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چكيده
بدنبال شيوه توليد پست فوردي سم ،شبکه هاي جهاني توليد بوجود آمده که نيازمند خدمات پي شرفته و زير
ساخت هاي تکنولوژيک براي مديريت آنهاست .اين خدمات اغلب پيچيده ،تمايل به خوشه بندي در تعداد
محدودي از شــهرها دارند که در واقع شــهرهاي جهاني هســتند .شــهرهاي جهاني ،از مزاياي رقابتي قابل
توجهي برخوردارند و به عنوان کانونهاي قدرتمند جذب سرمايه در اقت صاد جهاني عمل ميکنند .با توجه
به اهميت روز افزون اين شهرها در اقتصاد جهاني و رقابت شديد شهرهاي بزرگ جهان براي تبديل شدن
به شهر جهاني ،در اين مقاله نقا اقتصاد سرمايهداري و فضاي جريانها شکلگيري و نقا آفريني شهرها
در سطح جهاني تبيين شده ا ست .يافته هاي پژوها بيانگر آن ا ست که اقت صاد سرمايه داري و تحوالت
مرتبط با آن منجر به جهاني شدن اقت صاد ،شکلگيري شبکهاي از تجارت جهاني ،پ ست فوردي سم و برون
سپاري توليد در ف ضاي جهاني ،شهري شدن سرمايه و نياز به ا ستقرار شرکت هاي بزرگ چند مليتي در
شهرهاي خاص شده است .فضاي جريان ها نيز بواسطه شبکه اي شدن جهان و درهمتنيدگي شديد فعاليت
و اقتصــاد جهاني نيازمند نقاط گرهگاهي براي کنترل شــبکه ارائه خدمات پيشــرفته پشــتيباني اســت که اين
شهرهاي جهاني اين نقاط گره گاهي را مي سازند .بنابراين شهرهاي جهاني در ب ستر اقت صاد سرمايه داري
معاصر به عنوان پايگاه مکاني پيوندهاي جهاني فضاي جريان ها امکان ظهور پيدا مي کنند.
واژه هاي کليدي :جهانيشدن ،سرمايه داري ،فضاي جريان ها ،شهر جهاني.
نويسنده عهده دار مکاتبات
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 .1مقدمه
شهرها از ديرباز در کانون تحوالت عمده تاريخ ب شري قرار دا شته اند .آنها نه تنها با پ سکرانه
هاي محلي خود تعامل دا شته اند بلکه به مرور با ساير شهرهاي ديگر در يک رابطه سل سله
مراتبي وارد عر صه هاي منا سبات اقت صادي و اجتماعي نيز شده اند .بعد از شکل گيري پيمان
و ستفاليا در سال  1648ميالدي و ظهور دولت-ملت ها در صحنه بين المللي ،ح ضور و نقا
شهرها در اين فضا کم رنگ شد و به جاي آن دولت ها وارد عرصه بازيگري در نظام بين الملل
شدند .اين روند تا اواخر قرن بي ستم در چارچوب گفتمان اقت صاد فوردي سي ادامه يافت ،اما با
تحوالت گسترده اي که در نظام سرمايه داري و تجديد ساختار آن از اقتصاد فورديسم به پست
فورديسم منتهي شد ،شهرها به مرور نقا و کارکرد گذشته خود را در مناسبات بين المللي باز
يافتند و وارد عر صه بازيگري در نظام بين الملل شدند .با شکل گيري چنين روندي ،عده اي
آن را تحت عنوان ف ضاي جريان ها1تعبير کردند که پايه ا صلي جهاني شدن معا صر ا ست .با
گسترش و شبکه هايي که با استفاده از تکنولوژي ارتباطات شکل گرفته است براي شهرها و به
ويژه کالن شـهرها اين امکان بوجود آمده اسـت که در پيوند با شـبکه ها ،وارد عرصـه فضـاي
جريان ها شوند و درون شبکه جايگاهي را براي خود در اقتصاد جهاني کسب کنند .اين جايگاه
مي تواند وزن و اهميت کالن شــهرها را در اقتصــاد جهاني تعيين کند .بنابراين مي توان گفت
شهرها در چارچوب شبکه و پيوندهاي مکاني در جهاني شدن معا صر ،مي توانند وارد ف ضاي
جريان ها شــده و درون شــبکه براي خود جايگاهي را کســب نمايند .به مجرد اينکه يک کالن
شهر در ارتباط با پيوندهاي شبکه اي جهاني قرار مي گيرد از سطح يک بازيگر محلي به سطح
يک بازيگر فراملي ارتقاء مي يابند( )Ghourchi & khaniha,2016:525و ادعاي اقتدار سيا سي
بين المللي کرده و وارد تعامل با سيا ست جهاني مي شوند( .)Curtis,2017:57ظهور شهرهاي
جهاني يکي از مهمترين نمودهاي فضــايي جهاني شــدن هســتند که داراي نفوذ و قدرت عمل
فراکشــوري و جهاني هســتند .به تعبير ديويد هاروي شــهرها به عنوان واحدهاي ژئوپليتيک،
بازتاب کننده خطوط اصلي قدرت و نفوذ اقتصادي هستند و آنها را ماشين سياسي قدرتمندي
1.Space of Flow
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مي داند که قادر به جمع آوري آرا و ساير اشکال و منابع قدرت نظير قدرت اقتصادي ،فرهنگي
و نوآوري به عنوان ابزار ســـلطه بر ديگر مناطق اســـت .به همين دليل وي رقابت ميان مناطق
شهري را مبارزه ژئوپليتيکي قلمداد کرده است( .)Harvey,238دستيابي به موقعيت شهر جهاني
موضوع اصلي رقابت و کشمکا شهرهاي بزرگ شده است .جهت استفاده از مزاياي همگرايي
با فضاهاي فراملي جريان ها ،به شکل احتمالي تمام شهرهاي بزرگ از لحاظ جمعيتي که هدف
آنها طرح ريزي اســتراتژي هاي رونق گرايي و کارآفرين گرايي شــهري در مقياس بين المللي
است ،مجاز به رقابت با هدف دسيابي به چنين موقعيتي هستند .سياست تبديل به شهر جهاني
با ا شاره به اين ايده قابل توجيه ا ست که جهاني شدن ،تکثير مقياس هاي سيا سي جغرافيايي و
فضــامندي ها را بســط داده و راه را براي ظهور محل هاي مرکزي در حال ظهور هموار کرده
است(.)Vanolo,2016:107

با توجه به اهميت رو به گســترش شــهرهاي جهاني امروزه دســتيابي به موقعيت شــهر جهاني
موضوع اصلي رقابت و کشمکا شهرهاي بزرگ شده است .کشورها براي حضور در صحنه
اقت صاد جهاني و جذب سرمايه و منابع مختلف در بازار ب شدت رقابتي جهان نيازمند شهرهاي
جهاني ه ستند که در شبکه شهرهاي جهاني نقا آفريني فعالي دا شته با شند .شهرهاي جهاني
مکان هاي استراتژيکي هستند که به عنوان گره هاي اقتصاد جهاني به ايفاي نقا مي پردازند و
مکان هاي بسيار مهمي براي نمايا قدرت سياسي و اقتصادي محسوب مي شوند .با توجه به
نقا شهرهاي جهاني در توسعه و پيشرفت کشورها ،شناسايي شهرهايي که توان بالقوه تبديل
شدن به شهر جهاني دارند از اهميت زيادي برخوردار ا ست .ورود شهرها ي جديد به عر صه
بازيگري جهاني و نقا آفريني در عرصــه بين المللي نيازمند حرکت در مســير و بســترهاي
مشخصي است لذا در سطح جهاني هر شهر بزرگ به لحاظ جمعيتي يا اقتصادي تبديل به شهر
جهاني نمي شــود .مطالعات اندکي در زمينه بنيان هاي تئوريک اين موضــوع و به طور خاص
نقا اقتصاد سرمايه داري و فضاي جريان ها در ظهور شهرهاي جهاني صورت گرفته است .با
اين تو صيف ،اين پژوها بدنبال تبيين تئوريک و پا سخگويي به اين سوال ا ست که :شهرهاي
جهاني در چه فضا و بستري زمينه ظهور و نقا آفريني پيدا مي کنند؟
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.2روش تحقيق
اين پژوها به لحاظ هدف بنيادي و به لحاظ ماهيت و روش از نوع تحقيقات توصيفي -تحليلي
مي باشد .داده هاي الزم براي استدالل و پاسخ به سوال پژوها از منابع کتابخانه اي گردآوري
شده است .براي تجزيه و تحليل يافته ها از روش تحليل کيفي استفاده شده است و نتيجه گيري
پاياني پژوها نيز به روش کيفي مي باشد
 .3ادبيات و مباني نظري
1-3جهاني شدن و شهر

