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چكيده
در دهه ى گذشته، كوشش هاى بسيارى در زمينه ى بررسى  منتقدانه 
نسبى،  موفقيت  با  منطقه اى،  علوم  در  موجود  جامع وضعيت  و 
و  مفهومى  تمرين هاى  اين  به  مربوط  داليل  است.  شده  انجام 
مى شود،  ياد  ميانسالى  بحران   به  آن  از  اغلب  كه  روش شناسانه 
بعد از گذشت 40 سال از ايجاد علوم منطقه اى به عنوان رشته اى 
نوين، مطرح شده است؛ از اهداف اصلى علوم منطقه اى مى توان، 
ارزيابى مسيرى كه از 40 سال پيش تاكنون طى شده، سنجش 
اهداف به دست آمده با آنچه انتظار مى رفت و بررسى امكانات 
جديد براى آينده را نام برد. انگيزه ى ويرايش اين مقاله، برجسته 
ساختن پيشرفت هاى نظرى و روش شناختى در علوم شهرى از 
نظر اقتصادى است تا دست يافت هاى علمى به دست آمده تاكنون 
و شكاف هاى نظرى روش شناختى ترميم شدنى، مشخص گردند. 
ارائه شده در  نظريه ها، مدل ها و چهارچوب هاى علمى  بررسى 
بررسى ها، شواهدى بر غنى بودن اين رشته بوده و دليل عالقه به 
ويرايش مقاله اى در مورد پيشرفت ها در اقتصاد شهرى مانند اين 

را مشخص مى كنند. 

كليد واژه : پويايى  و رشد شهرى، پيشرفت  در اقتصاد شهرى

1ـ مسيرها در علوم منطقه اى و اقتصاد شهرى
در دهه ى گذشته، كوشش هاى بسيار، با موفقيت نسبى، در 
زمينه ى بررسى جامع و منتقدانه ى وضعيت موجود در علوم 
منطقه اى صورت گرفته است. داليل مربوط به اين تمرين هاى 
مفهومى و روش شناسانه كه اغلب از آن به عنوان بحران  ميانسالى2 
ياد مى شود، پس از گذشت40 سال از ايجاد علوم منطقه اى، به 
عنوان يك رشته ى جديد مطرح شده است. ارزيابى مسيرى كه 
در اين سال ها طى شده، سنجش دست يافت ها با هدف هاى مورد 
انتظار و بررسى امكانات جديد در آينده، هدف هاى اصلى نقطه 
نظرها و ارزيابى ها از جنبه هاى مختلف در علوم منطقه اى بوده است. 

(Funck 1991, Bailly 1992, Isserman 1993, 1995, Bailly and 

Coffey 1994, Van Geenhuizen and Nijkamp 1996).
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در بررسى ها و نظرات ارائه شده، گرايش به تحقيق در زمينه ى علوم منطقه اى، كه رشته اى منحصر 
به فرد و جذاب است، با برجسته سازى روندهاى مثبت، منفى، موفق و مسئله دار نظرى و عملى در 

چرخه ى زندگى اين رشته ايجاد شده است. 
در كوششى كلى كه براى شناسايى موفقيت ها و شكست هاى پيشرفت هاى نظرى و روش شناختى 
علم فضا، انجام شد، ابعاد منطقه اى به شكل چشمگيرى حضور داشتند. اقتصاد منطقه اى، برنامه ريزى 
منطقه اى يا روش ها و مدل ها در علوم منطقه اى، در مطالعات پيشين، كه در آنها ابعاد شهرى اغلب 
سنجه هاى  به  اگرچه  گرديده اند.  برجسته  شده اند،  گرفته  نظر  در  منطقه اى  علوم  فرعى  محصول 
شهرى، هنگام بررسى نظريه ى مكان استقرار يا استفاده از زمين و مدل هاى تحرك توجه شده بود، 
اما شگفت آور اين است كه هيچ كس ضرورت تبديل روش شناسى هاى منطقه اى به يك نظم فكرى 
فرعى (از جمله شهرى) را - كه براى مشخص كردن نقش آنها در ميان تحول علوم منطقه اى انجام 
مى شود - احساس ننمود. با توجه به اهميت شيوه هاى زندگى و كار در شهرها، انتظار مى رفت كه 

علوم منطقه اى، با نام علوم شهرى و منطقه اى3 نام گذارى گردد. 
انگيزه ى ويرايش اين مقاله، كه پيشرفت هاى نظرى و روش شناختى را در علوم شهرى از ديدگاه 
اقتصادى نشان مى دهد، مشخص كردن دست يافت هاى علمى موجود و كمبودهاى نظرى و روش 

شناختى است كه بايد برطرف گردند. 
اقتصاد  كه  است  اين  دليل  نخستين  دارد.  داليل چندگانه اى  اقتصاد شهرى،  مطالعات  به  عالقه 
به  تحوالت  و  آينده  روندهاى  كه  است  راهبردى  رشته اى  و  منطقه اى  علم  يك  ذات،  در  شهرى 
دست آمده در نظريه ها و روش شناسى، مانند مدل هاى پايه كه در نظريه ى مكان يابى شهرى فون 

تونن،آلونسو،كريستالر و لوش4 مطرح شده اند، اهميت بسيار زيادى براى آن دارند. 
دومين دليل اين است كه شهرها (يا مناطق شهرى)، محل استقرار و مركز زندگى بخش عمده اى از 
جمعيت جهان به شمار مى روند. شهرها، دركشورهاى توسعه يافته و هم چنين در كشورهاى در حال 
توسعه، گهواره ى تمدن كهن، زادگاه فرهنگ و علوم، منبع توسعه ى صنعتى و مركز نظام اطالعات و 
ارتباطات و كانون كنترل شبكه ى اجتماعى جديد مى باشند. اما افزون بر اين، ايجاد بسيارى از پليدى ها 
(ازدحام، جنايت، نابرابرى اجتماعى، فقر و محروميت اجتماعى) را نيز به همراه دارند. بنابراين، تمام اثرات 
منفى و مثبت وجود تراكم جمعيت جغرافيايى باال، در مناطق شهرى متمركز مى گردد و بدين ترتيب به 

تحليل فضايى - اقتصادى خاصى به وسيله ى سياستگذاران و متخصصان در اين زمينه نياز دارد. 
از اين گذشته، گرايش هاى اصلى، كه برآمده از الگوها و تغييرات عمده در اقتصاد جهانى است، 
در سطح شهرها شدت مى يابند. شهرها به دليل داشتن شبكه هاى زيرساختى بين المللى در كشورهاى 
از سوى ديگر،  ايفا كرده و  را  بازارهاى جهانى  از يك سو، نقش نگهبان  دروازه هاى  توسعه يافته، 
نقش مراكزى را بر عهده دارند كه در آنها رقابت بيشترين تنش ها را در بازار ايجاد مى كند (بازار 
واردات، مانند: بازارهاى كار محلى و بازار صادرات، مانند: رقابت شديد محصوالت). شهرها در 
مناطق  بيكاران  شهرها،  مى باشند.  آفرين  مسئله  اما  مهم  واقعيت هايى  توسعه،  حال  در  كشورهاى 
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روستايى را براى مدت زمان طوالنى مى پذيرند و بدين ترتيب به مراكزى تبديل مى شوند كه در 
آنها بحران هاى مناطق روستايى اثرات منفى خود، مانند فقر، تنش ها و آسيب هاى اجتماعى، نابرابرى 
شديد درآمد، محدوديت منابع طبيعى و تخريب محيط زيست را وارد مى كنند، تمامى آنها بازتاب 
دهنده ى پديده هاى بى سابقه و ناخوشايندى هستند كه در چهارچوب منطقه اى خاص متمركز شده اند 

