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چکیده

جهانی شدن، ابعاد، آثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های فعالیت پژوهشگران و دانشوران عصر حاضر، 

بیش از سه دهه است که در حوزه های مختلف موضوعی و سطوح و مقیاس های مختلف با شهر، به کانون بحث های محققان 

علوم شهری بدل شده است. در چنین شرایطی، جهانشمولی پدیده شهرنشینی در جهان از یکسو و ورود بحث جهانی شدن به علوم 

شهری از سوی دیگر، موجب شکل گیری پاسخ ها و نظریات جدیدی در حوزه های مختلف سیاستگذاری شهری شده است. مقاله 

حاضر، به  منظور بهره مندی شهر- منطقه ها از مزایای مثبت جهانی شدن و کاهش اثرات منفی آن، به ضرورت تجدید ساختار 

در نظام حکمروایی شهر- منطقه ها در عصرجهانی شدن تاکید دارد. از این رو، چارچوبی مبتنی بر حکمروایی کالنشهری خوب 

پیشنهاد شده است که پیگیری چهار اصل هنجاری 1- ارتقای سطح رقابت پذیری شهری، 2-نقش آفرینی فعال در حوزه دیپلماسی 

شهری و حکمروایی جهانی، 3- ارتقای سطح زیست پذیری و عدالت فضایی و 4-حکمروایی کالنشهری خوب و یکپارچه را مبتنی 

بر مجموعه ای از رویکردهای نظری پشتیبان به منظور توفیق حکمروایی کالنشهری در عصر جهانی شدن ضروری می شمارد. 

در پایان، این مقاله به فرصت ها، چالش ها و دستاوردهای محتمِل استقرار چارچوب  پیشنهادی حکمروایی کالنشهری خوب  

درشهر- منطقه تهران اشاره دارد. 
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1. روش تحقیق

در پژوهشی که بنیان اصلی این مقاله را تشکیل می دهد، در 
بخش شناخت ابعاد نظری، از روش تحلیل داده هاي ثانویه  و 
دربخش شناخت و تحلیل شهر- منطقه تهران از روش تحلیل 
داده هاي ثانویه1 و روش فراتحلیل2 - که برخي آن را ارزشیابي 

پژوهش هاي گذشته مي دانند- استفاده شده است. 
)مانند  متداول  شناسی های  گونه  به  توجه  با  همچنین 
بیکر،1388؛  کیوی و کامپنهود،1386؛  گیدنز، 1378( که تحقیق را 
بر حسب هدف به سه نوع تحقیق »توصیفی3« ، تحقیق »تبیینی4«  
و تحقیق »اکتشافی5«  تقسیم می نماید، این پژوهش دارای ماهیت 
تبیینی خواهد بود چراکه  هدف پژوهشی که اساس مقاله حاضر 
تبیین  را شکل می دهد، به آزمون گذاردن چارچوب نظری و 
روابط علّی و معلولی موجود بین چند متغّیر انتخابی بر اساس 
آن چارچوب مرجح است. می توان پذیرفت که پژوهش حاضر 
در زمینه شرایط حکمروایی کالنشهری در عصر جهانی شدن 
به دنبال عرصه های ناشناخته این پدیده است بنابراین می تواند 

دارای ماهیت اکتشافی نیز تلقی شود. 

2. پیشینه پژوهش 

از پایان دهه 80 میالدی بدین سو، مطالعه در زمینه پیوند 
شهر و جهانی شدن با تحولی جدی مواجه شده است. شهرهاي 
جدید عصر جهانی شدن با عناوین مختلفي مانند جهان شهر6 ، 
شهر اطالعاتي7 ، شهر- دنیا 8 و شهر جهاني9 مورد توجه قرار 
گرفته اند و در ابعاد مختلف این موضوع پژوهش های متعددی 
تیلور و   ،)Sassen, 2001(افرادی چون ساسن به ویژه توسط 
همکارانش )Beaverstock,Taylor and Smith,1999(، فریدمن و 
 ،)Castells,1989( کستلز ،)Friedmann and Wolf ,1982( ولف
شورت )شورت و کیم، 1384؛ Short ,2004( و دیگران صورت 

پذیرفته است.
جهان  شهرهای  بر  بیشتر  پژوهش ها  این  حال،  این  با   

با وجود آنکه از کاربرد مفهوم »جهانی شدن«، بیش از چند دهه 
نمی گذرد، اما این مفهوم و تاثیرات آن  همچنان به طور فزاینده ای 
در کانون اغلب بحث هاي سیاسي، اقتصادي و جامعه شناختي 
قرار دارد. پژوهش درباره جهانی شدن و شهر نیز از سال هاي 
پایان دهه 1980 میالدي به این سو پیشرفت قابل توجهي کرده 
و جهان شمولي تدریجي پدیده شهرنشیني در قرن حاضر با 
پدیده اي به نام جهاني شدن همراه شده است. براي بسیاري 
این سوال مطرح است که  شهرهاي آینده عصر جهاني شدن چه 
هویتي پیدا مي کنند و چه ساز و کارهایی برای برنامه ریزی و 
مدیریت این شهرها باید مورد توجه قرار گیرند تا ضمن همگرایی 

