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 نهادهای عمتومی،  ، چونمرجانسبازیگرانی نامیان  دارهدف یِهمکاراست که در راسرای  یشهرکالنمناطق 
بتا هتدف    ایت  مااهته   ،بتا   پذیرد. مبرنی بر چارچوب مفهتومی می ی صورتمدنجامعه  و یخصوصی، حکومر

و « بارستوونا »یعنتی   ؛و یکت  در اروپتا  قترن بیستت   یشهرکالنبازنمایی راهبردهای حکمروایی برخی مناطق 
دو پرست  محتوری استت      به پاسخ جویرجس توصیفی و از منظری تطبیای در -با روشی تحویوی ،«هندن»

استروار استتو و    ییهتا ر گزابر چه مفاهی ، اصول و « یشهرکالنحکمروایی مناطق »نخست اینکه، گفرمان 
فتو  لهنتدن و    یشتهر کتالن مواجهه نظتام حکمروایتی دو منطاته     یهایاسرراتژساخرارها، اقرضائات و دوم، 

و ستاخرار   هتا نته یزمچه بود  استو ای  مااهه با تبیتی    شدنیجهانگیری از امواج خروشان بارسوونا( در بهر 
های گوناگون تشکیل ائرالفِ کنشگران مخروف در مایاسنشان داد که  مذکور یشهرکالنحکمروایی مناطق 

سیاستی منطاته    یرهبریابی قدرت و اخرالفات سیاسی همچون بارسوونا( باوجودل یشهرکالندر یک منطاه 
فضتایی   توسعه هایاسرراتژیریزی مد و در چارچوب آن پیراطراحی نظام حکمروایی کا از طریق یشهرکالن

از  رفتت بترون توانتد را   متی  لدر تجربته هنتدن(،   مسرای  مردم یمنبعث از آرا یشهرکالنمنطاه  و اقرصادی
های ای  پژوه  نشان داد کته  یافره ،باشد. از سوی دیگر دوران معاصر یشهرکالنهای فراروی مناطق چاه 

بتازی  » ینتوع بته هتای متاهوی،   بنا به پیچیدگی یشهرکالنبسیار پراهمیت مناطق  یگذاراستیساو ً حوز  
هتا و  اتختا  سیاستت   یشتهر کتالن هتای فتراروی حکمروایتی    بدل شد  و برای غوبته بتر چتاه    « چندناشی

در عصتتر جدیتتد  یاهمووتت یبتت، موتتی، یامنطاتتهرویکردهتتای همگرایانتته افاتتی و عمتتودی میتتان کنشتتگران  
هتا هنتوز   چوب آن، دوهتت ها و در چتار ، حکومت«زیچهمه شدنیجهان» باوجودو دوم نماید.می ریناپذاجرناب

 یشتهر کتالن حکمروایتی منتاطق    ینت یآفرنات  در هدایت، بسررسازی، تسهیل، پویایی و ای ه  سه  عمد 
 برعهد  و در اخریار دارند.
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 جستارگشایی
و ای اقرصتاد موتی و منطاته    مراکتز فرمانتدهیِ   مثابته بته « شتهرها کالن»اگرچه در قرن بیسر ، 

 ,Kunzmann)ندشتد متی  رشد و توسعه اقرصادی در اغوت  کشتورها، شتناخره    موتورهای کویدیِ

در  ی، مایاس تحویوی جدیدترشدنیجهاناز گفرمان رأثر مهزار  سوم و  با شروعاما  ،(37 :1998

بتا   (82  1386 لسترور، سنری  یشهرهاکالنی و عموکرد یکاهبد -ییساخرار فضا دیتجدنریجه 

ای جهتان  منطاه و و مدیریت شهری یزیربرنامهقدم به عرصه ادبیات « یشهرکالنمناطق » نام

 رانیت وزئتیهبار با مصوبه که در ایران، نخسری « یشهرکالنمناطق »یا « منطاهابَرشهر » نهاد.

و   یتتر مهت  جموته  (، از9  1392لاسدی،  نمود یافرند« های شهریمجموعه» عنوان( با 1374ل

شتوند کته اهگتویی    یکت  محستوب متی   وهای نوظهور قرن بیستر  و بیستت  تأثیرگذارتری  پدید 

مرفاوت و جدید از شهرنشینی، نظام اسکان، انتداز  شتهر، ستاخرار و ستازمان فضتایی در عصتر       

تعتدد و تکثتر   ایت  منتاطق عمومتاً بته ستب        (.48  1387پور، حاجیل اندجدید پدیدار ساخره

 درو هتا و...(  هتا، بخشتداری  ها، فرمانتداری لشهرداری ریزیو برنامه قومروهای حاکمیری پیوسره

 پتور لبرک ندمواجه 1«تفر  سیاسی» چاهشی بنیادی  با نام اب، سازهماهنگ هایچارچوبغیاب 

 (.208  1388، و اسدی

در ای  مناطق  و روزافزون بدیلیابی بیاهمیت ای  مناطق،رشد تفر  سیاسی در  با همزمان

در  یشتهر کالندر مایاس منطاه  تدابیریاندیشیدن هزوم  نیز ای وو منطاه توسعه اقرصاد موی

پتاردایمی   اخیتراً  در محافل دانشگاهی و عومتی  (Nelles, 2012: 2) شدنبا روندهای جهانی عاملت

 هتای ستنریِ  جتایگزی  شتیو   رویکردِ  مثابههب« 2یشهرکالنحکمروایی مناطق »عنوان  باجدید 

 .(Heiden, Koch & Kübler, 2013: 41)   استپدیدار شدگونه مناطق ریزی ای مدیریت و برنامه

در کشورهای  یشهرکالنمناطق  عموکردی آفرینیدر دسررس از نا  هایِنمونهمنطبق بر 

ای   3حکمرانی هاینظامبسیج ای و جهانی و نیز منطاههای محوی، موی، یافره در مایاستوسعه

، تمرکتز  ایت  مااهته  ، «شتدن موج فزایند  جهتانی »های از مزیت ایبیشینهمندی مناطق در بهر 

یکت  در اروپتا،   وقترن بیستت   یشتهر کتالن های برخی مناطق واکن  بیشرر بر بازنماییِخود را 

شتدن  در مواجهه با روند جهانی آنها ینیآفرنا ی گو تحویل چگون« هندن»و « ابارسوون»ویژ  هب

در « یشتهر کتالن ایتی منتاطق   حکمرو»متدی و اثربخشتی رویکترد    افرض کار با. قرار داد  است

ایت   بته   پاسخ در گام نخست در پی پژوه مناطق، ای   گونه یاگسرر   و شکوفایی ساماندهی

هتایی  مفاهی ، اصتول و گتزار   بر چه « یشهرکالنحکمروایی مناطق »گفرمان پرس  است که 
                                                                                                                                                       
1. Political Fragmentation 

2. Metropolitan Area Governance 

3. Governance system 
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نظتام  مواجهته  هتای  ، ساخرارها، اقرضائات و استرراتژی با شناسی اسروار استو مبرنی بر مفهوم

گیتری از امتواج   در بهتر   در اروپتا لهنتدن و بارستوونا(    پیشترو  یشهرهاکالنحکمروایی مناطق 

 چه بود  استو شدنخروشان جهانی

 هتای پتژوه   شتمار  در تحایتق  روش و ماهیتت  نظتر  زای  پژوه  ا. شناسی پژوه روش

 مرتتداول هتای شناستی گونته  بته  توجته  بتا  همچنتی  . شتود متی  محستوب  4تحویوتی  –توصتیفی 

توان ایت   می (،1378ل دنزیگ ( و1386کامپنهود ل و کیوی ،(1388ل کریبشناسی همچون روش

تحایتتق را محصتتول رویکتتردی تطبیاتتی دانستتت کتته در یتتک چتتارچوب کیفتتی و بتته کمتتک   

حکمروایتی   هتا و رویکردهتای  کارو با تأکید بر سازو قیاسی -عاالنی اسرد لهایی چون رهیافت

هتای یتک   و ضترورت  ازهتا ین یپت مفهومی  تبیی هندن و بارسوونا، به  یشهرکالنمنطاه دو در 

 پرداخره است. یشهرکالنمناطق  خوب در حکمروایی ساخرار

 «یشهرکالنحکمروایی مناطق » درآمدی بر .1
 یمحوت  سطح در یجمع یِریگ یتصم ازو مررقی  دیجد یشکو حِیتشراز نظر مفهوم، حکمروایی 

 شتهروندان  انیبوکه م ،یعموم یها بنگا و عوامل انیم تنهانه مخروف، روابط توسعه بهکه  است