شهرها در ابتداي شکل گيري خود محصور در قلمروهاي پيراموني بوده و بيشتر با پسکرانه هاي
خود در سطح محلي تعامل داشتند .از اين رو هر شهري حوزه ي نفوذ خاصي و محدودي داشت
( .)soja,2000:35اما تغييرات عميق در ترکيب ،جغرافيا و چهارچوب نهادهاي اقتصاد جهاني
براي شهرها پيامدهاي عمده اي داشت ( .)Sassen,2018:41فرايند جهانيشدن و جريانات موجد
آن به عنوان عوامل بيروني و امروزين موثر بر سيستمهاي شهري ،نوع خاصي از اين سيستمها
را طلب مي کند که پويايي و تحرک باالي جريانات سرمايه و فناوري اطالعات را پاسخگو
باشد( .)Rafiyan & Farjam,2011:107امروزه شهرها در عصر جهاني شدن عملکرد و حوزه
نفوذ جها ني پيدا کرده اند .و فضاهاي شهري عرصه و تجلي گاه قدرت سياسي و اجتماعي شده
اند( .)Kamanroud,Karami&Abdi,2010:10از دهه 1980به بعد اصطالحاتي نظير شهرهاي
جهاني ،سلسله مراتب جهاني شـهرها ،شـهرهاي شـبکه اي ،شهر هوشمند و مانند اينها در کانون
مباحث و تحقيقات مرتبط با جهانيشدن قرار گرفته است .زيرا جهـانيشدن پديدهاي است که
در شهرها اتفاق مـيافتـد و شـهرها مظهـر و تجـسم جهـانيشـدن هـستند .فرايندهاي جهاني
منجر به تغييراتي در شهرها ميشوند و شهرها نيز تغييرات جهاني را هضم ميکنند و برآن تاثير
ميگذارند .پوياهاي شهري معاصر ،نماد فضايي جهاني شدن هستند و دگرگـونيهـا و
تغييـرات شهري ،فرايند جهانيشدن را بازآفريني ميکنند .تغييرات اقتصادي ،فرهنگي و سياسي
در مقياس جهاني ،اثرات بنياديني در تجديد سازمان و بازساخت شهرهاي جهـان برجـاي مـي
گـذارد( .)Short & Kim,2005: 14جهانيشدن جغرافياي ويژهاي دارد که مناطق کالنشهري را
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به عنوان کانون توسعه برميگزيند و امکان القاء يا احراز کارکردهاي تازهاي را براي آنها بويژه
در زمينه مديريت فراييند توليد و ارائه خدمات عالي براي توليد کنندگان فراهم مي-
آورد( .)Sarafi,2015:73امروزه نظام جهاني توليد ،بازار ،امورمالي ،خدمات ،ارتباطات ،فرهنگ
و سياست در حال ظهور از نظر فضايي از طريق شبکه جهاني شهرها شکل ميگيرد .تغيرات
جهاني اقتصاد ،فرهنگ و سياست اثرات زيادي برتجديد ساختار شهرها در اطراف جهان دارد.
به تعبير ساسن اين کارکردها ،نقا راهبردي نويني را براي شهرهاي مهم آفريدهاست .اين
دگرگونيها در کارکرد شهرها ،تأثيري چشمگير هم بر فعاليتهاي بينالمللي اقتصادي و هم بر
شکل شهر داشتهاست :شهرها نظارتي متمرکز بر منابع عظيم دارند و در عين حال صنايع مالي و
خدمات تخصصي ،نظم اجتماعي و اقتصادي شهري را بازسازي مي کنند .از اين رو ،گونه اي
جديد از شهر پديد آمده است .يعني شهر هاي جهاني( .)Sassen,2001:85در واقع مي توان به
اين ترتيب جمعبندي کرد که با وجود چند وجهي بودن تأثيرات جهاني شدن بر شهرها ،اقتصاد
جهاني بيشترين تأثيرات را بر شهرها داشته است .از نظر اقتصادي ،شهرها در دوره جهاني
شدن با کاها و تغيير نقا صنايع در شهرهاي صنعتي کشورهاي پيشرفته و افزايا نقا آن
در کشورهاي در حال توسعه مواجه بودهاند .پاسيون1ظهور شهرهاي جهاني ،صنعت زدايي و
تضعيف شهرهاي صنعتي قديمي را از مهم ترين نتايج جهاني شدن اقتصاد در مقياس شهري
برمي شمرد(.)Pacione، 2001:285

. 2-3شهرهاي جهاني
شهر جهاني همانطور که از اسم آن پيداست عبارت است از شهري که در سطح جهاني در يک
حوزة خاص داراي اعتبار و اهميت باشد .اين اعتبار عالوه بر اين که مستلزم دارا بودن امکانات
زيربنايي و ارتباطي مدرن است ،ميتواند در يکي از حوزههاي تأثيرگذار بر تعامالت بينالمللي
از جمله اقتصاد ،فرهنگ ،سياست و مانند آن باشد .شهرهاي جهاني بر اساس برخي مؤلفهها
مانند وجود يا عدم وجود دفاتر مرکزي شرکتهاي چندمليتي ،تنوع فرهنگي ،حجم مهاجرت و

1.Pacione
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گردشگري ،وضعيت زيرساختهاي ارتباطي و اطالعاتي و مواردي از اين دست شناسايي شده-
اند( .)Pourmousavi, Ghourchi & Rostami, 2012:42امروزه شهرهاي جهاني به مراکز قدرت
اقتصادي ،لجستيکي و سياسي جهان تبديل شده

