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شهرهاي  كالن درجهاني شدن نمودهاي  نوين بهيرويكرد
 كشورهاي جنوب
  

     ***  محمد تقي معصومي، **  رسول ملكي نظام آباد، *  مهرداد نوابخشدكتر 
  12/08/88: الهـ  تاريخ دريافت مق

                                        16/10/88: تاريخ پذيرش نهايي
  

   :چكيده
هـا و جايگـاه بالنـدگي شهرنـشيني      انسان2اجتماعي، انديشه ، تعامل     1ن سال است كه شهرها كانون فرهنگ      هزارا  

هـاي  ها و بافـت   ها، شهرك  دهكده ها، آبادي گر چه از هنگام پيدايش انسان در كره زمين، اكثريت افراد در           . هستتند
    زمـان وقـوع      مـيالدي  و دهه پاياني قرن بيـستم     ويژه د ه  و ب قرن بيست و يك     فرا رسيدن   با  اند اما   زيستهجمعي مي 
يكي از اين دو رخداد، شهري شـدن جهـان و ديگـري ظهـور               .  حيات بشري است   تاريخجهاني در   مهم  دو رخداد   

دسـت و فراگيـر      هاي كشورهاي جنوب از يك ماهيـت عينـي يـك          رشهكالن  در اين ميان     .شهرهاي جهاني است  
 تـاثيرات سياسـي،      بـر آن اسـت تـا       پـژوهش حاضـر   . انـد جهاني قرار گرفته  برخوردار نبوده و تحت تاثير عوامل       

 با مطالعه   داده تا بررسي  قرار     هاي كشورهاي جنوب مورد     رشه و فرهنگي جهاني شدن بر كالن      اجتماعياقتصادي،  
  در جهـت سـاماندهي و برنامـه ريـزي    يتطبيقي و استفاده از تجربيات كشورهاي توسعه يافته، راهكارهاي مناسـب    

   . اتخاذ گردد جنوب كشورهايشهرهايكالنشهري در
  
  

  7هاي شهري، سامانه6مدرنيسما پس،5 مگاالپليس،4، كشورهاي جنوب3جهاني شدن :كليد واژه ها
  
  

  

                             Email:Mehrdad_Navabakhsh@yahoo.com                                    )مسئول مكاتبات(. شناسي شهريدانشيار گروه دكتراي جامعه*
  :maleki.rasoul@yahoo.com Email  . ن، ايران تهراريزي شهري واحد علوم و تحقيقاتدانشجوي دكتراي تخصصي جغرافيا و برنامه** 

 Email:taqi_rs@yahoo.com            .   ايران ،وم تحقيقات تهرانلريزي شهري واحد عنامهدانشجوي دكتراي تخصصي جغرافيا و بر*** 
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  مقدمه
  بـه مثابـه يـك مكـان واحـد            جهـان    جهاني شدن به معني متراكم شدن جهان و انباشت آگاهي در دنيا است و در تفكر و عمل                   

  .نوان بخشي از يك مجموعه بزرگتر بپذيرندعه ويژه افراد مجبورند موجوديت خود را به گردد كه در آن جوامع ملي، بقلمداد مي
 را دسـتخوش تغييـر و       اجتمـاعي   و هاي سياسي، فرهنگـي   ولي همه نظام   اگر چه پديده جهاني شدن در حوزه اقتصاد مطرح شده           

اده هـر چـه   بنابراين جهاني شدن، اسـتف . اندها نيز به نوبه خود جهاني شدن در حوزه اقتصاد را تقويت نموده     و اين نظام   تحول كرده 
تر از منابع و امكانات جهان  براي رفاه حال افراد بشر و مبارزه با بي عدالتي اسـت و بـراي دسـت يـابي بـه ايـن اهـداف                                 مطلوب

  .)30، 1386، نصيري( گيرد  مد نظر قرار مي8  غير دولتيهايها و سازمانهمكاري هر چه بيشتر دولت
، سياسـي، فرهنگـي و افـزايش    اجتمـاعي و همگون شدن آن در ابعاد اقتصادي،        جهاني شدن به معني وحدت و يكپارچگي جهان           

هـاي  پديده جهاني شدن در انقالب در ارتباطات، يعني پيشرفت فن آوري اطالعاتي، بوجود آمـدن شـبكه                . مبادله در اين ابعاد است    
 وسايل حمـل و نقـل سـريع          و ر، تلفن همراه  هاي شخصي و تجهيزات ارتباطي، ماهواره، نماب      ، رايانه )اينترنت( جهاني اطالع رساني  

  . )159، 1383 ،جغرافياي سال سوم انساني( گيردسرچشمه مي
كنند كـه مشخـصات زنـدگي در جوامـع     دانند و چنين بيان ميمدرن مياانديشمندان جهاني شدن را مقارن با عصر پس     بسياري از   

را  شمرد بلكـه آن    گوناگون را مجاز مي    تصورات نه تنها التقاط و      نپسامدرعصر  . يست از بارزترين عالئم جهاني شدن است      پسامدرن
هاي فيليپيني در دوبي، كـارگران تـرك در   ها التقاطي است مانند، مستخدمهدر عصر پست مدرن، ذوق و سليقه   . كندترغيب هم مي  

