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مقدمه 
رابطه ى شهرها و انواع اقتصاد را بسيارى از رشته ها، در مكان هاى 
مختلف و با روش هاى تحقيق گوناگون بررسى كرده اند. پرسش هاى 

بنيادين بسيارى از اين دست تحقيقات عبارت بودند از:
• چرا شهرها وجود دارند؟

• شهرهاى اوليه چگونه شكل گرفتند؟
• چرا برخى از شهرها رشد مى كنند درحالى كه برخى ديگر 

دچار ركود و انحطاط مى گردند؟
• سياست گذارى هاى حكومت ها چگونه مى تواند به توسعه ى 

شهرها و جلوگيرى از انحطاط آنها كمك كند؟
• بيشترين و كمترين منافع از رشد شهر نصيب چه كسانى 

مى شود؟
• نقش شهرها و به ويژه شهرهاى بزرگ در توسعه ى اقتصاد ملى 

و منطقه اى چيست؟
• جهانى شدن اقتصاد چه تأثيرى بر شهرها دارد؟

رشته هاى گوناگونى كه در گذشته در اين زمينه به طور سنتى كار 
كردند، به پرسش هاى باال، پاسخ هاى متفاوتى داده اند. اقتصاددانان 
فضايى  تمركز  و  تراكم  بنيادين  داليل  تا  كرده اند  تالش  شهرى 
فعاليت هاى اقتصادى را (كه دليل شكل گيرى شهر است) جستجو 
كنند. در برابر آن، جغرافى دانان شهرى پيامدهاى چنين تمركزى را 
كانون توجه قرار داده اند؛ پيامدهايى مانند: رشد جمعيت، جدايى گزينى 
مسكونى و حومه نشينى. در نهايت، سياستگذاران شهرى برمسائل 
برآمده از تجمع، مانند ازدحام ترافيك و جرم و جنايت متمركز 
گشته اند. در اين جا سه موضوع هم پيوند با هم در كانون توجه قرار 
گرفته اند: رشد و انحطاط شهرها، نقش شهرهاى بزرگ در اقتصاد 

ملى و جهانى و تغييرات اقتصادى شهر در عصر جهانى شدن. 

رشد و انحطاط شهرى
شهرها به داليل گوناگون و در زمان هاى مختلف رشد يافته 
يا دچار انحطاط مى گردند. پرسش پيوسته در مطالعات شهرى، 
درباره ى عواملى است كه باعث رشد شهرى در دوره اى خاص 
مى شود. ايجاد تغيير در منابع دارايى ها و ثروت هاى شهر، تبيين 

مفهـوم و ابـعــاد
اقتـصـاد شهــري
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آسانى براى برخى شهرها، به ويژه شهرهايى است كه براساس يك يا دو رشته ى صنعتى پايه، مانند استخراج 
معدن شكل گرفته اند. اين تبيين براى شهرهاى ديگرى كه مهمترين رشد اقتصادى آنها از مكان جغرافيايى، 
مسيرهاى ترابرى، منابع طبيعى سرشار، كاركردهاى سياسى و مكان هاى گردشگرى به دست مى آيد نيز 
صادق است. با وجود اين گاهى اقتصاد شهرى خودرأى عمل مى كند؛ به گونه اى كه برخى از شهرها به رونق 

اقتصادى مى رسند، اما شهرهاى ديگر در همان موقعيت دچار ركود اقتصادى مى شوند. 
چگونه مى توان مسيرهاى گوناگونى را كه شهرهاى مختلف سپرى كرده اند تبيين كرد؟ براى رشد يا 
انحطاط شهرها، موقعيت جغرافيايى نقش آفرين است يا سياست هاى اقتصادى حكومت ها؟ سنت هاى محلى 
- مانند ارزش داشتن روح كارآفرينى - چگونه بر (رشد) شهرها تأثير مى گذارند؟ نقش سرمايه ى انسانى و 
فرهنگى كه شهرها ساخته اند، در اين ميان چيست؟ درنهايت، شانس و اتفاقات چه نقشى در رشد و انحطاط 
شهرها برعهده دارند؟ پژوهشگران شهرى تالش كرده اند تا منابع و عوامل عمده ى تغييرات اقتصادى شهر را 
به گونه اى تعريف كنند كه براى گروه وسيعى از شهرها و در گذر زمان، فرهنگ و مكان هاى مختلف قابل 

