
 شهرها و جهانی شدن

  ١٧نقل از ماهنامه راه و ساختمان شماره 
   

مبتنـي بـر    توجـه اخيـر بـه مقولـه شـهرهاي جهـاني      . اثر علمي بر شالوده آثار ديگران آفريـده مـي شـود   

پيترهـال  . اسـت  (1991) و جان فريد من و هم چنين ساسکيا ساسن) ١٩٦٦(مطالعات بنيادين پيتر هال 

منتـشر شـد توجـه مـردن را بـه برنامـه        (١٩٦٦(رره ا که براي نخستين بار در در کتابش درباره جهان شه

از سوي ديگر جان فريدمن به شبکه . معطوف کرد ريزي و مديريت کاربري زمين در شهرهاي مهم و بزرگ

مراکز ) ١: (ساسکيا ساسن دو بعد جهان شهرها را بر شمرد جهاني شهرها اشاره کرد و در همين حال

  .  فضايي–اجتماعي  حنه هاي قطب بنديص) ٢(سلطه و 

ولـي دو مشخـصه در ايـن      شـمار مطالعـات مربـوط بـه جهـان شـهرها افـزايش يافـت        ١٩٩٠تا اوايل دهه 

نيويورک، لندن و توکيـو بـه عنـوان     نخست آن که در برخي مطالعات نام. مطالعات آشکار را ديده مي شد

وجود داشت که مجموعـه عجيبـي از شـهرها از     گرو دوم، مطالعاتي دي. جهان شهر دائمًا تکرار مي شد

در هر دو گروه از اين مطالعات شهرها نه . قرار مي داد جمله بحرين و بيروت را در فهرست جهان شهرها

مـن ايـن قـضيه را    . ادعا به عنوان جهـان شـهرها مـشخص شـده بودنـد      بر مبناي دليل و برهان براساس

ان شـهرها ناميـده ام فقـدان داده هـاي شـهري تطبيقـي       هاي مربوط بـه جهـ   پنهان کاري کثيف پژوهش

   .اهمال کاري در تفکر ادراکي و عقلي ماست درست، علت اصلي اين

 

   مراکز سلطه جهاني

 

بود که به همراه سه تن از دانشجويانم مقاله نوشـتم کـه سـعي در بررسـي همـين       در چنين شرايطي

 هـاي بـورس اوراق بهـادار، ادارات مرکـزي     يک سلسله داده هاي تطبيقـي از جملـه داده   مشکل داشت

را در طول  بر خالف اکثر مطالعات انجام شده روند داده ها. ها و شرکت ها بزرگ و مهم را برگزيديم بانک

موقعيت نيويورک، لندن  زمان بررسي کرديم تا به خطر سير تغييرات دست يابيم در حالي که مطالعات ما

نـسبي ارزان و رشـد نـسبي ديگـر شـهرهاي       وي داده هاي موجود از افتو توکيو را مورد تاييدقراري داد 

اکنون، اين يافته را به ترتيب ذيل بـه عنـوان نظريـه ارائـه      .اروپا خصوصًا پاريس و فرانکفورت حکايت داشت

 ٢٤بـراي پوشـش دادن تمـامي    .  تقـسيم بنـدي تـصوير کنـيم    ٢٤سـاعتي بـا    مي کنم مي توانيم دنيـا را 

يکي در اروپا در آسيا و ديگري در آمريکـا بـا چـرخش پوشـش دنيـا      . نياز داريم شهرساعت به سه جهان 

.  سـاعت پوشـش دهنـد   ٢٤داراي موقعيتهـاي اسـتراتژيک هـستند مـي تواننـد جهـان را        سه شهري که

در توکيو شب شده در لندن صبح رسيده است و زماني که فعاليت تجـاري در لنـدن متوقـف     هنگامي که

. اسـت   به لحاظ استيالي اقتصادي ايالت متحده تضمين شـده ٢٠٠١ابد و سپتامبر شود ادامه مي ي مي

اقتـصادي دنيـا    موقعيت توکيو، د رحال حاضر از تضمين نسبي برخودار است چـرا کـه ژاپـن دومـين قـدرت     

ممکـن اسـت زمينـه     محسوب مي شود با اين حال پيشرفت غير مترقبـه چـين و کـاهش اهميـت ژاپـن،     

