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 محسن کالنتری
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 شهری ریزی مهبرنا و جغرافیا زنجان، دانشگاه استادیار

 28/11/1911تاریخ پذیرش:                                   11/8/1911تاریخ ارسال:

 چکیده

حکمروایی مطلوب شهری لزوما بر کنشگری سیاسی شهروندان مبتنی هست که در واقع منتج از توانمندسازی است. 

و حتی  سیاسی –نظام شهروندی در سیستم شهری و سیاسی کشور به دالیل مختلف از جمله تمرکزگرایی فرهنگی 

ی مانند آنچه در نظریه شهروندی جغرافیایی چندان رشد نکرده است. هم دست یافتن به سطوح مختلف شهروند

مارشال آمده است نیازمند کنشگری سیاسی است و هم توانمندسازی. این مقاله به پروبلماتیک سازی این چالش می 

. روش تحقیق مقاله تبیینی است و امیدوار است بر غنای ادبیات دانش جغرافیای شهری افزوده باشد. نتایج این پردازد

که حکمروایی مطلوب مبتنی بر سیاست شهری دارایی مبنا است که هم حامل توانمند سازی  مقاله حاکی از آن است

 کنشگری سیاسی شهروندان و جامعه مدنی تاکید می کند. هم بر فرایند سازی است و

 

 .: حکمروایی مطلوب، سیاست دارایی مبنا، توانمد سازی، تبیینگانکلیدواژ
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 مقدمه

که در اندیشه افالطون باالترین دانش ها بود به اندازه ای در جهان امروز پیچیده و درهم تنیده  2و سیاست 1امر سیاسی

ازتعریف ب تالش برایشده و مفاهیم قدیم سیاست به چنان درجه ای از پیچیدگی رسیده است که به نظر می رسد جز با 

ن راستا اندیشیدن درباره امر سیاسی تنها از آنها در معاصرت با شرایط کنونی قابلیت استفاده نخواهد داشت در همی

با این خوانش حکمروایی  .(19: 1911دریچه دولت ملت نه امری مطلوب بلکه گمراه کننده خواهد بود)پرندوش، 

ولت مستور در انگاشت د مطلوب شهری الگوی جدید و نویی از سیاست شهری را عرضه می دارد که بر بستر سیاستِ

کیفیت رابطه میان دولت و در واقع امر حکمروایی مطلوب نیست.  (حاکمیت همچون شهردارینهادهای ) ملت -

عنصری است که برای تعریف روابط و اثرات متقابل دولت و جامعه مفید است  ( وSheng, 2010: 134شهروندان )

(Bhuiyan, 2011: 414و به عبارتی محصولی انسانی می )( باشدBhuiyan, 2011: 414 .)ترین عنصر و مفهوم مهم

اجتماعی و  –در معنای کنشگری سیاسی  سیاست شهری در قالب حکمروایی مطلوب شهری همانا مشارکت فعال

 که در واژگان بانک جهانی و توانمندسازی شهروندان می باشد است که نیازمند بسترهای ظرقیت سازی اقتصادی

فظ چانه زنی، تاثیر گذاری، کنترل و ح فقیر به منظور مشارکت،عبارت است از گسترش دارایی ها و توانایی های افراد 

عنصر  ،گفتمان حکمروایی (.Narayan, 2002: 14موسسات پاسخگویی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهند)

ذاتی همکاری بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی و همچنین بین دولت و شهروندان است و ریشه در چشم انداز 

در فراهم آوردن  4های مشهود دولت رفاهدارد که در واقع پاسخی به ناامیدی و دلزدگی از شکست 9عمومی نومدیریت 

(. در حالیکه جوهره حکمروایی روابط بین و درون Sadashiva,2008:6موثرتر و کاراتر کاالها و خدمات عمومی است)

بندی و مباشرت قوانین رسمی و غیر رسمی  ( و به نوعی صورتStoker,1998:38)نیروهای حکومتی و غیر حکومتی 

مربوط می شود که حوزه عمومی را تنظیم کرده و صحنه ای است که دولت به منظور اتخاذ تصمیمات با کنشگران 

نهادها و فرایندهایی است که از طریق  ( و شامل ارزشها،Heyden et al,2004: 16اقتصادی و اجتماعی تعامل دارد)

(. Bhuiyan,2010:127ایجاد اقتدار و مشروعیت اقدام می کند) تصمیم گیری، جهت اهداف عمومی، مردم و سازمانها در