  و  گـوش دادن   ييكـا يي، موسيقي جاما  ها، عطر فرانسوي زدن، لباس انگليسي پوشيدن      آلمان، خريد استديو فيلم هاليود توسط ژاپني      
  .)137، 1378، ييشكو( هاي التقاطي در عصر جهاني شدن هستندي از سليقهيهاها همگي نمونهالپليساي در مگا هاي شيشهبرج
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هاي مختلف جهان حداقل در ميان فرهيختگان ها در بخش فشردگي زمان و فضا، آگاهي همزمان از اتفاقات جهان، روندها و ايده             
  .)29، 1381 ،بهكش(هاي بارز جهاني شدن در عصر حاضر است دنياي پيشرفته از ويژگي

نظام جهاني توليد، بازار، امورمالي، خـدمات، ارتباطـات،         . افتدشهرهاي بزرگ اتفاق مي    در كالن  خصوصاًجهاني شدن در شهرها و        
تغييرات جهاني اقتصاد، فرهنـگ و      . گيرد از طريق شبكه شهرهاي جهاني شكل مي       ييفرهنگ و سياست در حال ظهور از نظر فضا        

  .)sassen, 1996, 71( داردسياست اثرات زيادي بر تجديد ساختار شهرها در اطراف جهان 
 راهي جز تكيـه    21شهرها براي كسب جايگاه رفيع خود در فرايند جهاني شدن و زنده ماندن در برابر تحوالت پر شتاب قرن                    كالن  

فرايندي كه در آن شهروندان بـا سـهيم شـدن در            . هاي غير دولتي و داوطلب ندارند     بر مشاركت آگاهانه شهروندان و به ويژه تشكل       
هـاي  ييهاي اداره شـهر را كـاهش و بـر توانـا           ميمات اثر گذار بر زندگي خود و جامعه شهري و با درك حقوق شهروندي، هزينه              تص

  ./http://www.Hamkelasy.com/content/view/753""  مديريت شهري بيافزايند
شهرها به طور فزاينده در معرض      .  است يك عامل اصلي در تغييرات شهري، افزايش ارتباط و وابستگي شهرها به روندهاي جهاني               

افزايش روندهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي در مقياس جهاني، پيش نياز درك تغييرات شهري در اطراف                 نفوذهاي جهاني هستند  
 ي نيروهاي محلي و جهاني در برخي از شهرها مهمترين توسعه مطالعات شـهري             يدر واقع بررسي كاركرد متقابل و پويا      . جهان است 

  .Brunn & William, 1991,87) ( شوندمعاصر تلقي مي

  
  روش تحقيق

بـا   شهرهاي كـشورهاي جهـان سـوم   در اين مقاله كليات، مفاهيم، روندها، رويدادها و تاثيرات مثبت و منفي جهاني شدن بر كالن                
  .مطالعه قرار گرفته استاي مورد بررسي و استفاده از روش مطالعه تطبيقي با تكيه بر مطالعات اسنادي و كتابخانه

  
  هااهداف و پيش فرض

هاي اعمال شده در جهت تعادل      هدف كلي در اين بررسي ارائه تصويري از نظام نامتعادل جهاني شدن بر توسعه شهرها و سياست                  
ـ            حلبخشي در سطح جهاني و ملي به منظور دستيابي به راه           ـ ف  هاي مناسب در تحكيم جايگاه هر يـك از شـهرهاي مختل  ه ويـژه  ب

 عمـومي از اثـرات جهـاني شـدن اقتـصادي،     ر بنابراين تصوي. در فرآيند جهاني شدن است  ي كشورهاي در حال توسعه    كالن شهرها 
ظهور فرهنگ جهاني    هاي متحرك، بر شهرها كه شامل رقابت فزاينده بين شهرها  براي جذب سرمايه             سياسي  و فرهنگي ي،عاجتما

:                                                                   كهالتبا اين سوا. گرددشود ارائه ميري شهري در كارآفريني ميشهر نشيني و نيز افزايش سياسي كا
              در فراز و نشيب تحوالت جهاني شدن، در اشكال روند شـهر و شـهر نـشيني در كـشورهاي در حـال توسـعه چـه تغييراتـي                              -1-1

                                                                حاصل شده است؟

  هاي جهان سوم چگونه بوده است؟رهاي بومي شهر تاثيرات جهاني شدن بر دگرگوني ساختا-1-2
شهرهاي جهان سـوم  هاي اخير و در نتيجه جهاني شدن در  سالي  تحقيق حاضر در جستجوي تجسم و درك واقعياتي است كه ط        

                                                                            . به بررسي آنها خواهيم پرداختمطالعه تطبيقياتفاق افتاده است كه در چهارچوب 
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     مباني نظري تحقيق
             

 بزرگ تحقق يافته است و اين شهرها خارج از مقيـاس اقتـصادي              تصور عمومي بر اين است كه استقرار جمعيت اكثراً در شهرهاي            
هـاي خـاص جهـت      هاي اقتصادي قادر به جلوگيري از رشد آنها نيستند، لزوماً سياست          ساز و كار  ي كه   ياند و از آنجا   بهينه رشد يافته  