اند( & Kourtita,Macharisb

 .)Nijkampc,2014:1ساسکيا ساسن معتقد است نبض اقتصاد جهاني در شهرهاي جهاني مي
تپد چرا که شهرهاي جهاني تکيه گاه هاي مکاني تعامالت اقتصادي در سطح جهاني مي باشند.
سيستم شهري بين المللي با بررسي شهرهاي جهاني دسته بندي شده بصورت سلسله مراتبي به
يکدستي آنها با اقتصاد جهاني پي برده است به طور کلي مي توان گفت که براي تعيين جايگاه
تجاري يک شهر جهاني اين مشخصه هاي اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرند :ميزان استقرار
مراکز شرکت هاي چند مليتي ،موسسات مالي بين المللي ،شرکت هاي حقوقي ،مجتمع هاي
تجاري و بورس ها ،ظرفيت قابل توجه مالي و توليد ناخالص باالي شهري و منطقه اي ،تامين
سرمايه بازار و شاخص هاي بورس ،ارائه خدمات مالي که همگي به نوعي بر اقتصاد جهاني
اثرگذارند( .)Zarghani & Eskandaran,2012:750-751شهرهاي جهاني در سطح جهاني در
بطن فعل و انفعاالت فراملي ،جنبا هاي فرهنگي و داد و ستدهاي اقتصادي هستند .اين شهرها
مراکز فرماندهي اقتصاد جهاني اند و بهعنوان نقاط ارتباطي جامعه جهاني و مکان هاي مهم
تحوالت اجتماعي و اقتصادي عرض اندام مي کنند .جان فريدمن ( )1986از اين شهرها بهعنوان
نقاط کانوني اقتصاد جهاني تعريف مي کند و شهرهاي توکيو ،لس آنجلس ،شيکاگو ،نيويورک،
لندن ،پاريس ،زوريخ ،روتردام و سائوپائولو بهعنوان مراکز سطح اول سلسله مراتب شهري جهاني
ياد مي کند .وي همچنين شهر جهاني را مرکز فرماندهي و واقع شده در شبکه جهاني شهرها
توصيف مي کند .نيگِل تريفت ( )2000 ،1994شهرهاي جهاني را مراکز جوامع متشخص جهاني،
توليد دانا مي داند .همچنين وي ( )2001به قدرت مستقل و بالمنازع اين محيط هاي فرهنگي
سرمايه اشاره مي کند .در اين راستا ،شورت ( )2004نيز اظهار مي دارد که مي توان گفت که
شهرهاي جهاني ،مکان هاي شبکه هاي متراکم تماس بين فردي و مراکز انباشت سرمايه هاي
اجتماعي و تجاري هستند .شورت ( )2004اذعان دارد که يک شهرجهاني مقر و مظهر فضايي
شدن ناهمگون جريان ها است که نظام هاي بانکداري و حوزه هاي تجاري و حقوقي را در خود
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جاي داده است .از نظر وي شهر جهاني منزل بسياري از مليت هاي متفاوت و قوميت هايي است
که قبالً ناشناخته بوده اند و گستره عظيمي از مهاجران معمولي و نخبگان تجاري را در خود
جاي دادهاند ( .)Short, 2004: 14شهرهاي جهاني مکان ها و موقعيت هايي هستند که از طريق
آن ها مناطق وسيعي از جهان به فضاي انباشت جهاني سرمايه مي پيوندند .اين شهر گره هاي

1

اصلي شبکه محسوب مي شوند که در عملکرد ،هر اندازه يک گره در ساختار شبکه بتواند
برخورد صميمانه با سرمايه داشته باشد ،سرمايه و شرکت هاي چند مليتي را به سوي خود خواهد
کشاند .تغيير در گره هاي شبکه ،يعني جابه جايي مکان هاي شهري و ظهور و سقوط آن ها در
ساختار سلسله مراتب شبکه .از اين رو ،مکان ها به عنوان نقاط گرهي در ساختار شبکه و در
رقابت با ساير گره ها ،ممکن است در فضاي جريان ها دچار ضعف شوند که پيامد آن به زوال
اقتصادي ،اجتماعي و فيزيکي و در نتيجه سقوط جايگاه منجر مي شود( & Ghourchi

 .)Rostami,2016:360ب ه طور خالصه شهرهاي جهاني هم علت و هم معلول جهاني شدن
فرهنگي ،سياسي و اقتصادي هستند.
 .3-3شاخص هاي شناسايي شهر هاي جهاني

گروه پژوهشي جهاني شدن و شهرهاي جهاني2در دانشگاه الفبرو ،اولين تالش هاي نظامند را
براي تعريف و طبقه بندي شهرهاي جهاني در سال  1998ارائه داد و هر ساله ضمن ارائه مقاالت
و کتب مختلف ،رتبه بندي از شهرهاي جهان بر اساس شاخص هاي تعيين شده ارائه مي دهد.
مانوئل کاستلز ،ساسکيا ساسن ،جان فريدمن ،آلن جان اسکات ،پيتر هال ،جان رناي شورت،
نايجل تريفت از جمله ي ديگر محققاني هستند که به رهبري پيتر تايلور در اين حلقه مطالعاتي
فعاليت مي کنند .اين گروه شهرهاي جهاني را بر اساس ميزباني از تعداد شرکت هاي بزرگ چند
مليتي جهاني در چها ر گروه شرکت هاي حسابداري ،تبليغات ،بانکداري  /بيمه ،حقوق و مشاوره
مديريت معرفي مي کند .رتبه بندي هاي اوليه اين گروه که بر اساس داده هاي محدود بود اما
در رتبه بندي شهرهاي جهاني در سال  2018بر اساس اطالعات  175شرکت توليد گر خدمات
1.Nodes
)2.Globalization and World City (GaWC
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پيشرفته در  707شهر جهان صورت گرفته است .در اين تقسيم بندي شهرهاي جهاني به دو
بخا شهرهاي جهاني قطعي و شهرهايي که شواهدي دال بر شکل دادن به يک شهر جهاني
دارند ،معرفي مي شوند .شهرهاي جهاني قطعي بر اساس ميزان خدمات ارائه شده در شهرها ،به
سه سطح آلفا  ،بتا و گاما تقسيم مي شوند و شهرهاي داراي شواهد دال بر شکل دادن به يک
شهر جهاني معرفي شده اند .در جدول شماره 1مهمترين شهرهاي گروهاي آلفا ،بتا ،گاما و
شهرهاي داراي شواهد جهاني شدن نشان داده شده است(.)GaWC,2018
جدول :1مهمترين شهرهاي جهاني رتبه بندي گروه  GaWCدر سال 2018
شهرهاي آلفا

شهرهاي بتا

شهرهاي گاما

شهرهاي داراي شواهد جهاني شدن

لندن

هوشي مين سيتي

گواتماالستي

ابيجان

نيويورک

بوستن

ديترويت

ادمونتون

هنگ کنگ

هامبورگ

الهور

ازمير

پکن

دوسلدورف

کلمبو

الس وگاس

سنگاپور

تل آويو

آگرا

فلورانس

شانگهاي

آتالنتا

مسقط

ساوتهمتون

سيدني

آتن

حيدرآباد

داکار

پاريس

دوحه

آداليد

لوزان

دبي

ليما

اوزاکا

هارتفورد

توکيو

بنگلور

روتردام

نانت

...

...

...

...

Source:The World According to GaWC2018, www.lboro.ac.uk/gawc

موسسه اي .تي.کرني1که يک موسسه پيشرو در زمينه خدمات مشاوره مديريتي جهاني است بر
اساس پنج معيار شهر هاي جهاني را شناسايي مي کند که عبارتند.)A.T. Kearney,2018( :

.1فعاليت هاي تجاري (ستاد شرکت هاي عمده جهاني ،شرکت هاي خدماتي ،ارزش بازار
سرمايه ،تعداد کنفرانس هاي بين المللي ،ارزش کاال از طريق بنادر و فرودگاه ها)

1.A.T.Kearney
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.2سرمايه انساني (اندازه جمعيت خارجي ،کيفيت دانشگاه ها ،تعداد مدارس بين المللي ،جمعيت
دانشجويان بين المللي ،تعداد ساکنان با تحصيالت دانشگاهي)
.3تبادل اطالعات (دسترسي به کانال هاي تلويزيوني مهم تلويزيون ،حضور اينترنتي (اساسا تعداد
بازديدهاي جستجو) ،تعداد دفاتر خبري بين المللي ،سانسور ،و نرخ اشتراک مشترکين)
.4تجربه فرهنگي (تعداد رويدادهاي ورزشي ،موزه ها ،مراکز هنري ،مراکز آشپزي ،بازديدکنندگان
بين المللي و روابط شهري شهر).
 .5مشارکت سياسي (تعداد سفارتخانه ها و کنسولگري ها ،مراکز تحقيقاتي ،سازمان هاي بين
المللي ،کنفرانس هاي سياسي)
موسسه استراتژي شهري در بنياد يادبود موري1با ارائه شاخص قدرت جهاني شهر ،2شهرهاي
جهاني را با  6گروه ازشاخص ها شناسايي و رتبه بندي کي کند .اين شاخص ها عبارتند از:
.1اقتصاد (جذابيت بازار ،ثروت اقتصادي ،محيط تجاري ،مقررات و ريسک)
.2تحقيق و توسعه (زمينه تحقيق ،آمادگي براي پذيرش و حمايت از پژوهشگران ،دستاوردهاي
تحقيقاتي)
 .3تعامل فرهنگي (پتانسيل تربيتي ،محيط اقامت ،منابع جذب بازديد کننده ،غذا و خريد ،حجم
تعامالت)
.4قابليت زندگي (محيط کاري ،هزينه زندگي ،امنيت و ايمني ،تسهيالت زندگي)
.5محيط زيست (جمعيت ،آلودگي ،محيط طبيعي)
.6قاب ليت دسترسي (زيرساخت حمل و نقل بين المللي ،زيرساخت حمل و نقل داخلي شهر)
(.)MMF,2018