و حتی  سیاسی –مختلف از جمله تمرکزگرایی فرهنگی نظام شهروندی در سیستم شهری و سیاسی کشور به دالیل 

چه در نظریه شهروندی جغرافیایی چندان رشد نکرده است. هم دست یافتن به سطوح مختلف شهروندی مانند آن

مارشال آمده است نیازمند کنشگری سیاسی است و هم توانمندسازی. این مقاله به پروبلماتیک سازی این چالش می 

پردازد. از این رو، با توجه به ادبیات نظری گسترده درباره شهروندی و حکمروایی مطلوب شهری، سیاست دارایی مبنا 

و  شودتعریف می 5برابر رویکرد مرسوم نیاز ـ مبنا سیاست شهری در یی مبنا دررویکرد دارا مفهوم سازی شده است.

                                                           
1 - the politics 

2 - Policy 

1- New public management(NPM) 

2- Welfare – State 

4- need – based 
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بر قابلیت های درونی اجتماعات محلی در ساحات مختلف سرمایه اجتماعی و کالبدی، ارتباطات فرهنگی و .... تکیه 

که در بستر توانمندسازی ِ دارایی مبنا فرم می می کند. کنشگری مرسوم شهروندی نیازمند زیرساخت سیاسی است 

 این فرایند به حکمروایی مطلوب شهری منجر خواهد شد.گیرد و نهایتا 

 مبانی نظری 

 تغییر –سیاست –شهر 

که به  تغییر را بوجود آورده است –بنیاد شهر  (121 :1911مدرنیته، به عنوان نیروی محرک توسعه اجتماعی )سوجا، 

گیری تاریخ  شتاب"و راینهارت کازلک  مدرنیته "ن ِگسیختن بنیادی"کالینیکوس از آن به  .عصر روشنگری بازمی گردد

زمان و فضای در حال رشد یا آنچه زمان  مدرنیته را به فرهنگِ ،استفان کرک(. 91: 1985عنوان می کند)کالینیکوس، "

، حلم ،شهر ،اکنوندر جهان  و زمانی لحظه معاصر، ربط داد)همان منبع(.و مکان ترکیبی نامیده می شود، جوهر فضایی 

هست به این معنی که شهر هم تغییر را به وجود می آورد و به  1"رخدادگی تغییر" پیامدِ حاملِ و در عین حال منشا

 تنها چیزی .و آن را مصرف می کند شهر محل رخداد تغییر هم هستو هم اینکه  "بر می سازد"قول فیلسوفان آن را 

سبک زندگی معاصر مملو از  .(Hall, 1998: 1ثابتی که درباره شهرها می توان گفت این است که شهر تغییر می کند)

رخداد فضای شهر بعد دیگر و مهمی از تغییر می شود. به عبارت دیگر  می یابد 2تغییر است که در شهر فضامندی

نگاره افرماسیون متکثری به خود می گیرد و در واقع نقض از فضا را افشا می کند که همانا  9تغییر، هستی شناسی نوینی

یاسی اقتصادی و س –های اجتماعی چیزی جز معلول یا ظرف محتوی کنش ، فضا. در انگاره کانتیاستفضا  ازکانتی 

ای جغرافیایی می تواند آغاز مشخص شده است که فض یا دوران رخداد تغییر()نیست اما مخصوصاً در دوران معاصر

است. یعنی فضایی  فضای سوم ادوارد سوجااین در واقع همان مفهوم . (52 :1911گر بسیاری از کنشها باشد)پیری، 

اجتماعا تولید شده. در این جا جغرافیاهای انسانی به همان اندازه مهم و حساس تلقی می شوند که ابعاد تاریخی و 

 (.11: 1911سوجا، )اجتماعی

نوع جماعت های نو پدید و دگرباشان، شبکه ای شدن و ... در کنار همدیگر  مصرف انبوه فضا، فناوری های نو،

یاسی و امر سرا پیش روی قرار می دهد که قطع یقین متفاوت از انواع شهر سنتی یا کالسیک هست. متفاوتی از شهر 

چ فلسفه و هیچ هیسر معتقد بود که نِ. چنانکه هلموت پلِمقوله تغییر )انبوه( در بستر فضای شهری به همدیگر می رسند

( به همین قیاس باید گفت که هیچ امکان 84: 1915)اشمیت، انسان شناسی ای نیست که به لحاظ سیاسی معنادار نباشد