                                                         .ي و توسعه مراكز شهري بايد گسترش يابديتشويق عدم تمركز، تعادل فضا

 10رسيم كه گرايش بـه قطبـي شـدن    در كشورهاي در حال توسعه به اين نتيجه مي        9با بررسي تحوالت نظام سلسله مراتب شهري         
 ثبات نسبي جمعيت شهرهاي متوسط و بـاالخره    تسمروند تغييرات به    اي و   شهرهاي منطقه هاي جهان سوم و سپس كالن     پايتخت

ـ     ه ب. باشدفزايش تعداد شهرهاي كوچك در جهان  مي  ا عنـوان شـهر اول از هـر لحـاظ از     ه عنوان مثـال در كـشور ايـران، تهـران ب
با پايتخـت و شـهرهاي بعـد از         بسياري  شهرهاي مشهد، اصفهان و تبريز نيز فاصله         است و كالن   واجد فاصله بسيار  شهرهاي بعدي   

  .)1372،170 ،نظريان( دارند خود 
  ي كـه جهـان در حـال توسـعه را          يكـشورها  امـروزه . گذرانـد جديدي در شهر نشيني را از سر مي        ال حاضر جهان عصر كامالً    در ح   

ي اسـت   يشهرنشيني توام با فقر و كثرت جمعيت يكي از مهمترين فرآيندها          . انددهند با باالترين آهنگ شهرنشيني مواجه     تشكيل مي 
شهرنشيني به طور كلي تقريباً به عنوان نشانه مستقيم مدرن بودن،           .  متاثر كرده است   20 را در قرن     كشورهاي جهان سوم    است كه   

امـا ايـن رابطـه سـاده        . اند تاريخ،  صنعتي شدن و شهرنشيني در كنار يكديگر ظهور كرده           يط. شودتوسعه و رشد اقتصادي تلقي مي     
قـرار بـوده، در طـول چهـار دهـه گذشـته دسـتخوش               يكنواخت كه بيش از شش هزار سال، يعني از زمان ظهور نخستين شهرها بر             

  .دگرگوني بنياني شده است
 

  جهاني شدن اقتصادي و شهر
 

شناسـي حـاكم در ترسـيم    دو راهبـرد روش ) 1995 (11اسميت. نظام شهري جهاني در اقتصاد جهان مجسم و با آن در ارتباط است   
  .ايبطه و را12نسبي. ستي نموده ايسلسله مراتب شهري جهاني را شناسا

         ،  )13هـاي چنـد مليتـي     به عنوان مثـال شـمار دفـاتر مركـزي شـركت           ( راهبرد نسبي شهرها را بر اساس امتيازات منحصر به فرد             
                   هـا  اي از گـره   ي مجموعـه  يدر راهبردي كه بر پايـه ارتبـاط اسـت، برعمـل متقابـل بـين  شـهرها بـراي شناسـا                      . كندبندي مي رتبه
. ميزان رقابت جهاني و روابط جهاني با هم تفـاوت دارنـد  پايه شهرها بر  .)Smith,1995,106( شود شبكه شهري جهاني تمركز مي   در

ي و پيدايش بنيادهاي متاخر اقتصاد شهري و تسريع الگوهاي كلي شهرهاي برنده يـا               يبندي رقابت و روابط جهاني، براي شناسا      رتبه
         بنـدي شـهرهاي    تـوان آنهـا را بـراي رتبـه        ي هستند كـه مـي     بسيارمعيارهاي  . ني بسيار ارزشمند است   بازنده در يك بازار شلوغ جها     

  .Friadmann,1986,83)( كند هفت شاخص را پيشنهاد ميبندي شهرها براي رتبه)1986 (14جان فريدمن. سراسر دنيا به كار برد
  
  TNC دفاتر مركزي -2                                              مراكز مالي عمده-1
   رشد سريع بخش خدمات تجاري-4                                          موسسات بين المللي-3
   حمل و نقل-6                                             مراكز مهم توليدي-5
   اندازه جمعيت-7
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 را بـراي  15د ارتباطات از راه دور، كيفيت زندگي، امور بين الملل و مركزيت فرهنگـي           محققان معيارهاي جديدي مانن    زبرخي ديگر ا    
هـا،  در اقتصاد جهاني سودمندي و رقابت شهرها بواسطه ميزان قـدرت فرمانـدهي شـركت       . كنندبندي شهرهاي جهاني بيان مي    رتبه

كـه    ييدر سيـستم جهـاني، شـهرها       .شوده دور تعيين مي   المللي ارتباط از را   هاي بين موسسات مالي در رده جهاني و اتصال به شبكه        
هـا  هاي تجاري و تنظـيم راهبـرد شـركت        گيريها هستند، مراكز فرمان جهاني براي تصميم      شمار زيادي دفاتر مركزي شركت    واجد  

