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«حکمروایی مناطق کالنشهری» سازوکار ایجادِ انواعِ منعطف از ترتیبات نهادی -سازمانی کارامد ،در گسترر
مناطق کالنشهری است که در راسرای همکاریِ هدفدار میان بازیگرانی نامرجانس ،چون نهادهای عمتومی،
حکومری ،خصوصی و جامعه مدنی صورت میپذیرد .مبرنی بر چارچوب مفهتومی بتا  ،ایت مااهته بتا هتدف
بازنمایی راهبردهای حکمروایی برخی مناطق کالنشهری قترن بیستتو یکت در اروپتا؛ یعنتی «بارستوونا» و
«هندن» ،با روشی تحویوی -توصیفی و از منظری تطبیای در جسرجوی پاسخ به دو پرست محتوری استت
نخست اینکه ،گفرمان «حکمروایی مناطق کالنشهری» بر چه مفاهی  ،اصول و گزار هتایی استروار استتو و
دوم ،ساخرارها ،اقرضائات و اسرراتژیهای مواجهه نظتام حکمروایتی دو منطاته کتالنشتهری فتو لهنتدن و
بارسوونا) در بهر گیری از امواج خروشان جهانیشدن چه بود استو ای مااهه با تبیتی زمینتههتا و ستاخرار
حکمروایی مناطق کالنشهری مذکور نشان داد که تشکیل ائرالفِ کنشگران مخروف در مایاسهای گوناگون
در یک منطاه کالنشهری لباوجود اخرالفات سیاسی همچون بارسوونا) و قدرتیابی رهبری سیاستی منطاته
کالنشهری از طریق طراحی نظام حکمروایی کارامد و در چارچوب آن پیریزی اسرراتژیهای توسعه فضتایی
و اقرصادی منطاه کالنشهری منبعث از آرای مسرای مردم لدر تجربته هنتدن) ،متیتوانتد را بترونرفتت از
چاه های فراروی مناطق کالنشهری دوران معاصر باشد .از سوی دیگر ،یافرههای ای پژوه نشان داد کته
او ً حوز سیاستگذاری بسیار پراهمیت مناطق کالنشهری بنا به پیچیدگیهتای متاهوی ،بتهنتوعی «بتازی
چندناشی» بدل شد و برای غوبته بتر چتاه هتای فتراروی حکمروایتی کتالنشتهری اتختا سیاستتهتا و
رویکردهتتای همگرایانتته افاتتی و عمتتودی میتتان کنشتتگران منطاتتهای ،موتتی ،ب تی اهموو تی در عصتتر جدیتتد
اجرنابناپذیر مینماید.دوم و باوجود «جهانیشدن همهچیز» ،حکومتها و در چتارچوب آن ،دوهتتهتا هنتوز
ه سه عمد ای در هدایت ،بسررسازی ،تسهیل ،پویایی و نات آفرینتی حکمروایتی منتاطق کتالنشتهری
برعهد و در اخریار دارند.
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جستارگشایی
اگرچه در قرن بیسر « ،کالنشتهرها» بتهمثابته مراکتز فرمانتدهیِ اقرصتاد موتی و منطاتهای و
موتورهای کویدیِ رشد و توسعه اقرصادی در اغوت کشتورها ،شتناخره متیشتدند
)37

(Kunzmann,

 ،1998:اما با شروع هزار سوم و مرأثر از گفرمان جهانیشدن ،مایاس تحویوی جدیدتری در

نریجه تجدید ساخرار فضایی -کاهبدی و عموکردی کالنشهرهای سنری لسترور )82 1386 ،بتا
نام «مناطق کالنشهری» قدم به عرصه ادبیات برنامهریزی و مدیریت شهری و منطاهای جهتان
نهاد« .ابَرشهر منطاه» یا «مناطق کالنشهری» که در ایران ،نخسری بار با مصوبه هیئتوزیتران
ل )1374با عنوان «مجموعههای شهری» نمود یافرند لاسدی ،)9 1392 ،ازجموته مهت تتری و
تأثیرگذارتری پدید های نوظهور قرن بیستر و بیستتویکت محستوب متیشتوند کته اهگتویی
مرفاوت و جدید از شهرنشینی ،نظام اسکان ،انتداز شتهر ،ستاخرار و ستازمان فضتایی در عصتر
جدید پدیدار ساخرهاند لحاجیپور .)48 1387 ،ایت منتاطق عمومتاً بته ستب تعتدد و تکثتر
پیوسره قومروهای حاکمیری و برنامهریزی لشهرداریها ،فرمانتداریهتا ،بخشتداریهتا و )...و در
غیاب چارچوبهای هماهنگساز ،با چاهشی بنیادی با نام «تفر سیاسی» 1مواجهند لبرکپتور
و اسدی.)208 1388 ،
همزمان با رشد تفر سیاسی در ای مناطق ،اهمیتیابی بیبدیل و روزافزون ای مناطق در
توسعه اقرصاد موی و منطاهای و نیز هزوم اندیشیدن تدابیری در مایاس منطاه کالنشتهری در
تعامل با روندهای جهانیشدن ) (Nelles, 2012: 2در محافل دانشگاهی و عومتی اخیتراً پتاردایمی
جدید با عنوان «حکمروایی مناطق کالنشهری »2بهمثابه رویکردِ جتایگزی شتیو هتای ستنریِ
مدیریت و برنامهریزی ای گونه مناطق پدیدار شد

است ).(Heiden, Koch & Kübler, 2013: 41

منطبق بر نمونههایِ در دسررس از نا آفرینی عموکردی مناطق کالنشهری در کشورهای
توسعهیافره در مایاسهای محوی ،موی ،منطاهای و جهانی و نیز بسیج نظامهای حکمرانی 3ای
مناطق در بهر مندی بیشینهای از مزیتهای «موج فزایند جهتانیشتدن» ،ایت مااهته ،تمرکتز
خود را بیشرر بر بازنماییِ واکن های برخی مناطق کتالنشتهری قترن بیستتویکت در اروپتا،
بهویژ «بارسوونا» و «هندن» و تحویل چگونگی نا آفرینی آنها در مواجهه با روند جهانیشتدن
قرار داد است .با فرض کارامتدی و اثربخشتی رویکترد «حکمروایتی منتاطق کتالنشتهری» در
ساماندهی و شکوفایی گسرر ای گونه مناطق ،ای پژوه
پرس

در گام نخست در پی پاسخ بته ایت

است که گفرمان «حکمروایی مناطق کالنشهری» بر چه مفاهی  ،اصتول و گتزار هتایی
1. Political Fragmentation
2. Metropolitan Area Governance
3. Governance system
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اسروار استو مبرنی بر مفهومشناسی با  ،ساخرارها ،اقرضائات و استرراتژیهتای مواجهته نظتام
حکمروایی مناطق کالن شهرهای پیشترو در اروپتا لهنتدن و بارستوونا) در بهتر گیتری از امتواج
خروشان جهانیشدن چه بود استو
روششناسی پژوه  .ای پژوه

از نظتر ماهیتت و روش تحایتق در شتمار پتژوه هتای

توصتیفی– تحویوتی 4محستوب متیشتود .همچنتی بتا توجته بته گونتهشناستیهتای مرتتداول
روششناسی همچون بیکر ل ،)1388کیوی و کامپنهود ل )1386و گیدنز ل ،)1378میتوان ایت
تحایتتق را محصتتول رویکتتردی تطبیاتتی دانستتت کتته در یتتک چتتارچوب کیفتتی و بتته کمتتک
رهیافتهایی چون اسرد ل عاالنی -قیاسی و با تأکید بر سازوکارهتا و رویکردهتای حکمروایتی
در دو منطاه کالنشهری هندن و بارسوونا ،به تبیی مفهومی پتی نیازهتا و ضترورتهتای یتک
ساخرار حکمروایی خوب در مناطق کالنشهری پرداخره است.