اين شا گروه شاخص به نوبه خود به  70زير شاخص مختلف تقسيم مي شوند که هر کدام از
اين شاخص ها داراي نمره مي باشند .نمره نهايي تجمعي که هر شهر مي تواند کسب کند حداکثر
 2600است.
1.Mori Memorial Foundation
2.GPCI
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شكل شماره  :1شهرهاي جهاني موسسه موري سال 2018

source:http://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2018_summary.pdf

با نگاهي به شاخص هاي که توسط موسسات مختلف و معتبر جهاني براي شناسايي شهرهاي
جهاني شناسايي شده است فعاليت هاي اقتصادي از وزن و اهميت بيشتري برخوردار هستند در
واقع فعاليت هاي اقتصادي در کانون عملکردهاي شهرهاي جهاني قرار دارند
. 4-3سياست تبديل به شهر جهاني

امروزه ،شناسايي شهرهاي جهاني ديگر کار علمي و فکري صرف نيست ،اين امر به موضوع
رقابت و کشمکا بين شهرهايي تبديل شده است که در آرزوي دستيابي به چنين موقعيتي به
اصطالح «شهرهاي جهاني احتمالي» 1هستند« .سياست تبديل به» 2شهر جهاني با اشاره به اين
ايده قابل توجيه است که جهاني شدن ،تکثير مقياس هاي سياسي جغرافيايي و فضامندي ها را
بسط داده و راه را براي ظهور «محل هاي» مرکزي در حال ظهور هموار کرده است ،حتي در
ن واحي جغرافيايي سابقاً پيراموني و حتي حاشيه اي .آسياي شرقي در خط مقدم اين فرايند قرار
دارد :امروزه در بين جامعه متخصصين ،توجه به شانگهاي ،سنگاپور و هنگ کنگ به عنوان
1. Possible global cities
2.Politics of becoming
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شهرهاي جهاني که در حال رقابت با شهرهاي جهاني محرز مثل لندن ،توکيو ،نيويورک هستند
به شدت پذيرفته شده است .در اين زمينه نخبگان سياسي – اقتصادي محلي نسبت به اين که
شهرهاي جهاني برجسته ترين تجلي عصر جهاني محسوب مي شوند که از مرکزيت دولت-
ملت ها به عنوان حوزه انحصاري مقررات سياسي–اقتصادي فراتر رفته اند ،آشنا هستند( Rossi

 .)& Vanolo,2016:106شهرهاي در جستجوي جايگاه جهاني ،براي عملکردهاي سلطه و
فرماندهي و نيز نمايا هاي بين المللي رقابت مي کنند .يک راه حل و راهنماي خوب ،با وجود
اينکه خطاپذير نيست ،براي شهرهاي در جست و جوي جايگاه جهاني اين است که اين شهرها
به دنبال ميزباني بازي هاي المپيک تابستاني باشند .بازي هاي المپيک فقط فرصت و مجالي براي
نمايا هاي باشکوه و دستيابي به شناخت و شهرت بين المللي نيستند :بلکه فرصتي براي تجارت
و داد و ستد و اقدام به انجام پروژه هاي عظيم توسعه شهري نيز هستند .اساساً شهرهاي در
جستجوي جايگاه جهاني ،بايد خودشان را به موثرترين شکل ممکن به استاندارهاي بين المللي
برسانند به اين معنا که همه ويژگي هاي مربوط به شهر جهاني را داشته باشند .چنين پيا فرض
ها و استانداردهايي در برگيرنده داشتن يک فرودگاه بين المللي و اينکه طراح ساختمان ها نام
هاي بزرگ معماري باشند(همچون مايکل گريوز  1،آرتا اي سوزاکي  2،فليپ جانسون  3،جان
پورت من  4،ريچارد رگرز  5،آي ام پي  6،الدوروسي  7،جيمز استرلينک ،)8وجود ساختمان هاي
مرتفع و نيز وجود مجتمع هاي فرهنگي همچون فضاهاي هنري و سالن هاي سمفوني است.
ترکيب اين عناصر هميشه و همواره يک راهبرد مفيد و موثر بوده است .به کار گيري يک معمار
معروف به منظور طراحي مجتمع هاي فرهنگي ،همانند نمايشگاه هنري جيمز استرلينگ در
اشتوتگارت ،موزه هنرهاي معاصر اي سوزاکي در لس آنجلس ،هرم شيشه اي جلوي موزه لوور
1.Michael Graves
2.Arta Isozaki
3.Philip Johnson
4.John Portman
5.Richard Rogers
6.I.M.Pie
7.Aldo Rossi
8.James stirling
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در پاريس ،يکي از قديمي ترين موزه هاي مشهور ،که هنوز عظمت خود را حفظ کرده است.
خانه موسيقي اپرا جورناتزون1در سيدني يک سياست موثر و کاراست .ساخت اين مجتمع هاي
فرهنگي متضمن طرح هاي توسعه شهري است(.)Short & Kim,2005:139-140

قرار گرفتن در موقعيت شهر جهاني هدفي جذاب است که به خصوص در شهرهاي جنوب
الزامي محسوب مي شود ،چراکه در آنجا نخبگان سياسي-اقتصادي شهري ،جهاني شدن را با
فرهنگ جهان شهري ،زندگي پر از هياهوي شهري و نواحي احيا شده مرتبط مي دانند ،موضوعي
که ظاهراً تصاوير منسوخ از محروميت و نااميدي را به چالا مي کشد .در دو دهه اخير ،مجموعه
ناهمگني از شهرهاي جهاني احتمالي از آتالنتا (که خود را شهر بين المللي آتي مي نامد) تا
ژوهانسبورگ (يک شهر آفريقايي در سطح جهاني) ،هلسينکي (يک شهر بين المللي) و ميامي
(يک شهر واقعاً جهاني) تالش کرده اند تا در صحنه جهاني حضور داشته باشند(.)Paul,2005

در همين ارتباط ،تکثير اصطالحات خاص شهر جهاني نشان دهنده گرايشي است که پيا از
ا ين ،توسط ديويد هاروي در کتاب راهگشاي وي درباره شرايط پست مدرن مورد تاکيد قرار
گرفته است .به همين ترتيب ،از دست رفتن معني و مفهوم به عنوان پيامدي از توليد مازاد تصاوير
شهري نسبتاً يکسان که از شعار «پيوستن به اقتصاد جهاني » ناشي مي شود .ويژگي مشخص
جهاني است که تاکنون به طرز عميقي با ظهور پديده جهاني شدن تعريف شده است( & Rossi
.)Vanolo,2016:107

. 5-3رقابت شهرها بر سر جايگاه شهر جهاني

جهاني شدن ضمن بين المللي کردن بازارهاي جهاني ،يک محيط کامال رقابتي ايجاد کرده که در
آن واحد هاي اقتصادي قدرتمند و کارآمد بقاء خواهند داشت & (Farajirad, Ghorbaninejhad

) .Mehraban,2017: 98شهرها همواره بستر و هدفي براي جدال ،مبارزه و رقابت بر سر کسب
قدرت بودهاند( .)Kamanroudi,Karami & Abdi: 2010:10اقتصاد جهان که به طور فزايندهاي
جهاني ميشود و شديداً رقابتي است امروز رقابت عنصري اساسي در رشد و پويايي يا زوال و