تعميم باشد. آنها با اين پرسش آغاز مى كنند كه چرا شهرها وجود دارند؟
مفهوم «بازده صعودى»2 نسبت به مقياس، مفهومى است كه اغلب براى تبيين تجمع جغرافيايى فعاليت هاى 
اقتصادى در شهرها به كار مى رود. به بيانى ساده، شهرها زمانى شكل گرفته و رشد مى كنند كه بازده هاى 
صعودى بر هزينه هاى ترابرى پيشى گيرد. با وجود اين، مدل سازى بازده هاى صعودى براى تمركزيابى فضايى 
فعاليت ها به دليل نبود شرايط «رقابت كامل» دچار مشكل مى گردد. بسيارى از جغرافى دانان شهرى بر اين 
باور اتفاق نظر دارند كه تمركزيابى فضايى از راه فراهم كردن امكان سرريز فناورى و شكل دهى به شبكه هاى 
اجتماعى- فرهنگى [كه اين نيز به تداوم تمركز كمك مى كند]، به خودى خود، شكل گيرى محيط اقتصادى 
مطلوب را به دنبال دارد. در اين ميان، اقتصاددانان شهرى تمايل دارند تا شرايط اوليه اى را كه سبب بر هم 
خوردن تعادل فضايى در اولين مكان گشته و به تجمع منجر شده است را كالبد شكافى كنند. به كالم ديگر، 
برخى از آنها به بررسى اثرات عواملى مانند «پيوندها»3، «اثرات جانبى»4، «اثرات تكاثردهنده»5، «عليت دورى 
تجمعى»6 در فضا و اقتصاد شهرى مى پردازند، در حالى كه برخى ديگر، به علل نخستين چنين فرايندهاى 

اقتصادى نظر دارند. 
كسانى كه بازده هاى صعودى را مهمترين عامل پيدايش شهرها مى دانند، ممكن است براى تأييد ادعايشان 
درنظريه هاى سنتى مرتبط با شكل گيرى شهرها، شواهد كمى پيدا كنند. چنين نظريه هايى بيشتر بر عوامل 
غيراقتصادى در پيدايش شهرها، مانند عوامل مذهبى - دينى يا نيازهاى دفاعى تأكيد دارند. مامفورد در 
اثر برجسته ى خود با عنوان «شهر در گذر تاريخ»7 (1961)، نخستين سرچشمه و نقطه ى ايجاد شهر را به 
شكل گيرى مكان هاى گردهمايى آئينى پيوند مى دهد كه مانند مقصد زائران عمل مى كردند؛ يعنى مكانى كه 
خانواده ها و گروه هاى طوايف در ايام مناسب در آن به عزلت نشينى مى پرداختند؛ زيرا آن مكان ها افزون بر 
برترى هاى طبيعى، نيروهاى روحانى و فوق طبيعى نيز داشتند، نيروهايى مانند نيروى بقاى طوالنى مدت و 

كفايت باالتر، نيروى هم تراز كيهانى كه فرايند زندگى روزمره از داشتن آن محروم بود. 
كسانى كه عوامل اقتصادى را مهمترين دليل پيدايش شهرهاى نخستين قلمداد كرده اند، هيچ گاه از معادالت 



