
    .  نقد نظريه شھر گلوبال )  : 3( - گلوباليزاسيون وبرنامه ريزی استراتژيک شھری           

اين نوشته مطرح گرديد ،   که دربخشھای قبلی »ظريه شھرجھانی ن«منتقدين  نقل نظرياتدامه درا        

  : ادامه انرا پی ميگيريم اکنون 

د ، ھمواره با برخی نارسائی ھای ميگيرنرا بکار "ايده ال -تيپ" مطالعاتی که قالب دررابطه با نحوه         

ھا به روندی که وتحليل اتمطالع اينگونهانجائی که از .مواجه ميشويم ) متد لوژيکی(روش شناختی 

" منحصرا شان ھدف و رندندا ء چندانیوتحول است ، توجهحال تغييراقتصادی دردراثرگلوباليزاسيون 

 گلوبال ، که انھم پيشاپيش تعريف وتعيين شده  statute  به جايگاهی شھرنزديک معطوف به شناسائی ميزان

مورد بحث مطرح ميشوند ، ناشی  وضعيتويژگيھائی که در ، يافتمشکل ميتوان در نابراين ،ب. ، ميباشد

چگونه ميتوان : بعنوان مثال   . بوده است ،مورد مطالعه تاريخی کEن شھرجھانی شدن ويا خصوصيات از

نتيجه ، "فرضاشکل ميگيرند ،  segregation جدانشينی اثرکه در ی شھری، وضعيت ھاص نمود مشخ

ايد تفاوت چنين وضعيت ھائی که چگونه ميب؟  استبوجود امده کاربازارتغييرات ويژه ايست که در

  از يکديگر متمايز نمود ؟ را کEن شھر بوجود ميايندھردراثرويژگيھای تاريخی معينی در

وضعيت مورد مطالعه ، يعنی تجريد ايده ال است  -تيپ قالب ويژگيھای ازنيزمشکل  اين ، بدون شک      

اريخی حرکت ويا ويژگی تWeber   وبر بدين ترتيب با استناد به . اززمينه تاريخی ايکه بدان تعلق دارد 

بعدی  حلادرمر ميبايد، ميماند دوربا پديده مورد بحث ازنظربتدای مواجه شدن ايکه در لحظه نخست ويا درا

، فقط به  قرارميدھندمطالعه  پ ايده ال را مبنیمطالعاتی که قالب تي ءشکالآما ِا . مورد توجه قرارگيرند

قابليت وظرفيت Tزم شھرھمواره موارد ديگری ھستند که نشان دادن اينکه . محدود نميگردد  مشکل فوق

انرا به س عکحتی جانبه روند تاريخی ان که ميتواند  تحليل ھمهازبرای گلوبال شدن را دارا است ، بيش 

 متعاقب بودن به ،ايده ال –تيپ  ءقالب :اين ، ميتوان گفتبنابر. يافته اند اھميت ،  اثبات برساند

synchronic ،بودنحقق ھمزمان  بيش ازغيرمتعاقب ويا ت diachronic  دادهاھميت )Veras 1997 : 131  (

عEئم جھانی شدن شھربوده است ؛ گيھای تاريخی پرداخته ، بيشترمتوجه يافتن ژ، کمتر به نشان دادن وي

  . گلوباليزاسيون سرنوشت غير قابل اجتناب شھرھاست  چنانکه ، گوئی



، که انھم طه با سلسله مراتب شھرھای گلوبالرابدر ، که ديگری ھم ھستند ا نصاحب نظر عEه بران      

 شده ، سخنقراراين شھرھا بررای نيل به چنين شرايطی دراين زمينه به درعم انھا نتيجه رقابتی است کبه ز

  ) ( Cardeiro 1993:322  . گفته اند

ايده ال وشرايطی که  –تيپ ويژگی ء ابزار تحليل بودنء قالب ميان ، ھم برھمی ايکه گمی ودربا سردر     

برای درک پويائی کEن  –تيپيک ايده ال  –اين قالب کمترميتوان از ايد ،مي، بوجود  يک الگو ارائه ميدھد

: د اين استکه قابل اھميت ميباشلذا ، انچه بيشتر.  نی بر دياگنوستيک ، استفاده نمودقالب مبت ھمانندشھرھا 

مينمايد ، بصورت  انرا مطرحای اغراق اميز بگونه وبر  ايده ال ، چنانکه –، تيپ  حتی ھنگاميکه قالب