 وجتود  یتی، حکمروا ۀجوهر 5،راکودی اعرااد به. )Goss, 2001 :11( انجامدیم یعموم یها بنگا و

 :Rakodi, 2003)استت   یرحکتومر یغ یروهتا ین همچنی  وحکومت  درون و میان مرعامل روابط

 و تیباصتالح  ،متد اکار ادار  ۀدربردارنتد  و شایستره را  ختوب  حکمروایتیِ  ،ی نیزبانک جهان .(523

 داند.می کیکراتودم و منرخ  مشروع، یِحکومت شهر زین و تیکفابا

 یقتدمر  یشتهر کتالن  منتاطق  ای هامنطاه -شهر ییحکمروا وحکومت  موضوعاز ای  منظر، 

حکمروایتی  »در واقت    .دارد  یسرزم هپهن در ییفضا هایِهویت  یچنی ریگشکل با برابر باًیتار

در دهه اخیر پیوسره یکتی   6،«گرایی نوی منطاه»اشکال جدید آن یعنی  ژ یوبهو « یشهرکالن

 شد  استمی شهری در آمریکا و اروپا توایهای توجه و تمرکز مطاهعات و پژوه  یهاکانوناز 

(Heinelt & Zimmermann, 2011: 1175)  نهادی باتیترت ، ازمنعطف انواعِ جادِیا آن از ماصودو– 

 رنتتد یدربرگکتته  استتت یشتتهرکتتالن منتتاطق در دارهتتدف یِهمکتتار یبتترا ،مخروتتفستتازمانی 

 یمتدن  جامعته  ینهادها و یخصوص بخ  زین و مخروف سطوح دری حکومر عوامل ،هایشهردار

 عوامتل  و گرانیباز از رمرجانسیغ و ناهمگ  اریبسای مجموعه ،یشهرکالن مناطق چراکه. است

 تواننتد یکته مت   استت  مرفتاوت  یقتانون  یهتا ییتوانا و هاتیصالحو  مرنوعهای نهیزمبا  مخروف

                                                                                                                                                       
4. Descriptive-Analytical Method 

5. Rakodi 

6. New Regionalism 
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 ،ینیسترزم  یمرزهتا  از مسترال  نستبراً ای گونته به را یشهرکالن مناطق یِعموم یگذاراستیس

 حال در ،ییحکمروا ازای شبکهبهشِ یهاسازوکار  ی. چندهدسامان  یمحو یهانسازما و نهادها

 عنتوان بته  معمتو ً  و کنندمی عمل یشهرکالن یگذاراستیس گا ِیپا  یتریاصو عنوانبه حاضر،

 (.35  1385 بصیرت،ل شوندمی قومداد یشهرکالن مسائل با برخورد یبرا مؤثر یابزار

بتی  از   یشهرکالن یِاقرصادها درهایِ سب  شد  است تا سازیجهانی روند، دیگر سوی از

 بته  دادن میتدان  و هتا دوهتت  حمتایریِ  متداخالت  هدامنت  کاه  به ای  امر و شد  گشود پی  

 آمریکایی، جغرافیدان قول به. است شد  منجر رییچندمو هایبنگا  و مؤسسات و تاز  کنشگران

از طریتق طراحتی ستازوکار     و جدیتد  عصتر  در یشهرکالنمناطق  اقرصادهایِ 7،فووریداریچارد 

 یکتدیگر  با بااسرعداد و باهوش هایجمعیت و مشاغل ها،شرکت جذب برای شدتبه ،ایگونهدام

 .(Florida, 2002: 123) اندساباه و نابرابر با یکدیگر برخواسرهبه رقابری بی

 یشهرکالنهای حکمروایی در مناطق چالش. 2
اقرصتاد و تمکتی     شتدن یجهتان ستاباهِ  در دو دهه اخیر در اغو  کشورها، روند پرشتراب و بتی  

موتی  های های آزادسازی و تعدیلِ ساخراری منجر شد  است. تحرکِ سرمایهها به سیاستدوهت

را پیشگام توسعه موی قرار  شهرهاکالنریزی راهبردی، ها با برنامهو دوهت افرهی  یافزاو جهانی 

اهمووی، پیشترازِ گستررشِ بازارهتای صتادراتی و     سیالِ بی های مدان جذب سرمایهاداد  و به سر

اقرصتادهایِ محوتیِ    8واهراشرای به اعرااد  اند.وری بدل شد ابرانگیزانند ِ توهیداتِ سطح با ی فن

از جهتان  ای و کمرتر منطاته   شد  ادغامپیوسره، ه محصور در گذشره، در یک اقرصادِ جهانی به

دور باشتند.  های اقرصادی در سطح جهانیٍ بته ها و سازمانشود که از حوز ِ نفو  شرکتمی یافت

همچتون ووهانستبورد در    شتهرها کتالن در ای  اهگوی اقرصادی نوی  جهانی، برختی شتهرها و   

 .دنت دهمتی  آفرینتی ختود ادامته   نات   مه  در شبکه جهانی بته ای عنوان گر آفریاای جنوبی به

ویژ  در کشورهای جنوب، در انطبا  بتا تغییتراتِ مسترمرِ حاصتل از     هب ،بسیاری شهرهای دیگر

 ،با ایت  وجتود  کنند. می جهت ایفای نا  توهیدی تحویل رفره و ضعیف عمل یشهر یبرقابت 

جهتانی اخیتر، بتا    و در عصتر تحتو ت   « جنتوب »آفرینی برای توسعه انسانی در کشورهاینا 

(. طتی چنتد دهته    53  1389لصرافی و محمدی،  های بسیاری برای باا همرا  بود  استچاه 

کشورها بتا شترابِ بیشترری در ماایسته بتا       گونه یاشدن، شهرنشینی در جهانی موازاتبهاخیر 

شتدنِ جنتوب،   کشورهای شمال جریان داشتره استت و در ایت  گتذار، مستئوه اساستِی شتهری       

(. 164  1379لصترافی،   را رق  زد  است  یشهرهاکالنویژ  در هناپایدار، بای از توسعهاندچش 

                                                                                                                                                       
7. R. Florida 

8.Wallerstein 
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اجرمتاعی،  هتای  ، پایتداریِ توستعه از منظتر دیتدگا     بتا  گونه کشورها با وجتود مزایتای   در ای 

در مخاطر  قرار گرفره و رشد اقرصادی، بدون توجهِ کافی به ابعاد  شدتبهاکوهوویکی و فرهنگی 

 یزیستت و منتاب  طبیعتی، ارتاتا    سا ری، حفاظت محیطجموه عداهت اجرماعی، مردماز توسعه

اقرصادی، متورد توجته قترار گرفرته استت. همچنتی  ایت  منتاطق بتا           یهویت فرهنگی و ارتاا

، وناتل حمتل متدیِ  ا، ناکاریشتهر کالنشهریِ مناطق  درآمدک های مشکالتی چون مسئوه گرو 

، مستائل ناشتی از رشتد    یشتهر کتالن در مایاس گستررد  منطاته    یرسانخدماتزیست، محیط

لمرکتز مطاهعتات و تحایاتات     مواجه شتد  استت   و ... هایآهودگکاهبدی شهرها، انواع و اقرصادی

در معضوی  را هاتوان ریشه بسیاری از ای  چاه می که (16  1381شهرسازی و معماری ایران، 

 .نظام ادار  ای  مناطق بدانی در « حاکمیری /تفر  سیاسی»بزرد به نام 

  اتتی  هتای خصتوت  از بخشی عنوانبهرا  کاهبدی -فضایی و عموکردی پیچیدگی و تفر اگر 

 بدانی ، همتی  چتاه ، انگیتز  بستیاری از محااتان و شهرشناستان بتزرد        یشهرکالن مناطق

را  متد اکار حکتومری  سیسر  و نهادی چارچوب یک اسراراردر بازشناسی  فریدم  جان چونهم

 .(Scott, 2001) است به خود اخرصاص داد 

صورت هجهان را ب توان، مییشهرکالنمناطق حکمروایی های پیشروی چاه بر ای  اساس 

 کته  استت آن  9«پذیریرقابت توانِ» ،شهرکالن یک نخست چاه ِ  خالصه کرد عام در چندگونه

. شتود متی  یاد جهانی شهرها شبکه و نظام در شهرکالنآن  پیروزمندی برای  زم شرط عنوانبه

 پتذیری رقابتت  هتای جنبته  و ابعتاد  از یکی خود جذابیت اگرچه. است 10«تیجذاب» ،دوم چاه 

 در زندگی کیفیت ،جذابیت هوئمس زیرا گیرد،می پیشی آن بر گاهی که رسدمی نظر به اما است،