شـهرهاي   كـالن  هاي چند مليتي بدون تناسـب در       شركت از بزرگترين شركت    500بيش از    دفاتر مركزي    هم اكنون   . اندناميده شده 
  .)33-36، 1384 رناي شورت،( اند در نيويورك، لندن و توكيو قرار گرفتهبه ويژهبزرگ كشورهاي توسعه يافته و 

هاي كشورهاي توسعه يافتـه نفـوذ و برتـري        قرن گذشته، شركت   5در طول بيش از     .  روند جديدي نيست   16جهاني شدن اقتصادي    
بـا ايـن وجـود      . انـد هاي تجاري و توليدي پرداخته     جهان گسترش داده و به توسعه فعاليت       طقبسياري از منا  هاي  خود را در سرزمين   

ـ   آهاي مربوط به فن   جهاني شدن اقتصادي در سايه عوامل مختلفي از قبيل پيشرفت          ويـژه سياسـت آزادسـازي در سراسـر         ه  وري و ب
ملـي امـور اقتـصادي، گـسترش        ، برداشتن موانع    مهمترين ويژگي جهاني شدن اقتصادي     .جهان، سرعت زيادي به خود گرفته است      

. المللي در اين فراينـد اسـت  هاي فرا مليتي و نهادهاي بينهاي تجاري، مالي، توليدي و رشد فزاينده قدرت شركت   المللي فعاليت بين
              . باشـد نـابرابر مـي  گـذاري فزاينـده در چنـد كـشور فراينـدي      ويژه با تمركز تجارت و سـرمايه ه  در حالي كه جهاني شدن اقتصادي ب      

  .)7، 1386 ،ساعي( اند همه كشورها به طور چشمگيري تحت تاثير اين فرايند قرار گرفتهاما تقريباً
وجود آمده اسـت و     ه  هاي شهري ب  شهرهاي جهان سوم از نظر تغيير كاربري      اي در كالن  هاي اخير تغييرات قابل مالحظه    در سال     

مراكز خريد و  و هاي الكترونيكي، كافي نتهاي چند مليتي، مغازهها تغيير كاربري داده  و به دفاتر شركت       كارگاه ها و بسياري ازمغازه 
، 17شـهرها  مركز تجـاري      در قسمت  به ويژه ها  بنابراين به تبع جهاني شدن و تغيير كاربري       . اندفروش گوشي تلفن همراه تبديل شده     

 مركز تجاري شهر    اكثر مبادالت اقتصادي در   . ين قسمت ازشهر به رشد عمودي روي آورده است        ها باال رفته و ا    قيمت زمين و مغازه   
          در حقيقت امروزه بخـش مركـز تجـاري شـهر، توليـد كننـده و               . گيردهاي پيشرفته ارتباطي مانند  اينترنت انجام مي       طريق رسانه  از

  .)284-298، 1368 ،فريد( باشد و صادراتي ميهاي بزرگ توليديصادر كننده نيست بلكه مركز دفاتر شركت

  
  اجتماعيتاثيرات فرهنگي و 

 .  انـد اي شـده   سـاختاري عمـده     وتحوالت ها سال گدشته دستخوش دگرگوني    50 شهرهاي كشورهاي در حال توسعه در        ازبسياري    
به علت اينكه   . ب رخ داده است   ييقا و حوزه كارا   ي بوده كه در آسيا، آفري     يويژه اين تحوالت ناشي از فرايندهاي شتابان استعمار زدا        ه  ب

. شـوند ها هر چه بيشتر به هم نزديك مي ايجاد خطوط جديد ارتباطي و حمل و نقل و تغيير شكل تجارت و رسانه واسطهها به   انسان
مل متمركز پنداشـته    ي با تعا  يهاشهرهاي جهاني مكان  . ي بيشتري را جلب كرده است     يبنابراين مفهوم شهرهاي جهاني توجه جغرافيا     

  .اند، و فرهنگي مهمي در انباشت سرمايه بر عهده گرفتهاجتماعيشوند كه نقش اقتصادي، و مي

هر چند محتمل است كه اين اصطالح بيشتر        . اندهمانطور كه گفته شد همه شهرهاي جهاني در كشورهاي توسعه يافته واقع نشده              
 و افزايش اهميت برخي مراكـز شـهري         يياما مهم بودن شهرهاي آسيا    .  گيرد در بر مي   شهرهاي واقع در آمريكاي شمالي و اروپا را       

         شـهرها ماهيـت    ايـن چـون . هاي مربوط به شـهرهاي جهـان سـوم افـزوده اسـت     پردازيآمريكاي التين، ابعاد جديدي را به نظريه    
شـگفت آور   .گيرندادي و فرهنگي كالن رايج قرار مي   پر تحركي دارند و پيوسته دستخوش تحوالت ناشي از شرايط اجتماعي،  اقتص            

 نيست كه در دهه گذشته مسئله چگونگي تاثير جهاني شدن بر شهرهاي كشورهاي در حال توسـعه توجـه روز افزونـي را بـه خـود                           
          ني و هاي اخير مطالعات شهري از طريق تالش براي تحليل رابطه بين توسـعه سـاختاري شـهرهاي جهـا                  در سال . جلب كرده است  
اقتصاد جهاني و فرآيندهاي اجتمـاعي و       .  انگيخته است   بر هاي اقتصاد كالن، توجه زيادي را به موضوع جهاني شدن         سياست گذاري 
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شـوند  هاي اجتماعي و سياسي شهر متأثر مـي       گذارند و در نتيجه آن سازمان     فرهنگي بر ساختار شهر و محيط ساخته شده آن اثر مي          
 .          )180، 1384 ،پاتر(