مقدمه
الزم با این جریاِن اجتناب ناپذیر، حداکثر منافع ناشی از این پدیده 

حاصل شده و آثار منفی آن به حداقل ممکن کاهش یابد.
در مقاله حاضر تالش می شود، ضمن معرفی گذرای ابعاد 
نظری تاثیرات جهانی شدن بر شهر- منطقه ها و نظام اداره 
اداره  نظام  ساختار  تجدید  ضرورت های  تبیین  ضمن  آنها، 
شهر- منطقه ها در عصر جهانی شدن، چارچوبی پیشنهادی و 
ممکن برای حکمروایی کالنشهری در عصر جهانی شدن متکی 
بر رویکرد حکمروایی خوب ارائه گردد. همچنین تالش می شود 
تا فرصت ها و چالش های تحقق چارچوب مزبور در شهر- منطقه 

تهران به تحلیل گذارده شود.

توسعه یافته  متمرکز بوده اند و  از این رو محققان مختلفی 
 Robinson, 2006; Kim and Short, 2008; Smith, )مانند 
2003( بر ضرورت پژوهش های بیشتر در مورد شهرهای 

جهان  شهرهای  از  پژوهش ها  تمرکز  تغییر  و  سوم  جهان 
 Grant( توسعه یافته تاکید دارند.  اگرچه  برخی از محققان نیز
 and Nijman, 2002; Grant and Short, 2002; Gugler, 2004;

 Keyder, 2005; Logan, 2002;Roberts, 2005; Segbers,

Ward, 1998 ;2007( به بررسی و تحلیل اثرات جهانی شدن 

روی شهرهای اصلی جهان در حال توسعه پرداخته اند. 
ابعاد مختلف  با  ارتباط  علی رغم وجود سوابق متعدد در 
جهانی شدن و نیز رابطه شهر و جهانی شدن در جهان، در ایران 
سابقه چنداني در ارتباط با پژوهش در زمینه شهر و جهاني شدن 
وسایر ابعاد مورد طرح در این زمینه به ویژه در حوزه مدیریت و 
حکمروایی شهری، وجود ندارد. اما از این میان باید  پژوهش های 
)1384؛1385(،  تاجبخش   ،)1381( فریادي  توسط  شده  انجام 
شورت   ،)1384( ترشیزي  احمدي   ،)Marefat, 2004( معرفت 
)Short, 2004(، محمدی )1390( و مرکز مطالعات و تحقیقات 
شهرسازی و معماری ایران )1390( یاد کرد. در این شرایط با 
وجود برخی فعالیت های موردی انجام شده در باب موضوع 
جهانی شدن و شهر ایرانی، سوابق مطالعاتی فوق همچنان ناکافی 
به نظر می رسند و هیچ گونه جمع بندی خاصی برای بهره برداری 

سیاستگذاران ارائه نشده است.

3. جهانی شدن  و شهر

یك  مثابه  به   1980 دهه  نیمه  از  شدن  جهاني  مفهوم 
گرفته  قرار  محققان  مطالعه  و  توجه  مورد  جدي  علمي  بحث 
است)Robertson,1996, 8(. به نظر می رسد مقاله حاضر ناچار 
است تا برپایه تعاریف ارائه شده توسط محققان مختلف چون 
کیم،1384؛  و  شورت  1381؛  تاملینسون،  1387؛  )استیگلیتز، 
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 Waters,1995; Fukuyama,1992; Castles and ساسن،1389؛ 
ارائه  به   )Davidson, 2000; McGrew,1992; Robertson,1992

تعریفی تلفیقی، به بررسی تاثیرات جهانی شدن بر حکمروایی 
کالنشهری بپردازد: »جهانی شدن عبارت است از فرآیند فشردگی 
زمان و مکان)فضا( که در نتیجه آن شهروندان سراسر جهان به 
شیوه ای که تاحدی آگاهانه است در جامعه واحد جهانی ادغام 
شده و در چارچوبی از پیوند امور محلي به امور جهاني با کاهش 
از محدودیت های موجود سیاسی و  بین رفتن بسیاری  از  یا 
جغرافیایی و نیز مرزهای مصنوعی و نانوشته موجود در روابط 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه می گردند«. 
تحلیل ابعاد مختلف جهانی شدن و تاثیرات آن توسط محققان 
مختلف در حوزه های مختلف، نشان دهنده چهار بعد اصلی 
Cas�( »اجتماعی  –  ههانی شدن است: »جهانی شدن فرهنگی
 tells ,1996,1997,1998; Hall ,1992; Lash and Urry,1994,

Friedman, 1995; Robertson, 1992(، »جهانی شدن اقتصادی« 

 Castles and Davidson, 2000 ; Hirst and 1387؛  )استیگلیتز، 

سیاسی«  شدن  »جهانی   ،)Thompson ,1996; Sassen,1991

 Panitch,1996;Gill,1996;Mittleman,2000;  1384 کیم،  و  )شورت 

 Sassen,1996;Hirst and Tompson,1999; Held,1995; Faulks

 ,2000;Albrow,1997; Krasner, 2004; Fligstein, 2001; Evans,

1997( و »جهانی شدن حقوق و رویه های قانونی10« )ساسن،1388؛ 

 ،)Chinkin,1998; Dasgupta,2003; Hamner, 2002 استیگلیتز، 1387؛
که تحلیل هریك از این ابعاد نشان دهنده اهمیت یافتن مفاهیم و 
رویکردهای نوینی از یکسو و نگرانی ها و فرصت های برخاسته 