 .1درآمدی بر «حکمروایی مناطق کالنشهری»
از نظر مفهوم ،حکمروایی تشریحِ شکوی جدید و مررقی از تصمی گیریِ جمعی در سطح محوتی
است که به توسعه روابط مخروف ،نهتنها میان عوامل و بنگا های عمومی ،بوکه میان شتهروندان
و بنگا های عمومی میانجامد

)2001: 11

 .(Goss,به اعرااد راکودی 5،جوهرۀ حکمروایتی ،وجتود

روابط مرعامل میان و درون حکومت و همچنی نیروهتای غیرحکتومری استت

(Rakodi, 2003:

) .523بانک جهانی نیز ،حکمروایتیِ ختوب و شایستره را دربردارنتدۀ ادار کارامتد ،باصتالحیت و
باکفایت و نیز حکومت شهریِ مشروع ،منرخ و دموکراتیک میداند.
از ای منظر ،موضوع حکومت و حکمروایی شهر -منطاهها یا منتاطق کتالنشتهری قتدمری
تاریباً برابر با شکلگیری چنی هویتهایِ فضایی در پهنه سرزمی دارد .در واقت «حکمروایتی
کالنشهری» و بهویژ اشکال جدید آن یعنی «منطاهگرایی نوی » 6،در دهه اخیر پیوسره یکتی
از کانونهای توجه و تمرکز مطاهعات و پژوه های شهری در آمریکا و اروپا توای میشد است
) (Heinelt & Zimmermann, 2011: 1175و ماصود از آن ایجادِ انواعِ منعطف ،از ترتیبات نهادی–
ستتازمانی مخروتتف ،بتترای همکتتاریِ هتتدفدار در منتتاطق کتتالنشتتهری استتت کتته دربرگیرنتتد
شهرداریها ،عوامل حکومری در سطوح مخروف و نیز بخ

خصوصی و نهادهای جامعته متدنی

است .چراکه مناطق کالنشهری ،مجموعهای بسیار ناهمگ و غیرمرجانس از بازیگران و عوامتل
مخروف با زمینههای مرنوع و صالحیتها و تواناییهتای قتانونی مرفتاوت استت کته متیتواننتد
4. Descriptive-Analytical Method
5. Rakodi
6. New Regionalism
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سیاستگذاری عمومیِ مناطق کالنشهری را بهگونتهای نستبراً مسترال از مرزهتای سترزمینی،
نهادها و سازمانهای محوی سامان دهد .چنی سازوکارهای شِبهشبکهای از حکمروایی ،در حال
حاضر ،بهعنوان اصویتری پایگا ِ سیاستگذاری کالنشهری عمل میکنند و معمتو ً بتهعنتوان
ابزاری مؤثر برای برخورد با مسائل کالنشهری قومداد میشوند لبصیرت.)35 1385 ،
از سوی دیگر ،روند جهانیسازی سب شد است تا درهایِ اقرصادهایِ کالنشهری بتی
پی

گشود شد و ای امر به کاه

از

دامنته متداخالت حمتایریِ دوهتتهتا و میتدان دادن بته

کنشگران تاز و مؤسسات و بنگا های چندمویری منجر شد است .به قول جغرافیدان آمریکایی،
ریچارد فووریدا 7،اقرصادهایِ مناطق کالنشهری در عصتر جدیتد و از طریتق طراحتی ستازوکار
دامگونهای ،بهشدت برای جذب شرکتها ،مشاغل و جمعیتهای باهوش و بااسرعداد با یکتدیگر
به رقابری بیساباه و نابرابر با یکدیگر برخواسرهاند ).(Florida, 2002: 123

 .2چالشهای حکمروایی در مناطق کالنشهری
در دو دهه اخیر در اغو کشورها ،روند پرشتراب و بتیستاباهِ جهتانیشتدن اقرصتاد و تمکتی
دوهتها به سیاستهای آزادسازی و تعدیلِ ساخراری منجر شد است .تحرکِ سرمایههای موتی
و جهانی افزای

یافره و دوهتها با برنامهریزی راهبردی ،کالنشهرها را پیشگام توسعه موی قرار

داد و به سرامدان جذب سرمایههای سیالِ بی اهمووی ،پیشترازِ گستررشِ بازارهتای صتادراتی و
برانگیزانند ِ توهیداتِ سطح با ی فناوری بدل شد اند .به اعرااد واهراشرای  8اقرصتادهایِ محوتیِ
محصور در گذشره ،در یک اقرصادِ جهانی بهه پیوسره ،ادغام شد و کمرتر منطاتهای از جهتان
یافت میشود که از حوز ِ نفو شرکتها و سازمانهای اقرصادی در سطح جهانیٍ بتهدور باشتند.
در ای اهگوی اقرصادی نوی جهانی ،برختی شتهرها و کتالنشتهرها همچتون ووهانستبورد در
آفریاای جنوبی بهعنوان گر ای مه در شبکه جهانی بته نات آفرینتی ختود ادامته متیدهنتد.
بسیاری شهرهای دیگر ،به ویژ در کشورهای جنوب ،در انطبا بتا تغییتراتِ مسترمرِ حاصتل از
رقابت بی شهری جهت ایفای نا

توهیدی تحویل رفره و ضعیف عمل میکنند .با ایت وجتود،

نا آفرینی برای توسعه انسانی در کشورهای«جنتوب» و در عصتر تحتو ت جهتانی اخیتر ،بتا
چاه های بسیاری برای باا همرا بود است لصرافی و محمدی .)53 1389 ،طتی چنتد دهته
اخیر بهموازات جهانیشدن ،شهرنشینی در ای گونه کشورها بتا شترابِ بیشترری در ماایسته بتا
ی شتهریشتدنِ جنتوب،
کشورهای شمال جریان داشتره استت و در ایت گتذار ،مستئوه اساست ِ
چش انداز توسعهای ناپایدار ،بهویژ در کالنشهرهای

را رق زد است لصترافی.)164 1379 ،
7. R. Florida
8.Wallerstein
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در ای گونه کشورها با وجتود مزایتای بتا  ،پایتداریِ توستعه از منظتر دیتدگا هتای اجرمتاعی،
اکوهوویکی و فرهنگی بهشدت در مخاطر قرار گرفره و رشد اقرصادی ،بدون توجهِ کافی به ابعاد
توسعه ازجموه عداهت اجرماعی ،مردمسا ری ،حفاظت محیطزیستت و منتاب طبیعتی ،ارتاتای
هویت فرهنگی و ارتاای اقرصادی ،متورد توجته قترار گرفرته استت .همچنتی ایت منتاطق بتا
مشکالتی چون مسئوه گرو های ک درآمد شهریِ مناطق کالنشتهری ،ناکارامتدیِ حمتلوناتل،
محیطزیست ،خدماترسانی در مایاس گستررد منطاته کتالنشتهری ،مستائل ناشتی از رشتد
اقرصادی وکاهبدی شهرها ،انواع آهودگیها و  ...مواجه شتد استت لمرکتز مطاهعتات و تحایاتات
شهرسازی و معماری ایران )16 1381 ،که میتوان ریشه بسیاری از ای چاه ها را در معضوی
بزرد به نام «تفر سیاسی /حاکمیری» در نظام ادار ای مناطق بدانی .
اگر تفر و پیچیدگی عموکردی و فضایی -کاهبدی را بهعنوان بخشی از خصتوتهتای اتتی
مناطق کالنشهری بدانی  ،همتی چتاه  ،انگیتز بستیاری از محااتان و شهرشناستان بتزرد
همچون جان فریدم در بازشناسی اسرارار یک چارچوب نهادی و سیسر حکتومری کارامتد را
به خود اخرصاص داد است ).(Scott, 2001
بر ای اساس چاه های پیشروی حکمروایی مناطق کالنشهری ،میتوان جهان را بهصورت
عام در چندگونه خالصه کرد چاه ِ نخست یک کالنشهر« ،توانِ رقابتپذیری» 9آن استت کته
بهعنوان شرط زم برای پیروزمندی آن کالنشهر در نظام و شبکه شهرها جهانی یاد متیشتود.
چاه