در شهرهاي كشورهاي در حال توسعه، مانند هر جاي ديگر، دسترسي به نيازهاي اوليه نـه تنهـا تحـت تـاثير گـزينش اقتـصادي                            
هـاي مختلـف   منطقي و ميزان دسترسي به منابع قرارداد، بلكه از فرآيندهاي سياسي و اجتماعي كه به دسترسي نابرابر در بين گـروه           

دهد، پايه و اساس درستي     هاي قومي و طبقاتي را كاهش مي      اين ديدگاه كه زندگي شهري تفاوت     .پذيردز تأثير مي  انجامد ني مردم مي 
شوند كه تشديد تفاوت و تمايز بين ساكنين      مواجه مي  ييهازيرا همه شهرهاي سراسر جهان در هنگام ركود اقتصادي با بحران           ندارد

 هستند پس توسعه يك شهر دقيقاً با رفاه سـاكنان           يي مردم همان منابع نها    ) 1989(18يموناگر مطابق گفته س   . آنها را به همراه دارد    
   تواند در جهت استقرار دموكراسي، عـدالت اجتمـاعي و برابـري تـالش و               نيروي كار سالم و تحصيل كرده بهتر مي       . آن مرتبط است  

هاي اوليه شهروندان بر ميـزان نـابرابري اجتمـاعي در شـهرها             بنابراين عدم برابري در تامين نياز     . در توسعه اقتصادي مشاركت كند    
تاكيد دارد كه اين نابرابري حاصل ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي متداول است كه جملگي تحـت تـاثير فرآينـد     

  .   )Simon,1989,93(جهاني شدن قرار دارند 
كند و يك فرهنگ جديـد بوجـود        ديد با فرهنگ بومي اختالط پيدا مي      فرهنگ ج . ها شده است   فرهنگ طجهاني شدن باعث اختال     

هـاي فرهنگـي در زمينـه    هاي پيش يك سـري كـشمكش     هر چند در سال    شوندها در فرهنگ غالب ذوب مي     خرده فرهنگ  .آيدمي
كـاهش  شـاهد  ه و ها در كشورهاي چند قوميتي وجود داشت اكنون بحث جهاني شدن درايـن زمينـه تـأثير گذاشـت                ها و زبان  قوميت

  .)11، 1386 ،سليماني(هاي آينده خواهيم بود ها درسالكشمكش

 
                                         شهرهاتاثيرات سياسي جهاني شدن بر كالن

آيـا بـه     در آغاز هزاره سوم ميالدي و قرن بيست و يكم يك پرسش محوري بر معرفت و انديشه آدميان سايه افكنده و آن اينكـه                           
        چرخد يا شـناخت و تفـسير مـا از جهـان دسـتخوش تحـول شـده اسـت كثـرت                      واقع جهان امروز تغيير كرده و بر مدار ديگري مي         

هاي پاياني قرن بيستم و آغاز هزاره سوم ميالدي، خبر از يك تحول بنيـادي در روش و بيـنش و   هاي نو مطرح شده در سال    انديشه
                          .دهد را ميپسامدرنهاي دوران تجدد و ورود به دوره موسوم به دانش

بينـي و  هاي جاري جهان است و  از سوي ديگر مبين نوعي جهـان   جهاني شدن از يك سو چهارچوب مفهومي براي تبيين واقعيت           
گـردد و  هاي قبـل بـاز مـي   امر به دوران البته سابقه اين  .انديشيدن درباره جهان به عنوان يك منظومه كالن و به هم پيوسته است     

شناسـي، پديـده جهـاني شـدن       از منظـر روش   .  تنها تظاهرات جديد آن اسـت      1960 در دهه  20مك لوهان  "19 دهكده جهاني  "نظريه
                                 .)9، 1380 ،كاظمي( هاي به هم پيوسته جهاني از نگاه جديدي مورد مطالعه و نقد و بررسي قرار گيرندشود  منظومهسياست سبب مي

زمـان    برخي متفكران جهاني شدن يك گزينه انتخابي نيست كه اراده كنيد آنرا بپذيريد يا نه، بلكه كارواني است كه هـم             اعتقادبه    
كشورها نيز توان متوقف كردن آن را ندارند و تنها چاره  پيوستن آگاهانـه               هاي دنيا به سرعت در حال حركت است و          در همه شاهراه  

 كه به هر دليـل در مقابـل مـوج    ييبه تعبير ديگر كشورها. و فعال به آن است و گرنه مانند خاشاكي در مقابل سيل برده خواهند شد         
  .                                     لف مستحيل خواهند شدفراگير جهاني شدن مقاومت كنند دير يا زود به انزوا كشيده شده و از جهات مخت