مبنیء سنجشی بر تدوين چھارچوبوويژگيھای تاريخی کEن شھرکردن فرموله پيش درجھت گامی به 

را تعيين  بررسیايده ال رابطه ھويت با واقعيت مورد  –، چون تيب  اما با اين وجود؛  استگلوباليزاسيون 

در انچه  ازغيرود خواھد داشت که وضعيت کEن شھرمورد مطالعه بگونه متفاوتی نميکند ، اين امکان وج

  )Veras 1997;131 (. ، استنتاج شود ھست واقع 

 ھم ، ھمانگونه که عنوانشباشدجديد مطرح رگلوبال ،  بعنوان يک پارادايم اما ھنگاميکه مفھوم ، شھ       

 ری ، ميتوان انرا بعنوان يک تمايل مشخص بهآ اينصورت ،در. است ، مشکلی پيش نخواھد امد مبين ان 

جوانب مختلف مسئله  تحليل وتشخيص ودر نھايت درکه درپی ، برداشت ھای نظری ايککنار گزاردن 

  . نظرداشت شھری اند ، در

در اقتصادی و) گلوباليزاسيون (گستره روند جھانی شدن در"ده که کEن شھرھا بايد منحصرااين اي      

جامعه  Saskia Sassenنظر باشند ، متاثر از تاکيدھای ساسکيا ساسن در )گلوبال( جھانی شده شرايط شھر

  )1998:11ساسن ( . اغازگرطرح ادبيات نظری دراين زمينه است، استکه  امريکائی –شناس ھلندی

براساس  ، گرايش به مطالعه شھرھا، جامعه شناسان اغلب نشان داده اند که " . .  :   اومعتقد است   

گروھای يھای برجسته نمودن ويژگ زمينه ھائی چون توزيع جمعيت، مراکز نھادی،شناسائی انھا در

پاسخگوی انتظارات  ،ديگرنميتوانداما اين نحوه مواجه شدن با شھر. دارند  ، اجتماعی وشيوه زندگی شھری

، واقعيت اجتمائی اقتصادی ) گلوبال(  ن اقتصاد ھمراه با ظھورفرھنگی جھانی شدهجھانی شد. باشد 



بنا براين .  يرات عميقی نموده استخوش تغيتملت ھا ، مناطق فرامليتی و شھرھا را دس –وسياسیء دولت 

جستجوی ودر نظرداشتهرد دل درجريان ھستنان روندھای گلوبارا ھمچون مکان معينی که دره شھر، مطالع

جھان امروز  در )local(محلی  و) global( جھانی ،  ھای برداشت ھای جديدء موثردردرک فصل مشترک

  .  "وفردا ، ميباشم 

 جامعه ءتا به امروز ءبرداشت ونحوه روبروشدن :ی نويسنده به اينکه راتاکيدقاطع وبدون چون وچ   

 قصدی، استکه  وجود اين گرايش ، تائيد واضح انتظارات را بر اورده نميکند،  شناسان با مسئله شھر ديگر

بصورت يک پاردايم  –گلوبال شھر -روند جھانی شدن وبرداشت ھای مربوط به ان ، تا استدرکار

توان ھمچنين برخی مسائل نظریء ، ميدراين زمينه . گيرد قرار ھمگان پذيرش موردو شده عرضهتئوريک 

که جھانی شدن   اين ادعا القائنخست . را ھم مشاھده نمود ) متدولوژيک  -تئوريک (  روش شناختی –

ظر بن ؛ميباشد که تاکنون برقرار بوده  سبات ومنطق اقتصادی ای وپايان مناگسست اقتصادی به مثابه 

       .*خواھد داشت  –افسانه نباشد  خودانھم اگر  –ايدولوژيکی خصوصيت انکارباوری استکه  دصددر دميرس

ارجععيت دادن به رابطه کEن شھرھا با روند جھانی شدن ، تا چه ميزان باعث تجريد : مسئله اين است که 

مورد بررسی وتجزيه وتحليل قرار  ويژهء ھرکEن شھری که با اين نگرشء انکارروند تاريخیو  حداکثری

را نسبت به نا   sinchronicجنبه متعاقب بودن ، ايده ال  -قالب تيپيک لذا ، اگر  .ميگيرند ، خواھد شد 

روابط  در مقابلروابط عمودی  برایاين الگو اين صورتدر. مقدم ميدارد  ان  anachronicبودن متعاقب 