 چاه  دو موهود خود که سوم چاه . دهدمی قرار خود ریتحت تأثطورمسرای  به را شهرهاکالن

  زم تجهیزات و هازیرساخت توهید برای شهرهاکالن ظرفیتِ و توانایی» به مربوط است، نخست

 هتای دسررستی  بهبتود همچتون   مخروفتی  امتل وع. استت  «جذابیت و پذیریرقابت تاویت برای

 شتدن یاهمووت  یبت  ای،جتاد   و ریوتی  فرودگتاهی،  هتای زیرستاخت  گستررش  متدد  به اهموویبی 

 تأثیرگذارنتد.  شتدت به عرصه ای  در فرهنگی توهیدات هعرض یا ایتوسعه و پژوهشی هایفعاهیت

گزینی فضایی در سطح موی و محوی مستروزم تاویتت عموکترد    دوام یا تضعیف جدایی ،رو یا از

 . (Friedmann, 2006: 10)شهرها در سطح جهانی خواهد بود

 «پتذیری رقابت» منطقِ. دهنمواج یتوجهقابل هایچاه  با شهرهاکالن نیز اجرماعی نظر از

 شتدنِ  اهمووتی بتی  . کندمی تهدید را شهرها ای  اجرماعی انسجامِ شدتبه سازیجهانی روند در

                                                                                                                                                       
9. Compétitivité 

10. Attractivité 
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 ارتبتاط  موضتوع  ای  واق ، در. زندمی دام  وهئمس ای  به خود سه  به یشهرکالن هایجمعیت

 کتافی  متاهی  و آموزشی -عومیتوشۀ  با اغو  آنها زیرا ؛ندارد «اسرعداد با انواردتاز » به چندانی

 شهرهاکالن در گام وقری که هسرند یبسیار نامهاجر اما ،شوندمی شهرهاکالن در زندگی راهی

 چتون  مستائوی  کنتار  در. شتوند  ستاک   و جتذب ای محالت محروم و حاشیه در باید ،گذارندمی

 یتک  توهیتدِ  توانتاییِ » برانگیتز چاه  موضوع به باید مهاجران، ادغام و جذب و اجرماعی انسجام

 بترای  ،رو یت ااز . (Friedmann, 2006: 10)د کتر نیز توجته  « چندفرهنگی و گراجهان نوی ،جامعۀ 

 باید ریزان در هماهنگی کامل با حکومت،برنامه و گذاراناستیس، هاچاه قبیل  ای  با رویارویی

و  یدموکراست و سازوکار مدیریت آن مبرنتی بتر اصتل     سرزمی مدتر از مفهوم اکار یبه بازتعریف

در  حکمرانتی  مایتاس  تغییر چرا کهاقدام کنند.  گونه مناطقدر ای  رویکرد تمرکززدایانه از امور

و  ناپذیراجرناب امری های نوظهورها و چاه با فرصت یشهرکالندر قومرو مناطق  عصر جدید،

 .است ثرؤاهبره م

در لنالدن و   شالدن جهالانی  در گالاار  یشالهر کالالن مناطق  راهبردهای. 3
 بارسلونا

 مخروتف هتای  حتوز   در را مرنتوع  بستیار  یهتای فعاهیت ،شهرهاکالنبسیاری از  که است درست

پر  یشهرهاکالندر اغو  موارد بسیاری از  که است ای  حایات وهی د،دهنمی انجام اهموویبی 

متدون و  های ، برنامهجام  هایسیاست ،توسعهدرحالویژ  در کشورهای به ،پرجمعیت و وسعت

 آفرینی محتدود به شهری عادی با مایاس نا  و عمالً ندارند هازمینه ای  در مداراهبردهای کار

عمومتاً  موتی و فراموتی،    ،ایمنطاته او در مایاس فر اندشد خودشان بدل ای در مایاس منطاه و

 و پراکنتد   و موی آنها نیزای مایاسِ منطاه هایِفعاهیت حری واق ، در حرفی برای گفر  ندارند.

و  انفترادی  طتور بته  شتهر کتالن  هر که است اقداماتی ی آنها مجموعههاکن . است انسجام فاقد

 یشهرکالنبرخی مناطق و راهبردهای  هابرنامهاقدامات و  در ناطه ماابل .دهدمی انجام روزمر 

 ستطح  در شتهرها  جمعیِ مشارکری -حاکمیری ساخرارهای محصولدر کشورهای اروپایی،  ه م

 .است جهانی سطح در یا 11یوروسیریز اروپا

در بستیاری از کشتورهای    یشتهر کتالن های تاویتت حکمروایتی منتاطق    سیاست ،در واق 

 چتون  یمتوارد  بته  تتوان متی کته   ندهستر  مرنتوع  و مرعتدد  بستیار  محروا و فُرم نظر از اروپایی،

 میزبتانی  اهمووتی، بتی   هتای شتبکه  در انفترادی  عضتویت  شتهر(،  دو لبتی   دوجانبته  هایفعاهیت

 هتای فعاهیتت  ماننتد  شتهرها  کتردن اهمووتی بی  برای عمومی بخ  هایکن  بزرد، رویدادهای

 و تجهیتتزات احتتدا  بتته شتتهر، فرهنگتتی یبخشتتتنتتوعو تشتتویق رویکتترد  هاشتتاع فرهنگتتی،

                                                                                                                                                       
11 Eurocities 
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 دکتر اشتار   آنهتا   یشتهر کتالن در مناطق اهمووی بی  وای منطاههای در مایاس ییهازیرساخت

(Lefèvre & d'Albergo, 2007). 

 مشتاهد  قابتل   مخروتف  هتای بخت   در و ددار ایدیرینته ساباۀ  ،شهرها بی ۀ بدوجان روابط

 ای . یابد گسررش امور سایر و تخصصی فرهنگی، یهازمینه در تواندمی یی کههاهمکاری ؛است

 شکل مراابل هایکمک هارائ و تجارت تبادل هدف اب یا مشررک مناف برمبنای  اغو  ،روابط نوع

 از هتدف  و است منوال همی  هب وض  نیز تخصصی هایشبکه در عضویتارتباط با  در. گیردمی

 در کته  استت  خاصتی  مشتکالت  برای مناس  هایحلرا  یافر  برای گفرگو و تجاربمبادهۀ  آن

 مشتارکت  شتهری،  هتای بازستازی  جایی،هجاب ونال،لحمل دارند قرار عمومی هایسیاستطۀ یح

 هتای برنامته  چارچوب درو  شهری هایشبکه عضو اروپایی شهرهای از بسیاری .غیر ( و ساکنان

همچتون   های جهانیبه عضویت شبکهیا اینکه  هسرند 13«مِررِکس»و  12«کتربَآ»مانند  جمعی

 اییشتورای اروپت  » ،«یوروستیریز » گونتۀ دیگتری از مشتارکت ماننتد     .انددرآمد  14«مرروپویس»

تتر  نیز وجود دارد کته سیاستی   «محوی یهادوهت و شهرها اتحادیه» یا «هااسران و هاشهرسران

 بتر  تأثیرگتذاری افتزای    ،نهادهتا  ایت   در شتهرها  مشتارکت  از هتدف . (1نگتار  شتمار    ل است

. استت  اهموویبی  هایسازمان یا هادوهت هایگیریتصمی  در نفو اعمالیا  اروپایی هایسیاست

اشار  کترد   هندنو  اتوان به بارسوونمی جوییکاری و مشارکتهمی بسیار فعال در ای  شهرهااز 

 هتای بتازی  برگتزاری  بتزرد  رویتدادهای نتۀ  یزم در شهرها از سوی دیگر (.Lefèvre, 2013: 72ل

 بته طورمسترای   بهکه  یامور. دارند پررنگی حضور نیز اروپا فرهنگی پایرختِ انرخاب یا اهمپیک

 .کنندمی رقابت یکدیگر با هاموقعیت ای  کس  برای بزرد شهرهای و شرهدا ارتباط شهرها

 جهانی و اروپایی سطوح در شهرها هایشبکه از برخی -(1نگاره شماره )

نام سازمان 

 شهری
 هابرنامهشرح اقدامات و 

 یوروسیتیز

میتان شتهرهای بتزرد     برای تستهیل مبتاد ت   1986ای  انجم  در سال 

 130تأسیس شد. نزدیک به «  بی»آنها به شکل یک  اروپایی و سازماندهی

 شهر عضو ای  انجم  هسرند که مار آن در شهر بروکسل است.