دوم« ،جذابیت» 10است .اگرچه جذابیت خود یکی از ابعتاد و جنبتههتای رقابتتپتذیری

است ،اما به نظر میرسد که گاهی بر آن پیشی میگیرد ،زیرا مسئوه جذابیت ،کیفیت زندگی در
کالنشهرها را بهطورمسرای تحت تأثیر خود قرار میدهد .چاه

سوم که خود موهود دو چاه

نخست است ،مربوط به «توانایی و ظرفیتِ کالنشهرها برای توهید زیرساختها و تجهیزات زم
برای تاویت رقابتپذیری و جذابیت» استت .عوامتل مخروفتی همچتون بهبتود دسررستیهتای
بی اهمووی به متدد گستررش زیرستاختهتای فرودگتاهی ،ریوتی و جتاد ای ،بتی اهمووتیشتدن
فعاهیتهای پژوهشی و توسعهای یا عرضه توهیدات فرهنگی در ای عرصه بهشتدت تأثیرگذارنتد.
از ای رو ،دوام یا تضعیف جداییگزینی فضایی در سطح موی و محوی مستروزم تاویتت عموکترد
شهرها در سطح جهانی خواهد بود ).(Friedmann, 2006: 10
از نظر اجرماعی نیز کالنشهرها با چاه های قابلتوجهی مواجهند .منطقِ «رقابتپتذیری»
در روند جهانیسازی بهشدت انسجامِ اجرماعی ای شهرها را تهدید میکند .بتی اهمووتی شتدنِ
9. Compétitivité
10. Attractivité
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جمعیتهای کالنشهری به سه خود به ای مسئوه دام میزند .در واق  ،ای موضتوع ارتبتاط
چندانی به «تاز واردان با اسرعداد» ندارد؛ زیرا آنها اغو با توشۀ عومی -آموزشی و متاهی کتافی
راهی زندگی در کالنشهرها میشوند ،اما مهاجران بسیاری هسرند که وقری گام در کالنشهرها
میگذارند ،باید در محالت محروم و حاشیهای جتذب و ستاک شتوند .در کنتار مستائوی چتون
انسجام اجرماعی و جذب و ادغام مهاجران ،باید به موضوع چاه برانگیتز «توانتاییِ توهیتدِ یتک
جامعۀ نوی  ،جهانگرا و چندفرهنگی» نیز توجته کترد ) .(Friedmann, 2006: 10از ایت رو ،بترای
رویارویی با ای قبیل چاه ها ،سیاستگذاران و برنامهریزان در هماهنگی کامل با حکومت ،باید
به بازتعریفی کارامدتر از مفهوم سرزمی و سازوکار مدیریت آن مبرنتی بتر اصتل دموکراستی و
رویکرد تمرکززدایانه از امور در ای گونه مناطق اقدام کنند .چرا که تغییر مایتاس حکمرانتی در
عصر جدید ،در قومرو مناطق کالنشهری با فرصتها و چاه های نوظهور امری اجرنابناپذیر و
اهبره مؤثر است.

 .3راهبردهای مناطق کالالنشالهری در گالاار جهالانیشالدن در لنالدن و
بارسلونا
درست است که بسیاری از کالنشهرها ،فعاهیتهتایی بستیار مرنتوع را در حتوز هتای مخروتف
بی اهمووی انجام میدهند ،وهی حایات ای است که در اغو موارد بسیاری از کالنشهرهای پر
وسعت و پرجمعیت ،بهویژ در کشورهای درحالتوسعه ،سیاستهای جام  ،برنامههای متدون و
راهبردهای کارامد در ای زمینهها ندارند و عمالً به شهری عادی با مایاس نا آفرینی محتدود
و در مایاس منطاهای خودشان بدل شد اند و در مایاس فرامنطاتهای ،موتی و فراموتی ،عمومتاً
حرفی برای گفر ندارند .در واق  ،حری فعاهیتهایِ مایاسِ منطاهای و موی آنها نیز پراکنتد و
فاقد انسجام است .کن های آنها مجموعه اقداماتی است که هر کتالنشتهر بتهطتور انفترادی و
روزمر انجام میدهد .در ناطه ماابل اقدامات و برنامهها و راهبردهای برخی مناطق کالنشهری
مه در کشورهای اروپایی ،محصول ساخرارهای حاکمیری -مشارکری جمعیِ شتهرها در ستطح
اروپا یوروسیریز 11یا در سطح جهانی است.
در واق  ،سیاستهای تاویتت حکمروایتی منتاطق کتالنشتهری در بستیاری از کشتورهای
اروپایی ،از نظر فُرم و محروا بستیار مرعتدد و مرنتوع هسترند کته متیتتوان بته متواردی چتون
فعاهیتهای دوجانبته لبتی دو شتهر) ،عضتویت انفترادی در شتبکههتای بتی اهمووتی ،میزبتانی
رویدادهای بزرد ،کن های بخ

عمومی برای بی اهمووتیکتردن شتهرها ماننتد فعاهیتتهتای

فرهنگتتی ،اشتتاعه و تشتتویق رویکتترد تنتتوعبخش تی فرهنگتتی بتته شتتهر ،احتتدا تجهیتتزات و
11 Eurocities
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زیرساختهایی در مایاسهای منطاهای و بی اهمووی در مناطق کتالنشتهری آنهتا اشتار کترد
).(Lefèvre & d'Albergo, 2007
روابط دوجانبۀ بی شهرها ،ساباۀ دیرینتهای دارد و در بخت هتای مخروتف قابتل مشتاهد
است؛ همکاریهایی که میتواند در زمینههای فرهنگی ،تخصصی و سایر امور گسررش یابد .ای
نوع روابط ،اغو برمبنای مناف مشررک یا با هدف تبادل تجارت و ارائه کمکهای مراابل شکل
میگیرد .در ارتباط با عضویت در شبکههای تخصصی نیز وض به همی منوال است و هتدف از
آن مبادهۀ تجارب و گفرگو برای یافر را حلهای مناس برای مشتکالت خاصتی استت کته در
حیطۀ سیاستهای عمومی قرار دارند لحملونال ،جابهجایی ،بازستازیهتای شتهری ،مشتارکت
ساکنان و غیر ) .بسیاری از شهرهای اروپایی عضو شبکههای شهری و در چارچوب برنامتههتای
جمعی مانند «آربَکت» 12و «مِررِکس» 13هسرند یا اینکه به عضویت شبکههای جهانی همچتون
«مرروپویس» 14درآمد اند .گونتۀ دیگتری از مشتارکت ماننتد «یوروستیریز»« ،شتورای اروپتایی
شهرسرانها و اسرانها» یا «اتحادیه شهرها و دوهتهای محوی» نیز وجود دارد کته سیاستیتتر
است لنگتار شتمار  .)1هتدف از مشتارکت شتهرها در ایت نهادهتا ،افتزای