اما درک مشترکی از مساله و درون مایه سیاست گزاری شهری وجود ندارد و  شهری بدون سیاست قابل تصور نیست

نقل شده در کاکرین،  Atkinson and Moon, 1994: 271توان از سیاست منسجم شهری سخن به میان آورد)نمی 

                                                           
1 - occurrence of change 
2 - Spatiality 
3 - new ontology 
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یعنی  ،به بیان ساده هرگونه التزام به سیاست شهری از دیدگاه فوکویی متضمن درک فرایند معضل شدن. (11: 1981

 (.15: 1981کاکرین، )چرایی و چگونگی تبدیل اموری مشخص)رفتار، پدیده، فرایند( به مساله می باشد

 حکمروایی مطلوب شهریبسط انگاره 

در بستر تغییرات انبوه شهری مفاهیم دانش شهری نیز متوجه ابژه های فضای واقعی و رئالیسم تجربی شهری نو می 

ابق این تغییرات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رئالیته شهری را بازتاب نمی دهند و به این معنی که مفاهیم س شوند

مفهوم حکمروایی، مخصوصا بسط از این رو مفهومی مانند مدیریت شهری کم و بیش اعتبار خود را از دست می دهد. 

یافت. حکمروایی مطلوب میالدی در زمینه اقتصاد توسعه عمومیت  1111هنجاری آن، حکمروایی شهری، از اوایل دهه 

 ,Sadashivaدر طول کنفرانس محیط زیست و توسعه در شهر ریو مورد توجه قرار گرفت) 1112شهری در سال 

حکومت شهری و به طور مشخص شهرداریها توانایی الزم برای مواجه شدن با تغییرات بنیادین و گسسته . (17 :2007

پی در نواحی شهری به انواع جدید رهیافتهای برنامه ریزی نیازمند جامعه پسا مدرن را ندارند و تغییرات پی در 

( که در برگیرنده تمام بازیگران و کنشگران شهری باشد. مفهوم Baud and Dhanalakshmi,2007:133است)

(. :Marissing et al,2006حکمروایی شهری توجه بسیاری از محققان را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است)

ن حکمروایی عنصر ذاتی همکاری بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی و همچنین بین دولت و شهروندان است و گفتما

دارد که در واقع پاسخی به ناامیدی و دلزدگی از شکستهای مشهود دولت  1ریشه در چشم انداز مدیریت عمومی نو

(. بین حکومت و حکمروایی ashiva,2008:6Sadدر فراهم آوردن موثرتر و کاراتر کاالها و خدمات عمومی است) 2رفاه

تمایز وجود دارد و عده ای از محققین بر این باورند که این دو مفهوم ضرورتاً غیر قابل جمع نبوده و در مقابل همدیگر 

تنظیم، تاثیرگذاری و تعیین کردن است که اغلب  (. حکومت شامل راهبری، هدایت،Bulkeley,2005:877قرار دارند)

( و ایده سلسله مراتبی و عقالنی راهبری Rakodi,2003:524قدرت و اجرای امور مربوط به دولت ) به همراه

( که به ساختار نهادی و مکان تصمیم گیری اقتدارگرایانه مربوط می شود در Buizer and Herzele,2010:2است)

( و به نوعی Stoker,1998:38)حالیکه جوهره حکمروایی روابط بین و درون نیروهای حکومتی و غیر حکومتی 

صورت بندی و مباشرت قوانین رسمی و غیر رسمی مربوط می شود که حوزه عمومی را تنظیم کرده و صحنه ای 

( و Heyden et al,2004: 16است که دولت به منظور اتخاذ تصمیمات با کنشگران اقتصادی و اجتماعی تعامل دارد)

ایجاد  تصمیم گیری، از طریق مردم و سازمانها در جهت اهداف عمومی، نهادها و فرایندهایی است که شامل ارزشها،

به یک مشغله  1114(. حکمروایی مطلوب شهری در سال Bhuiyan,2010:127اقتدار و مشروعیت اقدام می کند)

(. بانک Ahmed,1999:295( و پنج سال بعد به یک اجبار تبدیل شده بود)Williams and Young,1994:84ذهنی)

                                                           
3- New public management(NPM) 
4- Welfare – State 
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( و سپس از طریق Sadashiva,2008:7را اولین بار وارد گفتمان توسعه کرد) "حکمروایی مطلوب"اصطالح  1نیجها