البته امتيـاز تمرکـز بخـش عمـده      .ميان توکيو، پکن و شانگهاي در آينده فراهم سازدرقابتي شديدتري را 

در مقابـل لنـدن پايتخـت اقتـصادي     . شـود  فعاليت هاي تجاري در شانگهاي است، به تـدريج کـم رنـگ تـر    

آنچه که داده هاي ما نشان مي دادند . برگ شدن است نسبتًآ ضعيف در حاشيه اتحاديه اروپايي در حال

لندن هنوز استيالي خود را . اين جهان شهر مرکزي و اروپايي است  از رقابت بر سر تصادف جايگاهحاکي

امـا پـاريس و فرانکـورت در دراز    . توليد خدمات از اغلب شـهرهاي جهـان جلـوتر اسـت     حفظ کرده و از نظر



داليـل   کـرده و بـه   در اين ميان البته برلين سـنگين تـرين سـکوت را اختيـار     .آن رقابت خواهند کرد مدت با

در دراز . اسـت   تاکنون نقش يک جهـان شـهري صـلح جـو را ايفـا نکـرده      ١٩٣٦واضحي احتماًال از المپيک 

   .خواهد بود مدت برلين تنها نامزد برجسته احراز مقام جهان شهر طراز اول اروپا

  

   شبکه شهري جهاني

اليـت  عود مـي باشـد ايـن ف    محددر خور توجه اما درجه بندي عملکردهاي سلطه جويي شهرها فعاليتي

و همچنـين پـادزهري را بـراي نظريـات     . مـا روشـن مـي کنـد     موضوع بار اقتصادي شهرها را تا حدود براي

براسـاس نظريـه   . بخشي از يک شبکه نيز محسوب مي شـود  بلکه. محض مشخص را اشغال مي کنند

ر شـبکه شـهري جهـاني    تحقيقات بسياري به بررسـي جريـان هـا د    کاستلز در خصوص فضاي جريان ها

يـاز همکـارانم يونـگ کـيم، در ايـن پـژوهش هـا تحقيـق در خـصوص           سهم من و يک. معطوف شده است

داده هاي جريان را براساس جابجايي بـيش از يکـصد هـزار    . خطوط هوايي بود جريانها مسافرين از طريق

  کانال هاي موجود جابـه روند کلي عبارت بود از تعميق. هر دو جهت مسير بررسي کرديم نفر مسافر در

مثـل خـود    جايي دو منطقه آمريکايي شمال و کرانه اقيانوش آرام ايـن مـسئله مـسئله اي جهـاني نبـود     

بررسي داده هاي جهاني  .جهاني شدن فرآيندي ناهمگون بود و قاره آفريقا تقريبًا در آن ديده نمي شود

داشـتند تـصويري از ارتباطـات منطقـه اي را      با اين حال مقايسه مراکزي که در مقام هاي بعدي قرار. بود

رغم اعتـراض هـاي مکتـب لـس آنجلـس کمتـر جهـان         به عنوان مثال لس آنجلس علي. آشکار مي نمود

اقيانوس اقيانون آرام است، اما امستردام بـه وضـوح    شهر محسوب مي شود و بيشتر جهان شهر کرانه

داده هـا، ميـامي   . ررسي شهر مياني ديده شدتوجه ترين الگو در ب جالب. يک جهان شهر اروپايي است

   .مي دهد ميامي را به وضوح به عنوان پايتخت آمريکاي التين نشان داده ها،. ديده شد

 

   جهاني مراکز سلطه

سعي در بررسي همين  در چنين شرايطي بود که به همراه سه تن از دانشجويانم مقاله اي نوشتم که

داده هـاي بـورس اوراق    سلـسله داده هـاي تطبيقـي از جملـه    ي  .(Short,et al,1996) مـشکل داشـت  

برخالف اکثر مطالعات انجام شده، . برگزيديم بهادار، ادارات مرکزي بانک ها و شرکت هاي بزرگ و مهم را

در حالي که مطالعات ما . تا به خط سير تغييرات دست يابيم روند داده ها را در طول زمان بررسي کرديم

توکيو را مورد تأييد قرار مـي داد، ولـي داده هـاي موجـود از افـت نـسبي لنـد و         ندن وموقعيت نيويورک، ل