تأثیرگتذاری بتر

سیاستهای اروپایی یا اعمالنفو در تصمی گیریهای دوهتها یا سازمانهای بی اهمووی استت.
از شهرهای بسیار فعال در ای همکاری و مشارکتجویی میتوان به بارسوونا و هندن اشار کترد
ل2013: 72

 .)Lefèvre,از سوی دیگر شهرها در زمینتۀ رویتدادهای بتزرد برگتزاری بتازیهتای

اهمپیک یا انرخاب پایرختِ فرهنگی اروپا نیز حضور پررنگی دارند .اموری که بهطورمسترای بته
شهرها ارتباط داشره و شهرهای بزرد برای کس ای موقعیتها با یکدیگر رقابت میکنند.
نگاره شماره ( -)1برخی از شبکههای شهرها در سطوح اروپایی و جهانی
نام سازمان
شهری

شرح اقدامات و برنامهها

یوروسیتیز

ای انجم در سال  1986برای تستهیل مبتاد ت میتان شتهرهای بتزرد
اروپایی و سازماندهی آنها به شکل یک « بی» تأسیس شد .نزدیک به 130
شهر عضو ای انجم هسرند که مار آن در شهر بروکسل است.

آربکت

شبکۀ شهرهای اروپایی است که در پی اجرای برنامههای شهریِ کمیسیون
اروپا در سال  2002تأسیس شتد .هتدف ایت شتبکه تستهیل مبتاد ت در
بخ های گوناگون است .بی از  200شهر عضو ای شبکه هسرند.

12. URBACT
13. Metrex
14. Metropolis
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مِترِکس

ای شبکه که بی از  50شهر اروپایی را آن عضویت دارند ،در ستال 1996
با هدف تسهیل همکاری شهرها در زمینۀ برنامهریتزی و توستعۀ سترزمینی
تأسیس شد.

متروپلیس

انجم کالنشهرهای بزرد جهانی در ستال  1984تأستیس شتد .بتی از
یک صد شهر یا مجموعۀ شهری در آن عضویت دارند .ماتر ایت انجمت در
بارسوونا است و اسراندار پاریس به ریاست آن برگزید میشود.

اتحادیۀ شهرها و
دوهتهای محوی

ای نهاد در سال  1951تأسیس شد و بی از یتکصتد هتزار نهتاد محوتی
اروپایی عضو آن هسرند .ای شورا نات فعتاهی را در ارتبتاط بتا نهادهتای
رسمی ایفا میکند و مار آن در پاریس است.
)(Lefèvre, 2013: 72

برگزاری ای رویدادها به شهرها ای امکان را میدهد تا در سطح بتی اهمووتی ،ابتراز وجتود
کرد و حضور خود را به رخ دیگر کالنشهرها بکشتند .رویتدادهایِ بتزردِ ورزشتی ماننتد جتام
جهانی فوتبال ،جام موتهای قار ای یا بازیهای کشورهای مشررکاهمناف از آنجموه هسترند.
بهجز برخی موارد نادر و اسرثنایی لمانند «مجم جهتانی فرهنتگهتا» کته در ستال  2004در
بارسوونا برگزار شد).
 .1-3زمینهها و ساختارها در حکمروایی منطقه کالنشهری بارسلونا
بارسوونا مرکز تاریخی اناالب صنعری در اسپانیا محسوب میشود که با رشد شهر و حتوز نفتو
آن تا سال 1959تعداد  27شهرداری در حوز ای شهر ادغام شد و در سال  1976طرح جتام
کالنشهری مشرمل بر  3000کیوومررمرب به تصوی رسید ) .(lopez, 2002دهه  1980و حدود
 40سال پس از دیکراتوری فرانکو ،فرصت درخشانی برای مواجهته بتا چتاه هتای حکمروایتی
مناطق کالنشهری ،بهویژ تمرکززدایی در ای منطاه مه بتود .پتس از سترنگونی دیکرتاتوری
فرانکو ،شهرداری منطاه کالنشهری بارسوونا به «شرکت کالنشهری بارستوونا» 15تغییتر یافتت
که وظایفی چون اجرای طرح جام منطاه کالنشهری بارسوونا ،حملونال عمومی ،تتأمی آب
و دف پسماند را برعهد داشت .مدیران سیاسی و مویگرایان حکومت منطاهای بارسوونا معروف
به «کاتا نها» از ترس افزای

قدرت ای شرکت ،آن را در سال  1987منحتل کردنتد .در پتی

انحالل ای شرکت ،دو تشکیالت کالنشهری مبرنی بتر انجمت هتای داوطوبانته؛ یعنتی «نهتاد
کالنشهری حملونال» 16مرشکل از  18شهرداری و «نهاد کالنشهری محیطزیست»17مرشکل
از  33شهرداری بهعنوان مروهی تأمی آب ،دف فاضالب و پسماند تأسیس شد.
)15. Barcelona Metropolitan Corporation (BMC
16. Metropolitan Authority for Transport
17. Metropolitan Enviromental Authority
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اگرچه اخرالفات سیاسی و انحالل مرج کتالنشتهری در بارستوونا ستب چنتدپارگی ایت
منطاه میان تشکیالت و سازمانهای مخروفی شتد؛ بتا ایت وجتود« ،متدل حکمروایتی منطاته
کالن شهری بارسوونا» با اتخا اسرراتژی «به سوی جهان بیترون» و بتا رویکردهتای انگیزشتی و
داوطوبانه همه ینفعان منطاه ،نمونه ای موفق محسوب میشود .بارسوونا نمونه بتارز و شتاخ
رویکردی است که میتوان آن را یک «راهبرد بی اهمووی واقعی» نامید .ای تتالشهتا بتا اعتالم
نامزدی برای برگزاری بازیهای اهمپیتک  1992آغتاز شتد .متدل بارستوونا پتی

از بتازیهتای

اهمپیک و پس از نوسازی سیستر متدیریت عمتومی ،تمتامی بتازیگران فضتا را جهتت اجترای
پروو های شهری بزردمایاس به تشریک مساعی فراخواند .ه راسرا با ایت تحتول ،نماینتدگان
شهر فارغ از شکافهای سیاسی نیز به مذاکر و جتذب مشتارکت بتا دیگتر ستطوح حکتومری و
سازمانهای بی اهمووی لنظیر کمیره بی اهمووی اهمپیک) اقتدام کردنتد .برگتزاری موفایتتآمیتز
بازیهای اهمپیک سال  ،1992تصویری جذاب از ای شهر در ه بازدیدکننتدگان پدیتد آورد.
آمارها نشان میدهد در حاهیکه در سال  1990تنها  1/6میویون نفر از ای شتهر دیتدن کترد

بودند ،ای رق در سال  2006به  6/7میویتون نفتر بازدیدکننتد رستید ).(Casellas, 2009: 815
شهر بارسوونا پس از کس موفایت در میزبانی ای رویتداد ،سیاستتهتای حکمروایتی ختود در
ارتاا توان رقابتپذیری و جذابیتهای شهری را با برگتزاری رویتدادهای بتزرد دیگتر از جموته
«مجم جهانی فرهنگها» 18ادامه داد .ای مجم که یک رویداد مه جهانی محسوب میشود،
در سال  2004برگزار شد و زمان برگزاری آن ش

ما بهطول انجامید .از آن زمان به بعد ،شهر

بارسوونا ،بهعنوان میزبان مجموعهای از رویدادهای بی اهمووی بتود کته اهبرته وستعت و اهمیتت
کمرری داشرند .با تکیه به کس