صندوق بین المللی پول با توجه به تجارب  ،1115همانند بانک توسعه آسیا در سال  نهادهای مهم بین المللی توسعه،

به جریان عادی ادبیات موجود  1111حد در سال ، برنامه توسعه سازمان ملل مت1111خوب شفافیت مالی در سال 

(. سازمان اخیر حکمروایی مطلوب را مشارکت برابر همه شهروندان در تصمیم Roberts et al,2007:970تبدیل شد)

 Roberts et( می داند که نه تنها شامل دولت بلکه همچنین شامل جامعه مدنی و بازار است)UNDP,2005گیری)

al,2007:967یتاً به ایجاد شرایط قانونمندی و کنش جمعی کمک می کند حکمروایی مطلوب شهری در این ( که نها

معنی حاوی معنایی دوگانه است. به این ترتیب که در یک سمت این مفهوم به تجلیات تجربی انطباق دولت با محیط 

ت در این فرایند مربوط بیرونی و از طرف دیگر بر الگوی مفهومی یا نظری همیاری نظامات اجتماعی و نقش دول

(. بنابراین هرم حکمروایی شهری حامل سه عنصر فوق خواهد بود که فقط یک ضلع آن Bhuiyan,2010:126است)

 (1مربوط به دخالت دولت است و اضالع دیگر آن متحمل حضور جامعه مدنی و بازار است)شکل 

 هرم کنشگران حکمروایی مطلوب شهری -1شکل 

 
 1911وهش، منبع: یافته های پژ

 سیاست شهری توانمندسازی

 دسازی دارایی مبنانتوانم -1

است که با تکیه و تاکید بر  9، رویکردی نوین در توسعه اجتماعات محلی2دارایی ـ مبناتوانمندسازی سیاستهای 

دهد. رویکرد دارایی مبنا در های اجتماعی محلی را اساس توسعه قرار میدارایی مجموع های درونی جوامع،قابلیت

 این رویکرد دارای ویژگی های زیر است: .شودتعریف می 4برابر رویکرد مرسوم نیاز ـ مبنا

                                                           
Saharan Africa, From crisis to sustainable growth, A long perspective  -Subشایان ذکر است بانک جهانی در گزارش خود با عنوان: - 1

study شرط توسعه و رشد اقتصادی در آفریقا را منوط به بکارگیری رهیافت حکمروایی مطلوب می داند 
based policies –Asset  -2 

3- communities 
4- need – based 
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 رمبنا از رهگذر ظرفیت سازی اجتماعات محلی ب -: این ویژگی سیاستهای داراییفرایند گرا در برابر پیامد گرا-1

مبنای بسیج دارایی های اجتماعی، مالی و یا کالبدی آنها اتفاق می افتد. رویکرد پیامد گرا میان رفاه مردم و مکان 

تفاوت می گذارد.برای مثال این رویکردها مردم را مستقیما از طریق یارانه های دولتی و قطع نظر از مکان زندگی آنها 

دفی رویکرد سیاست گذاری با پیامد خاص کالبدی است و به اثرات آن هدف قرارمی دهند.. به همین ترتیب، مکان ه

 (29: 1981بر روی مردم بی توجه است.)عارفی،

مبنا  -مبنا واجد ویژگی جامعیت در برابر مقوله ای است.سیاستهای نیاز -: رویکرد داراییجامع در برابر مقوله ای -2

می دهند و معموال محله های نیازمند را عاری از روح اجتماعی  نوعا مقوله ای هستند و نشانه های فقر را هدف قرار

(.برای مثال می توان از سیاست تخریب و پاکسازی گتوهای فقر 21-28و شبکه های مدنی قلمداد می کند)همان منبع:

 سازیو پاک تخریب و حاشیه نشینی در بسیاری از کشورهای جهان سوم نام برد. پاکسازی محله خاک سفید تهران،

( نمونه هایی 11: 1981،زمردیان زاغه های منطقه سیدی و انتقال زاغه نشینان قلعه آبکوه در شهر مشهد)حاتمی نژاد،

از برخورد مقوله ای و تمایز رفاه مردم و رفاه مکان به جای جامعیت این دو است. برخورد های مقوله ای تلقی حاشیه 

ند که در رویکرد جامع نگر این مفاهیم، ابزاری برای تلقی آنها های بدون روح اجتماعی و شبکه های غیر رسمی دار

 به عنوان دارایی های محلی به حساب می آیند.