 اکنـون، ايـن يافتـه را بـه    . ديگر شهرهاي اروپا خصوصًا پـاريس و فرانکفـورت حکايـت داشـت     رشد نسبي

. تـصور کنـيم    تقـسيم بنـدي  ٢٤مي توانيم دنيا را سـاعتي بـا   : ترتيب ذيل به عنوان نظريه ارائه مي کنيم

اروپـا، يکـي در آسـيا و     يکـي در .  ساعت، به سـه جهـان شـهر نيـاز داريـم     ٢٤راي پوشش دادن تمامي ب

اسـتراتژيک هـستند مـي تواننـد      با چرخش دنيا سـه شـهري کـه داراي موقعيـت هـاي     . ديگري در آمريکا

در لندن صبح رسيده است و زمـاني   هنگامي که در توکيو شب شده.  ساعت پوشش دهند٢٤جهان را 

فعاليتش شروع مي شود و ادامه مـي يابـد تـا     اليت تجاري در لندن متوقف مي شود، نيويورک تازهکه فع

، بـه لحـاظ   ٢٠٠١نيويـورک، بـه رغـم حـوادث يـازدهم سـپتامبر        موقعيـت شـهر  . توکيو کـارش را آغـاز کنـد   

موقعيـت توکيـو، در حـال حاضـر از تـضمن نـسبي       . متضمن شـده اسـت   استيالي ابتصادي اياالت متحده

دومين قدرت اقتصادي دنيا محسوب مي شـود؛ بـا ايـن حـال، پيـشرفت غيـر        خوردار است چرا که ژاپنبر

اهميت ژاپن دومين قدرت اقتصادي دنيا محسوب مي شود، با اين حال ، پيشرفت  مترقبه چين و کاهش

 چين و کاهش اهميت ژاپـن، ممکـن اسـت زمينـه رقـابتي شـديدتري را ميـان توکيـو، پکـن و          غير مترقبه

مـداوم دولـت    البته امتياز رقـابتي چـين ممکـن اسـت بـه واسـطه تعهـد       . شانگهاي در آينده فراهم سازد



ضعيف در حاشيه اتحاديه  فعلي چين نسبت به پکن، در حالي که مقابل ، لندن، پايتخت اقتصادي نسبتًا

 سـر تـصاحب   دادند حاکي از رقابت بـر  آنچه که داده هاي ما نشانمي. اروپايي در حال بزرگ شدن است

هنـوز اسـتيالي خـود راحفـظ کـرده و از نظـر توليـد         لنـدن . جايگاه اين جهان شهر مرکزي و اروپايي اسـت 

امـا پـاريس و فرانکفـورت در درازمـدت بـا آن رقابـت خواهنـد         .خدمات از غلب شهرهاي جهان جلوتر است

يل واضـحي احتمـاًال از المپيـک    برلين سينگين ترين سکوت را اختيار کرده و به دال در اين ميانه البته. کرد

برجـسته   در درازمدت برلين تنها نـامزد . تاکنون نقش يک جهان شهري صلح جو را ايفا نکرده است ١٩٣٦

   .احراز مقام جهان شهر طراز اول اروپا خواهد بود

 

   شبکه شهري جهاني

ايـن فعاليـت    .ددرجه بندي عملکردهاي سلطه جويي شهرها فعاليتي در خور توجه اما محدود مي باشـ 

پـادزهري را بـراي نظريـات     موضوع بار اقتصادي شهرها را تا حدودي براي مـا روشـن مـي کنـد همچنـين     

سـطوح مختلـف سلـسله مراتبـي      در هر حـال شـهرها نـه تنهـا    . محض مطالعات پيشين ارائه مي نمايد

ه کاستلز براساس نظري. شوند مشخص را اشغال مي کنند، بلکه بخشي از يک شبکه نيز محسوب مي

در شـبکه شـهري جهـاني معطـوف      در خصوص فضاي جريان ها تحقيقات بسياري به بررسي جريـان هـا  

پژوهش ها تحقيق در خصوص جريـان هـاي    سهم من و يکي از همکارانم يونگ کيم، در اين. شده است

بـه  داده هـاي جريـان را براسـاس جا    . (Short and Kim , 1999) مـسافرين از طريـق خطـوط هـوايي بـود     