هاي غول آسـاي جمعيتـي      جمعيتي در شهر نشيني كشورهاي در حال توسعه افزايش تعداد مطلق مكان            -جنبه بسيار مهم سياسي     
تسهيالت بهتر پزشـكي و      به علت فراهم شدن      راين امر ناشي از كاهش آشكار ميزان مرگ و مي          .)1جدول  ( است كه پا گرفته است    
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.                                                                 هاي بهداشتي است در حاليكه آهنگ زاد و ولد مانند سابق در سطح باالي خود باقي مانده استمراقبت
  مبود مسكن و غذا و در نتيجه تـورم و افـزايش قيمـت كاالهـا و مـسكن                  اين امر باعث افزايش جمعيت جوان، افزايش بيكاري، ك          

     .ها را به دنبال داردشود و يك نارضايتي عمومي و ملي از حكومتمي
  

  1950سال   2000سال   
  رتبه شهر  )ميليون نفر(جمعيت به   رتبه  شهر )ميليون نفر(جمعيت به 

  1  نيويورك  3/12  1  مكزيكو سيتي  31
  2  لندن  4/10 2  ئولوسائوپا  8/25
  3  راين  9/6 3  شانگهاي  7/23
  4 توكيو  7/6  4 توكيو  7/23
  5 شانگهاي  8/5  5 نيويورك  4/22
  6  پاريس  5/5  6  پكن  4/20

  7  بوينوس آيرس  3/5  7  ريودوژانيرو  19
  8  شيكاگو  9/4  8  ييبمب  8/16
  9  مسكو  8/4  9  كلكته  4/16
  10  كلكته  6/4  10  جاكارتا  7/15
  11  لس آنجلس  4  11  لسآنج لس  9/13
  12  اوزاكا  8/3  12  سئول  7/13
  13  ميالن  6/3  13  قاهره  9/12
  14  ييبمب  3  14  مدرس  7/12
  15  مكزيكو سيتي  3  15  بوينوس آيرس  1/12

  35، 1384پاتر، : مأخذ                                                                               2000 و 1950بزرگترين شهرهاي جهان در سالهاي  -1جدول 
  

                        

  35، 1384پاتر، : مأخذ                                                                                                 2000بزرگترين شهرهاي جهان در سال  -2نمودار    

35، 1384پاتر، : مأخذ                                                                                              1950 بزرگترين شهرهاي جهان در سال-1نمودار   
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      شهر به كشورهاي جهـان سـوم تعلـق داشـت           4 تنها    شهر بزرگ اول دنيا    15 از   1950سال   در   شودكه مالحظه مي   طوري همان  
 بـه    شـهر بـزرگ دنيـا      15 از   شـهر  10، حـدود    2000 سال يعنـي در سـال        50اين در حالي است كه بعد از سپري شدن          ). 1نمودار  (

 ).          2نمودار( جهان سوم تعلق داردكشورهاي 

نـواحي متروكـه بـسياري در مركـز شـهر           . اندشهرهاي در حال توسعه به توسعه مجدد شهري پرداخته         ي از هاي اخير بسيار  در سال   
هـا،  هـاي اداري، مـوزه    سـاختمان . شوندهاي قديمي تخريب مي    ساختمان  .شوندتحت عنوان نوسازي و بازسازي تميز و بازسازي مي        

 اغلب به عنوان وقايع تبليغـاتي شـهري   ييهاي تماشا صحنه شونداث مي هاي مهم چند ستاره در مراكز شهرها احد       ها، رستوران گالري
تواند به شهر، شهرت جهاني بدهد و شـهر         ميزباني رويدادهاي مهم جهاني مانند ورزش يا اكران فيلم مي         . گيرندمورد استفاده قرار مي   

  .از لحاظ سياسي برتري نسبي بدست بياورد
عتبار جهاني براي شهر، يك حمايت رواني براي پيوستن به جرگه شهرهاي پيشرفته اسـت و                هاي المپيك عالوه بر ا    ميزباني بازي   

شـهرهاي جهـان سـوم      .  آوردآن شهر فرصت عظيم براي صدور فرهنگ ملي كشور خود، تجارت و معامالت بين المللي بدست مي                
كننـد تـا در    ميپسامدرنز خود را ملبس به لباس آنها هر روز بيشتر از ديرو. مانند ساير شهرهاي جهان خواستار جهاني شدن هستند 

شهرهاي خواستار جهاني شدن براي عملكردهاي فرماندهي و مسابقات جهاني رقابت           . رديف سلسله مراتب شهر جهاني قرار بگيرند      
  .دهداين عمل به شهر يك وجهه بين المللي و فرصتي براي نشان دادن خود مي. )2جدول( كنندمي
  
  

  