.(Glaeseretal, 1992) و بنابراين نيازمند توجه خاص در يك تحليل اقتصاد فضا مى باشند
آخرين دليل اين است كه به خاطر ماهيت و تمركزى كه در آن تمامى اثرات اقتصادى-اجتماعى 
قدرت  تمام  و مسكونى  توليدى  فعاليت هاى  ايجاد شده اند،  منطقه اى  تراكم شديد  به وسيله ى  كه 
توليد  كارآمد  نظام  ايجاد يك  در  اساسى  نقشى  فضا،  آنها  در  و  آشكار ساخته  در شهرها  را  خود 
برپايه منابع بازى مى كند و اين نيازمند تحليل اقتصاد فضا است. ابداعات 
و  توليد  دانش و عوامل ديگر  فزاينده ى  بازده ى  فراگيرى،  فرايندهاى  و 
به وسيله ى  صرفه هاى مقياس در خدمات و عرضه ى زيرساخت ها، كه 
از  مى آيند،  وجود  به  فضا  در  فعاليت ها  ساده ى  جغرافيايى  تمركز  يك 
عوامل كليدى براى توضيح رشد درون زاى انباشته و خود تشديد كننده 

به شمار مى روند. 
اقتصاد  شبكه ى  در  جديد  شهرهاى  برجسته ى  موقعيت  به  توجه  با 
از  اقتصاد شهرى، رشته اى فرعى  بر  اين بخش مقدماتى  جهانى، تمركز 
علوم منطقه اى به شمار مى رود. آنچه در اين بخش ارائه مى شود، براى 

رسيدن به اهداف زير است: 
• برجسته سازى نقشى كه اقتصاد شهرى در علوم منطقه اى بازى كرده و 

بازى خواهد كرد (بخش 2ـ1)؛
• ارائه ى يك بررسى مختصر از تحوالت نظرى و روش شناختى در اقتصاد شهرى (بخش 3ـ1)؛ 
• بررسى نقشى كه تحوالت اقتصاد شهرى مى توانند براى برخورد با اين گونه بحران ها در مناطق 

بر عهده گيرند (بخش 4ـ1) و
• شناسايى الگوى تحوالت در آينده و هم چنين محدوديت هايى كه اكنون مانعى در راه توسعه ى 

اقتصاد شهرى مى باشند (بخش 5ـ1). 
بررسى نظريه ها، الگوها، روش ها و چهارچوب  علمى ارائه شده در اينجا نشان دهنده ى غناى اين 

رشته بوده و دليل عالقه به ويرايش اين مقاله را توضيح مى دهد. 

2ـ نقش اقتصاد شهرى در علوم منطقه اى 
اقتصاد شهرى همواره نقشى مركزى در توسعه ى علوم منطقه اى داشته است. آثار فكرى پيشرو 
در تحليل اقتصاد فضا را مى توان در كارهاى فون تونن، آلونسو، كريستالر و لوش يافت كه با مسائل 
مكان يابى و رفتار بنگاه ها و ساكنان شهرها سروكار داشته اند. افزون بر اين، هنگامى كه كارها را در 

آخرين دليل اين است كه 
فعاليت هاى توليدى و مسكونى 
تمام قدرت خود را در شهرها 
آشكار ساخته و در آنها فضا، 

نقشى اساسى در ايجاد يك نظام 
كارآمد توليد برپايه منابع بازى 
مى كند و اين نيازمند تحليل 

اقتصاد فضا است
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اثرگذار،  سطح وسيع تر تحوالت فضايى در نظر مى گيريم، به نظر مى رسد كه بسيارى از كارهاى 
ابزار  براى  ابتدا  در  شدند،  گرفته  كار  به  شهرى  سطح  در  كه   (Hoyt, 1954) هويت  الگوى  مانند 
برنامه ريزى شهرى و الگويى فضايى براى رشد فيزيكى شهرها به عرصه آمدند. با در نظر گرفتن 
ابزار روش شناختى نيز همين نتيجه را مى توان به دست آورد كه نخستين كاربرد الگوهاى جاذبه (و 
در اين اواخر آنتروپى) در سطح شهرها، براى حل مسائل و مشكالت عملى (براى نمونه، تعامل فضا 

در داخل شهرها و برنامه ريزى زيرساخت ها با توجه به آن) بوده است. 
به ماهيت خود  اولين بحث  بيان كنيم.  اقتصاد شهرى  براى نقش راهبردى  مى توانيم داليلى را 
شهر برمى گردد كه يك نظام پيچيده است و در آن جنبه هاى اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى 
با يكديگر وارد تعامل شده و الگوهاى توسعه ى فيزيكى و اقتصادى شهرى را مشخص مى كنند. 
بنابراين، اگر حوزه ى علوم منطقه اى را يك عامل پيوند دهنده ى ميان رشته هاى متمايز با جهت گيرى 
فضايى در نظر بگيريم، در امور شهرى نيز مى توانيم از آن استفاده كنيم. يك رشته ى خاص مانند 
جغرافيا، اقتصاد يا علوم سياسى، نمى تواند مبنايى براى درك جامع يك شهر ارائه كند؛ شهرى كه 

پيچيدگى  اجتماعى و اقتصادى خاص خود را دارد. 
دومين دليل نقش راهبردى اقتصاد شهرى در علوم منطقه اى اين است كه با توجه به صرفه هاى 
تجمع فعاليت هاى توليدى و مسكونى، اصول منطقه اى حاكم بر سازماندهى فضايى اين فعاليت ها، 

به صورت كامل، در سطح شهرها اجرا مى شود. 
به ويژه در يك كتاب درسى كه 12 سال پيش انتشار يافت، نظريه و الگوهاى اقتصاد شهرى به 
شكل بسيار كارآمد بر گرد پنج اصل حاكم بر فعاليت هاى منطقه اى (Camagni, 1992) سازمان يافته 

بود. اين اصول عبارتند از: 
منفى)  و  (مثبت  پديده هاى  تمام  توليدى،  فعاليت هاى  و  تراكم شديد جمعيت  اصل تجمع5؛   •
برآمده از مجاورت فيزيكى را به وجود مى آورد. صرفه هاى تجمع كه به شكل صرفه هاى شهرى و 

محلى شدن ظاهر مى شوند، يكى از عناصر ذاتى وجود شهرها در نظر گرفته شده اند. 
• اصل قابليت دسترسى6؛ درك تعامل دو جانبه ى ميان هزينه هاى ترابرى و كاربرى زمين، كاربرد 