رونـد کلـي عبـارت بـود از     . جهـت مـسير بررسـي کـرديم     دو جايي بيش از يکصد هزار نفر مـسافر در هـر  

جهاني شدن فرآيندي نا همگون بود و قاره آفريقـا تقريبـًا در آن    تعميق مسئله اي جهاني نبود، مثل خود

نـدن بـه   مقـام ل . داده هاي هر کدام از شهرها نکات بـسياري مـشخص سـاخت    بررسي. ديده نمي شد

با اين حال مقايـسه مراکـزي کـه در مقـام هـاي بعـدي قـرار        . هاي هوايي حهاني بود وضوح کانون جريان

 بـه عنـوان مثـال ، لـس آنجلـس، علـي رغـم       . تصويري از ارتباطات منطقه اي را آشکار مي نمود داشتند

 نـه اعتراض هاي مکتب لس آنجلس ، کمتر جهـان شـهر محـسوب مـي شـود و بيـشتر جهـان شـهر کرا        

الگـوي در   جـاب توجـه تـرين   . اقيانوس آرام است، اما آمستردام به وضوح يک جهان شـهر اروپـايي اسـت   

آمريکاي التين نـشان مـي    داده ها، ميامي را به وضوح به عنوان پايتخت. بررسي شهر ميامي ديده شد

وان يکـي از  گيـرد و بيـشتر بـه عنـ     ميامي کمتر در رديف يک از شهرهاي آمريکاي شمالي قـرار مـي  . داد

   .شهرهاي آمريکاي التين شناخته مي شود

  

   شهرها معرفي جهان

 

پراکنـده در خـصوص    يکي از عناصر مهم در تحقيقات مربوطـه بـه جهـان شـهرها شناسـايي راهبردهـاي      

نشانه ها، آگهي هـا و در   جهان شهرها توسط عالئم،. جهان شهرها و جهاني کردن شهرها بوده است

هاي شـهري و تاکيـد آنهـا بـر مزيـت       من در دو تحقيق ذخاير آگهي. رفي مي شوندميزباني رويدادها مع

اخيـرًا بـه شناسـايي مجتمـع هـاي فرهنگـي        هاي اقتصادي و کيفيت شاخص ها زندگي را برشمرده ام

هنري، مراکز موسيقي، رستوران هـاي مخـصوص    عالقه مند شده ام مجتمع هايي همچون گالري هاي

چـشم انـدازها و ديـدني    . شهرها نقـش حيـاتي دارنـد    ه ها که در موقعيت جهاناقوام مختلف و جشنوار

بـازي هـاي   . رويـدادهاي عظـيم جهـاني و معمـاران مـشهور اسـت       هاي شهري وجود دارد کـه برگيرنـده  

جشنواره هاي هنري و موسيقي بـه مشخـصه تعيـين کننـده مقـام جهـان        المپيک، جام جهاني فوتبال و

ــد   ــده انـ ــديل شـ ــهر تبـ ــان. شـ ــوند     جهـ ــي شـ ــدني مـ ــد و ديـ ــي کننـ ــازي مـ ــش بـ ــهرها نقـ   .شـ



 

   از جهان شهر تا دروازه شهر

بـودن   يکي ديگر از ويژگي هاي مهم پژوهش مربـوط بـه جهـان شـهرها، جـست و جـوي جهـان شـهري        

شهر يـک جهـان شـهر     بسياري از مطا لعات به شناسايي اين موضوع پرداخته اند که آيا اين يا آن. است

اما معموًال تجزيه و تحليـل   ؟ اين تحقيقات اگر چه تا حدودي جالب توجه است،محسوب مي شود يا خير

بـا وجـود ايـن، مـن     . متمرکز مي کند روابط بين شهرها و جهاني شدن را بر راس سلسله مراتب شهري

پرداختيم که اين نوع تمرکز به ناديده انگلـشتن   همراه برخي همکارانم در مقاله اي جديد به اين مسئله

در ايـن مقالـه مـا در خـصوص     . از طريق آنها منجـر مـي شـود    د جهاني شدن در ديگر انواع شهرهاعملکر