از آن از سوی دیگر است. 
ازسویی دیگر، پدیده جهانی شدن، با جهانشمولی شهرنشینی 
فرهنگی  اقتصادی،  آثار  که  آنجا  از  و  بوده  همراه  جهان  در 
بر شهرها، سایر حوزه های زندگی  و سیاسی جهانی شدن 
شهری نظیر زندگی اجتماعی، سازمان فضایی و ترکیب جمعیتی 
 UNHSP, 2004, 19�25( شهرها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد
Healey,1995,276�277;(، موضوع جهانی شدن، ادبیات نظری 

مطالعات شهری را در سال های اخیر به طور جدی تحت قرار 
 Friedmann and(مفهوم شهرجهاني است. همچنین طرح  داده 
Wolf.,1982; Castells, 1989; Sassen, 2001; Short, 2004( و 

شناسایي منافع مرتبط با این شهرها، سبب شده است تا بسیاري 
از دولت هاي ملي و نیز حکومت هاي شهري، در راستاي تقویت 

موقعیت شهرهاي خود به عنوان شهرهاي جهاني تالش نمایند.
در حوزه تاثیرات اقتصادی جهانی شدن بر شهرها، ادبیات 
اقتصاد شهری با تحوالت متعددی روبرو بوده و با ابداع مفاهیم 
 Kim and( 11و رویکردهای متعددی چون رقابت پذیری شهری
Haid�( مکانی12  جنگ   های   ،)Short,2008; Weihao et al,2006

er,1992(  در توصیف رقابت شدید بین شهرها، ماشین رشد 

شهری14  رژیم های   ،)Logan and Molotch ,1987( شهری13 
Harvey,1989a; Hall and Hub�( 15شهر کارآفرین ،)Stone ,1989(

bard, 1998(، جنگ های مکانی )Haider,1991(  و غیره همراه شده 

است. تمامی این موارد بر ضرورت ارتقای توان رقابت شهرها 

برای جذب سرمایه های سیال در گردش عصر جهانی شدن 
تاکید دارند و ارتقای سطح رقابت پذیری شهری یا نیاز به افزایش 
در  کالبدی  مداخالت  از  بسیاری  اهداف  رقابت، درصدر  توان 
شهرها قرار گرفته و ایجاد محیط های امن و جذاب برای جذب 
سرمایه گذاران، کارگزاران و جهانگردان)مدنی پور،1387 ،269( و 
نیز بازگشت زیبایی به شهر به عنوان نشانه ای برای بازگشت 

سرمایه)Boyer,1990( در دستور کار قرار دارد. 
در زمینه تاثیرات فرهنگی جهانی شدن بر شهرها، علی رغم 
فرهنگ  پررنگ ویژگی های  نگرانی های موجود؛ »حضور  همه 
سنتی و بومی در سراسر جهان، اذعان این امر را مشکل نموده که 
ادعا کنیم جهان از نظر فرهنگی همگون شده است« )شورت و کیم، 
1384، 124-123(. افزایش جریان های فرهنگی فراملی، شهرهای 
بزرگ را قادر ساخته تا الگوهای فرهنگی متنوعی را از سراسر 

جهان تجربه کنند. 
تاثیر  زمینه  در  شده  انجام  متعدد  پژوهش های  وجود  با 
در  شهر  کالبدی  محیط  و  فضایی  سازمان  بر  جهانی شدن 
 Pizarro et( شهر  شکل  چون  مختلفی  موضوعی  محورهای 
باز  و  عمومی  فضاهای   ،)al,2003; Dick and Rimmer,1998

 Cybriwsky, 1999;Douglass & Haung, 2007; Marcus,(شهری
 ،)2006 Thompson, 2002; Smithsimon and Binder ,1995

این  با  می برند.  سر  به  بطئی  مراحل  در  همچنان  تحقیقات 
وجود عواملی چون جهانی شدن صنعت توسعه و عمران، 
پور،  )مدنی  کاال  یك  مثابه  به  مصنوع  محیط  با  برخورد 
1379، 209-207(، سبب نگرانی هایی در زمینه شکل گیری 
چشم اندازهای یکسان در سراسر جهان و تحت تاثیر قرار  
گرفتن شیوه های بومی )خودی( معماری و طراحی شهری 
رویکرد  بر  »مبتنی  می رسد  نظر  به  رو  این  از  است.  شده 
جهانی  – محلی شدن و برای پیوند منطقی فضای جریان ها 
)جهانی( و فضای مکان ها )محلی( باید بر محلی ماندن مکان ها 

تاکید نمود« )فریادی، 1382، 31-34(.