1.Jornutzon
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نابودي شهرها است .هايدر در دهه  1990رقابت شديد بين شهرها را جنگهاي مکاني ناميد
پژوها گستردة رنه شورت نشان مي دهد روابط ميان شهرها ذاتا بر اساس رقابت و همکاري
شکل گرفته است(.)Short,2004:38

بر اساس چنين تحقيقاتي فرضيۀ رقابت بين شهري احتماال از دو زمينه نشأت مي گيرد؛ نخست،
نظريۀ مکان مرکزي که بيشتر براي درک روابط بين شهري استفاده مي شود و به مدل سيستم
شهري ملي گسترش مي يابد نمودار سلسله مراتب شهري فريدمن()1986پيا زمينه اي براي
بحث هاي رقابت شهري براي دو دهۀ بعد بود( .)Taylor,2004: 23از دهه  1960ميالدي به بعد
شهر ها به تدريج استراتژي رقابتي را براي رقابت با ساير شهرها در برنامه ريزي شهري خود
لحاظ کردند( .)Wuttke,2011:367استراتژي هاي شهري ملي ،امروزه بيا از پيا در پي
استراتژي رقابت گرا هستند( .)OECD,2007: 104در حقيقت در عصر کنوني جهاني شدن،
شهرها بيا از پيا ناگزير از رقابت با همديگر جهت ارتقاي جايگاه جهاني خود هستند .توان
رقابت موفق يک شهر در يک يا چند حوزه خاص مي تواند تعيين کننده جايگاه آن در سلسله
مراتب شهري جهاني باشد .اينکه شهرها در سطوح مختلف محلي ،ملي ،منطقه اي و جهاني با
هم رقابت مي کنند ،يک واقعيت برتر و مسلم است .شهرها ناگزيرند بيشتر در متن جهاني شدن
رقابتي باشند .سياستمداران به اين امر عقيده دارند که اگر آن ها چنين چشم انداز و استراتژي
يي داشته باشند ،رقابت پذيري و ارتقاي شهرهاي شان را بهبود مي بخشد(.)Thornley,2016,11

ب ررسي جايگاه شهرها در شبکه و سلسله مراتب شهرهاي جهاني بيانگر رقابت شديد براي ورد
به اين شبکه و ارتقاء جايگاه در بين سلسله مراتب شهرها دارد .در يک دهه گذشته شهرهاي
چيني در اين رقابت جهاني پيشتاز بوده اند .تعداد شهرهاي چيني که در فهرست شهرهاي جهاني
قرار دارند از  7شهر در سال  2008به  27شهر در سال  2018رسيده است .چشم انداز شهرهاي
جهاني همچنين توجه خود را به شهرهاي چيني افزايا داده است که از  21در سال  2015به
 27در سال  2018افزايا يافته است(شکل .)2
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شكل  :2نرخ رشد شهرهاي جهاني بر اساس منطقه جغرافيايي

Source: https://www.atkearney.com/global-cities/2018

.4يافتهها
 .1-4تبيين نقا نظام اقتصاد سرمايه داري در شکل گيري شهرهاي جهاني

امروزه استراتژي هاي نئوليبرالي در روح و روان شهرها ريشه دوانده و قريب به اتفاق شهرها با
مکانيسم هاي نظام سرمايه داري آميخته شده اند و موجب شده است تا فضاهاي شهري به
صورت تنگاتنگ تحت تاثير نيروهاي سياسي و اقتصادي بازتوليد شوند که محملي براي روابط
سرمايه داري باشد؛ لذا توليد فضا پديده اي است در راستاي تحکيم روابط انباشت ،گردش،
سود ،به عنوان مؤلفه هاي اصلي سرمايهداري (.)Imani, Rafieian & Dadashpour,2016:114

يکي از خصوصيات بنيادي نظام سرمايهداري ظرفيت باالي انباشت سرمايه و ثروت در آن است
و اين امر به گونه اي است که مارکس و همچنين انگلس منتقدان اساسي سرمايه داري نيز
تلويحاً به عظمت آن اقرار کرده اند .حصول به سود در کنار انباشت سرمايه از خصوصيات تداوم
و بقاي نظام سرمايه داري است( .)Beckert,2016:328در واقع انباشت سرمايه موتور محرکه
توسعه و از جمله توسعه اقتصادي در نظام سرمايه داري است( .)Harvey,2009:28که شهر ها
مقر اصلي اين انباشت محسوب مي شوند.
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سرمايهداري ذاتاً بدنبال جهاني شدن است .بنابراين صرف نظر از آنکه نيازي به تعميم دولت
هاي اجتماعي به مدل هاي بين المللي باشد يا خير ،همواره مي توان فرايند تحول در سرمايه
داري را ذاتاً و منطقاً جهاني فرض نمود( .)Wallerstein,2008:122که نيازمند بازتوليد خود در
شرايط متعدد بوده است سرمايه داري به داليل زيادي از جمله نياز به گسترش دايمي بازار براي
محصوالتا در جستجوي تمام سطح کره زمين است .و از طريق استثمار بازارهاي جهاني به هر
کشوري يک ويژگي جهان شهري در مورد توليد و مصرف بخشيده است ( Belant & Vilson,

 .)2016:99تداوم سرمايه داري در سده بيستم ،انعطاف در ساخت و بازسازي روابط فضا و
اقتصاد جهاني است .سرمايه داري نوعي فضاي جهاني را توليد کرده است که بازتاب آن داد و
ستد در سطح ملي و بين المللي ،و نيز قدرت پول و سياست دولت است(.)Fornas,2014:17

