگی همزمان - تمرکز و پرا

- تــکــه تــکــه شـــدن فــضــایــی و عــدم 
تداوم

کنده رویی شهری - پرا
- توسعه مسکن

- سلسله مراتب شهری در حال تغییر
- شهرنشینی و فراشهرنشینی3

تفکیک  و  بیشتر خــاص  اراضـــی  کــاربــری   -
شده

- رشد عمودی

سازمان و ساختار 
فضایی

افزایش  - قطبی شدن در حال 
طبقات اجتماعی

- هویت قومی و نژادی

در  جدایی گزینی  و  شــدن  قطبی   -
حال افزایش

حال  در  جــدایــی گــزیــنــی  و  شــدن  قطبی   -
افزایش

کولوژی  ا
اجتماعی

کاالیی شدن فرهنگ  - - جوامع مجازی
کافه اینترنتی - شهروند و جوامع 

کید بر حیات عمومی در قلمرو  - تأ
خصوصی

- بی اهمیت شدن فضاهای عمومی
عـــوض  در  ــارت  ــ ــج ــ ت ــز  ــ ک ــرا ــ م گـــســـتـــرش   -

قلمروهای مدنی و عمومی
- ارتباط عمومی_خصوصی مبهم

- حذف حیات خیابان

قلمرو عمومی

دلیل  بــه  توسعه  ــزرگ  بـ مقیاس   -
تقاضای مسکن و خدمات

- مقیاس بزرگ توسعه
- خط آسمان در حال تغییر

- درشــت دانــه شدن بافت شهری )انــدازه 
قطعه، عرض خیابان و...(

سرعت و مقیاس 
توسعه یافتگی

- فرهنگ مک دونالد
کاهش - تنوع در حال 

- فرهنگ برای فروش مکان
ــی  ــ ــ )ولـ ــوع  ــ ــ ــن ــ ــ ت افــــــــزایــــــــش   -
تــــجــــاری ســــازی بــــــرای جـــذب 

توریست و...(

و  تاریخ  به  تعلق  بــدون  معماری   -
فرهنگ

همجنسی  و  ــازی  ــ ــورس ــ ــک ج ــ ی  -
)هموژنیزه شدن(

- تنوع در حال افزایش

- سلطه معماری جدید
کاهش تنوع  -

کز تجارت: به عنوان استفاده نمادین - مرا
- توسعه مجدد نواحی سنتی و قدیمی

معماری
)معماری بومی(

3 Exopolis
که درون و بیرون آن در حال جابه جایی است، مرکز شهر مشخصات قبلی را از دست داده و برعکس، پیرامون شهر ویژگی های بارز  به مفهوم شهری است 
کز فرهنگی و...(. این اصطالح ابداع »ادوارد سوجا« برای توصیف پارادایمی از  کز بسیاری دارا ست )مثل مشاغل دفتری، خرده فروشی، مرا آن را در قالب مرا

که مفاهیم سنتی شهری، حومه شهری، فراشهری و غیر شهری را بر هم می زند. کنده رویی شهری پست مدرن است  پرا
4 Cosmopolis

کنار هم است. به مفهوم شهر بین المللی یا جهان شهر مبنی بر جهان وطنی از اقوام، نژادها و افراد مختلف 
5 Exurbanization
گاهی نیز با پیش  کم و شبه روستایی در موقعیتی فراتر از نواحی پیرامونی و حومه شهر است. این اصطالح  کم ترا به مفهوم رشد سکونتگاه های عمدتًا 

گرفته می شود. که مناظر ترکیبی با ویژگی های تکه تکه شهری و روستایی منتج از آن است، معادل  کنده  شهرنشینی به مفهوم فرآیند رشد شهری پرا
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بیست و دوم شماره 