4. حکمروایی کالنشهری  و تحلیل ابعاد 
تاثیرات جهانی شدن بر آن 

حکمروایي16  از نظر گاس، مفهومي براي تشریح شکل جدیدي 
توسعه  به  که  است  محلي  سطح  در  جمعي  تصمیم گیري  از 
روابط مختلف، نه تنها میان عوامل و بنگاه هاي عمومي بلکه میان 
شهروندان و بنگاه هاي عمومي مي انجامد )Goss, 2001, 11(. به 
اعتقاد راکودی، جوهره حکمروایي وجود روابط متعامل بین و 
 Rakodi, 2003,( درون حکومت و نیروهاي غیرحکومتي است
4�523(. به هر ترتیب حکمروایی طي دهه 1990 میالدي، به یکي 

از واژه هاي محوري علوم اجتماعي، به ویژه در حوزه نظریه 
تبدیل شده است  انساني  سیاسي، علوم سیاسي و جغرافیایي 
و به بیانی دیگر، حکمروایی را مي  توان کنش، شیوه یا سیستم 
اداره دانست که در آن مرزهاي بین سازمان ها و بخش عمومي 

فرصت ها و چالش های حکمروایی کالنشهری  خوب در عصر
جهانی شدن
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و خصوصي در سایه یکدیگر محو می شوند )برک پور و اسدي، 
1388، 188(. با چنین رویکردی، معیارهای حکمروایی خوب17  از 
سوی تعدادی از سازمان های توسعه و صاحبنظران ارائه شده 
است. از نظر بانك جهاني، حکمروایی خوب شامل اداره کارآمد، 
باصالحیت و کفایت و نیز حکومت شهري مشروع، منتخب و 

دمکراتیك است. 
شهر–  حکمروایي  و  حکومت  موضوع  دیگر،  سویی  از 
منطقه ها18یا مناطق کالن شهري19  قدمتي تقریباً برابر با شکل گیري 
چنین هویت های فضایي در پهنه سرزمین دارد. تفرق20 و پیچیدگی 
عملکردی و فضایی-کالبدی به عنوان بخشی از خصلت های ذاتی  
مناطق کالن شهری، محققانی چون جان فریدمن را به ضرورت 
استقرار یك چارچوب نهادی و سیستم حکومتی کارآمد، رهنمون 
حقایق  و  ابعاد  فوق،   ویژگي هاي   .)Scott,2001(است ساخته 
جدیدي در نظام جدید برنامه ریزي و مدیریت سکونت گاهي مطرح 
ساخته اند که بخشی از آنها در حوزه حکمروایی کالنشهری دنبال 

می شود. 
ایجاد  از حکمروایي کالنشهري،  تعبیری، مقصود  با چنین 
انواع منعطف ترتیبات مختلف براي همکاري هدف مدار در مناطق 
کالن شهري است که دربرگیرنده شهرداري ها، عوامل حکومتي 
در سطوح مختلف و نیز بخش خصوصي و نهادهاي جامعه 
مدني است. زیرا مناطق کالنشهري مجموعه ای بسیار ناهمگن و 
غیرمتجانس از بازیگران و عوامل مختلف از زمینه هاي متنوع و 
با صالحیت ها و توانایي هاي قانوني متفاوت است که مي توانند 
به گونه اي نسبتًا  را  سیاستگذاري عمومي مناطق کالنشهري 
مستقل از مرزهاي سرزمین، نهادها و سازمان هاي محلي شکل 
می دهند. چنین مکانیزم هاي شبه شبکه اي از حکمروایي، در حال 
حاضر، به عنوان اصلي ترین پایگاه سیاستگذاري کالنشهري عمل 
می کنند و معموالً به عنوان ابزاري مؤثر براي برخورد با مسائل 
،35(. مرور متون  قلمداد مي شوند )بصیرت،1385  کالنشهري 
Sybert,1999;Walke( مرتبط با انواع منطقه گرایی کالن شهری
r,1999;Hamilton,1999;Miller,2002;Barlow,1991( نیز حاکی از 

وجود انواع و اشکال مختلفی از منطقه گرایی کالن شهری است 
که از توضیح بیشتر پیرامون آن صرف نظر می شود. 

مختلف  ابعاد  بر  مبتنی  و  مطالعه  این  یافته های  با  مطابق 
شدن  جهانی  عصر  در  شهرمنطقه ها،  بر  شدن  تاثیرجهانی 
خواهد  قرار  مختلفی  ابعاد  تاثیر  تحت  کالنشهری  حکمروایی 
گرفت که چهار بعد 1-شهروندی جهانی، 2-دیپلماسی شهری و 
حکمروایی جهانی،3- تجدید ساختار و تجدید مقیاس و 4-خدمات 
عمومی نوین به عنوان شاخصه های این ابعاد قابل طرح هستند. 
بدین ترتیب ابعاد تاثیرات جهانی شدن بر حکمروایی کالنشهری 