توجهات جهانی ،بهویژ از دهۀ  1980بته بعتد ،ایت شتهر در

بسیاری از شبکهها و سازمانها سرمایهگذاری کرد و در مواردی ازجموه شبکه شهرهای اروپتایی
موسوم به «یوروسیریز» ،خود بانی تأسیس آنها بود .پس از آن ،ای کالنشهر به ماتر «اتحادیته
کشورهای مدیررانه»« 19،اتحادیه شهرها و حکومتهای محوی» 20موسوم بته  UCLGو چنتدی
شبکۀ شهری تبدیل شد و شهرداران بارسوون ،نا

اجراییِ مهمی در اکثر ایت شتبکههتا ایفتا

کردند .بهعنوان مثال ،خوان کووس 21،شتهردار بارستوونا از ستال  1997تتا ستال  ،2006متدیر
اجرایی «آوانس اسکان سازمان مول مرحد» 22بود .بهموازات ای اقدامات ،شهر بارسوونا بهعنتوان

18. Universal Forum of Cultures
19. Union for the Mediterranean
)20. United Cities and Local Governments (UCLG
21. Joan Clos
22. UN-Habitat
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یک کالنشهر پیشرو و از طریق اتخا راهبردهای نوینی در جذب مناف جهانیشتدن ،همچتون
«توسعه و نوسازیِ فرودگا بی اهمووی» و «امکان میزبتانی از قطارهتای ستری اهستیر» در ستال
 ،2008خود را مجهز به زیرساختهایی در ستطح بتی اهمووتی کترد و اکنتون رؤیتای مروهیتان
حکمروایی ای کالن شهر اروپایی ،تبدیلشتدن بارستوونا بته یتک «بوسترون اروپتایی »23استت
) .(Prieto-Flores & Sordé-Martí, 2011:215در ای زمینه ،بارسوونا موفق شتد لاهبرته در ستطح
پایی تر نسبت به شهر بوسرون) دانشگا ها و مراکز پژوهشی خود را نیز توسعه دهتد .همتۀ ایت
فعاهیتها در قاه

طرحهای راهبردی پی در پی ،جام و واق بینانته تحاتقیافرتهانتد .ایت امتر

بهمنزهۀ یک تغییر واقعی در زمینۀ حکمروایی کالنشهر بارسوونا است که به نماد شهری پویتا و
بی اهمووی در قرن بیسر بدل شد است.
 .2-3حکمروایی در منطقه کالنشهری لندن
شهرت هندن ه بهواستطه پتایرخری بریرانیاستت و هت اینکته ایت شتهر ،بتزردتتری مرکتز
کالنشهری ماهی و تجاری ،دارای مرتبه «شهر جهانی» در اتحادیه اروپا بهشمار میآید .جمعیت
آن بی

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

دستک پنج میویون نفر را پوش

میدهد لستیمونز .)2006 ،از ستال  1965تتا  1986هنتدن

بزرد را ترکیبی از شورای هندن بزرد و  32شورای شهری مسترال ،بته همترا انجمت شتهر
تاریخی هندن ادار میکردند .اخرالفات سیاسی ای شورا با حکومت بریرانیتا ستب شتد تتا در
سال  1986دوهت محافظهکار مارگارت تاچر ،تصمی به انحالل شورای هندن بزرد بگیرد .پتس
از آن در یک مشی تمرکزطوبانه ادار هندن بزرد به  33شورای جداگانه که باید بهطورمسرای
پاسخگوی دوهت مرکزی باشند ،واگذار شد .بدی ترتی تصمی گیریهتای اصتوی و محتوری در
مورد آیند هندن نیز در اخریار دوهت بود .باز ه دوهت بود که میخواست مداخوه و بهکارگیری
خطمشی همگانی را به حداقل برساند .کمیره مشورتی برنامهریزی هندن 24موسوم بته  LPACدر
سال  1986بهعنوان کمیره مشررک برای هدایت راهبردی ،بهمنظور هماهنگستازی  33طترح
توسعه که قرار بود در سطح بخ های درون منطاه کالنشهری تهیه شوند ،تأسیس گردید .در
پایان سال  ،1991کمیره مشورتی برنامهریزی هندن بته انرشتار نرتایج مطاهعتهای پرداختت کته
دربرگیرند موضوعات مبرالبه هندن و میزان و گسرر پرداخر به آنها بود .در پی انرخابات سال
 1992حکومت محافظهکار ،وزیری را برای حملونال در هندن معرفی کرد و دست بته تأستیس
نهادی برای ارتاای سرمایهگذاری داخوی به نام «هندن شمار یک» 25زد تا هنتدن بتی ازپتی
23. European Boston
24. London pLanning Advisory Committee
25. London First
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زیر کنررل حکومت مرکتزی قترار گیترد ) .(Pimlott & Rao, 2005: 52ایت کتار بتا مشتارکت دو
شرکت «پیشاهنگان سربوندی شهر» 26و «شراکت برای سربوندی شهر» 27دنبال شد و با دعوت
از سرمایهگذاران بزرد هندن ،صاحبان حِرَف و بخ

خصوصی ،بهسرعت یک چش انداز توستعه

طراحی شد که آیند حکمروایی منطاه کالنشهری هندن را بهدست گرفت.
دوهت جدید کارگری که در انرخابات سال  1997روی کار آمدن مادمات پایهریتزی نهتادی
با قدرت عمومی به نام «مجمت هنتدن بتزرد» 28موستوم بته  GLAو انرختاب شتهردار بتا رأی
مسرای مردم را فراه ساخت .ایجاد نهاد مذکور بخشی از برنامه گسررد تغییترات اساستی در
بریرانیاست که شامل مجوس مسرال برای اسکاتوند و قانونگذاران منرخ لبا رأیگیری) بترای
وهز است که در دهه اول و دوم هزار سوم نیز همچنان روند رو به تکتوی ایت مرجت منطاته
کالنشهری در جریان بود است .ای ادار  ،نوعی نهاد مسئول منطاهای جدید است که تمرکتز
خود را بر راهبردها و شیوۀ تبیی آنها معطوف ساخره نته بتر متدیریت و اجترای ختدماتی کته
کماکان در اخریار  33بخ

پی گفره قرار دارد .همچنتی قتدرت ایت ادار نته بتر گرفرته از

رد بندیهای بخشی و شهری بوکه اساساً تفویضی از حکومت مرکزی است.
 GLAمرشکل از هسره و گرو های عموکردی است .در مرکز یا هسره ،شهردار جای دارد که
سازمان اجرایی و هیئت همراهان لمشاوران وی را  25سیاسرمدار تمتاموقتت تشتکیل خواهنتد
داد؛ چه شهردار و چه اعضای هیئت مذکور بهطور مسرای با رأی اهاهی هندن -که مشترمل بتر
پنج میویون رأیدهند یا واجد شرایط است -انرخاب متیشتوند .چنتی حکت و اخریارنامتهای
شهردار را فردی قدرتمند در عرصه حیات سیاسی بریرانیا بدل متیستازد کته جایگتاهی تتاز و
نامسبو است و نزدیکتری همرا و نظیر آن در عرصه بی اهمووی شتهردار نیویتورک استت کته
مسئول توهید «راهبردهای توسعه اقرصتادی و فضتایی» 29شتهر نیتز هستت

(Buck et al, 2002:

) .338در سالهای اخیر ،بهویژ در دو دورۀ کِ هیوینگسر  30،لشهرداری که طرح وی با عنتوان
سند راهبردی توسعه هندن شناخره میشود) مجموعه فعاهیتهایی را به مرحوۀ اجرا گذاشره که
هندن را به یک کالنشهر کامالً جهانی تبدیل کرد است.
اگرچه مرکزیتِ ماهی سب شد تا هندن جایگا لکمابی