: توسعه اجتماعی، فرایند سیاست سازی و تصمیم گیری با رویکر دارایی مبنا را تشکیل می ابزاری در برابر درونی-9

اعی و کالبدی و سایر منابع محلی به عنوان ابزاری برای دهد و دارایی های اجتماع محلی ازقبیل سرمایه های اجتم

 دست یافتن به اهداف توسعه اجتماعی تلقی می شوند.

دارایی به منزله موجودی و توان مادی، اجتماعی، اقتصادی و مبنا:  –مولفه ها و شاخصهای سیاستهای دارایی  -2

در مقیاس اجتماع محلی به صورت شبکه ای است فیزیکی انسان و یا اجتماع محلی است که شکل بروز و ظهور آن 

که افراد را برای برآوردن نیازهای خود به هم می پیوندد. سیاست سازی و تصمیم گیری مدیران شهر برای دست یافتن 

 به توسعه محلی بر مبنای این الگو می تواند شاخصهای زیر را مورد توجه قرار دهد:

وجود، سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه ای از هنجارها و قوانین و بر اساس ادبیات م: سرمایه اجتماعی -1

 ,Maruهمراهی، اعتماد و کنش جمعی برای به دست آوردن کاالی عمومی را فراهم می آورد) شبکه های غیر رسمی که

McAllister& Smith,2007:183 ) و شامل جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که کنش جمعی را تسهیل

 (.Chuang,2008:1322( و منابعی را جهت دستیابی مردم به اهدافشان در اختیار می گذارد)Suzuki,2010:1368ده)کر

ها و فضاهای عمومی را ها، پارکموجودی منابع مادی از قبیل مسکن، راه 1های کالبدیسرمایه: سرمایه کالبدی -2

های هشوند. سرمایو در طول زمان بر اثر مصرف فرسوده میها، اصوالً فرسایشی هستند شود. این نوع سرمایهشامل می

های ارتباط همسایگی، روابط رودررو، نمایش فضایی هنجارهای حاکم بر محالت کالبدی با فراهم آوردن زمینه

                                                           
1- physical capital 
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: 1984 ،شود. )پیریهای اجتماعی میاجتماعی، باعث تحکیم این روابط شده و از سوی دیگر باعث باال رفتن سرمایه

211.) 

است که به دارایی های بانکی،  1نوع سرمایه در واقع سرمایه مالی آشکارترین و ملموسترین :سرمایه مالی -1

گروهها و شرکتها اطالق می گردد. در سطح اجتماعات  افراد، پس انداز، پول نقد و درآمد ماهانه و یا سالیانه

به حاشیه رانده شدن آنها از متن اجتماع شاید کمبود و حتی فقدان جمعی نوع اخیر سرمایه باعث  محلی

نوعی جدایی گزینی فضایی را به وجود می آورد که در سالهای اخیر از عوامل عمده ایجاد  شهری شده و

ناپایداری در مناسبات شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه گونه ای شهرنشینی با مشکالت حاد موسوم 

 Mumtaz(که در حقیقت ناشی از انقالب صنعتی است)21: 1988نقدی، صادقی،)به اسکان غیر رسمی است

and Bahar,2001:105)  و این نوع سکونتگاهها در سرتاسر دنیا چالش هایی با قوانین رسمی برنامه ریزی

. بنابراین بازتاب فضایی فقدان این نوع (Winayanti and Lang,2004:42شهری و پاکسازی زاغه ها دارند)

در کنار سایر عوامل، شکل گیری نوعی اجتماع محلی رابینسون کروزوئی است که  ی درآمدسرمایه و نابرابر

 جزیره های متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی بوجود می آورد.

 انکشاف مدل مفهومی -9

 ،حکمروایی مطلوبسیاست شهری دارایی مبنا، توانمندسازی و یعنی  مقالهمرکزی این  –با توجه سه مفهوم کالن 

 هستی شناسی نوینیبیان کننده  مدل مفهومی که حامل شاخص ها و متغیرها و مسیر ارتباط آن ها باهم دیگر هست

اید ب هم هست که به نظر می رسد با توجه به مباحث مطرح شده در باال، تحقیقات و پژوهش های جغرافیای شهری

 ی را ادراک کنند.متوجه آن بوده باشند تا بتوانند ابژه های شهر

 در مدل مفهومی تحقیق شاخص های متناظر حکمروایی مطلوب شهری به شرح زیر است:

                                                           
2-financial capital 
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: این شاخص به صورت گسترده ای به عنوان یکی از ابعاد اساسی حکمروایی مطلوب شهری پذیرفته شده مشارکت 