را می توان به شرح جدول 1  خالصه نمود. 
جدول فوق بدان معنا است که با توجه به تاثیرات و الزامات 
برخاسته از جریان جهانی شدن، ضروری است تا حکمروایی 
پیگیری  با ضرورت  به سوی چارچوبی متناسب  کالنشهری 
سیاست های ارتقای رقابت پذیری شهری، تجدید ساختار و تجدید 
مقیاس حرکت نماید و در این مسیر از بازیگران و گونه های نوین 

مشارکت سیاسی مرتبط با عصر جهانی شدن بهره برد. در این 
مسیر نحوه مواجهه با چالش توسعه پایدار به ویژه در دو حوزه 
حفظ و ارتقای زیست پذیری و عدالت فضایی، از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. 
اکنون مبتنی بر تاثیرات فوق و الزاماتی که برای حکمروایی 
کالنشهری در شرایط نوین جهانی وجود دارد، می توان چارچوبی 
برای حکمروایی کالنشهری خوب در عصر جهانی شدن ارائه 
نمود. ارائه این چارچوب، در واقع به منظور تسری پیوند ابعاد 
حکمروایی خوب و حکمروایی خوب شهری به مقیاس شهر- 
منطقه ها یا مناطق کالنشهری صورت می گیرد. این چارچوب 
می تواند ابزار مساعدی به منظور تحلیل  و بهره برداری بهینه 
فرصت ها و چالش های حکمروایی کالنشهری در عصر جهانی 

شدن فراهم آورد. 

جدول 1- ابعاد تاثیرات جهانی شدن بر حکمروایی کالنشهری.

5. چارچوبی برای  حکمروایی 
کالنشهری خوب در عصر جهانی شدن 

چارچوب پیشنهادی حکمروایی کالنشهری خوب در مقاله 
حاضر- به عنوان نتیجه ای از مطالعات انجام شده و نیز یکی 
 1 نمودار  که  آن گونه  ارائه-  قابل  ممکن  چارچوب  چندین  از 
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نشان می دهد، مبتنی بر چهار اصل هنجاری 1-ارتقای سطح 
رقابت پذیری شهری، 2-نقش آفرینی فعال در حوزه دیپلماسی 
شهری و حکمروایی جهانی، 3-ارتقای سطح زیست پذیری و 
عدالت فضایی و 4-حکمروایی کالنشهری خوب و یکپارچه است 
که مبتنی بر مجموعه ای از رویکردهای نظری پشتیبان، به منظور 

تحقق حکمروایی کالنشهری خوب در عصر جهانی شدن تنظیم 
شده است. 

از  ای  مجموعه  بر  مبتنی  پیشنهادی  چارچوب  این  اصول 
رویکردهای نظری پشتیبان  است که در جدول 2 بدانها اشاره 

شده است:

جدول 2- اصول هنجاری چارچوب حکمروایی کالنشهری خوب و رویکردهای نظری پشتیبان آن.

نمودار 1- چارچوب حکمروایی کالنشهری خوب در عصر جهانی شدن.

فرصت ها و چالش های حکمروایی کالنشهری  خوب در عصر
جهانی شدن
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این چارچوب پیشنهاد می نماید که نظام حکمروایی کالنشهری 
در عصر جهانی شدن، ضمن پیگیری ابعاد هنجاری حکمروایی 
کالنشهری خوب و یکپارچه، ارتقای رقابت پذیری شهر- منطقه ها 
را به عنوان ماموریت ویژه خود در عصر جهانی شدن مورد 
پیگیری قرار دهد. همچنین با توجه به الزامات حاکم در عصر 
جهانی شدن، چارچوب فوق، نقش آفرینی فعال در حوزه دیپلماسی 
شهری و حکمروایی جهانی را به عنوان دیگر ماموریت ویژه 
نظام حکمروایی کالنشهری پیشنهاد می دهد. همچنین با توجه به 
نگرانی های فزاینده موجود که در زمینه گسترش ارتباطات فراملی 
ونیز تاثیرات سرمایه های در گردش جهانی بر جوامع محلی، 
این چارچوب، ارتقای سطح زیست پذیری و عدالت فضایی را به 
عنوان یکی از اصول هنجاری خود پیشنهاد می دهد. بدیهی است 
که چارچوب مزبور از چالش تفرق سیاسی و عملکردی حاکم بر 
شهر-منطقه ها نیز غافل نبوده و از این رو، حکمروایی یکپارچه21  
را به عنوان ماموریت ذاتی خود و جهت فائق آمدن بر این چالش ها 
پیگیری می نماید. ضمن آنکه اصول حکمروایی خوب، در کانون 

توجه این چارچوب قرار دارد.