مرزهزلِ) نخسری شهر جهتانی را

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

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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را در زمینۀ بی اهمووی اتخا نکرد است .اهبره باید در نظر داشتت کته جهتانیبتودن ایت شتهر
منحصر به اهمیت آن در عرصۀ ماهی و اعرباری نیست؛ زیرا ای شتهر در بستیاری از زمینتههتا،
ازجموه مسائل فرهنگی نیز یکی از کانونهای توهید و نشر صنای  ،کا ها و خدمات فرهنگتی در
جهان محسوب میشود

ل2011

 .)Williams,با ای وجود ،ناطۀ اوج فعاهیتهای بی اهمووی «هندن

بزرد» در سالهای اخیر میزبانی بازیهای اهمپیک  2012و تتدارک حکمروایتی بترای تاویتتِ
برند «شهر جهانی» و بهر مندی هرچه بیشرر مناف جهانیشتدن بتود )(Kavetsos, 2012: 1455؛
چرا که بسیاری از محااان اخذ میزبانی چنی مناستبات جهتانی بتزرد را زمینتهستاز ایجتاد و
تاویت برند شهری ،رشد و گسررش جهانگردی ،تاویت زیرستاختهتا و شتکوفایی راهبردهتای
توسعه موی و منطاهای میدانند ل .)Henry and Gratton, 2002برای مدیران شهری کته قتادر بته
سازماندهی مناب برای تحاتقبخشتی تحتو ت کتالن هسترند ،میزبتانیِ بتازیهتای اهمپیتک،
راهبردی اید آل برای تمرکز بر بازسازی شهری و تاویت کاربری زمی های هسره شهر بهشتمار
می رود .فراوانی و مایاس فرصتهایی که یک رویداد بزرد مانند اهمپیک در اخریار مدیران برتر
یک کالنشهر قرار میدهد ،بازیگران قدرتمندی را وارد گود میکند که میتواننتد زمینتهستاز و
تسهیوگر رویدادی مثبری در فضای توسعه شتهر شتوند .منتاف نویتد داد شتد از قبیتل رونتق
گردشگری و اشرغالزایی بهواسطه طرحهای عظی عمرانی ،شور و اشریا عمومی ایجاد میکند
و اندک مخاهفتها

را فرومینشاند ل.)Charles, et al, 2006

با ای وجود ،طراحیِ سیاستهایِ حکمرواییِ منطاه کالنشتهری هنتدن ،تنهتا بته میزبتانی
مناسبتها و رویدادهای جهانی منحصر نبود و از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردارنتد .امتوری
همچون ایجاد سفارتخانههای اقرصادی و فرهنگی هندن در شهرهایی نظیر دهوینو یتا شتانگهای
در اوایتتل ده تۀ اخیتتر ،فراختتوانهتتای شتتهردار هنتتدن بتترای تشتتویق

چنتتدفرهنتتگگرایتتی31،

بی اهموویشدن سری جمعیت لطی پانزد سال گذشره ،جمعیت خارجیتبتار هنتدن تاریبتاً دو
برابتتر شتتد و ای ت گتترو هتتا امتتروز حتتدود یتتکستتوم جمعیتتت شتتهر را تشتتکیل متتیدهنتتد)،
بی اهموویشدن فضای شهری از آن دسره اقدامات استت ل .)Block, 2008هنتدن بته متدد اتختا
سیاستهای حکمروایی فراموی خود ،موفق شد تا سیمای خود را بهطور کامل تغییر دهد؛ شتهر
قدیمی کته پایرختت امپراتتوری مسترعمراتی بریرانیتا بتود ،اینتک بته کتالنشتهری جهتانی و
چندفرهنگی است که مشکالت اجرماعی خاص خود را نیز دارد.

31. Multiculturalisme
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 .4الزامات و چارچوبهای مدل حکمروایی خوب در مناطق کالنشهری
تعدد و تکثر بازیگران و نیروهای مؤثر در حیاتِ کالنشهری و ضرورتِ همگرایی و همسویی آنها
در یک چارچوب مبرنی بر دموکراسی منطاهای و عداهت فضایی را میتوان مه تتری استرد لِ
ضرورتِ اسرارارِ مدلِ حکمروایی کالنشهری و جایگزینی آن بهجای حکومتت شتهری دانستت.
مدهی که از را های جو مشارکت و تشریکمساعی تمتام نیروهتای عموکتردی و تمتام ستطوح
جغرافیایی و جایگزینیِ همگرایی ،بهجای تفرّ و واگرایتی ،بروانتد زمینتههتای توستعه پایتدار و
انسانمحورانهِ منطاه کالنشهری و سازمان فضایی– کاهبتدی کارامتد بترای آن را فتراه کنتد
لبصیرت و همکاران .)8 1391 ،مبرنی بر یافرههای ای پژوه و نیز مطاهعات اخیتر لبصتیرت،
 )1391مدل حکمروایی خوب در یک منطاه کالنشهری را میتوان بر استاس نمتودار ل )1و بتا
تأکید بر چهار اصل هنجاری؛  -1ارتاای سطح رقابتپذیری شهری -2 ،نات آفرینتی فعتال در
حوز دیپوماسی شهری و حکمروایی جهانی -3 ،ارتاای سطح زیستپذیری و عداهت فضایی -4
حکمروایی کالنشهری خوب و یکپارچه ترسی کرد
نمودار شماره ( -)1چارچوب حکمروایی خوب منطقه کالنشهری

(تجدید ساخرار مدل بصیرت و همکاران)1391 ،

توهید و اجرای سیاستها و راهبردهای بی اهمووی توسط شهرها مسروزم وجود سیسر هایی
مرشکل از کنشگران هماهنگ ،وجود ائرالفها و روابط حستنه میتان شرکاستت؛ یعنتی محافتل
اقرصادی ،بخ های مردمی و انجم ها ،نهادهای عمومی و غیر  .شرط دیگر کس موفایتت در

 312تحویوی راهبردی از رویکردهای نوی حکمروایی در مناطق کالنشهری اروپا
ای زمینه« ،توانتاییِ نتوآوری و ابرکتار ،بتهویتژ در زمینته ستازمانی» استت .موضتوعی کته در
کشورهای جنوب کمرر بدان پرداخره میشود و کمرر به سمتوسوی آن گام برمیدارند.
تشکیل ائرالف و برقتراری رابطتۀ مناست میتان کنشتگران ،بتهشتدت بته ماهیتت فعاهیتت
بی اهمووی مورد نظر و محروای آن بسرگی دارد .برای برقراری روابط دوجانبه با سایر شتهرها یتا
مشارکت در شبکهها ،شهر نیازمند حمایت و مشارکت کنشگرانی است کته از منتاب و امکانتات
زم در زمینۀ ارتباطات برخوردارند.
در مواردی ،حمایتهای ماهی ای کنشگران نیز برای اجرایِ مناس ِ طرحها ضتروری استت.
در غاه موارد ،ای فعاهیتها ،ماهیت بخشی دارند و اجرای آنهتا نیازمنتد وجتود یتک سیستر
حکمرانی بسیار پیشرفره نیست .سطح حداقوی از سازماندهی فنی -اداری از سوی شتهرداری و
حمایتهای محافل اقرصادی و اجرماعی مرناس با ماهیت فعاهیت متورد نظتر متیتوانتد بترای
اجرای صحیح طرح ،کافی باشد