اوليه و بالفصل خود را در سطح شهرى مى يابد. 
• اصل تعامل فضايى7؛ تراكم شديد در فعاليت هاى توليدى و مسكونى شهرها، ضرورت ارتباطات را 
آسان كرده و در نتيجه تسهيل مكانيزم تعامل فضايى با تمامى اثرات مثبت و منفى آن را به همراه دارد. 
• اصل سلسله مراتب شهرى8؛ تقسيم فضايى نيروى كار، در الگوى اقتصادى اجتماعى پراكندگى 

ميان شهرهاى مختلف، منعكس مى گردد. 
• اصل رقابت پذيرى9؛ از آنجا كه شهرها محل استقرار عمده ى فعاليت هاى مولد مى باشند، رقابتى 
بودن در سطح شهرها اهميت بسيارى پيدا مى كند و اين مسئله به شكل خاص، كارآمدى مكانيزم هاى 
شهرى را مى طلبد. به يقين، اين اصول ممكن است مكمل يكديگر باشند، اما مى توانند با يكديگر 
تضاد نيز داشته باشند. بنابراين شناسايى اهميت و توسعه ى نظريه ها و روش هاى مناسب در حوزه ى 
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اقتصاد فضا  آتى در  براى درك محدوديت هاى موجود و جهت گيرى  ابزارى مهم  اقتصاد شهرى، 
مى باشد. 

3ـ پيشرفت ها در اقتصاد شهرى: جهت گيرى هاى اخير نظرى و روش شناسى 
اگرچه علوم منطقه اى يك رشته ى به نسبت جديد است، اما در50 سالى كه از آغاز آن مى گذرد، 
نظريه ها، روش ها و الگوهاى گوناگونى در آن توسعه يافته اند؛ به طورى كه يك جعبه ابزار به نسبت 
جامع نظرى و روش شناختى را براى تحليل هاى فضايى به دست مى دهند. اقتصاد شهرى نيز از اين 
قاعده جدا نيست؛ تاكنون دستاوردها و پيشرفت هاى اقتصاد شهرى بسيار راهگشا بوده ، به طورى كه 

باعث غنا و تقويت چهارچوب هاى نظرى و تجربى تحليل هاى فضايى شده اند. 
اقتصادى  رفتارهاى  ميان فضا و  اساسى  تعامل  هاى  از  ما  فعلى  از درك  قابل مالحظه اى  بخش 
محلى از نظريه ى مكان يابى و اقتصاد شهرى نشئت مى گيرد. تعداد قابل مالحظه اى از پيشرفت هاى به 
نسبت جديد در اين زمينه باعث مى شود كه بررسى تفصيلى هر يك از اين دستاوردها در اين مختصر 
امكان پذير نباشد. افزون بر اين، تحليل هر يك از اين نوآورى ها چندان مناسب نمى باشد، ممكن 
است كه كوششى براى برجسته سازى تمايالت عمومى، در هر دو سطح نظرى و روش شناختى، 
در  آينده،  در  ممكن  و جهت گيرى هاى  كنونى  كمبودهاى  و  درباره ى ضعف ها  بحث  براى  بتواند 
اقتصاد شهرى مفيدتر باشد (جدول شماره 1). مجموعه گرايش هايى كه در بخش زير مطرح شده اند 

برگزيده و ناقص است و اغلب نشانگر نظرات و عاليق تحقيقاتى مؤلف مى باشند.
جدول 1ـ گرايشات اصلى در نظريه ها و روش هاى اقتصاد شهرى
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3ـ1ـ گرايشات نظرى 
با نگاهى به مسير نظرى طى شده در اقتصاد شهرى، مى توان گفت كه يكى از گرايش هاى اصلى 
رويكردهاى  اينكه  يعنى  است؛  بيشتر»  واقع گرايى  «ضرورت  حوزه،  اين  در  نظرى  رشد  با  همراه 
انتزاعى و بسيارى از فرضيات غير واقع گرايانه درباره ى مدل هاى اصلى نظرى، بايد به كنار گذاشته 
شوند. تفسير عميق جعبه ابزارها و روش هاى نظرى مطرح شده در اين حوزه ى تحقيقاتى و جستجو 

در زمينه ى نظريه هايى كه نشانگر درست جهان واقع هستند، مى تواند اين گرايش را توجيه كند. 
در چهارچوب اصل تجمع، ضرورت واقع گرايى بيشتر، شناخت اين مسئله را دربرداشت كه اندازه ى 
شهر را نمى توان براساس اندازه ى بهينه ى شهر10 تفسير كرد، بلكه اندازه ى كارآمد11 به ويژگى هاى 
عملكردى يك شهر و سازمان فضايى در داخل نظام شهرى بستگى دارد. صرفه هاى مقياس تا يك 

اندازه ى مشخص شهر وجود دارند؛ ولى توسعه ى شهرى شرايطى را به وجود مى آورد 
كه باعث تعديل دوباره ى ساختار شهرى مى گردد و مى تواند مزاياى اقتصادى جديدى 
را ايجاد كند. اين تعديل هاى ساختارى مى توانند تغييرات بخشى در جهت وظايف 
و عملكردهاى سطوح باالتر يا ارتباطات خارجى با شهرهاى ديگر را افزايش دهند. 
بنابراين، اين چشم انداز جديد، آنچه را كه ريچاردسون (Richardson, 1972) سال ها 
پيش تأكيد كرده بود مبنا قرار مى دهد، يعنى بيشتر شهرها را در جهان واقعى بر 
حسب تفاوت تخصص عملكردى و سازمان فضايى به وجود آورد. از اين گذشته، 
پيشرفت هايى هم با پذيرش اين مسئله به دست آمده است كه جنبه هاى زيست 
محيطى (مثبت و منفى)، در ذات صرفه هاى تجمع بوده و با آنها در هم تنيده است 
و سهمى در تعريف جذابيت  شهرها، رشد شهرها و ميزان رقابتى بودن آنها دارد 
(Roback, 1982). يك پيشرفت مفهومى، با پذيرش اين مسئله به دست آمده است 
كه نزديكى فيزيكى نمى تواند منبع تمام مزيت هاى موقعيت شهرها باشد و نزديكى 

ارتباطاتى يعنى ميزان تعامل اجتماعى و احساس تعلق (كه در علوم اجتماعى سرمايه اجتماعى12 
خوانده مى شود) نيز گاه مى تواند قدرت تفسير و توضيح بيشترى براى پويايى  شهرى در سنجش با 