6. تهران و جایگاه آن در نظام شهرهای 
جهانی 

شهر تهران به عنوان پایتخت ایران و بزرگ ترین شهر کشور،  
بر اساس آمار سال 1385، قریب 11.5% جمعیت کشور، %24 
جمعیت با تحصیالت عالي کشور،  26% تولید ناخالص ملي، %14 
بودجه عمراني کشور، 26.5% بودجه جاري دولت، 38% امکانات 
فرهنگي و آموزشي و 26% امکانات درماني کشور را در خود 
جاي داده و همچنان از جذابیت قابل توجه در جریان های مهاجرت 
ملی برخوردار است22. تهران، بزرگ ترین محل تمرکز کلیه اشکال 
فعالیت اقتصادي کشور است  و با وجود مرکزیت سیاسی و 
اقتصادي  تاریخی به دلیل برخورداري از شاخص  هاي بهتر 
استقرار  آید.  می  شمار  به  کشور  اقتصادي  کانون  مهم ترین 
مکان هاي فعالیت برتر و راهبر صنعتی، خدماتی، بازرگانی، نظامی 
و بازار گسترده مصرف و تولید از مجموعه عواملی است که 
این واقعیت را عیان می سازد. این کالنشهر با انبوه نیازها و 
مسائل جاري و عمراني خود، توسط حدود 25 سازمان و نهاد 
دولتي یا عمومي هدایت مي شود که در این میان شهرداري تهران 
متولي اصلي ساماندهي مسائل شهر است. تهران حداقل از نظر 
جمعیتی یکی از مناطق کالنشهری مهم آسیا، خاورمیانه و حتی 
جهان محسوب می شود به گونه ای که شهر- منطقه تهران با 
احتساب جمعیت 8.2 میلیون نفری کالنشهر تهران )مطابق با آمار 
1385( ، 28 امین تجمع شهری23 بزرگ جهان محسوب  می شود 
شهری  مجموعه  نفری  میلیون  جمعیت 13.25  احتساب  با  و 
تهران)1385(، در زمره پانزده تجمع شهری بزرگ جهان قرار 
خواهد گرفت )UN ,2007(. اگرچه به نظر می رسد انجام مطالعات 
دقیق تر در زمینه تبیین جایگاه تهران در سایر ابعاد )اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی( شاید بتواند موید نقش مهم تهران 

در قلمروهای فراملی باشد. همچنین تهران از جهت تولید ناخالص 
داخلی رتبه پنجاه و ششم و با لحاظ کردن جمعّیت منطقه شهری، 

رتبه بیست و نهم را در بین شهرهای دنیا دارا است24.
از حدود چهار دهه پیش، عوامل مختلفي موجب توسعه فیزیکي 
شهر تهران و افزایش روابط و پیوندهاي آن با منطقه پیراموني 
خود شده و به تدریج منطقه عملکردي یا مجموعه شهري تهران 
}بر اساس تعاریف قانونی{ را شکل داده است. برخي از این 
عوامل عبارتند از: افزایش طبیعي جمعیت، افزایش مهاجرت از 
روستاها و شهرها به تهران، تصویب طرح جامع تهران و افزایش 
قیمت زمین در داخل محدوده طرح و در نتیجه اسکان اقشار 
کم درآمد در اراضي پیراموني، اعمال محدودیت هایي در زمینه 
استقرار صنایع و کارخانه ها در قلمرو بالفصل شهر و نظایر آن. 
عوامل فوق موجب افزایش  و پخش جمعیت و فعالیت و گسترش 
قلمرو منطقه کالن شهري تهران شده است )مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهر تهران، 1384(. به این ترتیب در حالي که در 
سال 1345 شهرتهران با جمعیت حدود 2.7 میلیون نفر نزدیك 
به 80 درصد جمعیت شهر- منطقه تهران را به خود اختصاص 
مي داد، در سال1384 و با افزایش جمعیت شهر تهران به بیش 
از هفت میلیون نفر این نسبت به 60 درصد کاهش یافته است 
)احمدآخوندی  وهمکاران،1386، 6(. این به مفهوم توزیع بیشتر 
از کالنشهر مرکزي  فعالیت در گستره اي وسیع تر  جمعیت و 
است. محدوده  تهران  )عملکردی(  منطقه کالنشهری  تقویت  و 
منطقه کالن شهري تهران، دربرگیرنده استان های تهران ) به 
استثناي شهرستان فیروزکوه( و البرز است و مطابق با اطالعات 
سرشماري سال1385، شامل 12 شهرستان25 و 49 شهر بوده 
است. به گواه مطالعات صورت گرفته ی اخیر )حاجی پور، 1387؛ 
احمدآخوندی وهمکاران،1386؛ مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر 
تهران،1384؛ پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1382(، 
تثبیت واقعیتي به نام منطقه کالنشهري تهران یا شهر– منطقه 
تهران اکنون امري غیرقابل انکار است، اما در زمینه برنامه ریزي 
و مدیریت این منطقه،  اقدام جدي صورت نگرفته است و همچنان 

از تفرق سیاسی و عملکردی رنج می برد. 
گرفته  مطالعات صورت  معدود  اساس  بر  دیگر  از سویی 
 Schäfer,2004;Marefat, 2004;Beaverstock, Taylor and;(

Smith ,1999 Short ,2004(  تهران اگرچه از نظر برخی معیارها 

)به ویژه معیارهای جمعیتی( از شواهدی از شکل گیری شهرهای 
جهانی برخوردار است و می تواند با منظور نمودن تحوالتی در 
سطح نظام مالی، اقتصادی و سیاسی– اجتماعی کالن کشور 
به آماده سازی خود برای مواجهه فعال با جریان جهانی شدن 
بپردازد، اما دارای فاصله قابل توجهی با منزلت شهر جهانی است 
و به دلیل مقاومت ناشی از موانع ایدئولوژیك در برابر پذیرش 
بیشتر عملکردهای بازار سرمایه داری یا ”غربی” و مهم تر از آن، 
پیامدهای این پذیرش، در خارج از شبکه شهرهای جهانی قرار 