 آربکت

های شهریِ کمیسیون شبکۀ شهرهای اروپایی است که در پی اجرای برنامه

اد ت در تأسیس شتد. هتدف ایت  شتبکه تستهیل مبت       2002اروپا در سال 

 شهر عضو ای  شبکه هسرند. 200است. بی  از  گوناگونهای بخ 

                                                                                                                                                       
12. URBACT 

13. Metrex 

14. Metropolis 
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 مِترِکس 
 1996در ستال   ،شهر اروپایی را آن عضویت دارند 50ای  شبکه که بی  از 

ریتزی و توستعۀ سترزمینی    برنامهنۀ یهدف تسهیل همکاری شهرها در زم اب

 .شدتأسیس 

 متروپلیس
تأستیس شتد. بتی  از     1984شهرهای بزرد جهانی در ستال  انجم  کالن

شهر یا مجموعۀ شهری در آن عضویت دارند. ماتر ایت  انجمت  در     صدکی

 شود.است و اسراندار پاریس به ریاست آن برگزید  می ابارسوون

 و شهرهاۀ یاتحاد

 محوی هایدوهت

نهتاد محوتی    هتزار  صتد کیت تأسیس شد و بی  از  1951 سالای  نهاد در 

اروپایی عضو آن هسرند. ای  شورا نات  فعتاهی را در ارتبتاط بتا نهادهتای      

 کند و مار آن در پاریس است.رسمی ایفا می
(Lefèvre, 2013: 72) 

 وجتود  ابتراز  ،اهمووتی بتی   سطح در تا دهدمیرا  امکان ای  شهرها به رویدادها ای  برگزاری

 جتام  ماننتد  ورزشتی  بتزردِ  رویتدادهایِ  .بکشتند  شهرهاکالندیگر  رخ به را خود حضور و کرد 

. ندهستر  جموهاز آن اهمناف مشررک کشورهای هایبازی یاای قار  هایموت جام فوتبال، جهانی

 در 2004کته در ستال    «هتا فرهنتگ  جهتانی  مجم » لمانند ییاسرثنا و نادر موارد برخی جزبه

 برگزار شد(. ابارسوون

 بارسلونا یشهرکالنحکمروایی منطقه و ساختارها در  هانهیزم .3-1

شود که با رشد شهر و حتوز  نفتو    بارسوونا مرکز تاریخی اناالب صنعری در اسپانیا محسوب می

طرح جتام    1976شهرداری در حوز  ای  شهر ادغام شد و در سال  27تعداد 1959آن تا سال 

و حدود  1980. دهه (lopez, 2002) به تصوی  رسید وومررمرب یک 3000مشرمل بر  یشهرکالن

هتای حکمروایتی   ، فرصت درخشانی برای مواجهته بتا چتاه    فرانکوسال پس از دیکراتوری  40

منطاه مه  بتود. پتس از سترنگونی دیکرتاتوری       یدر ا ییتمرکززداویژ  هب ،یشهرکالنمناطق 

تغییتر یافتت    15«بارستوونا  یشهرالنکشرکت »بارسوونا به  یشهرکالنفرانکو، شهرداری منطاه 

عمومی، تتأمی  آب   ونالحملبارسوونا،  یشهرکالنکه وظایفی چون اجرای طرح جام  منطاه 

ای بارسوونا معروف حکومت منطاه انیگرایموعهد  داشت. مدیران سیاسی و و دف  پسماند را بر

نتد. در پتی   کردمنحتل   1987از ترس افزای  قدرت ای  شرکت، آن را در سال « هاکاتا ن»به 

نهتاد  »یعنتی   ؛هتای داوطوبانته  مبرنی بتر انجمت    یشهرکالنانحالل ای  شرکت، دو تشکیالت 

مرشکل 17«زیستمحیط یشهرکالننهاد »شهرداری و  18مرشکل از  16«ونالحمل یشهرکالن

 د.شی  آب، دف  فاضالب و پسماند تأسیس مروهی تأم عنوانبهشهرداری  33از 

                                                                                                                                                       
15. Barcelona Metropolitan Corporation (BMC) 

16. Metropolitan Authority for Transport 

17. Metropolitan Enviromental Authority 
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در بارستوونا ستب  چنتدپارگی ایت       یشتهر کتالن اگرچه اخرالفات سیاسی و انحالل مرج  

متدل حکمروایتی منطاته    »  وجتود،  یت های مخروفی شتد؛ بتا ا  منطاه میان تشکیالت و سازمان

و بتا رویکردهتای انگیزشتی و    « جهان بیترون  یسوبه»با اتخا  اسرراتژی « بارسوونا یشهرکالن

 شتاخ   و بتارز  هنمون ابارسوونشود. ای موفق محسوب میداوطوبانه همه  ینفعان منطاه، نمونه

 اعتالم  بتا  هتا تتالش  ای . نامید «واقعی اهموویبی  راهبرد» یک را آن توانمی که است رویکردی

هتای  متدل بارستوونا پتی  از بتازی     .شتد  آغتاز  1992 اهمپیتک  هایبازی برگزاری برای نامزدی

اهمپیک و پس از نوسازی سیستر  متدیریت عمتومی، تمتامی بتازیگران فضتا را جهتت اجترای         

 نتدگان ینمابا ایت  تحتول،    راسراه مایاس به تشریک مساعی فراخواند. های شهری بزردپروو 

کتومری و  های سیاسی نیز به مذاکر  و جتذب مشتارکت بتا دیگتر ستطوح ح     غ از شکافرشهر فا

آمیتز  برگتزاری موفایتت  دنتد.  کراهمووی اهمپیک( اقتدام  اهمووی لنظیر کمیره بی های بی سازمان

، تصویری جذاب از ای  شهر در  ه  بازدیدکننتدگان پدیتد آورد.   1992 سال های اهمپیکبازی

  میویون نفر از ای  شتهر دیتدن کترد    6/1تنها  1990که در سال دهد در حاهیآمارها نشان می

. (Casellas, 2009: 815) میویتون نفتر بازدیدکننتد  رستید     7/6به  2006بودند، ای  رق  در سال 

هتای حکمروایتی ختود در    ستت سیا ،پس از کس  موفایت در میزبانی ای  رویتداد  ابارسوون شهر

از جموته   دیگتر  بتزرد  رویتدادهای  برگتزاری  باهای شهری را بیتاپذیری و جذارتاا توان رقابت

شود، می محسوب جهانی مه  رویداد یک که مجم ای   .داد ادامه 18«هافرهنگ جهانی مجم »

 شهر بعد، به زمان آن از. انجامید طولبه ما  ش  آن برگزاری برگزار شد و زمان 2004در سال 

 اهمیتت  و وستعت  اهبرته  کته  بتود  اهموویبی  رویدادهای از ایمجموعه میزبانعنوان به ،ابارسوون

 در شتهر  ایت   بعتد،  بته  1980دهۀ  از ویژ هب ،جهانی توجهات کس  به تکیه با. داشرند کمرری

جموه شبکه شهرهای اروپتایی  از مواردی در و کرد گذاریسرمایه هاو سازمان هاشبکه از بسیاری

 اتحادیته » ماتر به  شهرکالنپس از آن، ای   .بود آنها تأسیس بانی خود ،«یوروسیریز»موسوم به 

 چنتدی   و UCLGموسوم بته   20«محوی هایحکومت و شهرها اتحادیه» 19،«مدیررانه کشورهای

ایفتا   هتا شتبکه  ایت   اکثر در مهمی ییِااجر نا  ،بارسوون شهردارانو  شدتبدیل  شهری شبکۀ

 متدیر  ،2006 ستال  تتا  1997 ستال  از ابارستوون  شتهردار  21،خوان کووس مثال، عنوانبه. دندکر

 عنتوان به ابارسوون شهر اقدامات، ای  موازاتبه. بود 22«مرحد مول سازمان اسکان آوانس» اجرایی

                                                                                                                                                       
18. Universal Forum of Cultures 

19. Union for the Mediterranean 

20. United Cities and Local Governments (UCLG) 

21. Joan Clos 

22. UN-Habitat 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uclg.org%2F&ei=A1FaU9u7MM2VswbZloGIBA&usg=AFQjCNEm6wTe-Z12f3j60koJR_a8sY6ECw&sig2=e_AV113nU3RIMtbzuaH_XA
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همچتون   ،شتدن یجهانو از طریق اتخا  راهبردهای نوینی در جذب مناف   پیشرو شهرکالنیک 

 ستال  در «اهستیر ستری   قطارهتای  از میزبتانی  امکان»و « اهموویبی  فرودگا  نوسازیِ و توسعه»

مروهیتان   یایت رؤد و اکنتون  کتر  اهمووتی بتی   ستطح  در هاییزیرساخت به مجهز را خود، 2008

 تاست  «23اروپتایی  بوسترون » یتک  بته  ابارستوون  شتدن لیتبد اروپایی، شهرکالنای   حکمروایی