اين فضاي انتزاعي به شبکه هاي اطالعاتي وسيع بانکها ،مشاغل و مزارع بزرگ توليد و نيز
بزرگراهها ،فرودگاهها و شبکه هاي اطالعاتي وابسته است و به منظور توليد ارزش اضافي به کار
گرفته مي شود .سرمايه نه يک شيء بلکه يک فرآيند است ( .)Harvey,1990: 343به باور لوفور،
شيوه ي توليد سرمايهداري برخالف فئوداليسم و نمونه هاي ديگر که محلي باقي مي مانند جهاني
مي شود .مسأله ي فضا را بايد در همين مقياس جهاني که عمل مي کند ،مورد جستجو قرار داد.
شيوه ي توليد سرمايه داري در واقع فضاهاي جهاني را به وجود مي آورد در کنار خلق فضاهاي
محلي و ملي فضاي سياسي که بر اقتصاد سايه افکنده و با آن تلفيق مي شود .فضاي اجتماعي و
سياسي در مقياس جهاني پيوندهاي محلي و ملي را با نيروهاي مولد ،با فناوري هاي پيشرفته
(به ويژه فناوري هاي ارتباطي) ،با روابط مالکيت(به ويژه روابط مالکيت دولت ها و
قلمروهايشان) ،با اشکال سازماندهي (به ويژه شرکت هاي چند مليتي) ،با ايدئولوژي ها (به ويژه
بازنمايي حريم هوايي ،اطالعات و  )...بازتوليد و تشديد مي کند .با ورود به هزاره سوم ميالدي
بسياري از سازمان ها و تامين کنندگان آنها با شرايط رقابتي سخت و تنگاتنگ هم در سطح بازار
جهاني که به سرعت در حال نغيير است مشتريان امروزي تقاضاهاي بيشتر و جزئي تري داشته
و به دنبال محصوالت و خدمات ارزان تر ،با کيفيت باالتر و زمان تحويل سريعتر هستند .از نقطه
نظر راهبردي اين عوامل موجب ايجاد بازار ها و رقباي جديدتر شده و موجب سخت تر شدن
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شرايط رقابت و سوددهي سازمان ها گرديده است .عالوه بر آن موجب تقويت سازگاري و
انطباق سازماني ،انعطاف بيشتر و ايجاد سيستم هاي پيشرفته در زمينه ساخت و توليد ،لجستيک
و زنجيره تامين ،مهندسي و سيستم هاي اطالعات مي شود .امروزه بسياري از سازمان ها به
منظور دستيابي به مزاياي بيشتر به برون سپاري1فعاليت هاي خود اقدام نموده و بهبود کيفيت
محصوالت و خدمات خود را مدنظر قرار داده اند .برون سپاري يکي از ويژگي هاي مهم نظام
اقتصادي سرمايه داري معاصر است که منجر به پخا توليد در فضاي جهاني شده است اجراي
برون سپاري از اواخر دهه  1980ميالدي رشد بي سابقه اي در صنايع کشورهاي غربي داشته
است .حجم کل بازار جهاني برون سپاري در حدود  386بيليون دالر تخمين زده شده و پيا
بيني مي شود با نرخي در حدود  25درصد در سال افزايا يابد .همچنين حدود  80درصد از
 500شرکت برتر جهان در فهرست مجله فورچون ،بخشي از فعاليت خود را برون سپاري کرده
و روند برون سپاري در اين شرکت ها در حال افزايا است .روند برون سپاري ميان شرکت
هاي اروپايي نيز از سال  2003تا  2008هر ساله رشدي بين  30تا  40درصد داشته
است( .)Elango,2008: 322برون سپاري فعاليت ها باعث شده است شرکت هاي بزرگ چند
مليتي فعاليت هاي خود را در سطح جهاني پخا کنند .از بارزترين ويژگي هاي روند جهاني
شدن ،ظهور شرکت هاي موسوم به شرکت هاي چند مليتي هستند که پيا از آنکه کسي از
جهاني شدن سخني به ميان آورد اين شرکت ها ،مرزهاي ملي را درنورديده و وابستگي ميان
دولت ها و کشورهاي مختلف را به شدت افزايا داده اند .شرکت هاي چند مليتي از اوايل دهه
 1980به عنوان قدرت هاي مسلط بر فن آوري ،دسترسي به سرمايه در گردش و دارا بودن عنوان
تجاري و شبکه توزيع جهاني مورد توجه بسياري از دولت ها اعم از توسعه يافته و در حال
توسعه قرار گرفته اند .اين شرکت ها به گونه اي طرف مذاکره دولت ها واقع شده اند که چنانچه
شرکت فراملي عالقه اي به مذاکره با برخي دولت ها بويژه دولت هاي در حال توسعه نداشته
باشند .اين دولت ها شانس کمي براي اجراي موفق برنامه هاي توسعه اقتصادي و توفيق در
رقابت هاي آينده خواهند داشت .به عبارت ديگر ،چنانچه شرکت هاي چند مليتي براي گذار از
1.Outsourcing
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دروازه هاي چنين کشورهايي تمايل نداشته باشند ،اين کشورها براي ادامه رقابت با ديگر
کشورهاي داراي سهم در بازار هاي جهاني ناکام خواهند ماند .بنا بر اين اهميت فرايند ديپلماسي
بين کشورها و شرکت هاي فراملي تنها يک وجه قدرت رو به افزايا شرکت ها و ديگر بازيگران
غير کشوري و متقابالً کاسته شدن از اقتدار کشور در اقتصاد و جامعه جهاني
است( .)Strange,2015: 104اين شرکت هاي چند مليتي شهرهاي بزرگ و جهاني شده را براي
فعاليت و استقرار خود بر مي گزييند و يکي از مهمترين ويژگي هاي شهرهاي جهاني استقرار
بزرگترين شرکت چند مليتي درون آنهاست .در اهميت تاريخي شهر براي توسعه ي نظام سرمايه
داري کافي است بگوييم که ديويد هاروي جغرافيدان و شهر شناس در کتاب«شهري شدن سرمايه:
مطالعاتي پيرامون تاريخ و نظريه شهري شدن سرمايه داري» ،با اتکا به قانون انباشت ،فرايندهاي
انباشت سرمايه را به طور کامل بر بستر جغرافياي شهر يافته است .شهرها ضمن حاکميت بر
امپراتوري حوزه نفوذ خود و زهکشي مازاد اقتصادي ،مديريت و کانون انباشت سرمايه را بر
عهده دارند .به عبارت دقيق تر محيط ساخته شده شهري يک کاالي پيچيده متشکل از عناصر
مختلف بي شماري است که هريک از آنها در شرايط و طبق قوانيني کامالً متفاوت ايجاد مي
شوند و به عنوان مجموعه اي در ارتباط با فرايندهاي انباشت گر توليد ،مبادله و مصرف عمل
مي کنند .به رغم تحوالت فناوري جديد و امکان مانوري که براي صاحبان سرمايه د اثر اين
تحوالت نوين پديد آمده ،هنوز سود مندي سرمايه در تجمع و تمرکز جغرافيايي آن و عموماً در
کانون شهرها جستجو مي شود( .)Azimi,2015:35-39ساسکيا ساسن تحوالت پديد آمده در
عصر جهاني شدن را نه تنها موجب تجديد تمرکز جغرافيايي فعاليت ها و عملکردها در شهرهاي
جهاني مي داند بلکه اين الگوي تمرکز را در شهرهاي با مقياس کوچکتر يعني در شهرهاي منطقه
اي که آنها را گره هاي منطقه اي1مي نامد نيز عيناً تعميم مي دهد .پخا و انتشار سرزميني
فعاليت هاي اقتصادي که جهاني شدن يکي از وجوه آن است ،به رشد متمرکز کارکردها و
عملکردها ياري رسانده است .در شرايط ويژه اي که تسهيالت و امکانات از هر نظر قابل
دسترسي اند ،شرايط تجميع و تمرکز حرفه اي ترين کاربران در پيشرفته ترين مراکز ارتباط از
1.Regional Nodes
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راه دور به خوبي فراهم مي شود .در همين حال و به موازات آن ما شاهد تحقق همين فرايند
تمرکز در شهرهايي هستيم که نقا گره هاي منطقه اي را بر عهده دارند  .در سطح منطقه اي
همين فرايند در مقياس جغرافيايي کوچکتر و با سطح پيچيدگي نازل تري نسبت به شهرهاي
جهاني ديده مي شود( .)Sassen,2000,209در نظام اقتصاد سرمايه داري با شهري شدن سرمايه
و فرايند توليد سرمايه( )Harvey,2009شهرهاي جهاني مرکز انباشت سرمايه و مقر استقرار
بزرگترين شرکت هاي چند مليتي جهان هستند .در واقع نظام سرمايه داري براي تداوم انباشت
سرمايه که يکي از اصول پايه اي حفظ و گسترش آن مي باشد به شهرهاي بزرگ با کارکرد
جهاني نياز دارد که توليد پخا شده در سطح جهاني مديريت و فرماندهي شود(شکل .)3
شكل  :3مدل مفهومي شكل گيري و بازيگري شهرهاي جهاني
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 .2-4تبيين نقش فضاي جريان ها در شكل گيري شهرهاي جهاني

کاستلز استدالل مي کند که تغيير اساسي در طبيعت فضا با جايگزيني فضاي جريان ها به جاي
فضاهاي سنتي رخ داده است .در جامعه شبکه اي مفاهيم زمان و مکان معاني تازه اي پيدا کرده
اند که با معاني سنتي آن در جوامع ماقبل مدرن و يا حتي صنعتي تفاوت دارد .مکان با مفهوم
دسترسي يا عدم دسترسي به اطالعات و ابزار انتقال و پردازش آن ارتباط پيدا کرده است و به
اين اعتبار« ،حضور در مکان» معناي تازه اي به خود گرفته که مي تواند تعيين کننده ارتباط و
اتصال شخص به جامعه شبکه اي و يا طرد و حذف او از اين مکان فراگير و در عين حال
انحصاري به شمار آيد(.)Castells,2007:18