6. نتیجه گیری
همگام با ظهور شهرهای جهانی یا شواهدی از جهانی شدن شهرها 
با خاستگاهی متفاوت نسبت به نمونه های مقدم، مسلط و مورد 
کید، چالشی معنادار و قابل توجه در زمینه این چشم انداز، آثار و  تأ
که از دو منظر در حال بررسی و ارزیابی است.  نتایج آن، مطرح شده 
نخست، ادبیاتی است که در چارچوب الگوی از پیش شکل گرفته در 
کزی درگیر و در  فرآیند جهانی شدن و شهرهای جهانی به عنوان مرا
عین حال بازتاب دهنده و هدایت کننده آن، این خاستگاه متفاوت 
را قابل تبیین می داند. در مقابل، دغدغه ای معنادار با دو مشخصه 
کفایت استناد به تلقی ها و تعابیر  بارز، یعنی انتقاد نسبت به عدم 
کید بر بازتولید  فعلی و غالب تئوری شهر جهانی و در عین حال، تأ
و معرفی چارچوب یا چارچوب هایی مفهومی برای پی ریزی و طرح 
دیدگاه ها و نظریات جدید مبتنی بر سنجش های تجربی نوین "و 
نه اظهار نظرهای تخمینی و متعاقبًا تحمیلی" در حال شکل گیری 
کارآمدی سنجه ها و رویکردهای  است. این انتقادها مبنی بر عدم 
موجود و به دنبال آن، هدف گذاری برای جست وجو و جایگزینی 
کارآمد در زمینه چشم انداز شهرهای جهانی در  الگوهای جدید و 

که  کلیدی "همچنان  کشورهای در حال توسعه، در قالب سه محور 
جدول شماره 3 ارائه می کند" مورد شناسایی، دسته بندی شده و 

تبیین قرار گرفت.
بودن  بی اثر  احتمال  بر  مبنی  دیرینه  نقدی  به  محور  نخستین 
جهانی  و  جامع  نتایج  از  تعمیم پذیر  مجموعه ای  بــه  دستیابی 
شهر  به  نسبت  شدن  جهانی  حال  در  شهر  بر  که  دارد  اختصاص 
کاربرد این اصطالح و نقش، ضمن اندیشیدن  جهانی یا در مجموع 
کید  تأ آن  مختلف  ابعاد  و  مفاهیم  داللــت هــا،  با  رابطه  در  دقیق 
و  شدن  جهانی  ادبیات  بر  کم  حا تعصب  به  دوم،  محور  می کند. 
با نوعی تنگ نظری  که  شهرهای جهانی اشــاره دارد، بدین معنا 
محدود  نمونه هایی  به  استناد  بر  مبنی  تلویحی،  ــرض ورزی  غـ و 
در  جهانی  شهرهای  همگرایی  از  همواره  خــاص،  سازوکارهایی  یا 
که حتی  کشورهای در حال توسعه در مقابل تنوع ها و تفاوت هایی 
می توانند در علل همگرایی وجود داشته باشند، یاد می شود. ارائه 
 محتوم و از پیش تعیین شده و وابسته ساختن 

ً
سرنوشتی ظاهرا

کز  مرا تغییر  قابل  غیر  حرکت  بر  مبنی  توسعه  حــال  در  کشورهای 
که اقتصادهای پیشرفته  شهری عمده آنها در همان خط سیری 

جدول شماره 3: چارچوب مفهومی جایگزین برای تحلیل چشم انداز شهرهای جهانی در کشورهای در حال توسعه

ح رهیافت های کلیدی برای پاسخ به چالش های مطر تحلیل انتقادی: نقد ادبیات و الگوی مسلط شهر جهانی

	 کید نگرش غالب همگرایی بر شباهت ها و غفلت از منابع مهم تفاوت  تأ
زمینه  در  سازمانی  و  جغرافیایی  فرهنگی،  پویایی های  در  ریشه دار  و 

نقش ها و موقعیت های ساختاری؛
	 کنونی شهر جهانی به سمت آزمون جابه جایی از تمرکز روی الگوهای 

متقابل میان بازیگران جهانی و محلی و نهادها؛
	 شناسایی الگو یا الگوهای جدید برای تحلیل شهر جهانی در کشورهای

در حال توسعه براساس پیچیدگی و تنوع ابعاد، آثار و پیامدها؛
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احتمال بی ثمر بودن دستیابی به مجموعه ای تعمیم پذیر از ( 1
نتایج جامع و جهانی

	 کید بر واژه عمومی تر »شهر در حال جهانی شدن« به جای تأ
»شهر جهانی«؛ 

	 با رابطه  در  دقت  با  اندیشیدن  ضمن  جهانی«  »شهر  کاربرد 
داللت ها و مفاهیم این نقش؛

	 کوچک پلید پژوهش شهر جهانی: تکیه بر اظهار نظرهای راز 
تخمینی در مقابل عدم بررسی نمونه ها و مشاهدات تجربی؛