مزاياى به دست آمده با تقرب و مجاورت فيزيكى داشته باشد. 
حوزه اى كه در آن ضرورت واقع گرايى به شدت احساس مى شود حوزه ى كاربرى زمين و الگوهاى 
مكان يابى است كه رقابت فعاليت ها را براى به دست آوردن مكان هاى مركزى شهر توضيح مى دهند. 
تحليل رفتار اقتصادى در فضا تكيه گاه اقتصاد شهرى است كه به گونه اى گسترش و پااليش كار اوليه ى 
فون تونن-آلونسو و موت13 مى باشد كه در آن، كاهش اندك اجاره ى حاصل از افزايش عدم تمركز در 
حالت تعادل، با افزايش اندك در هزينه ى مسافرت برابر مى گردد. تعريف شرط بى تفاوتى ميان مكان ها 
(شرط معروف موت) باعث به وجود آمدن رشته ى فرعى خاص شده است. تمام الگوهاى پيشرفته در 
اين جهت را مى توان با عنوان «اقتصاد شهرى جديد» و يا در اين اواخر اقتصاد شهرى تحليلى14 قرار 
داد.15 مسير توسعه در اين حوزه ى اقتصاد شهرى، با كنار گذاردن فرض هاى ساده ى مطرح شده در 

در چهارچوب اصل تجمع، 
ضرورت واقع گرايى بيشتر، 

شناخت اين مسئله را دربرداشت 
كه اندازه ى شهر را نمى توان 
براساس اندازه ى بهينه ى شهر 

تفسير كرد، بلكه اندازه ى كارآمد 
به ويژگى هاى عملكردى يك 

شهر و سازمان فضايى در داخل 
نظام شهرى بستگى دارد
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الگوهاى پايه همراه بوده است. وارد ساختن تفاوت  درآمد در بحث انتخاب مكان، سليقه هاى شخصى 
كه به شكل تصادفى توزيع شده اند، فضاهاى ناهمگن شهرى و وجود صرفه هاى خارجى در كاربرى 
زمين (ازدحام، منطقه بندى، تفكيك، حوزه ى مالى) نمونه هايى در اين زمينه مى باشند.16 سطح باالتر 
واقع گرايى در الگوها، به قيمت سطح باالتر پيچيدگى تحليلى به دست آمد كه به شدت انتقاد شد و 

مانعى در راه پذيرش بيشتر و پيشرفت اين حوزه از اقتصاد شهرى گرديد. 
واقع گرايانه تر  مختلف  فرض هاى  ورود  براى  نيز  بسيارى  كوشش  فضا،  تعامل  الگوهاى  در 
فرصت هاى  عوامل  و  رقيب  مقاصد  شامل  اخير،  الگوهاى  و  تحليل ها  است.  يافته  اختصاص 
ميانى مى باشند (Fotheringham, 1983). تالش هايى نيز براى ايجاد الگوهاى واقع گرايانه تر، از راه 
نيازمند  انجام شده است. هنگامى كه تجمع  در نظر گرفتن مسيرهاى بديل ممكن ميان گروه ها 
مسيرى متفاوت از مسير ايده آل مى باشد، فرصت هاى ميانى روى مسيرهاى بديل در نظر گرفته مى شوند
(Fischer and Getis, 1999). يك پيشرفت مهم ايجاد ارتباطات سازگار ميان مدل هاى تعامل فضايى و 

 .(see at: Nijkamp and Reggiani, 1999) .مدل هاى انتخاب ناپيوسته رفتارى17 بوده است
نظر گرفته شده  بررسى سلسله مراتب شهرى، دو مسير اصلى در كارهاى نظرى جديد در  در 
است. اولين كوشش وارد ساختن واقع گرايى بيشتر در دو الگوى كريستالر و لوش است كه با كنار 
گذاردن فرض هاى قدرتمندى در مورد توزيع تقاضاى همگن (Beckmann and Mc Pherson, 1970) و 
وجود نداشتن وابستگى متقابل ميان انتخاب محل استقرار و توليد18 (Long, 1971, Beguin, 1988) همراه 
مى باشد. از اين نظر كوشش پيش گامانه ى النگ19 براى وارد كردن وابستگى نداشتن متقابل كاالها در 
الگوى كريستالر نشان مى دهد كه در اين الگو مى توان يك ساختار كندوى عسلى را به دست آورد كه 
به شدت به فرض وجود نداشتن وابستگى متقابل توليد و تقاضا اتكا دارد. اگرچه پيچيدگى رياضى 
الگوى النگ، حل تحليلى آن را مشكل مى سازد، اما در اين اواخر، تفسير روابط جديد ميان شهرها، 
كه اغلب براساس روابط افقى و همكارى، استوار است، نيازمند كنار گذاردن رويكرد مفهومى سلسله 
مراتب شهرى شده و يك الگوى تفسيرى جديد يعنى شبكه هاى شهرى20 را به وجود آورده است 
(Camagni, 1993). مهمترين بدعت نظرى ارائه شده در اين الگو، كنارگذاردن ارتباط ميان اندازه و 
عملكرد شهر است كه به وسيله ى منطق كريستالرى تحميل شده بود. در رويكرد كريستالر، امكان 
توضيح اين مسئله وجود ندارد كه چرا در تبادالت مالى بين المللى شهرهاى مانند زوريخ كه تنها 
300 هزار نفر جمعيت دارند، در كنار نيويورك و توكيو قرار مى گيرد. در دنياى واقعى، اندازه ى شهر 

همواره ويژگى عملكرد اصلى شهر نمى باشد. 
آخرين مورد اين است كه در نظريه هاى مربوط به رقابتى بودن شهرها، گسترش هاى جالب و 
تعيين كننده اى در رابطه با درك عوامل درون زاى رشد شهرها صورت گرفته است. اين مسئله كه آيا 
شهرها (يا مناطق) در ذات، قادر به رشد ناشى از نيروهاى درون زا مى باشند يا خير، منبع بسيارى 
از بحث ها و جدل ها در دهه هاى اخير بوده است. تخصص صنعتى، فراوانى زيرساخت ها، مركزى 
بودن، فراوانى عوامل توليد يا صرفه هاى تجمع و ازدحام در محافل دانشگاهى به شكل بديل، از 
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نيروهاى برانگيزاننده ى موفقيت اقتصادى محلى هستند كه بسيار به آنها تأكيد شده است. پيشرفت 
تعيين كننده در اين زمينه بر صرفه هاى مقياس در توليد متمركز بوده است كه همراه با هزينه هاى 
ترابرى غيرخطى (به شكل كمى)، به الگوهاى رشد ميان منطقه اى وارد شده اند. توزيع نهايى فضايى 
فعاليت ها به شدت به شرايط اوليه وابسته است؛ از جمله توزيع فعاليت ها در آغاز و ماهيت غيرخطى 
ارزش  يك   .(Krugman, 1991) مى شود  چندگانه  تعادل  باعث  كه  ترابرى  با  فعاليت ها  تعامل  بودن 
اضافى رويكرد كروگمن21، ناشى از مهارت در الگوسازى تعامل ميان هزينه هاى ترابرى و صرفه هاى 
مقياس در توليد مى باشد. اين در حالى است كه قبل از اين به عوامل تعيين كننده  ى رشد درون زا در 
الگوى ميردال-كالدور22 تأكيد شده است (بازده ى فزاينده، الگوهاى انباشتى و تقويت كننده ى رشد). به 
موازات كوشش هاى كروگمن، در زمينه ى عوامل تعيين كننده ى درون زاى رشد، در اين اواخر، بر اين 
مسئله كه «دانش» يك نيروى محرك رشد مى باشد، تأكيد بسيار شده است و چيزى كه بى شك، جديد 
مى باشد، مكانيزم درون زاى تقويت كننده ى توليد دانش است. الگوهاى كالن اقتصادى رشد درون زا (كه 
در آنها دانش اغلب در سرمايه ى انسانى در نظر گرفته مى شود) (Romer, 1986, Lucas, 1988) و الگوهاى 
(در سطح  مى گردد  تحليل  فراگيرى،  فرايندهاى  بر حسب  دانش  توليد  آنها  در  كه  اقتصاد خردى 