مشارکت برکنش متقابلِ تسهیم دانش، دیالوگ سیاسی و تعهدات  1(. در حالیکه ریطوریقایHabita,2002:8-UNاست)

( آمارتیا سن آنرا توانایی مردم برای دگرگونی واقعیت از طریق تغییر اجتماعی Mercer,2003:744جمعی تمرکز دارد)

نشگران ک( بنابراین و با عطف توجه به مفاهیم سرمایه اجتماعی و فاعلیت مندی غیر اقتصادیِ Sen,1999:86می داند)

شهری می توان گفت که مشارکت عبارت است از فرایند توانایی مستمر و با ثبات به منظور تعریف و تحلیل مسائل، 

تحرک منابع و بکارگیری آنها در همه سطوح نیازهای توسعه مردم تا کنشگران بتوانند  تنظیم کردن و طرح راه حلها،

( و همه مردان و زنان در Peris et al,2011:85د نظارت و کنترل داشته )بر فرایندهایی که زندگی آنها را متاثر می کن

فرایند تصمیم گیری نقش داشته باشند. چه به صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای مشروعی که تمایالت و عالیق 

عامل با مدیران شهری (. از اینرو نیازمند جامعه مدنی فعال و پویا به منظور تSadashiva,2008:8آنها را بیان می کنند)

 است.

( و به چگونگی عملکرد واقعی Call,2003:22: این شاخص متن عمومی حکمروایی مطلوب شهری است)پاسخگویی

( که توسط نهادهای مدیریت شهری اجرا می شود، اشاره می کند. به عبارت Gore and Wells,2009:160برنامه ها)

ذاری سیاستهایشان در برابر بخش اعظم جامعه مسئولیت پذیر دیگر این نهادها باید در ارتباط با تاثیرگ

( که در عین حال مربوط به شفافیت و قابل رویت بودن تصمیمات و Batterbury and Fernando,2006:1853باشند)

(. این شاخص Call,2003:22سیاستهای حکومت و ساز و کارهای پاسخگویی در برابر سطوح پایین جامعه است)

خص قبلی یعنی مشارکت است به عبارتی، پاسخگویی به ظرفیت کنترل و نظارت در فرایند مشارکت در موازی با شا

                                                           
انی ک آن ابرازی بی( واژه ای یونانی است و تبار آن به بحث های داغ سوفسطاییان پیشاسقراطی و مهارت سخن وری و اقناع کالمی آنها بر می گردد.معنای کالسیRhetoricریطوریقا ) -1

( و نظریه Literary Theory( نام برده می شود که جایگاه ویژه ای در در نظریه ادبی)Rhetoric Analysisتاری است اما امروزه از تحلیل ریطوریقایی)در فراگردی مکالماتی و گف

( دارد. از اینرو ما از ترجمه آن The Factاعی)فلسفه زبان، هرمنوتیک و پساساختارگرایی نقش موثری در تحلیل امر اجتم ( دارد و در سالهای اخیر هم سو باCritical Theoryانتقادی)

 فن سخنوری که ناظر بر وجه گفتاری بیان است اجتناب کرده ایم.به فن خطابه،
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 Peris etتصمیم گیری شهری اشاره دارد از اینرو در روابط بین نهادهای عمومی و شهروندان قرار می گیرد)

al,2011:85هری را تقویت می کند که این (. جامعه مدنی فعال و سرمایه اجتماعی شهروندان، پاسخگویی مدیران ش

(. گفتمان ایده آل کالمی و محدود UN- Habita,2002امر باعث دسترسی به اطالعات و مبارزه بر علیه فساد می شود)

 کردن عقالنیت ابزاری از رهگذر پاسخگویی نهادهای شهری و مشارکت مردم به وجود می آید.

تسهیم منافع حاصل از مصرف منابع است. در جوامع بزرگِ  کنشهای بازیگران اجتماعی در سطوح مختلف نیازمند

( برای Sadashiva,2008:7شهری شده، چارچوبهای قانونی مطلوب و بی طرف مخصوصاً قوانین حقوق انسانی )

 برقراری حکومت قانون در متن روابط بازیگران حکمروایی مطلوب شهری نیازمند است.