 سال  شهر ميزبان  يشهرهاي متقاض

  1980  مسكو  لوس آنجلس

  1984 لس انجلس _

  1988  سئول - بيرمنگام – پاريس - بلگراد-ناگويا

  1992  بارسلون   تورنتو- ملبورن– منچستر – بلگراد –آتن 

  1996  آتالنتا   منچستر– استانبول – برلين –بي جينگ 

  2000  سيدني  استكهلم– رم – كيپ تاون –بوينس آيرس 

  2004  آتن   تورنتو- ريوذوژانيرو – اوزاكا – شيكاگو –ستون بو

  2008  پكن   پكن- ورشو– سياتل –پترزبورگ 

********** - 2012  
      
  137 ،1384رناي شورت، : مأخذ                                         1998 -2012 شهرهاي ميزبان و نامزد براي بازيهاي تابستاني المپيك، -2جدول     
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 جهاني شدن و ساختار شهر در كشورهاي در حال توسعه

هـر چنـد كـه محتمـل اسـت ايـن       . انـد  در كشورهاي توسعه يافته واقع نشده "21شهرهاي جهاني "دانيم همه   كه مي  طوري همان   
گذشـته مـسئله چگـونگي    شگفت آور نيست كه در دهـه  . گيرداصطالح بيشتر شهرهاي واقع در آمريكاي شمالي و اروپا را در بر مي  

  .)Simon, 1989,114(  تأثير جهاني شدن بر شهرهاي كشورهاي در حال توسعه توجه روزافزوني را به خود جلب كرده است
اند اما غالباً از ماهيت اين تغيير بـه نادرسـتي برداشـت شـده اسـت در يـك سـو                      شهرهاي كشورهاي در حال توسعه در حال تحول         

 جهـاني، شـهرهاي     يي فـضا  -كه معتقدند به عنوان نتيجه جهاني شدن به ويژه در ارتباط با فـشردگي زمـاني               اند  هاي عمومي ديدگاه
. شـوند مـي   الگوهاي مصرف، فرهنگ عمومي و محيط ساخته شده  به همتـاي غربـي خـود شـبيه    نظركشورهاي در حال توسعه از   

، موسيقي  غربي، نمايش فيلم    "22 استعمار كوكاكوال  "ي از طريق  توان در فراگير شدن كاالهاي مصرفي غرب      هاي اين ادعا را مي    نشانه
ايـن پيامـدهاي آشـكار جهـاني        . هاي فرا مليتي در همه شهرهاي جهان سومي سراسر دنيا مشاهده كرد           هاي شركت غربي و فعاليت  

               نـدگي شـهري    هـاي غربـي بـه تـدريج بـر سـبك ز            شدن فرهنگي باعث شده تا بسياري از طرفداران آن اذعان كنند كـه فرهنـگ              
 ..انجامنديابند، و به همگن شدن سراسر جهان در حال توسعه ميتسلط مي

اول رشد شـتابان    . توان بين شهرهاي كشورهاي در حال توسعه و شهرهاي پيشرفته تميز قائل شد            به اعتبار وجود دو عامل مهم مي        
هاي بيعي جمعيت و دوم عامل تاريخي كه نشانه بارز آن فقر و نابرابري  شهري و افزايش ط    -كنوني شهرها در نتيجه مهاجرت روستا     

  .شوندكه اوج ثروت و خفيض فقر در كنار هم ديده مي طوريه ب. اجتماعي است
         .  شهرهاي كشورهاي در حال توسعه، گرايش به سكونت در نزديكي و اطراف مركـز شـهر نـسبتاً قـوي اسـت                       كالن در بسياري از     

 از منـاطق پيرامـوني      ييهـا هاي اخير گروه نخبگان، مركز شهر و بافت قديم شهر را رها كرده و به سوي بخـش                 د كه در دهه   هر چن 
 .)161، 1372 ،ييشكو( آورد كه در شهرهاي غربي به وقوع پيوسته استشوند، اين فرآيند تحوالتي را به ياد ميشهر جابجا مي

هاي طريق تالش براي تحليل رابطه بين توسعه ساختاري شهرهاي جهاني و سياست گذاري            هاي اخير، مطالعات شهري از      در سال    
 كـه تنهـا بـه       ييهـا پـردازي اين منشور جديد نسبت به نظريـه      . اقتصاد كالن، توجه زيادي را به موضوع جهاني شدن انگيخته است          

پردازد كه معتقد است اقتـصاد جهـاني و         به رويكردي مي  گيرد و   كنند، فاصله مي  فرآيندهاي داخلي اثر گذار بر ساختار شهر توجه مي        
 هـاي اجتمـاعي و سياسـي متـأثر     سـازمان  گذارد و در نتيجه آن،فرآيندهاي اجتماعي بر ساختار شهر و محيط ساخته شده آن اثر مي           

  .)1384،181 ،پاتر( شوندمي
  

  
  

 جهاني شدن و دوگانگي شهرهاي جهان سوم

در شهرهاي جهان سوم نيز همـان نيروهـاي اجتمـاعي،           . آيدهاي اجتماعي به شمار مي     بازتابي از نيرو   ييدر علم جغرافيا موقع فضا       
يكـي شـهر بوميـان و        .گـذارد  خاصي را به نمايش مـي      23هر شهر جهان سومي،  دوگانگي     .  شهرهاست   ييتعيين كننده ساخت فضا   