کم بر ادبیات جهانی شدن و شهرهای جهانی( 2 تعصب حا
	 فرض دنبال نمودن همان خط سیر نیویورک و لندن توسط

شهرهای کشورهای در حال توسعه )همگرایی(؛
	 تجارب بــراســاس  عمدتًا  جهانی  شهر  ادبــیــات  ــذاری  ــدف گ ه

اقتصاد  کشورهای هسته مرکزی  اروپــای غربی و سایر  امریکا، 
جهانی )شهرهایی در رأس سلسله مراتب(؛

	_انگلیسی یا  غربی  پایه  و  بــودن  گرایانه  تقلیل  و  نظرانه  تنگ 
امریکایی ادبیات جهانی شدن و شهر؛

کفایت تمرکز بر ابعادی خاص و محدود برای تشریح ( 3 عدم 
تمامی نتایج جهانی شدن شهرها

	 کید بر بخش هایی خاص از اقتصاد جهانی در مقابل طرق تأ
و  خــورده  پیوند  جهانی  جریان های  به  شهرها  که  گونی  گونا

می خوردند؛
	 تأثیرپذیری کمتر شهرهای کشورهای در حال توسعه به وسیله

شرکت های چند ملیتی و نیز تولیدی خدماتی به دلیل عملکرد 
کنترل؛ کز فرماندهی و  آنها در سطوحی پایین تر به عنوان مرا

	 گونی شهرها در طرق پیوند با جریان های جهانی و نمایش گونا
تــازه و متفاوت نسبت به  آرایــش هــای متغیر،  و صــدور نظم و 

کنونی؛ کید  پیش فرض های موجود و مورد تأ

	 کشورهای در نیاز به الگو و تئوری های جدید براساس تجربه شهرها در 
حال توسعه؛

	 سنجش و ارزش گذاری منابع و عوامل پر اهمیت تفاوت ها و تنوع های
تجربه  مطلق  فرض  پیش  عوض  در  مختلف  پویایی های  در  ریشه دار 

انگلیسی_امریکایی به عنوان نقطه عالی و انتهایی؛
	 اولویت های از  ارزیابی واقع بینانه فرصت ها و تهدیدها به جای غفلت 

درونی، محلی و بومی در مسیر شیفتگی برای برچسب جهانی، تعقیب 
سلسله مراتب باالتر و ارتقای جایگاه جهانی؛ ی
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	 ضرورت توجه به مسیرهای پویا و همپیوند با تنوع های مبتنی بر شرایط
محلی، بازیگران و عملکردهای متفاوت در فرآیند جهانی شدن؛

	 کید بر کارآمد بودن برچسب فعلی شهر جهانی برای قلمرو یا قلمروهای تأ
خاص جغرافیایی به جای یک الگوی بین المللی، جامع و جهان شمول 

برای تمامی شهرها؛
	 گرفتن الگوها و معیارهای دیگر )گره های اسالمی، موقعیت لزوم در نظر 

سازمان های غیردولتی، شبکه ها و ارتباطات مبتنی بر خطوط هوایی 
و...(؛ ی 
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	 کشورهای در حال توسعه به دلیل نگرانی از تهی شدن ثروت ها و منابع 
اشتهای حریصانه مصرف انبوه در کشورهای بیشتر توسعه یافته؛

	 ضرورت یافتن و بسط چارچوب هایی برای سنجش اثرات جهانی شدن
بر فرم شهر و شهرگرایی قبل از تدوین هرگونه نظریه یا رویکرد؛

	 طرح یک ماتریس اولیه و دنبال نمودن آن برای مطالعه تأثیرات جهانی  
کشورهای در حال توسعه؛ شدن بر  ی 
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کرده و اقتضائات آن را مطابق با جایگاه  گام برداشته، طی  در آن 
رویکرد  چنین  نتیجه  می کنند،  تعیین  خویش  مقاصد  احتمااًل  و 
گرایانه بودن تمرکز بر  یا رویکردهایی است. محور سوم، به تقلیل 
برآمدهای  و  نتایج  تمامی  تشریح  بــرای  محدود  و  خاص  ابعادی 
اختصاص  توسعه،  حــال  در  کشورهای  در  شهرها  شــدن  جهانی 
که با ماهیت متنوع شهرها و همچنین شیوه ها و آرایش های  دارد 