(Prieto-Flores & Sordé-Martí, 2011:215) .ستطح  در لاهبرته  شتد   موفق ابارسوون زمینه، ای  در 

 ایت  . همتۀ  دهتد  توسعه نیز را خود پژوهشی مراکز و هادانشگا  بوسرون( شهر به نسبت ترپایی 

 امتر  ایت  . انتد افرته یتحاتق  بینانته ، جام  و واق پی در پی راهبردی هایطرح قاه  در هافعاهیت

 و پویتا  شهری نماد به که است ابارسوون شهروایی کالنحکمرنۀ یزم در واقعی تغییر یک ۀمنزهبه

 .است شد  بدل بیسر  قرن در اهموویبی 

 لندن یشهرکالنحکمروایی در منطقه  .3-2

تتری  مرکتز   بتزرد ایت  شتهر،   پتایرخری بریرانیاستت و هت  اینکته      واستطه بهشهرت هندن ه  

آید. جمعیت می شماردر اتحادیه اروپا به «شهر جهانی»دارای مرتبه  ،ماهی و تجاری یشهرکالن

اداری آن نیتز   یحتدومرزها میویتون نفتر استت و پستکرانه عموکتردی ورای       هفتت آن بی  از 

هنتدن   1986تتا   1965(. از ستال  2006لستیمونز،   دهدمی میویون نفر را پوش  پنج ک دست

شورای شهری مسترال، بته همترا  انجمت  شتهر       32را ترکیبی از شورای هندن بزرد و  بزرد

در  با حکومت بریرانیتا ستب  شتد تتا    ای  شورا کردند. اخرالفات سیاسی می تاریخی هندن ادار 

تصمی  به انحالل شورای هندن بزرد بگیرد. پتس   ،تاچر مارگارت کارمحافظهدوهت  1986سال 

مسرای  طوربه باید شورای جداگانه که 33 به بزرد از آن در یک مشی تمرکزطوبانه ادار  هندن

محتوری در   اصتوی و  یهتا یریگ یتصمترتی  بدی  پاسخگوی دوهت مرکزی باشند، واگذار شد.

 یریکارگبهو  همداخو خواستیم یند  هندن نیز در اخریار دوهت بود. باز ه  دوهت بود کهمورد آ

در  LPACبته   موسوم 24هندن یزیربرنامهمشورتی  همگانی را به حداقل برساند. کمیره یمشخط

طترح   33 یستاز هماهنگ منظوربهکمیره مشررک برای هدایت راهبردی،  عنوانبه 1986سال 

تهیه شوند، تأسیس گردید. در  یشهرکالندرون منطاه های توسعه که قرار بود در سطح بخ 

 کته  پرداختت ای هندن بته انرشتار نرتایج مطاهعته     یزیربرنامهکمیره مشورتی ، 1991پایان سال 

هندن و میزان و گسرر  پرداخر  به آنها بود. در پی انرخابات سال  مبرالبهموضوعات  رند یدربرگ

در هندن معرفی کرد و دست بته تأستیس    ونالحمل، وزیری را برای کارمحافظهحکومت  1992

  یازپت  یبت زد تا هنتدن   25«هندن شمار  یک»گذاری داخوی به نام سرمایه ینهادی برای ارتاا
                                                                                                                                                       
23. European Boston 

24. London pLanning Advisory Committee 

25. London First 
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. ایت  کتار بتا مشتارکت دو     (Pimlott & Rao, 2005: 52) کنررل حکومت مرکتزی قترار گیترد    زیر

دعوت د و با شدنبال  27«شراکت برای سربوندی شهر»و  26«پیشاهنگان سربوندی شهر»شرکت 

 انداز توستعه یک چش  سرعتبهگذاران بزرد هندن، صاحبان حِرَف و بخ  خصوصی، از سرمایه

 دست گرفت.هندن را به یشهرکالنآیند  حکمروایی منطاه  که طراحی شد

 نهتادی  یزیت رهیپامادمات روی کار آمدن  1997در انرخابات سال  که دوهت جدید کارگری

ی أو انرختاب شتهردار بتا ر    GLAموستوم بته    28«مجمت  هنتدن بتزرد   »به نام  با قدرت عمومی

مسرای  مردم را فراه  ساخت. ایجاد نهاد مذکور بخشی از برنامه گسررد  تغییترات اساستی در   

( بترای  یریگیرأمنرخ  لبا  گذارانقانونبریرانیاست که شامل مجوس مسرال برای اسکاتوند و 

هزار  سوم نیز همچنان روند رو به تکتوی  ایت  مرجت  منطاته      و دوم است که در دهه اول وهز

جدید است که تمرکتز  ای نوعی نهاد مسئول منطاه، ای  ادار  است.بود  در جریان  یهرشکالن

اجترای ختدماتی کته     تبیی  آنها معطوف ساخره نته بتر متدیریت و    ۀخود را بر راهبردها و شیو

نته بتر گرفرته از     ایت  ادار   قتدرت همچنتی   . قرار دارد گفره یپبخ   33کماکان در اخریار 

 بوکه اساساً تفویضی از حکومت مرکزی است. و شهریبخشی های بندیرد 

GLA  که  دارددر مرکز یا هسره، شهردار جای  .است عموکردیهای مرشکل از هسره و گرو

تشتکیل خواهنتد    وقتت تمتام سیاسرمدار  25سازمان اجرایی و هیئت همراهان لمشاوران وی را 

مشترمل بتر    که -رأی اهاهی هندن با طور مسرای به چه شهردار و چه اعضای هیئت مذکور ؛داد

ای ند. چنتی  حکت  و اخریارنامته   شتو متی  انرخاب -یا واجد شرایط است دهند یرأمیویون  پنج

کته جایگتاهی تتاز  و     ستازد متی  شهردار را فردی قدرتمند در عرصه حیات سیاسی بریرانیا بدل

 کته اهمووی شتهردار نیویتورک استت    بی همرا و نظیر آن در عرصه   یترکینزدو است  مسبو نا

)Buck et al, 2002:  ستت شتهر نیتز ه   29«توسعه اقرصتادی و فضتایی  های راهبرد»مسئول توهید 

عنتوان   بالشهرداری که طرح وی  30،کِ  هیوینگسر در دو دورۀ  ژ یوبههای اخیر، در سال. 338(

هایی را به مرحوۀ اجرا گذاشره که مجموعه فعاهیت شود(می توسعه هندن شناخره راهبردیسند 

 کرد  است.کامالً جهانی تبدیل  شهرکالنبه یک را هندن 

ماهی سب  شد  تا هندن جایگا  لکمابی  مرزهزلِ( نخسری  شهر جهتانی را   گرچه مرکزیتِا

یک رویکرد واضح و صتریح   ابارسوون ۀاندازبه ، با ای  حال در ماام ماایسه،به خود اخرصاص دهد

                                                                                                                                                       
26. City Pride Initivatives 

27. London Pride Partnership 

28. Greater London Assembly 

29. Spatial and Econmic Development Strategies 

30. Ken Livingstone 
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بتودن ایت  شتهر    جهتانی  اهبره باید در نظر داشتت کته  اهمووی اتخا  نکرد  است. بی نۀ یزمرا در 

هتا،  زیرا ای  شتهر در بستیاری از زمینته    ؛نیست و اعرباری ماهی منحصر به اهمیت آن در عرصۀ

در  و نشر صنای ، کا ها و خدمات فرهنگتی  توهید یهاکانونیکی از جموه مسائل فرهنگی نیز از

هندن »اهمووی های بی ناطۀ اوج فعاهیت ،با ای  وجود .(Williams, 2011ل شودمی محسوبجهان 

و تتدارک حکمروایتی بترای تاویتتِ      2012های اهمپیک میزبانی بازیهای اخیر در سال« بزرد

 ؛(Kavetsos, 2012: 1455) شتدن بتود  هرچه بیشرر مناف  جهانی یمندبهر و « شهر جهانی»برند 

ستاز ایجتاد و   ن اخذ میزبانی چنی  مناستبات جهتانی بتزرد را زمینته    اری از محااچرا که بسیا

هتا و شتکوفایی راهبردهتای    ، تاویت زیرستاخت جهانگردیتاویت برند شهری، رشد و گسررش 

برای مدیران شهری کته قتادر بته    (. Henry and Gratton, 2002ل دانندای میتوسعه موی و منطاه

 ،اهمپیتک  هتای بتازی  کتالن هسترند، میزبتانیِ    تتحتو  شتی  بختحاتق مناب  برای  یدهسازمان

شتمار  هسره شهر به هایزمی ویت کاربری بازسازی شهری و تا تمرکز برآل برای اید  راهبردی