نهادها، مناطق و بنگاه ها) در دهه ى اخير وارد مباحث دانشگاهى شده است. 
سمت  به  حركت  براى  كوشش  شهرى،  اقتصاد  نظرى  تحوالت  در  ديگر  آشكار  گرايش  يك 
رويكردهاى پويا بوده است. در علوم منطقه اى و اقتصاد شهرى، زمان نيز مانند فضا اهميت فراوانى 
دارد. تالش براى وارد ساختن زمان در تحليل هاى فضايى، به دو شكل متفاوت و بر حسب دو مفهوم 
از زمان انجام شده است: 1ـ زمان تقويمى و سنتى 2ـ زمان به عنوان نبض پديده ها ى ابداعى در 
مناطق. وارد كردن مفهوم سنتى زمان در تحليل فضايى يك كار ساده نيست، زيرا نيازمند يك جعبه 
ابزار رياضى و روش شناختى است كه به تازگى در علوم منطقه اى در دسترس قرار گرفته و ما در 

بخش3-2 به آن مى پردازيم. 
اكنون درباره ى نظريه هاى مربوط به پويايى هاى غيرخطى شهرى (در چهارچوب نظريه ى آشوب، 

 .(Nijkamp and Raggiani, 1999) نظريه ى هم افزايى ، تحليل شكارچى- شكار23) مى توان بحث كرد
از نظر مفهومى، زمان به واسطه ي مفهوم ابداعات وارد بحث هاى نظرى در زمينه شهر شده است. 
ايجاد توصيف مى گردد كه  از ديد برگسون- هايدگر به عنوان يك فرايند پيوسته ى خلق و  زمان 
انباشت است. زمان در بخش قابل  ناپيوستگى، برگشت ناپذيرى، توالى و  واجد ويژگى هايى مانند 
مالحظه اى از مطالعات شهرى به عنوان سرعت فرايندهاى فراگيرى، خلق و ابداعات در نظر گرفته 
شده است. بنا به تعريف، شهرها مكانى هستند كه در آنها فرايندهاى يادگيرى و يادگيرى تجمعى24 
صورت مى گيرد. شناسايى منابع و عوامل تعيين كننده ى درون زاى چنين فرايندهايى، افزون بر نزديكى 
و مجاورت ساده ى فيزيكى، نشانگر چالش اقتصاددانان شهرى است. سرريز دانش، فراگيرى جمعى، 
مناطق فراگيرى (يا فضاى فراگيرى) نظريه هايى هستند كه دربرگيرنده ى ديدگاه هاى پيشرفته در اين 

باره مى باشند25. 
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3ـ2ـ گرايش ها در الگوها و روش ها
هم زمان با تحوالت نظرى كه در باال بيان شد، مى توان مجموعه اى از پيشرفت ها را در زمينه ى 
الگوها و روش ها مطرح كرد كه در دو گروه از گرايش، يعنى پااليش ها و پيشرفت ها طبقه بندى 

مى شوند و تالش مى كنند تا مالحظات نظرى را از طريق شاخص هاى كمى ثابت كنند. 
در رابطه با پااليش الگوها و روش ها، در حوزه ى رشد فيزيكى شهرها، روشى خاص، توجه بسيارى را 
در مطالب مربوط به الگوسازى در دهه ى 1980 به خود جلب كرده است كه بر پايه ى رقابت (جايگزينى 
و مكمل بودن) در ميان جمعيت در يك شبكه ى فضا - اقتصاد بوده و اغلب با استفاده از الگوهاى 
بوم شناسى تدوين شده بود. يك ويژگى مهم اين الگوها اين است كه رفتار نوسانى و آشوبى، مانند الگوهاى 
 .(Van Greenhuizen and Nijkamp, 1996) غيرخطى پيشين كه با آنها به شدت ارتباط دارند را مجاز مى دارند
به تازگى الگوهاى شكارچى- شكار26 نيز براى توضيح پويايى هاى شهرى از طريق پويايى  هاى نسبى 
اجاره زمين دوباره تدوين شده اند (Camagni, 1992). اجاره ى شهرى به عنوان بخشى از كل درآمد، رابطه ى 
جايگزينى ميان سودهاى به دست آمده از توليد و اجاره ى شهرى را (كه اولى با افزايش دومى كاهش 
مى يابد) به وجود مى آورد كه در نتيجه ى آن در نواحى شهرى، ميزان سرمايه گذارى كاهش يافته و رشد 
اقتصادى محدود مى شود. بنابراين در اين شكل از الگو، اجاره ى شهرى نقش تخصيص دهنده ى منبع فضا 
را بازى مى كند؛ زيرا بر انتخاب محل استقرار اثر مى گذارد. يك افزايش در اجاره ى شهرى، فعاليت هاى 

توليدى و مسكونى را به حاشيه ى شهرها-كه در آنجا قيمت زمين پايين تر است- مى راند.27
در حوزه ى تصميم گيرى هاى مكانى، پيشرفت هاى نظرى بيشترى صورت گرفته، گام هاى بلندى 
در جهت مدل سازى نظرى برداشته شده و ميزان پيچيدگى تحليلى و انتزاعى افزايش يافته است. 
انتخاب مى باشند؛ مدل  الگوهاى تجزيه شده ى  بر  مبتنى  بسيار  اخير،  اگرچه تحليل هاى مكان يابى 
هاى لوجيت و پرابيت28 در اين حوزه به طور وسيع به كار گرفته شده اند و تحليل ها را به مقدار قابل 
مالحظه اى پااليش كرده اند؛ زيرا در آنها عوامل مختلف تعيين كننده ى موقعيت، از جمله عوامل كيفى 
نيز در نظر گرفته مى شود. در اين چهارچوب، يك گرايش جديد به سمت مدل هاى تعادل عمومى 

قابل محاسبه ى فضايى را مى توان مشاهده كرد. 
بر  الگوهاى جاذبه  تفسير  تأثير  به  مربوط  توضيح داليل  به  زيادى  فضا، تالش هاى  تعامل  در 
پديده هاى شهرى، اختصاص داده شده است. دستكم سه پايه ى نظرى براى اين گروه از الگوها 
گرفته  شكل  الگوهاى  سرانجام  و  تصادفى  مطلوبيت  آنتروپى،  حداكثرسازى  است:  شده  مطرح 
بوده  فضا  تعامل  الگوهاى  طراحى  در  اخير  بدعت  يك  كه  عصبى29  محاسبات  اصل  براساس 
است (Griffith, 1999). ويلسون (Wilson, 1970) نظريه ى حداكثر سازى آنتروپى را براى حمايت از 
الگوهاى تعامل فضا معرفى كرد، سپس اين نظريه به وسيله ى ديگران گسترش يافت (براى نمونه، 
see at: Snickers and Weibull, 1977, Roy and Lesse, 1981, Smith, 1988). فرض اساسى اين است كه در 