گون پیوند آنها با جریان های جهانی، در تضاد قرار دارد. گونا
تمرکز صرف بر شباهت هایی که به طور حتم می توانند وجود داشته 
آزمــون، سنجش و ارزش گـــذاری منابع و  باشند، غفلت نسبت به 
پویایی های  در  ریشه  که  را  تنوع ها  و  تفاوت ها  اهمیت  پر  عوامل 
مختلف دارند، به دنبال دارد. توجه انحصاری بر عملکردهای مورد 
کید کنونی در زمینه فرماندهی و کنترل و نیز هماهنگی و هدایت،  تأ
کوچکی از شهرها، تناقضات  گروه نسبتًا  آن هم با ارجاع به تجارب 
که این  اساسی را در پی داشته و خواهد داشت. این در حالی است 
کشورهای  کز شهری  مسئله، تهدیدی جدی نیز برای شهرها و مرا
کورکورانه  در حال توسعه می باشد. حرکت جبری و به معنایی شاید 
کسب برچسب مسلط موجود و ارتقای  و تقلیدی آنها در راستای 
کردن منابع و ضرورت های داخلی، از  جایگاه جهانی به قیمت فدا 
آن جمله است. با توجه به وضعیت این مناطق از نقطه نظر ساختار 
و جایگاه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین آثار و 
پیامدهای محتمل جهانی شدن به ویژه در زمینه نابرابری، تضاد 
ارزیابی واقع بینانه  به  و جدایی گزینی، عدم اهتمام جدی نسبت 
فرصت ها و تهدیدها و غفلت از ارزش ها و اولویت های درونی، محلی 
و بومی در مسیر شیفتگی برای کسب جایگاه های جهانی، می تواند 

آنها را حقیقتًا به بازنده و زیان دیده واقعی تبدیل نماید.
این انتقادها و به دنبال آن رهیافت ها و پاسخ های الزم برای تعدیل 
آنها،  در  مطرح  ابعاد  و  محورها  به  توجه  با  شده  یاد  چالش های 
محصول جهت گیری پژوهش در جایگاه مقاله ای مروری مبتنی بر 
که در قالب چارچوب مفهومی جایگزین  نگاهی انتقادی می باشد 
حال  در  کشورهای  در  جهانی  شهرهای  چشم انداز  کــاوی  وا برای 
توسعه و متعاقبًا تحلیل آثار و پیامدهای این جریان، ارائه شده است. 
بر این اساس، در فرآیند توصیف و تحلیل جهانی شدن شهرهای 
کشورهای در حال توسعه، مناسب است تا از عمومیت هایی مبتنی 
بر تجربه شهرهای جهانی غرب به سمت الگو یا الگوهای جدید، از 
طریق اتخاذ چارچوب هایی، از جمله چارچوب مفهومی جایگزین 
و  و ظرفیت های متنوع  بر اساس نقش ها، جایگاه ها  پیشنهادی، 
در نتیجه ابعاد، آثار و پیامدهای متفاوت حرکت نمود. در مقابل 
که  یا انگلیسی_امریکایی و چالش هایی  رویکردهای مسلط غربی 
خصوص  در  مؤثر  رهیافت  مــی آورد،  پدید  آنها  مطلق  کارگیری  به 
کشورهای  شهرهای جهانی یا شواهدی از جهانی شدن شهرها در 
در حال توسعه و ارزیابی چشم انداز آنها، انجام مطالعات بیشتر در 
خصوص تعامل میان بازیگران مختلف در هر دو مقیاس جهانی و 
محلی بر پایه این چارچوب مفهومی جایگزین به واسطه تجارب، 
شواهد، قراین و مصداق ها در زمینه های مختلف با استناد به یک 
اولویت های  و  ویژگی ها  بر  مبتنی  نمونه ها،  از  دسته ای  یا  نمونه 
مقتضی است. بر این اساس انجام پژوهش های موردی هدفمند با 

اتکای بیشتر بر واقعیات تجربی و نه صرفًا پیش فرض های نظری، 
که در  کلیدی در تکمیل و تدقیق رهیافت یاد شده بوده  راهبردی 
عین حال، نیازمند ارجاع به داده ها و اطالعات مستند و قابل دفاع 
به عنوان پیش نیازی اساسی برای تشریح جریان های موجود یا در 

حال شکل گیری است.
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