هری با مشارکت و تاثیرگذاری فقرای شهری است. عدالت به معنی بی این شاخص توزیع مجدد ثروت و امکانات ش

( که باعث می شود همه مردان و زنان شهری فرصتهایی Stewart,2006:201طرفی در فرایندهای تصمیم گیری است)

مدنی (. سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی و Sadashiva,2008:7آن داشته باشند) را برای ایجاد رفاه و حفاظت از

 همه شهروندان باعث افزایش قدرت چانه زنی در جهت جذب منافع و توزیع ثروت خواهد شد.

این شاخص در یک نگاه وسیع تر به عنوان نقش موسسات محلی در حکمروایی شهری نگریسته می شود که در این 

ی تغییر ماهیت می چشم انداز شهرداری از یک نهاد تامین کننده خدمات به یک توسعه دهنده اجتماعات محل

( و همچنین ناظر بر فرایندها و نهادهایی است که ضمن استفاده مناسب از منابع، Bontenbal,2009:182دهد)

(. تاثیر گذاری حکمروایی شهری مستقیماً امرار Sadashiva,2008:7نیازمندیهای شهروندان را نیز برطرف می کند)

مخصوصاً آنهایی که برای زنده ماندن شدیداً به مساعدت عمومی نیاز معاش تعداد کثیری از مردم را متاثر می کند. 

(. از اینرو شهرداری و نهادهای مدیریت شهری به درآمدهای مالی متنوع و منابع اقتصادی Zhang,2004:2859دارند)

اری این ذبا مشارکت و تشریک مساعی سرمایه گذاران و شهروندان نیازمند است که این کنش جمعی نه تنها تاثیر گ

 نهادها را افزایش می دهد بلکه همچنین باعث کاهش هزینه ها نیز می شود.

 و حکمروایی مطلوب شهریفضامندی  -جهان-4

گئورگ زیمل جامعه شناس معروف آلمانی معتقد است که مراکز بزرگ شهری در جهان مدرن موجب تغییری در 

یری، تند از قابلیتهایی که شهر کوچک و حومه ایجاب می کند)پزندگی انسانی می شوند و مستلزم قابلیتهای متفاوتی هس

فرایند جهانی شدن این تاثیرات  اما اکنون (281-281: 1988کرایب، )( این قابلیتها موازی با اقتصاد پولی اند52: 1911

رفته قرار گرا همگانی کرده است به این معنی که شهرهای جغرافیای پیرامون نیز در الگوی مصرف و سبک زندگی ای 

نیویورک، پاریس و استانبول و ... بود اما این فرایند به نوعی شهرهای معاصر را از منظر  زمانی مختص لندن،اند که 

 (;Soja,2015)ذوب مطالعه و بررسی این پدیده شده اندجفرهنگی و مصرف یکپارچه کرده است. اندیشمندان بسیاری م
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جهان فضامندی، متوجه ویژگی های زیر  فضامندی تعریف شود.-که به نظر نگارندگان می تواند به صورت جهان

 متکی است:

 ، تضعیف دولت ملی و رشد کمپانی های فراملیتخریب مکان -فضا زمان فشرده -1

 سبک زندگی، مصرف و فرهنگ جهانی شدهتنوع  -2

 1، شهر هوشمند و پر از رخدادشهر جهانی شده -9

 تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطاتی انبوه -4

 آزادی ایجابی و آزادی سلبی -5

 تنوع حمل و نقل هوشمند -1

 فضاهای انبوه مصرفسرمایه داری مالی، بورس و  -1

 هنر غیر بورژوازی و تکثیر هنر در بستر نرم افزار کامپوتری -8

 محاق اندیشه تاملی و بازتولید انبوه اندیشه های ابزاری -1

 هویت های مجازی و فراملی تکثیر و بازتولید -11

به این مباحث از چشم انداز حکمروایی مطلوب شهری پرداخته شده است به این معنی که این مفاهیم  مقالهدر این 

زمانی که مولفه یا متغیر تحقیق می شوند آغازگاه بدعت نو و همانا رمز آلود شهری می شوند که دیگر مدیریت شهری 

یم شهر مدرنیستی به محاق امر تنوع شهر پست مدرنیستی می روند که پر از رخداد های را بر نمی تابد. اینجا مفاه

 متناقض، متکثر و متنوع هست که از منظر فضایی رواداری اجتماعی و فرهنگی را بازتولید می کند.