مدیران برتر هایی که یک رویداد بزرد مانند اهمپیک در اخریار رود. فراوانی و مایاس فرصتمی

ستاز و  زمینته تواننتد  کند که می، بازیگران قدرتمندی را وارد گود میدهدمی شهر قراریک کالن

از قبیتل رونتق    شتد  داد شتوند. منتاف  نویتد     تسهیوگر رویدادی مثبری در فضای توسعه شتهر 

کند های عظی  عمرانی، شور و اشریا  عمومی ایجاد میطرحواسطه زایی بهگردشگری و اشرغال

 .(t al, 2006e ,Charlesل ندنشایفرومها را مخاهفتاندک و 

هنتدن، تنهتا بته میزبتانی      یشتهر کالنهایِ حکمرواییِ منطاه طراحیِ سیاست ،با ای  وجود

. امتوری  برخوردارنتد  یفراواناز تنوع و گوناگونی  ها و رویدادهای جهانی منحصر نبود  ومناسبت

یتا شتانگهای    نویدهوهای اقرصادی و فرهنگی هندن در شهرهایی نظیر ایجاد سفارتخانههمچون 

 31،یتتیگرافرهنتتگهتتای شتتهردار هنتتدن بتترای تشتتویق چنتتد ، فراختتواناخیتتر ۀدر اوایتتل دهتت

هنتدن تاریبتاً دو    تبتار یخارجشدن سری  جمعیت لطی پانزد  سال گذشره، جمعیت اهموویبی 

دهنتتد(، جمعیتتت شتتهر را تشتتکیل متتی ستتومهتتا امتتروز  حتتدود یتتکو ایتت  گتترو  برابتتر شتتد 

بته متدد اتختا     هنتدن  . (Block, 2008ل ت استت از آن دسره اقداما شدن فضای شهریاهموویبی 

شتهر   ؛کامل تغییر دهد طوربه موفق شد تا سیمای خود راهای حکمروایی فراموی خود، سیاست

و جهتانی   یشتهر کتالن قدیمی کته پایرختت امپراتتوری مسترعمراتی بریرانیتا بتود، اینتک بته         

 .داردنیز که مشکالت اجرماعی خاص خود را است چندفرهنگی 
  

                                                                                                                                                       
31. Multiculturalisme 
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 یشهرکالن وایی خوب در مناطقحکمرهای مدل الزامات و چارچوب. 4
 آنها همسویی و همگرایی ضرورتِ و یشهرکالن حیاتِ در ثرؤم نیروهای و بازیگران تکثر و تعدد

 استرد لِ  تتری  مه  توانمی را فضایی عداهت وای منطاه دموکراسی بر مبرنی چارچوب یک در

. دانستت  شتهری  حکومتت  یجابه آن جایگزینی و یشهرکالن حکمروایی مدلِ اسرارارِ ضرورتِ

 ستطوح  تمتام  و عموکتردی  نیروهتای  تمتام  یمساعکیتشر و مشارکت جو  هایرا  از که مدهی

 و پایتدار  توستعه هتای  زمینته  بروانتد ، واگرایتی  و  تفرّ یجابه، همگرایی جایگزینیِ و جغرافیایی

 کنتد  فتراه   رابترای آن   متد اکار کاهبتدی  –فضایی سازمان و یشهرکالن منطاهانهِ حورمانسان

لبصتیرت،   های ای  پژوه  و نیز مطاهعات اخیتر (. مبرنی بر یافره8  1391لبصیرت و همکاران، 

( و بتا  1نمتودار ل  بر استاس  توانمی را یشهرکالن( مدل حکمروایی خوب در یک منطاه 1391

آفرینتی فعتال در   نات   -2شهری،  یریپذرقابتارتاای سطح  -1 ؛تأکید بر چهار اصل هنجاری

 -4پذیری و عداهت فضایی ارتاای سطح زیست -3حوز  دیپوماسی شهری و حکمروایی جهانی، 

 د کر ترسی خوب و یکپارچه  یشهرکالنحکمروایی 

 یشهرکالنچارچوب حکمروایی خوب منطقه  -(1) نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1391تجدید ساخرار مدل بصیرت و همکاران، )

 هاییسیسر  وجود مسروزم شهرها توسط اهموویبی  هایراهبرد و هاسیاست اجرایو  توهید

 محافتل  یعنتی  ؛شرکاستت  میتان  حستنه  روابط و هاائرالف وجود هماهنگ، کنشگران از مرشکل

 در موفایتت  کس  دیگر شرط. غیر  و عمومی نهادهای ها،انجم  و مردمی هایبخ  اقرصادی،
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موضتوعی کته در   . استت  «ستازمانی  هنت یزم در ویتژ  هبت  ابرکتار،  و نتوآوری  توانتاییِ » ،زمینه ای 

 .دارندیبرمآن گام  یوسوسمتشود و کمرر به کشورهای جنوب کمرر بدان پرداخره می

 فعاهیتت  ماهیتت  بته  تشتد بته ، کنشتگران  میتان  مناست  رابطتۀ   برقتراری  و ائرالف تشکیل

 یتا  شتهرها  سایر با دوجانبه روابط برقراری برای. بسرگی دارد آن محروای و نظر مورد اهموویبی 

 امکانتات  و منتاب  از  کته  است کنشگرانی مشارکت و حمایت نیازمند شهر ها،شبکه در مشارکت

 .برخوردارند ارتباطاتنۀ یزم در  زم

. استت  ضتروری  هاطرح مناس ِ اجرایِ برای نیز کنشگران ای  ماهی هایحمایت ،مواردی در

 سیستر   یتک  وجتود  نیازمنتد  آنهتا  اجرای و دارند بخشی ماهیت ،هافعاهیت ای  موارد، غاه  در

 و شتهرداری  سوی از اداری -فنی یدهسازمان از حداقویسطح . نیست پیشرفره بسیار حکمرانی

 بترای  توانتد متی  نظتر  متورد  فعاهیت ماهیت با مرناس  اجرماعی و اقرصادی محافل هایحمایت

 رویتدادهای  یدهت ستازمان  برای ماابل، در. (Lefèvre, 2013: 72) باشد کافی ،طرح صحیح اجرای

 و اقرصتادی  هتای زمینته  در شتهر  نمتودن اهمووتی بتی   بته  مربتوط  هتای سیاست اجرای یا بزرد

 مستیر  بته  را آنهتا  و دکتر  جوت   را کنشتگران  از زیادی تعداد حمایت و مساعدت باید اجرماعی،

 لو غیرمنستج   و تکته تکه ،کنشگران سیسر  که ییشهرهاکالن در. داد سو  مشررک همکاری

 .دشو دشوار و پیچید  است ممک  یندافر ای  است، (برانگیزچاه  حری

 دولت و حکومت ینیآفرنقش. 4-1

یتا عتامالن و مجریتان آن     حکومتت  ،بتزرد  رویدادهای برگزارینۀ یزم در دیگر محوری کنشگر

 قادر ،شهرکالنیا  شهریک  ،و دوهت حکومت مسرای مداخوۀ  بدون ،درواق . است هایعنی دوهت

 استت  برختوردار  منتابعی  و هاصالحیتاز  حکومت. بود نخواهد بزرد رویدادهای ای  میزبانی به

. بترد  نخواهتد  ییجتا بته  را ، بتزرد  رویتدادهای  میزبانی برای شهر نامزدی آنها، به اتکا بدون که

 محرتاج  ابرکتارات  نتوع  ایت   متوارد،  غاه  در زیرا ؛دارند زیادی اهمیت دوهت ماهی مناب  شکبی

. نیسترند  احداثشتان  بته  قتادر  ییتنهتا بته  محوی رسمی نهادهای که است ایتاز  هایزیرساخت

 در زیترا  ؛دارنتد  شایانی اهمیت نیز حکومت حاوقی و نهادینه رسمی، هایصالحیت ،حال یدرع

 ارتباطتات  برقراری برای را  زم مشروعیت که است کنشگری یا دوهت، حکومت کشورها، بیشرر

 حکومتت  حمایتت  که است حاهی در ای . دارد خود انحصار و اخریار در با  سطوح در اهموویبی 

 در 2008 اهمپیتک  هتای بتازی  متورد  در. شودنمی حاصل یآسانبه هموار  یشهرکالنمنطاه  از

 شتهر،  دو ای  از پی  و بی  که نیست شکی ،2010 سال در شانگهای جهانی نمایشگا  یا پک 

؛ شتوند  گذاشتره  نمتای   بته  جهتانی صحنۀ  در چی  کشور هایظرفیت و هاتوانایی که بود قرار