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

بخ

18

و نمودارهاى بسيار پيچيده، براى اثبات ادعاى خود استفاده نكرده اند. جين جيكوب، در اثر خود از روشى 
توصيفى براى تبيين تغييرات اقتصادى در شهرها استفاده كرده؛ وى در كتاب اقتصاد شهرها8 (1969) از شهرى 
تخيلى نام مى برد كه در فالت آناتولى در تركيه قرار داشته است9. او از اين شهر تخيلى، براى پرداخت نظريه ى 
خود بهره مى برد كه در آن شهرهاى نخستين از نواحى روستايى پيرامون خود پشتيبانى مى كردند. اين نظريه 
بسيار مجادله برانگيز بود، زيرا اين ايده پيشتر مقبول واقع شده بود كه شهرها بر پايه ى اقتصاد روستايى شكل 
گرفته اند. جيكوب يادآورى مى كند كه رشد اقتصادى شهر به واسطه ى «افزوده شدن انواع جديد كار به موارد 
موجود»10 صورت گرفته است. در شهر تخيلى جيكوب، افزودن اهلى كردن حيوانات، به مجموعه ى كسب 
و كار اين شهر، همانند موفقيتى بود كه بسيارى از شهرهاى مدرن، مانند لس آنجلس و توكيو، در افزودن 

كارخانجات جديد صادراتى به اقتصاد محلى خود، كسب كردند. 
هدف ما اين نيست كه براى حل چگونگى مدل سازى تأثير بازده هاى صعودى بر تمركزيابى فضايى 
فعاليت ها تالش كنيم و يا اينكه بررسى كنيم با چه شرايطى تفاوت هاى كوچك ميان مكان ها در گذر زمان 
به بروز تفاوت هاى بسيار بزرگ ميان آنها منجر مى شود. اين وظيفه اى است كه اقتصاددانان شهرى به انجام 
مى رسانند؛ به ويژه آنهايى كه در زمينه ى اقتصاد تجمع يا اقتصاد جغرافيايى فعاليت مى كنند. افزون بر اين به 
دنبال ساخت يك تئورى، درباره ى ريشه هاى پيدايش شهر نيز نيستيم، زيرا دانشمندان برجسته اى، پيشتر در 
زمينه ى پيدايش شهرها، به نظريه پردازى پرداخته اند. هدف ما در اين جا بررسى دسته اى از عوامل اقتصادى 

است كه رشد و انحطاط شهرهاى بزرگ را در گذر زمان به همراه داشته و يا از آن تأثير پذيرفته اند. 
در طى دوره ى بازرگانى و سوداگرى، رشد اقتصادى شهرها با تجارت و بازرگانى بين المللى پيوند شديدى 
داشت، از اين رو در اين دوره، شهرهاى بندرى در تقاطع مسيرهاى تجارى سودآور با رشد بسيار بااليى روبرو 
شدند. بعد از انقالب صنعتى، مراكز توليدى و كارخانجات، جمعيت بسيار بااليى را با سرعت به خود جذب 
كرده و به دنبال آن، خود را درجبهه ى پيشگام تغييرات اقتصادى و اجتماعى يافتند. با وجود اين، در چند دهه ى 
اخير، بسيارى از آن شهرهاى قديمى به انحطاط اقتصادى شديدى دچار شدند. برخى از شهرهاى صنعتى با 
موفقيت توانستند پايه ى اقتصادى شهر را از راه توسعه ى بخش خدمات با ارزش افزوده ى باال، تنوع بخشيده 

و برخى ديگر در اين كار موفق نبوده اند. تصوير فوق نمونه اى از اين طالع نامبارك به شمار مى آيد. 

در طى دوره ى بازرگانى و سوداگرى، رشد اقتصادى شهرها با تجارت و بازرگانى 
بين المللى پيوند شديدى داشت، از اين رو در اين دوره، شهرهاى بندرى در 

تقاطع مسيرهاى تجارى سودآور با رشد بسيار بااليى روبرو شدند. بعد از انقالب 
صنعتى، مراكز توليدى و كارخانجات، جمعيت بسيار بااليى را با سرعت به 

خود جذب كرده و به دنبال آن، خود را درجبهه ى پيشگام تغييرات اقتصادى و 
اجتماعى يافتند. با وجود اين، در چند دهه ى اخير، بسيارى از آن شهرهاى قديمى 

به انحطاط اقتصادى شديدى دچار شدند. برخى از شهرهاى صنعتى با موفقيت 
توانستند پايه ى اقتصادى شهر را از راه توسعه ى بخش خدمات با ارزش افزوده ى 