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی

که  ی جهات متفاوت از شهر مدرن و کالسیک استاز بسیار 2تمام تالش مقاله بر این است که نشان دهد شهر اکنون

 ،. مهمترین عنصر این شهرشده است 4و علوم اجتماعی مدرن بازنمایی 9در نظریه و تجربه جغرافیای انسانی کالسیک

ه متغیری تجربدیالکتیک و نشانگان،  سادگی ها،، شهر دوران پست مدرنیسم دارای پیچیدگی ها است. "انبوه تغییر"

 باید اعتراف کنیمنبوده است.  و .... مورد خوانش ماکس وبر، مارکس، زیمل و امیل دورکیم شهری، متناین که است 

توسعة شهری و برنامه ریزی در ایران، باعث شده است تا این دانش در بازنمایی محققانه  5برون زادگی پراکسیس که

از این ، (18: 1919)پیری، ده استباورانه دچار ش و حقیقت پژوهانة مسائل شهری به افسون نامتعارف اعداد و کمیت

نظریه شهری که در عین حال که در ارتباط با زبان و متن شهر جهانی شده  /فهم، ادراک منطقی و دانش رو تعمیقِ

                                                           
1 - Eventful City 
2 - Now City 
3 - Classic Human Geography 
4 - Represent 
5 - Praxis 
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 -نیازمند است تا خوانش غیر  1ایرانی تهغرب است اما به دانش جغرافیایی و بومی از شهر از منظر بستر رئالی

و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران جدید  9از متن شهری ای بدهد که متاثر از اقتصاد سیاسی رانتی 2یوروسنتریک

لی و معلو –امکان پذیر است که فراتر از هستی شناسی علت  این فهم در زمینه و زمانه دانش سیاست شهری است.

تی قرار دارد که شهر را به مرکز سودگرایی و سرمایه داری مالی و اقتصادی و مکانیکی و روش شناسی پوزیتیویس

 بورس تبدیل کرده است.

ا سیاست شهری است. ب ابزاری به -عبور از مدیریت شهری به مثابه دانش فنی حکمروایی مطلوب شهری گفتمان 

 کنشگری مداوم سیاسی اجتماعیبستر این سیاست،  ،فضامندی بحث شده و برخی ویژگی های آن -توجه به جهان 

حکمروایی مطلوب شهری معلول حضور و کنش متقابل و موثر کنشگران متنوع شهری و اقتصادی مردم شهر است. 

ر از اینرو توانمندسازی بجهان( به تصمیم گیری خواهند پرداخت  –زیست )است که درون منبع فرهنگی زبانی شده

اساس سیاست دارایی مبنا همانند سرمایه اجتماعی، سرمایه کالبدی و مالی زمینه حکمروایی مطلوب شهر است. 

ی و اجتماع –مهمترین عنصر و مفهوم سیاست شهری در این قالب، همانا مشارکت فعال در معنای کنشگری سیاسی 

 ازی و توانمندسازی شهروندان می باشد.اقتصادی است که نیازمند بسترهای ظرفیت س

 منابع

 (، مفهوم امر سیاسی، ترجمه سهیل صفاری، انتشارات نگاه معاصر1915اشمیت کارل ) -

(، آسیب شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش 1984)خاکپور براتعلی پیری عیسی، -

 91 -19صص: ،2شماره دوره دوم،م اجتماعی،مجله علو دیدگاهی جغرافیایی(،)آن

 (، رخداد، سوژه و حقیقت در اندیشه سیاسی آلن بدیو، انتشارات تیسا1911پرندوش، پوریا) -

(، تبیین علمی حکمروایی مطلوب و کارایی ارتباطی شهر، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 1911پیری عیسی) -

 دانشگاه تبریز

(، پساکالن شهر؛ مطالعات منطقه ای شهرها و مناطق، ترجمه نرگس خالصی مقدم، شرکت انتشارات علمی و 1911ادوارد)سوجا  -

 فرهنگی

 (، سیاست های شهری، ترجمه عارف اقوامی مقدم، انتشارات آذرخش1918کاکرین آلن) -

 نشر آگهبیگی،ترجمه اکبر معصوم (، درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی،1985)کالینیکوس آلکس -

 هنشر آگ ترجمه شهناز مسمی پرست، زیمل،دورکهیم،وبر،مقدمه ای بر اندیشه مارکس،(، نظریه اجتماعی کالسیک؛1988)کرایب یان -

1981، زمستان 11عارفی، مهیار، به سوی رویکرد دارایی مبنا برای توسعه اجتماع محلی؛ نشریه هنرهای زیبا، شماره  - -  
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