فضاي مکان ها1جامعه را تا پيا از دهه  1970تعريف مي کند ( .)Murry,2014,84فضاي مکان
ها با تفکيک ،جداسازي و شکل گيري مرزها تعريف مي شود که در مقابل آن ،فضاي جريان ها
با کنا هاي متقابل و پيوند ها ،ميان مکان ها خود را باز تعريف مي کند .به عنوان مثال نقشه
جغرافياي سياسي جهان ،و موزائيک دولت  -ملت ها به همراه مرزهاي سرزميني بيانگر فضاي
مکان ها در مقياس جهاني هستند ( .)Ghourchi,2012:56فضاي مکان ها ،اساساً بر مبناي
همجوارگي مناطق و کشورها تعريف مي شود .در فضاي مکان ها مناسبات بين الملل در حوزه
سياسي مبتني بر حضور و ميزان بازيگري هر کشور در عرصه بين الملل است که به دنبال خود
مباحث اقتصاد بين الملل را در حوزه اقتصاد به همراه دارد .به طور کلي فضاي مکان ها مبتني
بر تصور و چهارچوب موزائيکي از جهان متشکل ازدولت -ملت هاي سرزميني با مرزهاي
متصلب است در حالي که فضاي جريان ها با کنا هاي متعامل و وابستگي هاي متقابل پيچيده
تعريف مي شود( .)Mousavi,2016:266جامعه صنعتي در ميان فضاي مکان ها ،و جامعه شبکه
اي به عنوان فضاي جريان ها شکل گرفته است .در اين ميان فضاهاي بين المللي مکان ها توسط
فضاهاي فراملي جريان ها به چالا کشيده مي شوند با اين حال ،مکان ها همچنان وجود دارند،
پايانه هاي شبکه ها مهم هستند و توده هاي اقتصادي و اجتماعي خواه اطالعاتي باشند ،خواه به
1.Spaces Of Places
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هر شکل ديگري ،همچنان جزء واکنا ها و ناقالن اين جريان ها به شمار مي روند .عالوه بر
اين ها پيا از ظهور جامعه شبکه اي ،فضاهاي جريان ها به طور مثال در تجارت بين الملل،
مبادالت فرهنگي و يا تعامالت سياسي وجود داشتند ( .)Murry,2014,84در قالب فضاي جريانها
و در درون شبکه ،سرمايه با سياليت فراوان و با سرعت و حجم زياد ،فارغ از محدوديت هاي
ملي و سرزميني از مکاني به مکان ديگر منتقل مي شود .در اين فضا انواع جريانهاي سرمايه،
اطالعات ،فنآوري ،ارتباط متقابل سازماني و تصاوير ،با سرعتي باور نکردني و در واقع بدون
محدوديت زماني و مکاني در حال گسترش و تحميل الزامات جهاني شدن ،تفکر نئوليبراليسم،
توسعه و رفاه هستند .فضاي جريانها با تکيه بر شبکه هايي از مدارات الکترونيکي به عنوان پايۀ
جامعۀ اطالعاتي ،مکان هاي متفاوت را به هم پيوند داده است .نمود اين پيوندها به صورت گره
هايي در شبکه قابل تصور است که معموالً در شهرهاي جهاني تجلي و بروز مي يابند .درک
ماهيت ،ابعاد و کارکرد فضاي جريان ها ،نشان مي دهد که مسير آيندة جهان به کدام سو خواهد
رفت و کدام ملت ها با چه مختصات و توانمندي هايي از نظر سلسله مراتب ثروت ،قدرت و
رفاه در قالب نظام فضاي جريان هاي سرزميني وضعيت مطلوبي خواهند داشت .کاستلز معتقد
است ،جامعه ما پيرامون جريانهاي سرمايه ،جريان هاي اطالعات ،جريان هاي تکنولوژي ،جريان
هاي ارتباط متقابل سازماني ،جريان هاي تصاوير ،صداها و نمادها شکل گرفته است .بنابراين
تکيه گاه مادي جوامع مجموعه عناصري خواهند بود که از اين جريان ها حمايت مي کنند و
تحقق همزمان آنها را از نظر مادي امکانپذير مي سازد( .)Castells,2007:477در چارچوب فضاي
جريانها هر گره اي بخشي از فرآيند توليد را در شبکه بر عهد دارد اين گره ها که قسمت مهمي
از معماري اقتصاد جهان را که بعد از بحران دهه  1970در جهان ظهور کرد ،شکل داده اند به
عنوان شهر جهاني نشان داده مي شوند( .)Ghourchi,2012: 65فضاي جريان ها بر مبناي شبکه
الکترونيک استوار است ولي اين شبکه مکانهاي ويژه اي را به هم متصل مي کند که داراي
ويژگي هاي اجتماعي ،فرهنگي ،فيزيکي تعريف شده اي هستند .برخي مکان ها براي مبادله
استفاده مي شوند ،يعني محورهاي ارتباطي که نقا هماهنگ کننده را در تعامل روان همه
اجزاي شبکه بازي مي کنند .ساير مکانها ،گره هاي شبکه ،يعني محل انجام امور استراتژيک
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هستند که مجموعه اي از فعاليت ها و سازمان هاي مستقر در اين مکان را پيرامون کارکردي
کليدي در يک شبکه ايجاد مي کنند واقع شدن در گره ها را مکاني خاص به سراسر شبکه وصل
مي کند .گره ها و محورها هر دو بر اساس اهميتي که در شبکه دارند به گونه اي سلسله مراتبي
سازمان يافته اند .ولي اين سلسله مراتب ممکن است بسته به تکامل فعاليت هايي که از طريق
شبکه پردازش مي شوند تغيير کند .در واقع ،در برخي موارد مکانها ممکن است از شبکه خارج
شوند و قطع ارتباط آنها با انحطاط سريع و به همين لحاظ زوال اقتصادي ،اجتماعي و فيزيکي
آنها منجر شود .ويژگيهاي گره ها به نوع کارکردهاي هر شبکه بستگي دارد .تحليل شهر جهاني
به عنوان پايگاه توليد اقتصاد اطالعاتي – جهاني نقا مهم اين شهرهاي جهاني را در جوامع ما
نشان مي دهد .ولي گذشته از شهرهاي جهاني اصلي ،ساير اقتصادهاي قاره اي ،ملي و منطقه اي
نيز گره هاي خاص خود دارند که به شبکه جهاني متصلند هر يک از اين گره ها نيازمند زير
ساخت تکنولوژيک مناسب ،سيستم شرکت هاي جانبي که خدمات پشتيباني را تامين مي کنند،
بازار نيروي کار تخصصي و سيستم خدمات مورد نياز نيروي کار متخصص است
( .)Castells,2007:477-478فضاي جريان ها در چهارچوب پيوندهاي بي شمار اقتصاد جهاني،
روابط و اتصاالتي که در طول فضا و به موازات اقتصاد اطالعاتي نمود يافته و شکل گرفته
است.در شکل  4پراکندگي جغرافيايي شهرهاي جهاني در فضاي جريان مشاهده مي شود.
شكل  :4پراکندگي جغرافيايي شهرهاي جهاني

Source: https://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb34.html
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در شکل  5جايگاه مناطق و کشورهاي مختلف جهان در فضاي جريان ها بر اساس تعداد
شهرهاي جهاني که درون کشورها قرار دارند نشان داده شده است.
شكل  :5جايگاه مناطق و کشورهاي جهان در فضاي جريان ها