باال، تنوع بخشيده و برخى ديگر در اين كار موفق نبوده اند
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ناحيه اُوردراين11 در سينسيناتى اوهايو12 در اواسط سده ى نوزدهم، مكانى متراكم از جمعيت با اقتصادى 
پويا و اجتماع محلى مهاجرنشين بود؛ يعنى زمانى كه سينسيناتى يك شهر پيشرو در توليد كارخانه اى و يكى 
از مراكز تجارت اياالت متحده به شمار مى آمد. با انحطاط ترابرى مسيرآبى13 و توليد كارگاهى، تمام عوارض 
بيمارى هاى ناشى از انحطاط شهرى در اين اجتماع محلى پرنشاط آشكار گشت. طرح جامع حكومت شهر 
اوردراين ممكن است به بازگشت آن طالع اقتصادى پررونق در آينده ى شهر كمك كند، اما اين شهر همچنان 

در حال از دست دادن جمعيت است.

نقش شهرهاى بزرگ در اقتصاد ملى و جهانى
شهرهاى بزرگ موهبتى به شمار مى روندكه براى جوامع انسانى ماهيتى دوگانه دارند. با فرض شدت 
و گستردگى يكسان مسائل شهرى در شهرهاى توسعه يافته و هم چنين در شهرهاى در حال توسعه، اغلب 
تصورى ناراحت كننده و حتى وحشتناك از شهرهاى بزرگ وجود دارد. تصوير ادبى ترسيم شده از تجربه ى 
شهر به وسيله ى نويسندگانى مانند چارلز ديكنز و فرانتز كافكا، تصويرى مغشوش و حيرت آور از شهرهاى 
مدرن به ويژه شهرهاى صنعتى ارائه مى دهد. خوانندگان اين دست رمان ها ممكن است نتيجه بگيرند، شهرهاى 
مدرن پر از فقر، جرم و جنايت، ازدحام ترافيك و بدون تعامالت انسانى معنادار، حس اجتماع محلى و 
بهداشت مى باشند. اين تصور از شهرى آشفته و زحمت افزا، تا شهرى پر نشاط و پر طراوت، در آثار بسيارى 
از انديشمندان تكرار شده است. موضوع فقر شهرى بيشتر از ثروت شهرى توجهات را به خود جلب كرده 
است. اگر چه نكته ى اشتباهى درتحقيقات دانشمندان اجتماعى، در زمينه ى اجتماعات فقير شهرى نمى توان 
يافت، اما با وجود اين، تحقيقات بسيار كمترى در زمينه ى فقر شهرى، نسبت به موضوع ثروت شهرى انجام 

شده است.
در معناى دقيق كلمه، شهرهايى كه داراى انبوهى از مسائل اقتصادى و اجتماعى هستند،كه اغلب اين 
شهرها بزرگ هستند، مولد رشد اقتصادى كشورهايشان نمى باشند، بلكه مانعى براى توسعه به شمار مى روند. 
بسيارى از شهرهاى بزرگ در كشورهاى كم درآمد، شاهدى اثبات شده و درست بر وجود زيان هاى اقتصادى 
جدى در شهرنشينى بزرگ مقياس به شمار مى آيند. چنين كشورهايى ممكن است چنين استدالل كنند كه 

نمونه كامل شهرهاي صنعتي كه به انحطاط شديد اقتصادي دچار شدند؛ خيابان اصلى، اُوردراين، سينسيناتى، ايالت اوهايو
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براى باال بردن توسعه ى اقتصاد ملى، ايجاد محدوديت در مسير رشد شهرى الزم است؛ اگرچه عملى بودن 
چنين سياست هايى هميشه مجادله برانگيز خواهد بود. 