. در شهرهاي بومي بخش اصلي شهر، بازار مركزي شـهر اسـت          .  شهر امروزي كه در كنار يكديگر قرار دارند         يا روز ديگري شهر مد  
 گزينـي   ييگردد و نوعي جـدا    هاي شهري جدا مي   هر بخش از شهرهاي بومي بر پايه اعتقادات مذهبي و ساير عوامل از ساير بخش              

ــستي ــمحــيط زي ــود آورده اســته  را ب ــكو( وج ــي فاصــله  . )1379،177 ،ييش ــات حت ــاهي اوق ــديگ ــ كالب ــن دو بخــش از ش                       هر اي
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، اجتماعي گزيني   ييتر از همه در اين گونه از شهرها الگوهاي مشابه جدا           و مهم  كندرا از هم جدا مي    )  شهر امروزي  –شهر ديروزي   (
  .)28، 1377 ،ديويد دراكاسيس(  شونداقتصادي، و مكاني نيز تقويت مي

كند و هيچ گونه اصول شهرسازي در آنها رعايـت نـشده            ي تبعيت نمي  قسمت بومي شهر جهان سومي،  از هيچ طرح و نقشه شهر              
       . )91،  1372 ،ييشـكو (باشد  ها مي نشينها تنگ، تراكم جمعيت زياد در بيشتر موارد اين منطقه چسبيده به آلونك            ها و خيابان  كوچه.است

هـا و   هاي غيـر دولتـي،  بانـك       ارت جهاني، سازمان  هاي تج هاي چند مليتي، سازمان   در مقابل در قسمت پيشرفته شهر دفاتر شركت       
  .)323-329 ،1384 بهكش،(غيره قرار دارند 

  

  
  شهرهادر كالن  و تراكم انديشه  تراكم جمعيت-3 و 2تصوير 

  
  www.skyscrapercity.com :أخذم                                www.rupeenews.com :أخذم                               

      
اي از ديگر چـشم انـدازهاي قـسمت      هاي بلند مرتبه شيشه   اي، ساختمان هاي زنجيره هاي معروف، مراكز عمده فروشي، فروشگاه     هتل

 . شهر جهان سومي استكالن امروزي

            .  شهر جهان سـومي بيـشتر خـدماتي و گـرايش بـه سـمت وسـايل الكترونيكـي اسـت                      كالن   در قسمت پيشرفته   24كاربري زمين   
شهر كم اسـت و خريـد و فـروش و تجـارت              آمد و شد مردم و وسايل نقليه در اين قسمت از           .شهر در اين منطقه رشد عمودي دارد      

  .بيشتر تلفني است
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  گيرينتيجه
  

  شهرهاي جهان سوم شده است، افزايش بيش از حد جمعيت اين شـهرها بـه واسـطه                 اجتماعيآن چه كه موجبات تشديد وضعيت         
ان و ييمهاجرت به شهرهاي بزرگ، بصورت روياي همـه روسـتا  . ، در تمام ابعاد آن است 25هاي مختلف قومي و نژادي    مهاجرت گروه 

تواند ضمن رونق شهر نشيني به ساماندهي نظـام شـهري   البته جهاني شدن مي . )16،  1380 ،نظريان( ساكنين شهرهاي كوچك است     
 شـهري، ماهيـت شـهرهاي كـشورهاي در حـال      -هاي شتابان روسـتا  به بعد، مهاجرت1960هه از د. )49، 1386 ،نظريان( كمك كند   

اند، هاي گوناگون خود را از دوره پيش صنعتي حفظ كرده         توان گفت كه برخي از شهرها ويژگي      هر چند مي  . توسعه را تغيير داده است    
اكثر شهرهاي در كشورهاي در حـال توسـعه بـا توجـه بـه               . داني چشمگيري بر ساختار شهرها نهاده     هاي اخير آثار اساس   اما پيشرفت 

 خود هنوز هم از لحاظ دسترسي به ثروت، خدمات شهري، اشتغال و مامن مناسب، تفكيـك و از نظـر مكـاني جـدا                      اجتماعيساختار  
وجـود  . انـد ودهكنند كه شـهرهاي غربـي پيمـ        همان مسيري را طي نمي     "بنابراين شهرهاي كشورهاي در حال توسعه دقيقا       .اندشده

هـا و    مشهود است، از آنها قالب     هاي غير رسمي گسترده در اطراف اين شهرها كامالً        گاه، كه در سكونت   اجتماعيهاي شديد   نابرابري
  .هاي شهري منحصر به فردي ساخته استشكل

ـ . ي و جهان سـوم اسـت  آنچه كه اين برسي اجمالي بيش از هر چيز ديگر مشخص ساخته است ماهيت متمايز شهرنشيني جهان               ه ب
هاي مورد استفاده براي تدوين، نمايش و تحليل گذشـته، حـال و آينـده الگوهـاي رشـد شـهري اروپـا و                         روشن است كه مدل    ويژه

 با اين همـه بخـش اعظـم تحـوالت شـهري در             . آمريكاي شمالي براي برسي شهرهاي جهان سوم ارتباط و مناسبت چنداني ندارد           
              . كه شهرهاي غربي را شكل بخشيده است نزديكتر كرده استييسوم، آن را به نيروهاهاي اخير در جهان دهه
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