شهر فراتر از تمرکز محدود کننده اين مقولـه کـه   / تحقيقات جهاني شدن  توسعه و گسترش ارتباط ميان

 شهر هستند به بحـث و بررسـي پـرداختيم مـا فـارغ از انـدازه گيـري تجربـي درجـات          کدام شهرها جهان

بدين قضيه پرداختيم که در نتيجه جهاني شدن در تک تک شهرها چـه اتفـاقي روي   » بودن جهان شهر«

درک خـود   با در نظر گرفتن شهرهايي که پايين تر از مرتبه نخستين قرار داشتند سعي کرديم. دهد مي

هر را بـه کـار   دروازه شـ  در ايـن ارتبـاط مـا اصـطالح    . را از پيوند ميان جهاني شدن و شهر گسترده سـازيم 

از طريــق کارشــان در آفريقــا و هنــد  (٢٠٠٠(و گرانــت و نــيجمن ) ١٩٩٩(ايــن اصــطالح را گرانــت . گــرفتيم

واقعيت مورد استفاده قـرار مـي دهـيم کـه تقريبـًا       اصطالح دروازه شهر را براي اشاره به اين. ساخته ايد

اني شـدن اقتـصادي فرهنگـي و    اي بـراي عبـور و انتقـال جهـ     همه شهرها مـي تواننـد بـه عنـوان دروازه    

   .سياسي عمل کنند

 روي دروازه شهربه جاي جهان شهر توجه ما را از اين مسئله که کدام شهرها غالب مي شود تمرکز بر

رابطـه   در ايـن . به اين مـسئله کـه چگونـه شـهرها از جهـاني شـدن متـاثر مـي شـوند مبـذول مـي دارد           

پکـن، هاوانـا،    ا در خصوص شهرهايي چون بارسـلون، مجموعه اي از پژوهش هاي موردي تئوريزه شده ر

   .پراگ، ساتل، سوفالز و سيدني ارائه نموديم

 

  هاي دوباره شهرهاي و جهاني شدن

در جاي ديگري مـن  . عنوان مي کنند اکثر مقاالت مربوط به جهاني شدن اين پديده را نسبتًا جديد و نوين

حـداقل از قـرن پـانزدهم مـيالدي تـا کنـون بـه         هدر خصوص وجود مجموعه اي از جهاني شدن هاي دوبار

مجموعـه اي از جهـاني   . هـاي مختلـف رخ مـي دهـد     بحث و بررسي پرداخته ام جهاني شدن به صورت

متفاوت هستند و در شـهرها ميراثـي از شـکل هـاي سـاخته       شدن ها دوباره که از لحاظ شکل و شدت

شهرها آن . بتني بر قدرت باقي مي گذارنداجتماعي ـ اقتصادي م  شده و مجموعه هاي جديدي از روابط

اين تصوير سـاده نفـوذ جهـاني    . زيرا دائمًا در حا ل دوباره جهاني شدن هستند چنان جهاني نمي شوند

تـر از   شهرهايي که پيش از اين کامًال فاقد ارتباطات جهـاني بـوده انـد بايـد بـا تـصويري پيچيـده        شدن در

قـرار گرفتـه انـد     ت و اشکال مختلفـي از جهـاني شـدن دوبـاره    اقتصادها و شهرهايي که در معرض در جا

شبکه شهري جهـاني تـر کـه     تجديد نظر بر روي تاريخچه شهري به عنوان بخشي از يک. جايگزين شود

  .پـژوهش محـسوب مـي شـود     به طور مداوم در جريان جهاني شدن دوباره است موضوعي مهـم بـراي  

 

    اصليرقابت براي دست يابي به مقام دروازه شهر

خـاص سـاليان    بسياري از کشورها از يک سلسله مراتب با ثبات شهري برخوردارند کـه در آن شـهرهاي  

شهر پيشتاز هـستند   در کشورهايي که داراي يک. متمادي مقام نخست را به خود اختصاص داده است

مي شود چشمگيري ديده ن الگوي موجود بسيار روشن است اما در کشورهايي که چنين برتري واضح و



ارتباطات جهـاني را دارد بـا گذشـت     شهري که که در هر کشور بيشترين. مجال تغيير و رقابت وجود دارد

گفـت کـه در اسـتراليا شـهر اصـلي در طـي سـي         به عنوان مثال مي توان. زمان ممکن است تغيير کند