با وجود اين، مى توان گفت كه خوبى شهرهاى بزرگ از بدى هاى آنها بيشتر است، حتى در شهرهاى 
كشورهاى در حال توسعه نيز بر اساس ديدگاه آلن اسكات14 (2006) در تمام موارد، منافع بلندمدت ناشى 
از رشد شهرى بيشتر از هزينه هاى آن است. سياست هاى برگشت قطبى شدن15، كه زمانى به عنوان ابزار 
توسعه ى اقتصاد ملى به شدت حمايت شد، از سوى نهادهاى بين المللى و هم چنين انديشمندان علوم منطقه اى 
ديگر توصيه نمى شود. اُفلرتى16 در كتاب اقتصاد شهر17 يادآور مى شود كه مشكالت شهرى از همان عوامل 
جغرافيايى برمى خيزد كه موجب عملكرد موفق شهرها نيز مى شوند؛ نمى توان يكى را داشت بدون اينكه با 
ديگرى روبرو شد- براى نمونه، اسكى روى آب انجام داد و انتظار داشت كه خيس نشد- با وجود زيان ها 
و بروز ديگر مسائل ناشى از رشد شهرى، شهرهاى بزرگ مانند ماشين رشد اقتصاد ملى و در سال هاى اخير 

اقتصاد جهانى عمل مى كنند. 
عامل ديگرى كه تهديدى براى شهرهاى بزرگ به شمار مى رود، پيشرفت هاى فناورى در ارتباطات راه 
دور است؛ به ويژه اين عامل در كشورهاى بسيار توسعه يافته، تأثيرگذارى بيشترى دارد. آينده پژوهانى مانند 
نيكوالس نگروپونته18 (1995) و جان نايسبيت19 (1994)پيش بينى كرده اند كه با فرا رسيدن عصر ديجيتال 
نياز به زندگى و كار در شهرهاى بزرگ به سر خواهد آمد و در چنين شرايطى، جمعيت شهرها بسيار كمتر 
خواهد شد. فناورى هاى اطالعات و ارتباطات ممكن است بر تغييرات اقتصادى برخى از شهرها تأثير 
گذاشته باشند؛ با وجود اين، جذابيت هاى بديهى شهرهاى بزرگ و بخش تجارى آنها باز هم باقى مى ماند؛ 
براى نمونه، هر روز بيش از 1/3 ميليون نفر براى كار به مانهاتان سفر مى كنند (در حدود دو برابر جمعيت 
آن). مقاله ى نيويورك تايمز ادعا مى كند كه تجديد حيات مانهاتان كه مكانى براى ادارات و دفاتر مركزى 
شركت هاست، با وجود اجاره هاى سرسام آور و شلوغى كالفه كننده ى ترافيك در آن، مى تواند تا اندازه اى 
به نوآورى هاى فناورى نسبت داده شود كه به عوامل اجرايى شركت ها اجازه مى دهد تا با كاركنان خود 

دورا دور در ارتباط باشند.
شهرهاى بزرگ در اقتصاد سرمايه دارى مكان هاى بهره ورى و كارايى باال در توليد محسوب مى شوند. 
آنها از طريق تجارت، صنعتى شدن، مدرنيزاسيون، دولت-  سازى، مهاجرت از/ به شهرها و اكنون جهانى 
شدن، به رشد بسيار شگفت انگيزى دست يافته اند. اهميت شهرهاى بزرگ در توسعه ى ملى و هم چنين 
در توسعه ى جهانى در بسيارى از آثار دانشگاهى تأكيد شده است. اُفلرتى به زبان ساده بيان مى كند كه 
«زندگى بدون شهرها بسيار پست تر و فقيرانه تر از اكنون خواهد بودـ نه تنها براى ساكنان شهرها، بلكه 
براى تمام كسانى كه كاالها و خدمات مصرفى آنها در شهرها توليد مى شود و هم چنين كسانى كه سطح 
درآمد بااليى دارند؛ زيرا [براى دستيابى به كيفيت زندگى باالتر] توانسته اند به شهرها مهاجرت كنند. اين 
نكته ها براى تمام كسانى كه در دنيا زندگى مى كنند، صادق است.» ساويچ20 (1996) مدعى است كه «مراكز 
شهرى هميشه در توليد ثروت ملى پيشرو بوده اند و اكنون بسيارى از شهرها جايگاه ويژه اى در عصر 
جهانى دارند». تحسين وى از شهرهاى بزرگ در كتابى كه به همراهى همكارش21 در سال 2002 منتشر 
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شده، ادامه يافته است: «شهرها به منزله ى كوره حوادث هستند كه از طريق آنها آزمايشات بسيار سخت 
به امرى عادى بدل مى شود. آنها مأمن و مادر نوآورى و ابتكارات هستند؛ كه به واسطه ى حضور توده ى 
متفكر و وجود تنوع و تعامالت ارزشمند امكان پذير مى گردد. شهرها محيطى متراكم هستند كه مردم در 
آنها سازگارى يافته و توان جهش آنها [به سوى پيشرفت] آزمون مى شود و شهرها در گذر سده ها، براى 