 ء يا اينکه توجيھات مربوط به تداخEت عمودی)  Santos 1997: 225سانتوز( . ارجعيت قائل است  افقی

افقی يعنی مناسبات مقابل تداخل در – اقتصاد گلوبالتاثيريعنی   –کEن شھر و سرزمينبرجھانی شدن ، 

، " اين واقعيت فرضا. ميداندمقدم  ، ء محلی که طی روند تاريخی مشخصی شکل گرفته اند رااجتماعی

  . مطرح ميگردد بوضوح نمايان ميگردد urban segregtationھنگاميکه مسئله جدانشينی شھری 

   

  :ج  به .برای مEحظه بحث  جھانی شدن ھمچون افسانه ويا ايدولوژی  ر -*     

Hirst and  Thompson 1998 -   Batista jr 1998 -   Bourdieo 1998 -  Muzio   1999    



جھانی شدن با اغازتغييرات ناشی از:  صدد القائ اين باورند کهنظريه پردازان شھرگلوبال ، در          

 Edmond Pretecille .  فضای شھری شکل گرفتdual بازارکار، نوعی تملک دوگانه شدهء  اقتصادی در

ساده  ا به جنبه ھایتوجه ر) Segregation Urbaines  )1997:83در ، جدانشينی شھری   ادموند پرتسيل

نحوه ايکه  در توجيه ،بازارکارسحراميزتغييرات " تقريبای القاکه کوشش در تحليل ھائی redutiveشده 

نشينی شھری را فقط  نتيجه  ھمچنين اين باور که جدا .جلب مينمايد  را ،اند امده فضای شھری به تملک در

ياد اوری مينمايد که فضاھای جدانشين شده شھری  ، جھانی شدن اقتصادی ميدانند را ، مسئله ساز دانسته

اصل کمی فراتر رفته ،  در اين زمينه  توجه نويسنده . نژادی ھم باشند  -ميتوانند ھمچنين ،  به علل قومی

ليکن ھمه .  بدانيم نتيجه عوامل اقتصادی" جدانشينیء شھری را منحصرا" که فرضاميداند اين ن را ماجرا

ه انچه برخEف تبيين ھای کEسيک که ، شکل گيری روند جدانشينی را حاصل پويائی چيزراھم ، نميتوان ب

بعنوان مثال    .ناشی از عوامل خارجی دانست  "ميدانستند، منحصرا Intrametropolitanدرون کEنشھری 

ھری شصت بگونه ای ُمد روز بودند ، جدانشينی شه سالھای دھاين زمينه که دردرمارکسيستی  ھای ، تبيين

،  سرمايه  -جدال کار، حاصل  يعنی .فضای شھری  ءساختاری توليد سرمايه داریرا بعنوان عنصر

     (Preteceille 1995 ).تبلورميافت   شھریکه بشکل جدانشينی  دانسته ، درشکل گيری فضای شھری

د ، ولی بنظر تملک فضاھای شھری نيستن روند نظريات مربوط به شھر گلوبال ، منکر نابرابر بودن     

ی که در اثر قطبی شدن گروه ھای حرفه ای بوجود ھائ امددر ميرسد انھا اين وضعيت را ناشی از تفاوت

 با اينھمه با وجود لحن انتقادی ، اما توجيھاتشان تاکيد تبيين ھای کEسيک را نداشته و ان .امده ميدانند 

اينکه بصورت  پا رادايم جديدی مطرح گردد ، ولی ، خاصه ،  برای  . ازدست ميدھد  نتيجه گيری ھا را 

  بنا بر اين با  .، به دوری جستن از انھا مبادرت مينمايد باکوشش در مبھم جلوه دادن برداشت ھای کEسيک 

دورنمائی دارد که  کEن شھری به ، سعی درمنحصر نمودن کل پويائی رھا نمودن کامل تبيين ھای کEسيک

ھمچنين توجه   قالبء پارادايم  نظريه شھر گلوبال .بر روابط عمودی باشد در ان ارجعيت وتقدم کامل 

چندانی به نقد وسيعی که توسط صاحب نظران متعددی نسبت به ماھيت پديده جھانی شدن ارائه ميدھند ، 

    .ندارد 



افزايش روند رو به : اوری شود  دئله ، ضروری است ياجستجوی پاسخی برای اين مسبنا براين ، قبل از   