آغاز، درصد احتمال بروز هر رويدادى برابر است. تعداد رويدادها، يك مسئله ى تركيبى است كه در 
آن، تعداد شكل هاى تخصيص كل تعداد جريان ها به تمامى مبادى و مقصدها، يعنى زوج مقصدها، 
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شمارش مى گردد. با حداكثر سازى اين تابع، مى توان محتمل ترين الگوى جغرافيايى را شناسايى كرد 
كه با مبداء مقصد و يا ميانگين فاصله ى سفر سازگار باشد. رويكرد حداكثر سازى آنتروپى به اشكال 
مختلف گسترش يافته است. مهم ترين اين گسترش ها رويكرد انتخابى نظرى بود كه ابتدا به وسيله ى 
از آن پس  پيشنهاد شد و توجه بسيارى را   (Niedercorn and Bechdolt, 1964) نيدركورن و بچدولت
تعامل فضا در چهارچوب  الگوسازى رفتار  اين رويكرد،  انگاره ى اساسى در  به خود جلب كرد30. 
حداكثرسازى مطلوبيت تصادفى رفتار انتخاب در اقتصاد خرد مى باشد. در اين اواخر، ظهور جغرافياى 
كامپيوترى31 به عنوان يك موضوع مطالعه (see at: Fischer and Leung,2001, Longleyetal, 1998) و محيط 
محاسباتى پرقدرت و سريع باعث شده كه بسيارى از محققان، اصول و روش هاى محاسبات عصبى 
را براى مسائل قديمى و حل مسائل جديد تعامل فضا به كار گيرند. الگوهاى تعامل به دست آمده، 
فرمول بندى بسيار عمومى دارد كه به شكل شبكه هاى عصبى خاص ارائه شده و به عنوان توابع 

 .(Fischer and Reggiani) عمومى تقريب در نظر گرفته مى شوند
يك گسترش جديد در الگوى پايه ى كريستالر و لوش، به تالش هايى مربوط مى شود كه براى ارائه ى 
تصويرى پويا از سلسله مراتب شهرى صورت گرفته و كار پار در اين زمينه يك جهش به شمار مى 
رود (Parr, 1978, 1981, 1985). پار32 كار خود را با ساختار كندوى عسلى كريستالر آغاز و سپس تحول 
سازمان فضايى سلسله مراتب شهرى را تحليل كرد و با يك سرى اثرات بيرونى مواجه شد كه شبيه 
تغييراتى بود كه در تخصيص نقش هاى اقتصادى در سطوح سلسله مراتب مختلف و يا در ايجاد سطوح 
رده پايين ساختار سلسله مراتبى پيدا مى شد. نتيجه ى به دست آمده اين است كه ساختار شش ضلعى 

كريستالر، به يك مثلث يا مستطيل يا اشكال شش ضلعى متغير در ساختار شهرى تبديل مى شود. 
تا چند سال پيش فرض مى شد كه بيشتر كارهاى تجربى و كاربردها ساختارى خطى دارند؛ از اين رو 
فرايند رشد در آنها منظم است. الگوهاى خطى به طور قطع مى توانند راه حل هاى بى ثبات ارائه دهند، اما 
راه حل  چنين الگوهايى به انواع استاندارد راه حل ها محدود مى شود. چنين الگوهايى مى توانند بازتاب 
دهنده ى نسخه اى تقريبى از تغييرات كوتاه و ميان مدت باشند؛ اما نمى توانند تحوالت بلندمدت برآمده 
از تغييرات ساختارى را كه ماهيت غيرمعمولى دارند، منعكس كنند. اكنون اين محدوديت با به كارگيرى 
الگوهاى غيرخطى، تغييرات پويايى  سامانه را- كه به واسطه ى بى نظمى در شكل هاى ساختارى ايجاد 
مى شود- از ميان برداشته است. بى ثباتى ساختارى كه به معناى وجود احتمالى تغييرات كيفى قابل 
با پديده ى فاجعه و  مالحظه در رفتار سامانه مى باشد (يعنى متغيرهاى وضعيت33)، ارتباط نزديكى 
دوشاخگى دارد؛ به طورى كه اگر ارزش هاى عوامل (يعنى متغير كنترل34) تغيير كند، اين بى ثباتى ها 
نيز ظاهر مى شوند. به كارگيرى الگوهاى غيرخطى در مورد الگوهاى نئوكالسيكى و كينزى35 معروف 
نشان داده است كه نتايج منحصر به فرد و جبرى به دست آمده از الگوهاى خطى پويا را ديگر نمى توان 
تضمين كرد: همگرايى درآمد ميان منطقه اى حاصل از الگوهاى سنتى نئوكالسيك ديگر نمى تواند وجود 
داشته باشد؛ اين مسئله، راه را براى مسيرهاى بديل ممكن و راه حل هاى تعادلى باز كرده  است. الگوهاى 
كينزى ميردال كالدور، جانشين نتايج جبرى رشد يا كاهش پيوسته شده اند كه مسيرهاى تحول جديد و 
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 .(Miyao , 1984, 1987, a,b) متضادى دارند و بعد از وقوع فاجعه رخ مى دهند
دومين گرايش آشكار ديگر در الگوها و روش ها، عالقه به معيارهاى كمى است. سلطه ى ابزارهاى 

آمارى و اقتصاد سنجى در اقتصاد منطقه اى و اقتصاد شهرى افزايش يافته است. 
در گذشته، چندين روش  آمارى براى تحليل آمارهاى منطقه اى و شهرى، مانند روش خوشه اى، 
تحليل جزء اصلى، تحليل خودكار همبستگى فضايى، تحليل طيفى36 و جز آن وجود داشته است 
(Nijkamp and Mills, 1986). انقالب كمى در اقتصاد، بى شك اثر قابل مالحظه اى بر روش شناسى علوم 
منطقه اى به عنوان يك كل داشته است. در اقتصاد شهرى اين انقالب اندازه گيرى غيرقابل اندازه گيرى ها37 
را ممكن ساخته است. نمونه هايى در اين زمينه عبارتند از: صرفه هاى پويايى شهرى، اثرات محيط 
شهرى، صرفه هاى خارجى محيطى، هزينه هاى اجتماعى مربوط به الگوهاى ديگر كاربرى زمين، مزاياى 
شبكه ى شهرى و سرريز دانش و فرايندهاى فراگيرى جمعى. نتايج به دست آمده شواهد تجربى بسيار 
پرقدرتى را در اين زمينه، براى سياستگذاران و محققان ارائه كرده است. توسعه در حوزه ى نظام هاى 

اطالعات جغرافيايى، هم چنين در حوزه ى شهرى، مكمل توسعه ى روش شناسى بوده است. 