تحقق اين نقش به آرامى رشد كرده اند». 
اكنون تغييرات شهرى در شهرهاى بزرگ، با گسترش شناخت از چهارچوب جهانى – محلى در 
تحقيقات علوم اجتماعى، درون زمينه اى جهانى22 بررسى مى شود. اثرات جهانى شدن بر شهرها، در 
قلمروهايى مانند تجديد ساختار اقتصادى، نوسازى مراكز درون شهرى، سياست شهرى نئوليبرال، قطبى 
شدن اجتماعى و شيوه هاى زندگى چند فرهنگى وجز آن، آشكار مى گردد. فرضيه ى جهانشهر جان 

فريدمن23 -كه بر اساس آن تغييرات شهرى مى تواند با ارجاع به فرايندهاى 
اقتصادى جهان نگر24 تبيين گردد- الهام بخش بسيارى از انديشمندان شهرى در 
پذيرش ديدگاه هاى جهانى تر در تحقيقات شان گشته است. تا پيش از انتشار 
اثر فريدمن، پيوندهاى جهانى- محلى به ندرت در بررسى موضوعات شهرى 
جهان توسعه يافته، به ويژه آمريكاى شمالى مطرح مى شد، جايى كه پويايى 
اقتصاد شهرى به ندرت با نيروهاى برون مرزى، مانند شبكه هاى بين المللى 

كاالها، سرمايه و مهاجرين هم پيوند قلمداد مى شد. 
بر خالف رويه ى پيشين، به دنبال ارائه ى مدل «كالنشهر – شهرهاى اقمارى» از آندر گوندر فرانك25 در 
سال 1966، شهرنشينى جهان سوم هميشه درون زمينه ى فرايندهاى اقتصادى و سياسى بين المللى تحليل 
مى شد. نيروهاى بيرونى و اغلب مرتبط با استعمارگرايى و فرا  - استعمارگرايى، مدت زمان طوالنى است كه 

در مطالعه و تحليل شهرهاى بزرگ جهان در حال توسعه استفاده مى شود.
با وجود اين، در انفجار اخير توليد آثار مرتبط با جهانشهرها، مطالعات موردى اندكى درباره ى جهانشهرهاى 
جهان سومى به چشم مى خورد؛ زيرا به نظر مى رسد تعداد اندكى از آنها در رهبرى و كنترل جهانى شدن اقتصاد 
نقش آفرينى دارند. طعنه آميز اينكه، موج جديد تحقيقات جهانشهرى بر پايه ى مطالعات موجود شهرنشينى 
جهان سومى بنياد گذاشته نشده است و اين مطالعات به طرز گسترده اى بعد جهانى شهرهاى جهان سومى را 
ناديده مى گيرند. با وجود مطالعات گسترده در اين زمينه، همچنان اين پرسش وجود دارد كه چگونه شهرهاى 
بزرگ، چه جهانشهرهاى كشورهاى توسعه يافته و چه شهرهاى جهان سومى، دگرگون شده و روابط خود را 

با اقتصاد ملى و جهانى تجديد ساختار كرده اند. 