 ایت   فاتدان  .بتود  بتدیهی  و طبیعتی  کتامالً  شتهرها  ای  ابرکار از حکومت قاط  حمایت  یبنابرا
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. داد روی نیویتورک  شتهر بتارۀ  در کهشود؛ چنان شهر نامزدی شدنمردود باعث تواندمی حمایت

 بته  ایکننتد  قتان   و کامتل پرونتدۀ   کته  شتد  آن از مان  نیویورک ایاهت و شهر میان نظراخرالف

 را خود نامزدی شد ناچار نیز رم شهر. (Charles et al, 2006) شود ارائه اهمپیک اهموویبی رۀ یکم

 مناست   را طرحی چنی  اجرای حکومت زیرا ؛بگیرد پس 2020 اهمپیک هایبازی میزبانی برای

 بترای  را شهر ای  موقعیت هندن نامزدی از بریرانیا دوهت قاط  حمایت ماابل، در. نداد تشخی 

 حکومتت  هنتدن،  انرختاب  از پتس  بالفاصوه. نمود تاویت 2012 اهمپیک هایبازی میزبانی کس 

ای  کتار  مسئوهیت  و کرد مداخوه اهمپیک هایبازی یدهسازمان در مسرای  و جانبههمه طوربه

 سپرد. 32ایویژ  نهادرا به 

 محافتل  حمایتت  مستروزم  آن یدهت ستازمان  و برگزاری نظر، مورد رویداد ماهیت به توجه با

 هتای ستازمان  مشتارکت  بتدون  ،مثتال عنتوان به. هست نیز افرهیسازمان مدنیِجامعۀ  یا اقرصادی

 عمتالً  کته  شکوی به «هافرهنگ جهانی مجم » برگزاری امکان مخروف، هایانجم  و یردوهریغ

 بته  سترعت بته  بتزرد  مؤسسات و هاشرکت هندن، در. نبود پذیرامکان گرفت، صورت ابارسوون در

و حرتی انجمت  ادار     دادنتد  نشتان ای اقبتال ویتژ    اهمپیک هایبازی میزبانی برای شهر نامزدی

 راهبرد بر تمرکزتوسعه در چارچوب  یهااستیسهندن بزرد که به طراحی  یشهرکالنمنطاه 

نیز به حمایت از ایت  رویکترد پرداختت و آن را بته      ،(1998تأکید دارد لسیموز،  فضایی توسعه

 و پتاریس  در وهتی  ،ای هندن بتزرد تبتدیل کترد   راهبردهای توسعه منطاه  یتریمحوریکی از 

 در کمرتری  فعاهیت طبعاً و دادند نشان خود از کمرری اشریا  هابنگا  و هاشرکت مادرید، حری

 .از خود بروز دادند زمینه ای 

 یشهرکالنگرایانه در منطقه نظام حکمروایی دموکراتیک و محلی .4-2

کتالن منطاته    ینت یآفرنات  و  یشهرکالنتوسعه در یک منطاه  هایسیاست اجرایطراحی و 

 گونتاگون  کنشگران میان واقعی ائرالف و اتحاد نیازمنددر ابعاد اقرصادی و فرهنگی  ژ یوبه ،فو 

 تعهتد  و مداخوته  نیز اینجا در. است از طریق ایجاد ترتیبات سازمانی دموکراتیک و تمرکززدایانه

توستعۀ   بترای   زم متاهی  منتاب   ،نخستت . دارد عهد ای برکنند تعیی  و اساسی نا  ،حکومت

 ارتباطتات(  و مخابرات اهسیر،سری  قطارهای ها،لفرودگا  عمد  تجهیزات و بزرد هایزیرساخت

 یتا  دوهری( هایلشرکت مسرای اغو   را هابخ  ای  ،حکومت ،دوم. هسرند حکومت اخریار در

 .دهدمی قرار خود نظارت و کنررل تحت (راهبردی و عمومی هایسیاست اجرایل غیرمسرای 

 محافتل  حمایتت  نیازمنتد  نیتز  شتهرها کتالن  اهمووتیِ بتی   پتذیریِ رقابت بهبود برای فعاهیت

طتور  بته  مؤسستات  ایت   زیترا  ،باشدمی شد  یسازیجهان هایبنگا  و هاشرکت ژ یوبه اقرصادی،
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 ستایر  حمایتت  کته  استت   زم نیز مواردی در. هسرند نف  ی هاسیاست ای  اجرای درمسرای  

 و هتا صالحیت از است ممک  محوی رسمی نهادهای ای  زیرا؛ دشو جو  محوی عمومی نهادهای

 هاسیاست ای  اجرای اینکه یا دارند، هماهنگی طرح نیازهای با کامالً که باشند برخوردار منابعی

. گتذارد متی  یجتا به آنها یا حوز  مداخوهشهر، شهرسران، اسران  در یمسرایم پیامدهای و تأثیر

 ایمنطاه و اسرانی نهادهای آنها در که شودمی مشاهد  کشورهایی در بیشرر مورد ای  اروپا، در

 در را اروپتایی  ستاخراریِ  مناب  مدیریت نهادها ای  بوژیک، یا ایراهیا اسپانیا، در. هسرند قدرتمند

 و پتژوه   وناتل، حمتل  بته  مربوط هایسیاست مسئوهیت دوهت( با لهمرا  اغو  و دارند اخریار

های توستعه اقرصتاد محوتی منتاطق     در ای  قبیل کشورها سیاست .است آنها  عهدبه نیز توسعه

گتذاری بتر روی   ریزی فضتایی بتا راهبردهتایی چتون سترمایه     شد  از برنامهمنشع  یشهرکالن

های مخروتف بتا شتهرها و کشتورهای     سیاسی در مایاس -ها کالن، تعامالت اقرصادیزیرساخت

 مضتافاً  (Brenner, 2003: 16). شتود انجتام متی   هادوهتبا هدایت، نظارت و مساعدت  عموماً ،دیگر

 نیتز  هتا سیاستت  ایت   اجترای  بترای  متاهی  منتاب   از هتا استران  و منتاطق  کشورها، ای  در اینکه

 به وابسره سرزمی  یا شهر کردناهموویبی  سیاستِ اجرای در توفیق موارد،همۀ  در. برخوردارند

 خصوصتی،  لعمتومی،  طوبتد متی  را مخروتف  کنشتگران  مشتارکت  و است حکمرانی یهادسرگا 

 لکشتور،  گیترد  صتورت  مخروف هایمایاس در باید مشارکت ای  .اجرماعی( اقرصادی، سیاسی،

 ستازمان  یا اروپاۀ یاتحاد مانند اهموویبی  بازیگران حضور مسروزم است ممک  و نواحی( مناطق،

 بتا  و برقتراری تعامتل   کردنکار توانایی کنشگران ای  شهرها،کالن مورد در. نیز باشد مرحد مول

 و کتن   پیشتگامان  حایاتت  در کته  ساخرارهایی ؛دارند خاص ساخرارهای خاللدر  را یکدیگر

 استت  آوانسی ،(GTMAل33اتحادیه بازاریابی تورنروی بزرد مثال، عنوان به. هسرند عمومی اقدام

 دوهتت  نماینتدگان  آوانس، ای  در. دارد عهد  بر را لکانادا( تورنرو شهرکالنتوسعۀ  مسئوهیت که

 بزرد هایدانشگا  نمایندگان و تورنروگانۀ 29 هایشهرداری نمایندگان اونراریو، اسران و فدرال

 .  (Arku, 2002: 23)اندآمد  ه  گرد بزرد بنگا  و شرکت چندی  و

 نیتز  هنتدن  یتا  لامتونرر  توری ، جموهاز ،شهرهاکالن از بسیاری در دست ای  از هاییسازمان

 ایت  همتۀ   میتان  حستنه  روابتط  وجتود  مستروزم  هتایی ستازمان  چنی  وجود صرف. دارند وجود

 همتی   بته . شتود متی  واقعتی  قمتار  یتک  بته  شتبیه  گتاهی  کته  موضوعی عنیی ؛است کنشگران

 ستاخرارها  نوع ای  ،پاریس یا نیویورک میالن، مادرید، یشهرهاکالن های موجود( درلتن دهیل

 استت  متوازی  و رقی  یهاترجمان تعداد ازدیاد وضعیت، ای  پیامدهای از کیی. نیامدند وجودهب
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 از مجتزا  هتای سترزمی   در و انتد وابستره  عمتومی  بخ  کنشگران از ییک به جداگانه یکهر که