وان جهـان شـهر   در آلمان برلين بـه سـرعت بـه عنـ    . است سال گذشته از ملبورن به سيدني تغيير يافته

شهرهاي مهم ثابت و يا در حـال مثـال هـاي مختلفـي مـي تـوان        از. طراز اول در حال مطرح شدن است

   .ارائه و تئوريزه کرد

  

   شهرها و نمايش هاي جهاني

کرد مي گفت کـه نمـايش هـا محـصول اصـلي جامعـه        را ابداع» جامعه نمايشي«گي دو بورد که عبارت 

نمايش هايي غير شخصي خلق مي کند کـه مـشاهده مـي     جربه واقعيامروزي هستند کااليي کردن ت

ترين نمايش هاي جهاني در شهرها رخ مي دهد بارزترين نمونـه   شوند و نه تجربه مسلمًا برخي از مهم

بازي المپيک است که در سرتاسر جهان بيننـدگان تلويزيـوني دارد و احتمـاًال     از رويدادهاي عظيم جهاني

رويـدادها،   ايـن قبيـل  . ي يک شهر فراهم مي اورد تا ادعاي مقام جهاني بودن را بکندرا برا بهترين عرصه

به منظور معرفي خود بـه   خصوصًا بازي هاي المپيک با فراهم آوردن فرصتي استثنايي براي شهر ميزبان

. محـيط شـهري متمـايز اسـت     جهان نمايش رسانه اي بس نظيري خلق مي نمايـد کـه تمرکـزش بريـک    

اين برنامـه هـاي ورزشـي بـزرگ و      شدن در سرتاسر جهان و منافع اقتصادي حاصل ميزبانيوعده مطرح 

بررسـي  . سرتاسر دنيـا تبـديل کـرده اسـت     مستمر را به هدفي پر منفعت براي شهرهاي جوياي نام در

برگزاري بـازي هـاي المپيـک تابـستاني و همچنـين       تاثيرات و پيامدهاي ارائه در خواست و تالشش براي

منظور ايجاد ارتباط ميان دانش موجود در مـورد جهـاني کـردن     ي اين بازي ها فرصتي مناسب را بهميزبان

   .برنامه هاي ديديني شهري در ا ختيار ما قرار مي دهد شهرها و رويدادهاي عظيم و

 

   رژيم هاي شهري
 بخـش رژيم شهري توافقي رسمي و غير رسمي است که از طريق آن منافع ارگان هـاي دولتـي و    يک

رژيـم هـايي   . نماينـد  خصوصي در کنار يکديگر قرار مي گيرد تا بتوانند تصميمات مديريتي را اتخاذ و اعمال

نظريـه هـاي رژيـم شـهري بـه       شهري روابط بين شهرها و اقتصادي جهاني را تنظيم مي کنند بازسـازي 

هنگي تا چـه حـد   که جهاني شدن فر اين مسئله. منظور توجيه تاثيرات جهاني شدن حائز اهميت است

تـا چـه حـد حکومـت هـاي کنتـرل کننـده را         به توزيع يکدست تر ارزش هاي دموکراتيک کمک مي کنـد يـا  

زندگي شهروندانشان تحميل کننـد بايـد بـه طـور کامـل       تشويق مي نمايد تا بيش از پيش مقرراتي را بر

ي به درک ما از اين رژيم هاي شهري در تنظيم ساختارهاي محل تشخيص نقش. مورد بررسي قرار گيرد

محلي و جهاني با يکديگر تعامل مي کنند ياري مي رسـاند بـه عنـوان مثـال      مسئله که چگونه نيروهاي

رژيـم هـاي شـهري بـه     . سياسي در شهر با ظهور شهر کارآفرين تغيير شکل يافته اسـت  نقش مديريت

 منـد شـده انـد و    آمد مستقيم و مختلف بخش هاي مشارکت هاي عمومي و خـصوصي عالقـه   توليد در

کـه   سياست حداکثر سازي رشد و درآمد بيش از باز توزيع آنها توجه نشان داده اند هم چنان شهرها به

دهند شـهرها   دولت هاي مرکزي به برنامه خصوصي سازي و انصراف از ارائه خدمات عمومي ادامه مي