 .)Short , 2004( گرفته است
رقابت پذیری  شاخص  بندی  رتبه  منظر  از  تهران  جایگاه   
که  چرا  است؛  سازگار  ارزیابی ها  این  با  نیز   22)GUCI(شهری
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 ،)Ni and Kresl ,2010( گزارش شاخص رقابت پذیری شهری
تهران را در رتبه 332 ام رقابت پذیری شهری و میان شهرهای 
کراچی پاکستان و کلکته هند رتبه بندی می نماید. جالب آنکه برخی 
رقبای منطقه ای تهران، رتبه های مناسبی در این زمینه دارند27.  
شاید به همین جهت باشد که ارتقای سطح رقابت پذیری شهری، 
می تواند به عنوان مهم ترین ماموریت نظام حکمروایی در شهر-

منطقه تهران مطرح شود.  

7.فرصت ها و چالش های حکمروایی 
کالنشهری در تهران 

موجود  گرفته  صورت  مطالعات  که  همانگونه  تهران 
بصیرت،1389؛  و  پور  برک  وهمکاران،1386؛  )احمدآخوندی 
کاظمیان و پرهیزگار، 1384؛ مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر 
تهران،1384 ؛ پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1382، 
اسدی، 1389( نیز تاکید دارند، فاقد ساز و کار  مطلوب هماهنگي، 
همکاري و همیاري28  یا حکمروایی یکپارچه کالنشهری در سطح 
منطقه کالنشهری تهران است و از این رو با چالش های متعددی 
از جمله تفرق سیاسی، تفرق عملکردی، ضعف مشارکت عمومی، 
ضعف منابع مدیریتی و غیره مواجه است.  برپایه مطالعات مزبور، 
مهم ترین فرصت ها و تهدیدها و  نیز نقاط قوت و ضعف اداره 
شهر-منطقه تهران را می توان به شرح تحلیل راهبردی مندرج در 

جدول 3 خالصه نمود:
شاید بتوان اینگونه گفت که شهر-منطقه تهران نیازمند چارچوب 
از حکمروایی کالنشهری مبتنی بر اصول حکمروایی خوب است 
که واجد ظرفیت های الزم و متناسب با جایگاه پایتختی تهران 
باشد. مهم ترین مختصات چارچوب مطلوب مورد نیاز را می توان 
شامل موارد زیر خالصه نمود )کاظمیان و پرهیزگار، 1384؛ 
مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران،1384؛ پژوهشکده 

اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1382(: 
-  برخورداری از هماهنگي عمودي بین سطوح ملي- منطقه 
اي- محلي، همکاري  بین نهادهاي حکومتي و همیاري بین نهادهاي 
حکومتي، عمومي و بخش خصوصي، تشکل هاي غیردولتي، افراد 

و خانوارها  به منظور سیاست گذاري ها و تصمیم گیري ها 
-  برخورداری از دید و  بینش استراتژیك

-  شکل گیری به عنوان برآیند کلیه  ی نیروها و گروه هاي 
ذي نفع و ذي نفوذ در اداره منطقه به شیوه اي کامالً مردم ساالرانه 

جدول 3- تحلیل راهبردی وضعیت موجود اداره شهر-منطقه تهران.

ماخذ: )جمع بندی مقاله حاضر برپایه ی: احمدآخوندی وهمکاران،1386؛ برک 
پور و بصیرت،1389؛ کاظمیان و پرهیزگار، 1384؛مرکز مطالعات و برنامه 
ریزي شهر تهران،1384 ؛ پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،1382و 

اسدی، 1389(

فرصت ها و چالش های حکمروایی کالنشهری  خوب در عصر
جهانی شدن

و مبتنی بر اصول مشروعیت، شفافیت و پاسخگویي  
-  تالش جهت خلق محیط سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و 
کالبدي مناسبي براي زندگي، کار و  جذب سرمایه گذاري هاي 

منطقه اي و بین المللي
-  تالش جهت برقراری برابری و عدالت منطقه ای 

اکنون برپایه این جمع بندی که تهران شهری جهانی محسوب 
نمی شود و نیز با عنایت به ابعاد تحلیل راهبردی مبتنی بر مطالعات 
مختلف مورد استناد و مطابق با نتایج اصلي تحلیل تلفیقي انجام 
شده در پژوهش حاضر، مهم ترین فرصت ها و چالش های پیش 
روی حکمروایی کالنشهری خوب در عصر جهانی شدن، مبتنی بر 
چارچوب پیشنهادی پژوهش حاضر را می توان به شرح جدول 4 
خالصه نمود. جدول مزبور همچنین مهم ترین نتایج محتمل حرکت 

به سوی تحقق اصول مزبور را بیان می دارد:  
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جدول 4- فرصت ها، چالش ها و نتایج تحقق چارچوب پیشنهادی حکمروایی کالنشهری شایسته در شهر- منطقه تهران.