4ـ تحوالت در اقتصاد شهرى و اقتصاد منطقه اى
بحران علوم منطقه اى در دهه ى 1990 كه به وسيله ى دانشمندان اين رشته شناسايى شده است، از 
دو منبع عمده ناشى مى شود  1- ارتباط نداشتن با مشكالت عملى و 2- ميان رشته اى بودن. مشكل 
اول هنگامى آشكار شد كه در اين دوره، گرايش به سوى توسعه ى ابزارهاى تحليلى يا توصيفى و 
الگو آغاز گرديد (Bolton and Jensen, 1995). مشكل دوم اين ركود نيز به اين شناخت مربوط مى شد كه 
ضعف اصلى علوم منطقه اى به علت محدود بودن چشم انداز آن است، اين در حالى است كه روش ها 
 .(Bailly and Coffey, 1996) و موضوعات تحليل شده ى آن، از عمق و گسترش بيشترى برخوردارند
امروزه بايد توجه كنيم كه اين پديده ها را نمى توان «عالئم بروز بحران» در نظر گرفت، بلكه بايد 
آنها را يك گذار طبيعى در نظر بگيريم كه بازتاب دهنده ى پويايى هاى سالم رشته است. علوم، از 
جمله علوم منطقه اى و شهرى، از يك سير صعودى و نزولى طبيعى در چرخه ى زندگى محصول 

علم پيروى مى كنند. 
اقتصاد شهرى،كه شاخه ى مهمى از علوم منطقه اى است، در دوره اى نقشى حياتى در جهت گيرى 
مجدد انتقادى داشت. يكى از مهم ترين تفاوت هاى ميان علوم منطقه اى و كار حرفه اى، در الگوهاى 
انتخاب رفتار و موقعيت، زياد بودن ميزان پيچيدگى تحليلى در برخى از الگوها بود، به گونه اى كه 
الگوهاى نظرى از عهده ى نقش خود برنمى آمدند، زيرا مى بايست چهارچوبى منسجم ارائه دهند تا 

انقالب كمى در اقتصاد، بى شك اثر قابل مالحظه اى بر روش شناسى علوم 
منطقه اى به عنوان يك كل داشته است. در اقتصاد شهرى اين انقالب اندازه گيرى 

غيرقابل اندازه گيرى ها را ممكن ساخته است
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در داخل آن، درباره ى مسائل تجربى تصميم گرفته شود. از اين گذشته، گرايش به ارائه ى الگوهاى 
اقتصادى رايج، براى تحليل انتخاب موقعيت و رفتار فضايى به شدت باعث به كار نگرفتن الگوها، 

در جهت گيرى ميان رشته اى بيشتر و رويكردها در علوم منطقه اى گرديد. 
امروزه، مى دانيم كه علوم منطقه اى در حال تغيير است، بنابراين آنچه مهم است نياز به كاهش 
تفاوت هاى ناخوشايند ميان علوم منطقه اى و كار حرفه اى در اقتصاد شهرى مى باشد. داليل مربوط 
به اين احساس، ناشى از تأكيد در برخى از تحقيقات اخير در زمينه ى اقتصاد شهرى است؛ دو نمونه 
در اين زمينه عبارتند از: توجه بيشتر به مشكالت زيست محيطى در شهرها و تمايل به درك منابع 

درون زاى رقابتى بودن شهرها، با هدف تضمين رشد اقتصادى و اجتماعى. 
امروزه مصرف منابع طبيعى به اندازه در شهرها، يك حوزه ى مهم براى تحقيق به شمار مى رود و با مسائلى 
مانند مصرف كارآمد منابع طبيعى، صرفه هاى خارجى منفى محيط زيست و كيفيت زندگى در شهرها ارتباط 
مى يابد. مسائل اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى در تحليل كيفيت زندگى در نظر گرفته مى شوند. بعد از 
توجه بسيار زياد به مسائل جهانى محيط زيست، به اين مسئله توجه شده است كه بسيارى از مشكالت زيست 
محيطى ريشه ى محلى دارند و تخريب محيط زيست جهانى اغلب در سطح محلى خود را نشان مى دهد. 
بدين ترتيب يك نياز هم زمان براى كار در سطح محلى و جهانى وجود دارد. در نتيجه، شهرها مى توانند نقاطى 
كانونى براى راهكار سازنده ى زيست محيطى باشند (see at: Stanners and Bourdeau, 1995). اين مسئله در 

مورد كشورهاى صنعتى و كشورهاى در حال توسعه نيز صادق است. 
مصرف منابع طبيعى به اندازه در شهرها، به عنوان يك حوزه ى تحقيق، مى تواند فرصتى براى 
كند. مشكالت زيست  ارائه  آن  نبودن  يعنى چند رشته اى  منطقه اى،  علوم  در  دوم  بر مشكل  غلبه 
محيطى تنها به اقتصاد مربوط نمى شود، بلكه حل آنها نيازمند يك رويكرد چند رشته اى مانند اقتصاد، 

برنامه ريزى شهرى، بيولوژى و بوم شناسى مى باشد. 
اقتصادى و زيست محيطى وجود  با مسائل  روش هاى بسيارى براى برخورد تحليلى چندگانه 
دارد. از دهه ى 1960، كوشش هاى بسيارى براى ارتباط دادن اقتصاد با بوم شناسى انجام شده است 
(Costanza et al, 1997). يك كار عمده و مهم براى ادغام اقتصاد و بوم شناسى را مى توان به سادگى 
با استفاده از اصول تعادل مادى منابع (استخراج شده يا جمع آورى شده، تبديل شده، مصرف شده 
 Ayres et al,) يا پخش شده) و در نظر گرفتن يك نقطه نظر اقتصادى در چنين فرايندهايى انجام داد
1999). كوشش هايى نيز براى ساخت سامانه هاى حسابرسى اقتصادى و اجتماعى نيز انجام شده است 

كه مى توانند معيارهاى رفاه و عملكرد را همراه با شاخص هاى محيط زيست و عملكرد اندازه گيرى 
اقتصادى و  از نظر كاربرى زمين، در مواردى كه فرايندهاى  اقتصاد و بوم شناسى  كنند. به تركيب 
بوم شناسى اثرات بسيار مخربى بر محيط زيست شهرى دارند، توجه شده است. افزون بر اين، تعامل 
ميان اقتصاد و بوم شناسى، در حاالتى كه در آنها مخاطرات جهانى و بى اطمينانى ها وجود دارد نيز 

بررسى شده است. 
طور  به  كه  حوزه اى  دومين  يعنى  رشد،  و  شهرها  رقابت  قدرت  تعيين كننده ى  عوامل  شناسايى 