پيامدهاي اين امر بـر هزينـه    بند واز لحاظ به حداکثر رساندن توليد در آمد چگونه جايگاهي متفاوت مي يا

  هاي اجتماعي چيست؟

 

   جهاني شدن و زندگي روزمره



فرصـت هـا و    جهاني شدن نهادها و ساختارهاي جامعه از شرکت هاي چند مليتـي گرفتـه تـا طيفـي از    

شهرها زنـدگي مـي کننـد     آنان که در جهان. شيوه هاي زندگي افراد گوناگون را تحت تاثير قرار مي دهد

اما با روي دادن فراينـدهاي جهـاني    ور قطع هر روز با تجربه اي جهاني رو به رشد مواجه مي شوندبه ط

زنـدگي روزمـره خـود بـا تفـاوت هـا و تغييراتـي         ساز آنان در شهرهاي کوچک تر زندگي مي کننـد هـم در  

مـاعي  توضيح عوامل سـببي بـسياري کـه در تحـوالت اجت     مواجه مي شوند يقينًا فرآيند جهاني شدن در

فضاهاي زندگي روزمره در زمره آن حوزه هايي است که جهاني  نقش دارند ناکامي است، اما معيارها و

   .شدن بدان ها مي پردازد

و هـم   جهاني شدن به عنـوان مجموعـه اي از فرآينـدها در زنـدگي هـاي محلـي هـم فرصـت هـاي تـازه          

دگرگـوني معيارهـا و    ي شـدن بـر حـسب   در مراجعه به تحليلي از جهان. مشکالت تازه به وجود مي آورد

خـود مـي پردازنـد و فـضاهاي      فضاها، ممکن است بپرسيم که چگونه افراد به بازسازي فضاهاي زنـدگي 

فـن  . شدن در حال متحـول شـدن هـستند    زندگي آنها به نوبه خود چگونه افراد به واسطه فرآيند جهاني

لب قدرت و اختيار شـده يـا آنـان کـه بـه      س آوري هاي جهاني شدن ممکن است براي مردمي که از آنان

همچنـين ممکـن   . گسترده تر يا متنوع تـر را فـراهم آورد   حاشيه رانده شده اند امکان تعامل در فضاهايي

اختيار مرد م شهرهاي کوچک که پيش از اين منزوي بـوده انـد قـرار     است که جهاني شدن فرصتي را در

ترده در ايـن فرآينـد کـار کننـد و بـه حقـوق و مزايـاي        از يک شرکت عطيم و گـس  دهد تا به عنوان بخشي

 يابند معهذا با تغيير مرزها فرصـتها ممکـن اسـت از افـراد گرفتـه شـود و بـازيگران جديـد         بيشتري دست

. کننـد  قدرتمند قدرت ممکن است به آنچه که پيش از اين فـضاهاي محلـي بـوده اسـت دسترسـي پيـدا      

ادامه حيات را مي  حلي و عدم توانايي مزارع خانوادگي برايتوقف فعاليت هاي کوچک متعلق به افراد م

   .دانست توان با مسئله جذب شهرها در بازارهايي که روز به روز بيشتر مرتبط

 

هـاي زندگيـشان تـاثير     جهاني شدن همچنين بر ميزان کنترل مردم محلي يا شهروندان بر هويـت مکـان  

تغييراتـي در روابـط قـدرت و در فرصـت       جهاني شـدن يـا  تغييرات معيارها و فضاهاي مربوط به. مي گذارد

روش هاي بسيار مختلفي در زندگي افراد تجلـي   هاي اقتصادي همراه است و اين تغييرات مي تواند به

ساختار سنتي ارتبـاط ميـان فرآينـدهاي جهـاني و زنـدگي       پژوهش هاي مربوط به جهان شهرها با. يابند

بخواهيم بـدانيم کـه چگونـه گروههـاي مختلـف مـردم بـه شـيوه هـاي           محلي را ناديده انگاشته اند و اگر

زندگي خود ادامه مي دهنـد، بايـد ميـان ماهيـت کلـي بيـشتر پـژوهش هـاي          مختلف سرتاسر جهان به

   .و مدارک مستند و غني قوم نگاري ها شهري ارتباط برقرار کنيم مربوط به جهان شهرها

  

 