13

جهاني شدن فرایندي است پیچیده که بر جنبه هاي مختلف 
زندگي همه مردم در ابعاد اقتصادي،سیاسي و فرهنگي تأثیرگذار 
جریان، صاحبان  سرمایه های سیال  این  تاثیر  تحت  و  است 
بین المللی تالش می نمایند، بهترین موقعیت ها برای سرمایه گذاری 
را بیابند. طرح مفهوم شهرجهاني و شناسایي منافع مرتبط با این 
شهرها نیز سبب شده است تا بسیاري از دولت هاي ملي و نیز 
حکومت هاي شهري، در راستاي تقویت موقعیت شهرهاي خود 
به عنوان شهرهاي جهاني تالش نمایند. چراکه هر شهر، منطقه یا 
کشوري که بتواند توان رقابت خود را میان شهرها و مناطق دیگر 
که در پي کسب جایگاه شهري در سلسله مراتب جهاني هستند 
افزایش دهد، موفقیت بیشتري در کسب سرمایه گذاري ها و به تبع 

آن افزایش سطح کیفي مکان هاي مرتبط خواهد داشت. 
ناخواسته، چه  یا  منطقه ها خواسته  این شرایط، شهر-   در 
»جهانی«، »در حال جهانی شدن« و یا »غیر جهانی« باشند، در 
عصرجهانی شدن اقتصاد، برای جذب هرچه بیشتر سرمایه های 
سیال بین المللی با یکدیگر در رقابتند و این امر، تحول در رویه های 
سیاستگذاری و حکمروایی را به منظور خلق  ایجاد محیط های امن 
و مطلوب برای سرمایه گذاران ضروری می نماید. براین اساس، 
جهانی شدن، باعث شکل گیری نوعی دگرگونی در حکمروایی 
کالنشهری و اهمیت یافتن جایگاه نهادهای حکمروایی کالنشهری 
به عنوان کانون های سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام به منظور 
ارتقای سطح رقابت پذیری شهر-منطقه ها و توسعه اقتصاد محلی 

و منطقه ای شده است.  
اداری  شیوه های  بر  اقتصادی  شدن  جهانی  تاثیرات  البته 
کالنشهرها و همچنین بر نقش حکومت های کالنشهری، در حوزه 
هایی چون اثرات اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی آن و اطمینان 

از رعایت عدالت منطقه ای و نادیده گرفته نشدن فقرا و گروه های 
کم درآمد مورد انتقاد هم بوده است و از این رو، توجه به اصول 
حکمروایی خوب با جهت گیری دستیابی به پایداری فراگیر شهر- 
منطقه می تواند مّدنظر قرار گیرد. به بیانی دیگر، پی گیری معیارهای 
حکمروایی خوب، می تواند اطمینان بیشتری از نادیده گرفته نشدن 
اهداف اجتماعی توسط مدیران و سیاستگذاران به هنگام توجه فزاینده 
به ابعادی چون رقابت پذیری، کارآفرینی، بازاریابی و برندسازی 

شهری  و توسعه اقتصادی در شهر- منطقه ها، فراهم نماید.
بدین سان، در مقاله حاضر، چارچوبی هنجاری از حکمروایی 
کالنشهری خوب پیشنهاد شد. چارچوبی که ضمن پی گیری ابعاد 
هنجاری حکمروایی خوب، ارتقای رقابت پذیری شهری را به 
عنوان ماموریت ویژه خود در عصر جهانی شدن برگزیده است 
و ضمن تالش در زمینه نقش آفرینی فعال در حوزه دیپلماسی 
شهری و حکمروایی جهانی، به نیاز حکمروایی یکپارچه و خوب 
شهر- منطقه ها به منظور فائق آمدن بر چالش های تفرق سیاسی 
و عملکردی حاکم بر آنها، در جهت ارتقای سطح زیست پذیری و 
عدالت فضایی  توجه می نماید. روشن است که شرط تحقق چنین 
چارچوبی، پذیرش ضرورت تجدید ساختار و تغییر مقیاس در 
حکمروایی قلمرویی، پی گیری رویکرد توسعه دموکراسی محلی 
اداری، سیاسی و مالی(، و پاسخ به  و تمرکززدایی)در اشکال 
اقتضائات عصر جهانی شدن چون  تربیت شهروندان جهانی است. 
با این حال به نظر مي رسد علی رغم برخی تاکیدات برنامه ای، در 
ایران، مواجهه فعال با پدیده جهانی شدن و به ویژه جایگاه موضوع 
رقابت پذیری شهر- منطقه ها برای سیاستگذاران و تصمیم سازان 
به خوبی شناخته نشده و ساز و کار خاصي  براي  بهره برداري از 
توان هاي نهفته این پهنه ها در شرایط خاص اقتصاد جهاني شده که 

نتیجه

فرصت ها و چالش های حکمروایی کالنشهری  خوب در عصر
جهانی شدن

ماخذ: ) جمع بندی مطالعه حاضر بر پایه صنایع مختلف مورد بررسی(
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