اقتصاد شهر / شماره اول / بهار 88
ش ويژه: مفهوم و ابعاد اقتصاد شهري

بخ

36

روزافزون در دستور كار محققان شهرى قرار گرفته، از جنبه هايى 
كمبودهاى  رفع  براى  منطقه اى،  علوم  براى  را  مناسبى  فرصت 
اين حوزه  به وجود آورده است.  تأكيد شده در دهه ى 1990، 
پاسخى براى نياز شديد متخصصين و سياستگذاران براى ساختن 
سامانه هاى شهرى كارآمد ارائه مى دهد. در سند چشم انداز توسعه 
فضايى اروپا38 (ESPD)، كه اولين بار در اجالس شوراى وزيران 
اروپا در نوردويك39 در سال 1997 بيان و در اجالس گالسگو در 
ژوئن سال 1999 بازنگرى شد، آمده است كه «توسعه ى شهرها در 
اروپا و روابط ميان آنها، يك عامل مهم اثرگذار بر تعادل فضايى 
در منطقه ى اروپا مى باشد.» (ESPD, 1998)، و از اين گذشته، اگر 
شهرهاى آنها موتورهاى رشد اقتصادى باشند، مناطق به عنوان 

 .(ESDP, 1998) يك كل، مى توانند رقابتى گردند
اگرچه به نظر مى رسد كه در حوزه ى اقتصاد شهرى، محققان 
علوم منطقه اى بدون برنامه ريزى قبلى، به سمت مشكالت عملى تر 
حركت مى كنند، ولى دست اندركاران و سياستگذاران در سطوح 
مختلف دولت نيز خواهان توجه بيشتر در سطح محلى و به ويژه 
شهرى مى باشند. اين فرصت بزرگى است كه در اختيار محققين 
علوم شهرى قرار گرفته است تا مشكالت پيشين را برطرف كرده و 
حوزه ى علوم منطقه اى را به عنوان يك حوزه ى راهبردى تحقيقاتى، 
بازسازى كنند.  از نظر سياستگذارى  از نظر علمى و هم چنين 

بهره بردارى از چنين فرصتى به نحوه ى واكنش محققان علوم منطقه اى و شهرى بستگى خواهد داشت. 

5ـ موانعى كه بايد از آنها عبور كرد
تصويرى كه در ذهن ما از آينده ى علوم منطقه اى و به ويژه اقتصاد شهرى وجود دارد، خوش بينانه 
است. بعد از يك دوره نزول علوم منطقه اى، امروز در اين زمينه، نشانه هاى آشكارى از بهبود، ديده 
شده است كه مانند عالقه ى شديد به مسائل علمى است و اين نشانه ها بيانگر اين نكته هستند كه 
رويكردهاى عملى تر، نقش تعيين كننده اى در پذيرش و توسعه ى اين حوزه دارند. اما همچنان مشكل 
اينكه مدت هاست اين مشكل  با وجود  اقتصاد منطقه اى و شهرى وجود دارد.  ميان رشته اى بودن 
شناسايى شده (Bailly and Coffey, 1994) ولى هيچ نشانه اى از بهبود در اين زمينه ديده نشده و ممكن 

است كه اين مسئله مشكل آفرين تر شود. 
اين برخورد بدبينانه به علت گرايش هاى آشكارى است كه در پيشرفت هاى نظرى اخير ظاهر 
شده است؛ به طورى كه هنوز مسائل ميان رشته اى زيادى وجود داشته ولى هيچ گرايشى براى تكميل 

اگرچه به نظر مى رسد كه در حوزه ى 
اقتصاد شهرى، محققان علوم منطقه اى 

بدون برنامه ريزى قبلى، به سمت 
مشكالت عملى تر حركت مى كنند، 

ولى دست اندركاران و سياستگذاران در 
سطوح مختلف دولت نيز خواهان توجه 
بيشتر در سطح محلى و به ويژه شهرى 

مى باشند. اين فرصت بزرگى است كه در 
اختيار محققين علوم شهرى قرار گرفته 

است تا مشكالت پيشين را برطرف كرده 
و حوزه ى علوم منطقه اى را به عنوان يك 
حوزه ى راهبردى تحقيقاتى، از نظر علمى 
و هم چنين از نظر سياستگذارى بازسازى 

كنند. بهره بردارى از چنين فرصتى به 
نحوه ى واكنش محققان علوم منطقه اى و 

شهرى بستگى خواهد داشت 
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آنها وجود ندارد. 
اشاره به برخى نمونه ها در اين زمينه مفيد مى باشد. نظريه ى 
يك  كمى،  جامعه شناسى  در  توسعه يافته  اجتماعى  سرمايه ى 
نمونه در اين زمينه مى باشد. از اين مفهوم مى توان به شكل 
محيطى  اثرات  و  محلى  افزايى هاى  هم  با  رابطه  در  مناسبى 
منطقه اى،  و  اقتصاددانان شهرى  وسيله ى  به  كه  كرد  استفاده 
تدوين شده است و در مطالعات برنامه ريزى راهبردى شهرى 

 .(Camagni, 2003) به كار گرفته مى شود
در مسائل مربوط به حوزه ى سرريز دانش كه به وسيله ى 
فراگيرى  مفاهيم  از  و  است  شده  تدوين  صنعتى  اقتصاددانان 
مى باشد،  منطقه اى  علوم  محققان  ارتباطى  نزديكى  و  جمعى 
الگوهاى درون زاى توسعه ى فضاى دانش به تماس هاى احتمالى 
ساده محدود نشده، بلكه از طريق فرايندهاى منطقه اى توضيح 
نظرى  (Camugni and Capello, 2002). بحث هاى  داده مى شوند 
ويژه ى جغرافياى اقتصادى جديد40 به نظر مى رسد كه حاصل 
كوشش هاى ماهرانه ى يك گروه از اقتصاددانان است و بيانگر 
مفاهيم شناخته  اهميت  نفى  براى  گرايش هاى توضيح نشدنى 
شده ى فضايى (يعنى اثرات خارجى فضايى ناشى از فناورى41) 
يا ابداع مجدد مفاهيم مهم فضايى است (يعنى فرايندهاى رشد 
خودتقويت كننده ى تجمعى؛ هزينه هاى ترابرى در برابر صرفه هاى 
تجمع در انتخاب مكان). نتيجه ى اجتناب ناپذير چنين نگرشى 
اين است كه پيشرفت هاى مهم مكاتب اقتصادى جديد با دانش 

علوم منطقه اى تركيب مى شود. 
برخى از مخاطرات موانع رشته اى و نزديكى نظرات ميان 
رشته اى، در مورد مشكالت راهبردى هنوز باقى مانده اند. اين 
مسئله ناشى از دو عامل است: ديد و چشم انداز محدود محققان 
بيلى و كافى42 (1994) مطرح  به وسيله ى  علوم منطقه اى كه 
شد و هم چنين برخى از رويكردهاى شخصى در رشته هاى 
اصلى نسبت به يك دانش چند رشته اى مانند علوم منطقه اى. 
اميدواريم كه بعد از عالقه ي اقتصاددانان به فضا و پديده هاى 
منطقه اى  علوم  به  نسبت  آنها  فكرى  گرايش  فضا،  به  مربوط 

براي همكارى بيشتر تغيير كند.
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