)72

 .(Lefèvre, 2013:در ماابل ،برای ستازماندهتی رویتدادهای

بزرد یا اجرای سیاستهتای مربتوط بته بتی اهمووتینمتودن شتهر در زمینتههتای اقرصتادی و
اجرماعی ،باید مساعدت و حمایت تعداد زیادی از کنشتگران را جوت کترد و آنهتا را بته مستیر
همکاری مشررک سو داد .در کالنشهرهایی که سیسر کنشگران ،تکهتکته و غیرمنستج لو
حری چاه برانگیز) است ،ای فرایند ممک است پیچید و دشوار شود.
 .1-4نقشآفرینی دولت و حکومت
کنشگر محوری دیگر در زمینۀ برگزاری رویدادهای بتزرد ،حکومتت یتا عتامالن و مجریتان آن
یعنی دوهتها است .درواق  ،بدون مداخوۀ مسرای حکومت و دوهت ،یک شهر یا کالنشهر ،قادر
به میزبانی ای رویدادهای بزرد نخواهد بود .حکومت از صالحیتها و منتابعی برختوردار استت
که بدون اتکا به آنها ،نامزدی شهر برای میزبانی رویتدادهای بتزرد ،را بتهجتایی نخواهتد بترد.
بیشک مناب ماهی دوهت اهمیت زیادی دارند؛ زیرا در غاه متوارد ،ایت نتوع ابرکتارات محرتاج
زیرساختهای تاز ای است که نهادهای رسمی محوی بتهتنهتایی قتادر بته احداثشتان نیسترند.
درعی حال ،صالحیتهای رسمی ،نهادینه و حاوقی حکومت نیز اهمیت شایانی دارنتد؛ زیترا در
بیشرر کشورها ،حکومت یا دوهت ،کنشگری است که مشروعیت زم را برای برقراری ارتباطتات
بی اهمووی در سطوح با در اخریار و انحصار خود دارد .ای در حاهی است که حمایتت حکومتت
از منطاه کالنشهری هموار بهآسانی حاصل نمیشود .در متورد بتازیهتای اهمپیتک  2008در
و پی

از ای دو شتهر،

پک یا نمایشگا جهانی شانگهای در سال  ،2010شکی نیست که بی

قرار بود که تواناییها و ظرفیتهای کشور چی در صحنۀ جهتانی بته نمتای

گذاشتره شتوند؛

بنابرای حمایت قاط حکومت از ابرکار ای شتهرها کتامالً طبیعتی و بتدیهی بتود .فاتدان ایت
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حمایت میتواند باعث مردودشدن نامزدی شهر شود؛ چنانکه دربتارۀ شتهر نیویتورک روی داد.
اخرالفنظر میان شهر و ایاهت نیویورک مان از آن شتد کته پرونتدۀ کامتل و قتان کننتد ای بته
کمیرۀ بی اهمووی اهمپیک ارائه شود ) .(Charles et al, 2006شهر رم نیز ناچار شد نامزدی خود را
برای میزبانی بازیهای اهمپیک  2020پس بگیرد؛ زیرا حکومت اجرای چنی طرحی را مناست
تشخی

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

کس میزبانی بازیهای اهمپیک  2012تاویت نمود .بالفاصوه پتس از انرختاب هنتدن ،حکومتت
بهطور همهجانبه و مسرای در سازماندهی بازیهای اهمپیک مداخوه کرد و مسئوهیت ای کتار
را به نهاد ویژ ای 32سپرد.
با توجه به ماهیت رویداد مورد نظر ،برگزاری و ستازماندهتی آن مستروزم حمایتت محافتل
اقرصادی یا جامعۀ مدنیِ سازمانیافره نیز هست .بهعنتوانمثتال ،بتدون مشتارکت ستازمانهتای
غیردوهری و انجم های مخروف ،امکان برگزاری «مجم جهانی فرهنگها» به شکوی کته عمتالً
در بارسوونا صورت گرفت ،امکانپذیر نبود .در هندن ،شرکتها و مؤسسات بتزرد بتهسترعت بته
نامزدی شهر برای میزبانی بازیهای اهمپیک اقبتال ویتژ ای نشتان دادنتد و حرتی انجمت ادار
منطاه کالنشهری هندن بزرد که به طراحی سیاستهای توسعه در چارچوب تمرکز بر راهبرد
توسعه فضایی تأکید دارد لسیموز ،)1998 ،نیز به حمایت از ایت رویکترد پرداختت و آن را بته
یکی از محوریتری راهبردهای توسعه منطاه ای هندن بتزرد تبتدیل کترد ،وهتی در پتاریس و
حری مادرید ،شرکتها و بنگا ها اشریا کمرری از خود نشان دادند و طبعاً فعاهیت کمرتری در
ای زمینه از خود بروز دادند.
 .2-4نظام حکمروایی دموکراتیک و محلیگرایانه در منطقه کالنشهری
طراحی و اجرای سیاستهای توسعه در یک منطاه کالنشهری و نات آفرینتی کتالن منطاته
فو  ،بهویژ در ابعاد اقرصادی و فرهنگی نیازمند اتحاد و ائرالف واقعی میان کنشگران گونتاگون
از طریق ایجاد ترتیبات سازمانی دموکراتیک و تمرکززدایانه است .در اینجا نیز مداخوته و تعهتد
حکومت ،نا

اساسی و تعیی کنند ای برعهد دارد .نخستت ،منتاب متاهی زم بترای توستعۀ

زیرساختهای بزرد و تجهیزات عمد لفرودگا ها ،قطارهای سری اهسیر ،مخابرات و ارتباطتات)
در اخریار حکومت هسرند .دوم ،حکومت ،ای بخ ها را اغو مسرای لشرکتهای دوهری) یتا
غیرمسرای لاجرای سیاستهای عمومی و راهبردی) تحت کنررل و نظارت خود قرار میدهد.
فعاهیت برای بهبود رقابتپتذیریِ بتی اهمووتیِ کتالن شتهرها نیتز نیازمنتد حمایتت محافتل
اقرصادی ،بهویژ شرکتها و بنگا های جهانیسازی شد میباشد ،زیترا ایت مؤسستات بتهطتور
32. Olympic Delivery Authority
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مسرای در اجرای ای سیاستها ینف هسرند .در مواردی نیز زم استت کته حمایتت ستایر
نهادهای عمومی محوی جو شود؛ زیرا ای نهادهای رسمی محوی ممک است از صالحیتهتا و
منابعی برخوردار باشند که کامالً با نیازهای طرح هماهنگی دارند ،یا اینکه اجرای ای سیاستها
تأثیر و پیامدهای مسرایمی در شهر ،شهرسران ،اسران یا حوز مداخوه آنها بهجتای متیگتذارد.
در اروپا ،ای مورد بیشرر در کشورهایی مشاهد میشود که در آنها نهادهای اسرانی و منطاهای
قدرتمند هسرند .در اسپانیا ،ایراهیا یا بوژیک ،ای نهادها مدیریت مناب ستاخراریِ اروپتایی را در
اخریار دارند و اغو لهمرا با دوهت) مسئوهیت سیاستهای مربوط بته حمتلوناتل ،پتژوه