، انچه قابل مشاھده وذکر است  ، دايم ان رارم پابدين ترتيب ُف تيپيک ايده ال وگذرازقالب دياگنوستيگی به 

اما . پويائی تاريخی ويژه انھاست ريد ھرزمان بيشتر وضعيت کEن شھرھای مورد بررسی ومطالعه از تج

اشد ؛ ھر چند اين روند وز مطرح ميبدرقالب دياگنوستيک توجه به تحرک وپويائی تاريخی کEن شھرھا ھن

  .جھانی شدن اقتصادی بوده است  ، پديده تازه بميدان امدهسيتره  تحت"بعضاتا حدی و،  تحت تاثير

نتيجه  درون متروپل جھان اول ، ودر مEحظه شده ، قالب مبتنی بر دياگنوستيگ با شناسائی تغيرات         

قطبی شدن اجتماعی وجدانشينی شھری : رفتن تناقص ھای ذاتی ان صدد ناديده گبرای تبيين اين تحرک ، در

  . ، نميباشد dualدو گانه شده 

دريج بصورت تجريد ايده ال حرکت تاريخی کEن شھر ناديده گرفته شده و ، بت –در قا لب تيپيک        

ر پی ان با تداوم د. وھله اول به سبب خصلت ويژه تيپ ايده ال است اين روند تدريجی در. شده  درميايد

تحليل کEن و به ابزار فاصله گرفتهشت ھا ازکEن شھرھای جھان اولی بردا ، بکار گيری اين قالب

بEخره تناقضھائی که بصورت حاصل يک روند  .ميگيرند ، تبديل ميگردد قراردوم مرتبه درشھرھائی که 

دين صورت ، قطبی شدن جامعه ب. تاريخی ظاھر ميشوند ، تبديل به استنادات اين برداشت ميشوند 

که درنتيجه يک روند وند ، نه تناقصھائی عنوان ميش ويژگی شھر گلوبالوجدانشينی شھریء دوگانه شده  ، 

کEن شھر،  برداشت ھا ، به سبب تجريد ويژگيھای تاريخیدرتاريخی بوجود ميايند ؛ اينجاست که اغتشاش 

  . ميگردد اغاز

سی ، توسط اين قالب پارا دايم ، تاريخی کEن شھرھای مورد برررک ناديده گرفتن قطعی تح         

واقع از کليه درپويائی روند درجريان را عامل خارجی که درعوامل تعيين کننده  که ، موجب خواھد شد

  .تعيين کننده ھای تاريخی قبلی اش گسسته است ، بدانيم

بگونه ای شکل گرفته که نظريه شھرگلوبال بامEحظه روند مبتنی براين برداشت ، بنظرميرسد         

ياگنوستيکی تائيد تناقضھائی را که قالب د ھم قالب پارادايم  .ويژگيھای تاريخی کEن شھر را ناديده بگيرد 

 ) گلوباليز اسيون(  نی شدن ا جھ ان به اين تناقضات ھنگاميکه ،توجه وتاکيد مينمايد، درنظرداشته ، ولی 



بھمين سبب .  کاھش يافته وبسياری از وجوح تعيين کننده ، ناديده گرفته ميشوند  مطرح ميشود ،اقتصادی 

  . ستيگی ميتوانيم شاھد باشيم ، غير ممکن ميگرددودرک ھمه جانبه ايکه در قالب دياگن

در شناخت شکل گيری انچه بعنوان شھرگلوبال مطرح است ، نه تنھا ويژگيھای : با مشاھده اين روند        

بودن شھرھای بزرگ راموجب  کEن شھرشرايط خاصی که   ، بلکهچنان که بايد لحاظ نميشوندتاريخ 

  . ميشوند نيز ناديده گرفته ميشوند 

واقع پذيرش ارجعيت يژگيھای تعيين کننده يک کEن شھر، بنفع شھرگلوبال درنا ديده گرفتن و       

ويا ارجعيت وبرتر  anachronicمزمان بودن مقابل غيرمتقابل وھدر  sinchronicدورنمای متقابل بودن 

" يا به بيانی ديگر، ارائه مفھومی از شھر است که اساسا.  مقابل روابط افقی است در دانستن روابط عمودی

  .وبطور عمده تابع اولويت دادن  به نظم گلوبال است 

  

  ادامـــــــــــه در بخشھـــــــای بعدی            

  .طالب وبرگردان   مھدی کاظمی بيدھندی  انتخاب م           

  

       1389ُمرداد                  

  