 .و ای  یعنی همان تفر  سیاسی با درجاتی مرفاوت از شدت و ضعف ندکنمی فعاهیت یکدیگر

 کردنباز هدفشان که هاییسیاست لیعنی شهریکالنجامعۀ  یاهموو یب هایسیاست اجرای

 همتان  فعاهیتت  و حضتور  نیازمنتد  استت(  گراییچندفرهنگاشاعۀ  یا فرهنگی -اجرماعی فضای

 ایت   بته . هسترند  دخیل نیز اقرصادی هایفعاهیت شدنیاهموو یبنۀ یزم در که است کنشگرانی

 و دوهتت  حمایتت  بتا  بعضاً و اهموویبی  و موی محوی، هایانجم  محوی، رسمی نهادهای ترتی ،

 کتار  مشتغول  ویتژ   یهاترجمان طریق از و جمعی طوربه خصوصی مؤسسات و هاشرکت برخی

 شتهر  در 34«اتحادیه اقدام مدنی تورنروی بزرد» هایفعاهیت به توانی می زمینه ای  در. هسرند

 اشتار   توری  و ابارسوون شهرهای راهبردی هایطرح از برخی در پایووت ساخرارهای به یا تورنرو

 .  نمایی 

 فرجام
، شتهرها کتالن بتودن نات  و عموکترد    ، در کنار خنثتی کاهبدی سطح و جمعیری انداز   یای هب

ای نیستت. در یتک اقرصتاد عمومتاً     و منطاته  موتی  توستعه فراینتد   درمرضم  پیشرو بودن آنها 

هتای منتاطق   آفرینتی، ضتری  جتذابیت   تتوان نات   »کننتد  استت،   شتد ، آنچته تعیتی    جهانی

 و ستاخراری  -نهتادی  موانت   و بتر مشتکالت  آمتدن  و فائق یریپذرقابتهای ، قابویتیشهرکالن

انتد  شهرشناس به ای  باور رسید ست. عموم محااان ا« گونه مناطقای  در اجرماعی -اقرصادی

 منتاطق  آندر  کته  داردای ویتژ   جغرافیتای شدن، خوا  مطووب یتا نتامطووب،   جهانی یندافرکه 

ای  فرایند جای گرفره و در نظ  نتوی  جهتانی،    گسررشو گرانیگا   کانون عنوانبه یشهرکالن

ها وجود ندارد و ایت   سکونرگا شد  از جهانی شبکهای جز ادغام پیروزمندانه و ماردرانه در چار 

هوشتمندانه اصتالح در    تتداوم رفری جز جنوب، منطق و مسیر برون یشهرکالنمه  در مناطق 

 بستیج  و گیتری بهتر  ا بت برواند  که مدیریری. دهای مدیریت سرزمینی ندارها و سیاستچارچوب

 و هتا زیرستاخت  تاویتت  و احدا  یا بزرد رویدادهای برگزاری، از طریق اقداماتی چون امکانات

ضتم  تحترک منتاب      ،ثر در مایتاس فراشتهری  ؤگرفر  عموکتردی مت  پی و در عمد  تجهیزات

ختود   موتی  وای منطاته ، شهری مرزهای از فراتر راسرزمینی، بخ  مهمی از منب  توسعه درون

 در مخروتف  کنشتگران  ائترالفِ  تشتکیل ر بت  بتا تأکیتد   ای  مااهته  ،جسرجو کند. در همی  راسرا

متد در دو نمونته   او طراحی نظام حکمروایی کار یشهرکالندر یک منطاه  گوناگون هایمایاس

 مناطق عموماً از عهد  و تتوان  گونه یابزرد در  یهاگامبارسوونا و هندن نشان داد که برداشر  

حکومت  یداسرانه با مشارکت و  و یشهرکالنیک ائرالف نهادی میان  ینفعان در کل منطاه 
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 شتهرها کتالن برنتدۀ   برد نوعی را اهموویبی  هایفعاهیت دست ای  باید ای ،بنابر. شودمی میسر

و هنتدن   ابررستی تجربته بارستوون   . بگیتری   نظر در 35«سرزمینی رهبری» کس  برای مبارز  در

 جایگا  یارتاا ساززمینه ،سازندمی برقرار یشهرکالنمناطق  ای  که اهموویبی  روابط نشان داد

 کته  استت  درستت . استت  اهمووتی بتی   ستطح  در شدنشتان  شتناخره رستمیت بته  و آنها سیاسی

 هتا فعاهیتت  ایت   وهی ،اندافرهیگسررش سازیجهانی روندۀ یسا در شهرها اهموویبی  هایفعاهیت

مرحوتۀ   بته  جهتان  کشتورهای  غاه  در که هسرند تمرکززدایی منطق محصولچیز،  بی  از هر

 .شد گذاشره اجرا

 :هانوشتپی

تبیتی  پتارادای  نظتام    »عنتوان  ای  مااهه برگفره از بخشی از مطاهعتات رستاهه دکرتری نگارنتد  اول مااهته بتا       ( 1ل

 شتهر کتالن ؛ تحویتل متوردی    یشتهر کتالن در چارچوب نظام حکمروایی  (SPP) فضایی -ریزی راهبردیبرنامه

است که به راهنمایی نگارند  دوم و مشاور  نگارند  سوم در گرو  جغرافیای دانشگا  فردوستی تتدوی    « مشهد

 شد  است.

و هدف آن گسررش صتوح، آمتوزش،    برگزار شد ادر بارسوون 2004بار در سال ها نخسری مجم  جهانی فرهنگ( 2ل

در یکتی از شتهرهای جهتان     بتار کیسه سال شناخت مراابل، حاو  بشر و تنوع فرهنگی است. ای  مجم  هر 

 .ای  مجم  در شهر ناپل لایراهیا( برگزار شد 2013شود. در سال برگزار می

 فارسیمنابع 

 ، تهران  دانشگا  هنر.مدیریت و حکمروایی شهری(، 1388پور، ناصر و ایرج اسدی لبرک

 ییهتا آمتوز   ،یشهرمناطق کالن ییحکمروا یجهان اتیتجرب  شهریمدیریت مناطق کالن»(، 1385بصیرت، میث  ل

 .18، شمار  یشهر تیریمدفصلنامه ،  «رانیا یبرا

هتای  هتا و چتاه   فرصت»(، 1391ی عزیزی، اسفندیار زبردست و عباس احمد آخوندی لمحمدمهدبصیرت، میث ، 

 .1شمار   ، دور  هفده ،مجله هنرهای زیبا، «شدن؛ مطاهعه موردی تهرانحکمروایی خوب در عصر جهانی

 .نی هوشنگ نایبی، تهران  ترجمه ،اجتماعی تحقیقات انجام نحوه (،1388ل ترز .ال بیکر،

، «یشتهر منتاطق کتالن    یو تکتو  یریت گشتکل  ندیعول و عوامل اثرگذار در فرا یبررس»(، 1387پور، خویل لحاجی

 .34، شمار  بایز یهنرهامجله 

مجلاله  ، «شتدن تجدید ساخرار فضایی مکانی منطاه مرروپویر  جاکارتا در عصر جهتانی »(، 1386سرور، هوشنگ ل

 .20و  19شمار   ،جستارهای شهرسازی

، «هنتدن  یتی حکمروا و یدر شت  یدگرگتون  ؛یشتهر کتالن  ییحکمروا یشهرکالن تیریمد»(، 1381سیموز، مارتی  ل

 .17مار  ، شمجله مدیریت شهریترجمه حمید خادمی، 

مجلاله اطالعالات   ، «ای برای جنوبشدن شهرها، طرح مسئوهشدن جهان و جهانیشهری»(، 1379صرافی، مظفر ل

 .155-156، شمار  سیاسی –اقتصادی
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بتر   دیت بتا تأک  شدنیجهان ندیدر فرا یشهرمناطق کالن تیریاهزامات مد»(، 1389صرافی، مظفر و جمال محمدی ل

 ، تهران.داریو توسعه پا یشهر تیریکنفرانس مد، «تهران یشهرمنطاه کالن

 گهتر، نیتک  عبداهحستی   ترجمته  ،علوم اجتماعی در تحقیق روش (،1386وان کامپنهود ل هوک و کیوی، ریمون

 دوم، تهران  توتیا.  چاپ

طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف (، 1381مرکز مطاهعات و تحایاات معماری و شهرسازی ایران ل

ی جهتان، تهتران  وزارت   شتهر کتالن هایی از منتاطق  ریزی کاهبدی در نمونه، خالصه گزارش مطاهعات طرحآن

 مسک  و شهرسازی.

، ترجمته  ی، ظرفیت، دموکراسی و پویایی مکانشهرکالنحکمروایی (، 1390هایونت، هوبرت و دانیل کوبور ل

 ایرج اسدی، تهران  انرشارات شهر.
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