و

توسعه نیز بهعهد آنها است .در ای قبیل کشورها سیاستهای توستعه اقرصتاد محوتی منتاطق
کالنشهری منشع شد از برنامهریزی فضتایی بتا راهبردهتایی چتون سترمایهگتذاری بتر روی
زیرساختها کالن ،تعامالت اقرصادی -سیاسی در مایاسهای مخروتف بتا شتهرها و کشتورهای
دیگر ،عموماً با هدایت ،نظارت و مساعدت دوهتها انجتام متیشتود ) .(Brenner, 2003: 16مضتافاً
اینکه در ای کشورها ،منتاطق و استرانهتا از منتاب متاهی بترای اجترای ایت سیاستتهتا نیتز
برخوردارند .در همۀ موارد ،توفیق در اجرای سیاستِ بی اهموویکردن شهر یا سرزمی وابسره به
دسرگا های حکمرانی است و مشتارکت کنشتگران مخروتف را متیطوبتد لعمتومی ،خصوصتی،
سیاسی ،اقرصادی ،اجرماعی) .ای مشارکت باید در مایاسهای مخروف صتورت گیترد لکشتور،
مناطق ،نواحی) و ممک است مسروزم حضور بازیگران بی اهمووی مانند اتحادیۀ اروپا یا ستازمان
مول مرحد نیز باشد .در مورد کالنشهرها ،ای کنشگران توانایی کارکردن و برقتراری تعامتل بتا
یکدیگر را در خالل ساخرارهای خاص دارند؛ ساخرارهایی کته در حایاتت پیشتگامان کتن

و

اقدام عمومی هسرند .به عنوان مثال ،اتحادیه بازاریابی تورنروی بزرد33ل ،)GTMAآوانسی استت
که مسئوهیت توسعۀ کالنشهر تورنرو لکانادا) را بر عهد دارد .در ای آوانس ،نماینتدگان دوهتت
فدرال و اسران اونراریو ،نمایندگان شهرداریهای 29گانۀ تورنرو و نمایندگان دانشگا های بزرد
و چندی شرکت و بنگا بزرد گرد ه آمد اند ).(Arku, 2002: 23
سازمانهایی از ای دست در بسیاری از کالنشهرها ،ازجموه توری  ،متونررال یتا هنتدن نیتز
وجود دارند .صرف وجود چنی ستازمانهتایی مستروزم وجتود روابتط حستنه میتان همتۀ ایت
کنشگران است؛ یعنی موضوعی کته گتاهی شتبیه بته یتک قمتار واقعتی متیشتود .بته همتی
دهیللتن های موجود) در کالنشهرهای مادرید ،میالن ،نیویورک یا پاریس ،ای نوع ستاخرارها
بهوجود نیامدند .یکی از پیامدهای ای وضعیت ،ازدیاد تعداد ترجمانهای رقی و متوازی استت

33. Greater Toronto Marketing Alliance
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عمتومی وابسترهانتد و در سترزمی هتای مجتزا از

یکدیگر فعاهیت میکنند و ای یعنی همان تفر سیاسی با درجاتی مرفاوت از شدت و ضعف.
اجرای سیاستهای بی اهمووی جامعۀ کالنشهری لیعنی سیاستهایی که هدفشان بازکردن
فضای اجرماعی -فرهنگی یا اشاعۀ چندفرهنگگرایی استت) نیازمنتد حضتور و فعاهیتت همتان
کنشگرانی است که در زمینۀ بی اهموویشدن فعاهیتهای اقرصادی نیز دخیل هسترند .بته ایت
ترتی  ،نهادهای رسمی محوی ،انجم های محوی ،موی و بی اهمووی و بعضاً بتا حمایتت دوهتت و
برخی شرکتها و مؤسسات خصوصی بهطور جمعی و از طریق ترجمانهای ویتژ مشتغول کتار
هسرند .در ای زمینه میتوانی به فعاهیتهای «اتحادیه اقدام مدنی تورنروی بزرد» 34در شتهر
تورنرو یا به ساخرارهای پایووت در برخی از طرحهای راهبردی شهرهای بارسوونا و توری اشتار
نمایی .

فرجام
به یای انداز جمعیری و سطح کاهبدی ،در کنار خنثتیبتودن نات

و عموکترد کتالنشتهرها،

مرضم پیشرو بودن آنها در فراینتد توستعه موتی و منطاتهای نیستت .در یتک اقرصتاد عمومتاً
جهانیشتد  ،آنچته تعیتی کننتد استت« ،تتوان نات آفرینتی ،ضتری جتذابیتهتای منتاطق
کالنشهری ،قابویتهای رقابتپذیری و فائقآمتدن بتر مشتکالت و موانت نهتادی -ستاخراری و
اقرصادی -اجرماعی در ای گونه مناطق» است .عموم محااان شهرشناس به ای باور رسید انتد
که فرایند جهانیشدن ،خوا مطووب یتا نتامطووب ،جغرافیتای ویتژ ای دارد کته در آن منتاطق
کالنشهری بهعنوان کانون و گرانیگا گسررش ای فرایند جای گرفره و در نظ نتوی جهتانی،
چار ای جز ادغام پیروزمندانه و ماردرانه در شبکه جهانیشد از سکونرگا ها وجود ندارد و ایت
مه در مناطق کالنشهری جنوب ،منطق و مسیر برونرفری جز تتداوم هوشتمندانه اصتالح در
چارچوبها و سیاستهای مدیریت سرزمینی ندارد .مدیریری که برواند بتا بهتر گیتری و بستیج
امکانات ،از طریق اقداماتی چون برگزاری رویدادهای بزرد یا احدا و تاویتت زیرستاختهتا و
تجهیزات عمد و درپی گرفر عموکتردی متؤثر در مایتاس فراشتهری ،ضتم تحترک منتاب
درونسرزمینی ،بخ

مهمی از منب توسعه را فراتر از مرزهای شهری ،منطاتهای و موتی ختود

جسرجو کند .در همی راسرا ،ای مااهته بتا تأکیتد بتر تشتکیل ائترالفِ کنشتگران مخروتف در
مایاسهای گوناگون در یک منطاه کالنشهری و طراحی نظام حکمروایی کارامتد در دو نمونته
بارسوونا و هندن نشان داد که برداشر گامهای بزرد در ای گونه مناطق عموماً از عهد و تتوان
یک ائرالف نهادی میان ینفعان در کل منطاه کالنشهری و با مشارکت و ه داسرانی حکومت
34. Greater Toronot Civic Action Alliance
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میسر میشود .بنابرای  ،باید ای دست فعاهیتهای بی اهمووی را نوعی برد برنتدۀ کتالنشتهرها
در مبارز برای کس

«رهبری سرزمینی» 35در نظر بگیتری  .بررستی تجربته بارستوونا و هنتدن

نشان داد روابط بی اهمووی که ای مناطق کالنشهری برقرار میسازند ،زمینهساز ارتاای جایگا
سیاسی آنها و بتهرستمیتشتناخره شدنشتان در ستطح بتی اهمووتی استت .درستت استت کته
فعاهیتهای بی اهمووی شهرها در سایۀ روند جهانیسازی گسررشیافرهاند ،وهی ایت فعاهیتتهتا
بی

از هر چیز ،محصول منطق تمرکززدایی هسرند که در غاه کشتورهای جهتان بته مرحوتۀ

اجرا گذاشره شد.
پینوشتها:
ل )1ای مااهه برگفره از بخشی از مطاهعتات رستاهه دکرتری نگارنتد اول مااهته بتا عنتوان «تبیتی پتارادای نظتام
برنامهریزی راهبردی -فضایی ) (SPPدر چارچوب نظام حکمروایی کتالنشتهری؛ تحویتل متوردی کتالنشتهر
مشهد» است که به راهنمایی نگارند دوم و مشاور نگارند سوم در گرو جغرافیای دانشگا فردوستی تتدوی
شد است.
ل )2مجم جهانی فرهنگها نخسری بار در سال  2004در بارسوونا برگزار شد و هدف آن گسررش صتوح ،آمتوزش،
شناخت مراابل ،حاو بشر و تنوع فرهنگی است .ای مجم هر سه سال یکبتار در یکتی از شتهرهای جهتان
برگزار میشود .در سال  2013ای مجم در شهر ناپل لایراهیا) برگزار شد.
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