Source: https://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb34.html

همان طور که در تصوير مشاهده مي شود کشورهاي صنعتي و فراصنعتي بيشترين سهم را از
جهان مبتني بر جريان ها به خود اختصاص داده اند .آمريکاي شمالي ،اروپاي غربي و شرق آسيا
بيشترين مشارکت و سهم را در فضاي جريان ها به خود اختصاص داده اند .حضور در فضاي
جريان از طريق شهرها ي جهاني مي تواند مبناي براي کسب قدرت و نفوذ ژئوپليتيک باشد .به
طور کلي شهرهاي جهاني همچون ابزاري کاربردي براي کسب قدرت در فضاي جهاني به شمار
مي روند.
 .5تحليل و نتيجهگيري
دگرگوني هايي که در سه دهه اخير ،در ترکيب اقتصاد جهان و در بستر سرمايه داري رخ داده با
چرخا به سوي خدمات و تامين مالي همراه بوده است اين دگرگوني به شهرهاي بزرگ به
عنوان مکان برخي از فعاليت ها و کارکردهاي ويژه ،اهميتي دوباره بخشيده اند .در مرحله کنوني،
اقتصاد جهان دقيقاً آميزه پراکندگي جهاني فعاليت هاي اقتصادي و يکپارچگي جهاني تحت
شرايط ادا مه تمرکز مالکيت و کنترل اقتصادي است که به نقا راهبردي برخي از شهرهاي عمده
کمک کرده است .اين شهرها مکان هاي راهبردي مديريت اقتصاد جهاني و توليد پيشرفته ترين
عمليات خدماتي و مالي هستند .اين مکان ها پايگاهاي اصلي خدمات پيشرفته و فناوري هاي
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ارتباط از راه دور بوده و براي اجرا و مديريت عمليات اقتصادي جهاني ضروري هستند .شهرهاي
جهاني ذاتاً با ايجاد زيرساخت هاي فن آوري پيوند خورده اند که اساس چيزي را تشکيل مي
دهند که مانوئل کاستلز آن را «فضاي جريان ها» مي نامد .شهرهاي جهاني به منزله تارهاي مهمي
هستند که بخشي از زيرساختار مادي اين فضاي جريان ها را در هم مي تند .آن ها چونان مکان
ها و نقاط فيزيکي هستند که فضاي جريان ها را به جهان مادي پيوند مي زنند .آن ها مکان
خاص و غير قابل جايگزيني فراهم مي کنند که زير ساختار اجتماعي و فن آوري را قادر مي
سازد سنگ بناي اصلي جهاني شدن را تشکيل بدهند .پيوند شهرهاي جهاني با سرمايه داري
مبتني بر اطالعات ،به عنوان مراکز کنترل و فرماندهي و مکان شرکت هاي خدماتي توليدي
پيشرفته ،ضرورتاً بر زيرساختار مادي مبتني است که اقتصادي را تسهيل مي کنند که ارزش در
آن به نحو فزاينده اي از اطالعات نشئت گرفته است .ظهور همزمان اشکال شبکه اي اطالعات
و فن آوري هاي ارتباطي در موفقيت سرمايه داري بنيادين بوده است .ترکيب و درهمتنيدگي
نظام سرمايه داري و زيرساخت هاي تکنولوژيک عصر اطالعات ،فضا را براي انباشت هرچه
بيشتر سرمايه فراهم کرد .انباشت سرمايه در واقع محور و موتور اصلي نظام سرمايه داري و
توسعه معاصراست که شهرهاي جهاني مکان و مقر اصلي آن به شمار مي روند.
گذار از فورديسم به پست فورديسم و توليد انعطاف پذير باعث تکه پاره شدن و پخا توليد
در فضاي جهاني شده است در اين ميان شهرهاي جهاني به مقصد اصلي فرماندهي و ميزباني
بزرگترين شرکت هاي چند مليتي توليدي و خدمات پيشرفته جهاني تبديل شده اند .جهاني شدن
اقتصاد و شکل گيري بازار آزاد جهاني باعث شکل گيري شبکه اي گسترده و درهم تنيده از
مبادالت تجاري بين المللي شده است که سراسر جهان را در بر مي گيرد .انقالب تکنولوژيک و
فناوري هاي اطالعاتي از دهه  1970ميالدي به بعد زير ساخت هاي فني چنين ارتباطات گسترده
جهاني را شکل داده است که فشردگي شديد فضا و زمان را سبب شده است .فضاي جريان ها
در چهارچوب پيوندهاي بي شمار اقتصاد جهاني ،روابط و اتصاالتي که در طول فضا و به موازات
اقتصاد اطالعاتي بنا شده است ،نمود يافته و شکل گرفته است.
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به طور کلي شهرها زير سيستم ملي کشورها محسوب مي شوند و بطور مستقل از کشورها نمي
توانند وارد فضاي جهاني و مقياس فراملي شوند .شهرها براي جهاني شدن ابتدا بايد به شهرهاي
قدرتمند در سطح ملي کشورهايشان تبديل شوند سپس به واسطه و زيرساخت هاي که فضاي
سياسي و ژئوپليتيک کشور فراهم مي کند به سطح بين المللي وارد مي شوند .بر اساس مدل
تحليلي اين پژوها (شکل  ،) 1در تبديل شهرهاي ملي به شهر جهاني و خارج شدن از پوسته
فروملي و بازيگري در شبکه شهرهاي جهاني شا عامل در ارتباط با نقا کشورها موثرند که
عبارتند از :ژئوپليتيک و سياست خارجي کشورها ،ميزان پيوند و ارتباطات جهاني کشورها،
اقتصاد مبتني بر سرمايه داري و تجارت جهاني ،بازيگري کشورها در شبکه هاي جهاني ،ساختار
سياسي کشور و ميزان اختيارات شهرها ،کيفيت زندگي و زيرساخت هاي شهري کشور .شهرها
وقتي تبديل به شهر جهاني مي شوند از طرفي پايگاه مکاني آنها درون فضاي ملي کشورها قرار
دارد و از طرفي در قالب فضاي جريان ها و جامعه شبکهاي جهاني به عنوان يک گره مکاني در
مبادالت و مناسبات جهاني به ايفاي نقا مي پردازند و به يک بازيگر جهاني تبديل مي شوند
که در ارتباط با هم حجم عظيمي از اقتصاد و مبادالت جهاني را فرماندهي مي کنند .قدرت
گرفتن شهرهاي جهاني باعث شده است به عنوان يک بازيگر سياست و اقتصاد جهاني تبديل
شوند .در چنين فضايي کشورها در تالشند براي بهره مندي از مزاياي اين شبکه عظيم ارتباطي
بين شهري و بين کشو ري نمايندگاني از خود را درون اين شبکه وارد کنند .کشورهاي که در
جستجوي جهاني شدن و بازارهاي جهاني هستند در تالشند تعداد شهرهاي بيشتري از کشور
خود را وارد شبکه شهرهاي جهاني کنند و از اين طريق قدرت و جايگاه ژئوپليتيکي بدست
آوردند .در آخر به عنوان نتيجه گيري نهايي بايستي اشاره کرد که :شهرهاي جهاني در بستر
اقتصاد سرمايه داري معاصر به عنوان پايگاه مکاني پيوندهاي جهاني در فضاي جريان ها امکان
ظهور و نقا آفريني پيدا مي کنند که در اين فرايند زمينه هاي ژئوپليتيک و جهت گيري دولت
هاي ملي نقا بسيار تاثير گذار ي دارد .کشورها با تکيه بر قدرت ملي ميتوانند در رقابت
شهرهاي خود در شبکه شهرهاي جهاني و استفاده از فرصت هاي اقتصادي جهاني شدن معاصر
تسهيلگر و کمک کننده باشند.
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 ميزان پيوندهاي يک مکان شهري در شبکه شهرهاي جهاني و رقابت جهت ارتقاء در ساختارسلسله مراتبي شبکه ،سبب افزايا وزن ژئوپليتيکي کشور در مناسبات فراملي مي شود .بنابراين
وجود فضاي صلح آميز و تعاملي يک کشور با ساير کشورها نقا مهمي در گسترش و توسعه
فضاي جريان ها در ميان شهرهاي آن کشور دارد.
.6قدرداني
مقاله حا ضر م ستخرج از ر ساله دکتري با عنوان «تحليل زمينه هاي ژئوپليتيک جهاني شدن شهر
بندرعباس» مي با شد .لذا نوي سندگان از حمايت هاي مادي و معنوي معاونت پژوه شي دان شگاه
خوارزمي کمال تشکر را دارند.
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