تغييرات اقتصاد شهر در عصر جهانى شدن
ساخت  كتاب،  ديگر  نويسندگان  و   (1993) ناكس27  پل  شهرى»26  بى قرار  «چشم انداز  كتاب  در 
و تجديد ساخت چشم اندازهاى شهرى را در پاسخ به كشش ها و نيروهاى در ذات پوياى اقتصاد 
نهايى  پاسخ  پويايى سيستم سرمايه دارى ممكن است  به تصوير كشيده اند.  و جامعه ى سرمايه دارى 

مراكز شهرى هميشه در توليد 
ثروت ملى پيشرو بوده اند و اكنون 
بسيارى از شهرها جايگاه ويژه اى 

در عصر جهانى دارند
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تغييرات  بى امان  وقوع  عللى موجب  «چه  باشد:  اين سؤال  به 
در اقتصاد شهر مى گردد؟ واژه هايى مانند «شهر سرمايه دارى»، 
«شبكه ى جهانشهر»28، و «شهرگرايى جهانى»29 (يا فرا - ملى) 
بيانگر اين است كه ساختارهاى اقتصاد شهرى، چشم اندازهاى 
شهرى و شيوه هاى زندگى شهرى قابل سنجشى در سطح جهان 
وجود دارد و اينكه سرمايه دارى شباهت هاى موجود در تغييرات 
نيروهاى  اين، برخى  با وجود  تبيين مى كند.  شهرى جهانى را 
مستقل از سرمايه دارى نيز وجود دارد كه بر تغييرات اقتصاد شهر 
تأثير مى گذارد. براى بررسى اين نيروها بايد از قلمروى شهرهاى 

آمريكايى- انگليسى تبار30 فراتر رفت. 
با فرض وجود تنوع جهانى در حوزه ى سياست، جغرافيا، فرهنگ 
و تاريخ، تعريف عللى جهان شمول براى تبيين تغييرات اقتصاد شهر 
پيشرفت هاى  است  بديهى  باشد.  برانگيز  بسيار چالش  مى تواند 
فناورى، بر همه ى انواع اقتصاد شهرى در جهان معاصر تأثير گذاشته 
است. اما فراتر از اين علت جهان شمول، نيروهاى اندكى مى توان 
سراغ گرفت كه سبب تغييرات شهرى مشابهى در جهان توسعه يافته 

و هم چنين در حال توسعه شده اند.
آميزه ى  كه  همفكرند  موضوع  اين  در  شهرى  انديشمندان 
نيروهاى به دست آمده از صنعت زدايى31 و حومه نشينى32، همراه 
در  اخير  اقتصادى  تغييرات  در  اساسى  نقشى  شدن،  جهانى  با 
شهرهاى آمريكا بازى كرده اند. هم چنين اين فرايندها مى توانند 
به تبيين تغييرات اخير در اقتصاد بسيارى از شهرهاى اروپايى 
كمك كنند. با وجود اين، حمايت هاى بين حكومتى و فرهنگ 
با  زيادى  تفاوت  اروپايى  شهرهاى  در  محلى  سطح  سياسى 
شهرهاى آمريكايى دارد. افزون بر اين، موج مهاجرت هاى درونى 
نيز ساختار اقتصادى بسيارى از شهرهاى غربى را تغيير داده و 
همچنان در حال عمل است. نيروهاى جديدى را مى توان به سه 
نيروى تركيبى پيشين(صنعت زدايى، حومه نشينى و جهانى شدن)، 
براى تبيين تغييرات اقتصادى شهرها افزود، اما اين سه عامل، در 
اياالت متحده و هم چنين در اروپاى غربى از عوامل كليدى در 

رخداد تغييرات اقتصادى شهرها به شمار مى آيند.
اين مسئله روشن نيست كه چگونه مى توان تجربيات شهرى 

پى نوشت ها:
1- اين مقاله برگرفته از فصل اول كتاب زير است:

 Kim, Yeong-Hyun and Short, R. John,(2008), 

Cities and Economies, Routledge, Pages.1-9 

2- Increasing Returns 

3- Linkages

4- Externalities

5- Multiplier Effects

6- Circular Cumulative Causations

7- The City in History,1961

8- The Economy of Cities, 1969

خود  تخيلى  شهر  اين  بر  را   New Obsidian نام  وى   -  9
ساخته گذاشت.

10- Adding New Kinds of Work to the Existing

11- Over-the-Rhine Area

12- Cincinnati, Ohio

13- Canal Transportation

14- Allen Scott ,2006 

15- Polarization Reversal

16- O’Flaherty,2005

17- City Economics

18- Nicholas Negroponte 

19- John Naisbitt

20- Savitch ,1996

21- Savitch and Kantor, 2002

22- Global Context

23- John Friedmann’s (1986) World City Hy-

pothesis

24- Worldwide Economic Process

25- Andre Gunder Frank’s Metropole–Satellite 

Model ,1966

26- The Restless Urban Landscape

27- Paul Knox

28- World City Network

29- Global Urbanism

30- Anglo-American cities

31- Deindustrialization

32- Suburbanization

33- United Nations Human Set  tlements Pro-

gramme publications (UN-HABITAT)
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كنونى را در آفريقا، آسيا و آمريكاى التين در قالب چند فرايند 
محدود تعميم پذير ساخت. برخى، از موجه بودن تالش ها براى 
تعميم پذير ساختن تجربيات وسيع اين دسته كشورها بحث مى كنند. 
اقتصادى مهمى است، ممكن است در  فرايند  فقر كه  بر  تأكيد 
شهرهاى جهان سومى فايده چندانى نداشته باشد؛ زيرا از مفهوم 
ثروت در معناى دقيق كلمه، برخالف فقر، براى تحليل تغييرات 
اخير در شهرهاى امريكا و يا اقتصاد اروپا استفاده نمى شود (دستكم 
در مطالعات شهرى). هنوز صنعت زدايى و مدرنيزاسيون، همراه با 
فقر، چهارچوب هاى غالب تحقيق در مطالعه ى تغييرات شهرى 
شهرهاى جهان سومى به شمار مى روند. اين مفاهيم در پيوند با 
فرايندهاى مهاجرت روستا- شهرى و شهرنشينى شتابان و همه گير، 
موجب تقويت بيش از پيش تصور كابوس وار از شهرهاى جهان 
مى گردد.  شهرى  حكمروايى  و  برنامه ريزى  حوزه ى  در  سومى 
واقعيت ناراحت كننده اين است كه با وجود گزارش هاى فراوان، 
مانند مجموعه انتشارات برنامه ى اسكان بشر سازمان ملل متحد33 
(گزارش هاى هبيتات)، در زمينه ى دشوارى ها و معضالت اقتصادى 
و آلونك نشينى در شهرهاى جهان سومى، تاكنون تالش هاى بسيار 
كمى در زمينه ى تئورى پردازى شرايط اقتصاد شهرى شهرهاي جهان 

سومي صورت گرفته است.
از جمله تالش هاى  استعمارگرا34،  فرا -  مفهوم شهرگرايى   
معدودى است كه براى پيوند دادن ديدگاه هاى تئوريكى با مطالعات 
تاريخى و تجربى اين دسته شهرها صورت گرفته است. جنيفر 
خواستار  معمولى»36  «شهرهاى  نام  با  خود  دركتاب  رابينسون35 
انجام مطالعات شهرى فرا - استعمارگرا مى شود، كه در قالب آن 
شهرهاى جهان سومى بر اساس آنچه كه ندارند و يا بر اساس 
آنچه حكومت هايشان قادر به انجام آن نيست، بررسى و قضاوت 
نمى شوند. در برابر آن، آنها بايد منبعى جهان وطنى37 (قابل استفاده 
براى تمام جهان) براى تئورى پردازى شهرى قلمداد شوند. اگرچه 
مى توان گفت شهرهاى غربى مكان هايى منحصر به فرد و انحصارى 
براى ايجاد مفاهيم و تئورى هاى بنيادين مطالعات شهرى بوده اند، اما 
با وجود اين، درك فرا - استعمارگرا از شهر، تجربيات و الهامات و 
آموزه هاى متنوع ترى فرا روى انديشمندان شهرى قرار خواهد داد. 

34- Concept of Post-colonial Urbanism

35- Jennifer Robinson ,2006

36- Ordinary Cities

37- Cosmopolitan Source
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