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 چکیده

ویژه شدن چگونه موجب تغییر در شهرهای ایران و بهرو این است که جهانیپرسش آغازین مقاله پیش

 ،دهند کشور ایران و شههرهای آنهای موجود نشان میکه بیشتر نوشتهشهر مشهد شده است؟ درحالی

چنهدانی  یرتأثشدن کنند که جهانییگیری مجایگاهی در سلسله مراتب شهرهای جهانی ندارند و نتیجه

شدن به مثابه گفتمان غالب یکی از عوامه  بسهیار کند که جهانیاین مقاله ادعا می .ها نداشته استبر آن

عهددی -برداشت خطی"مهم در تحلی  تغییرات شهری در ایران و مشهد است. این گفتمان غالب، که 

ههای اصهلی از گزاره دو مورد "شدنای جهانیبازساخت فضای شهری بر"سیاست  و "شدناز جهانی

گذاری شده و ابعاد آن در ایران تحلیه  شهده نامنولیبرالیسم شدن با عنوان جهانیدهد، را تشکی  می آن

گذاری در شهر مشهد نیز با این رویکرد بررسی شهده های سرمایهاست. تحلیلی از توزیع فضایی پروژه

شدن برای خلق فضایی متمایز از آنچه ن به برداشت بدی  از جهانیضرورت اندیشیدبه است. در پایان 

 اکنون وجود دارد، پرداخته شده است.

 نولیبرالیسم، شهر، شهرهای جهانی، شهر مشهد، گفتمان، شدنجهانی :هاواژهکلید
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 و بیان مساله مقدمه

سهازمان  ههایبینییشپو  هابر اساس گزارش .کنندیمامروزه شهرها در خط مقدم توسعه ملی حرکت 

جمعیهت جههانی در شههرها زنهدگی خواهنهد کهرد  درصد 02بیش از  0292مل  و بانک جهانی، تا سال 

(Myers & Wyatt, 2004: 285)  و به گفته برنامه اسکان بشر مل  متحد، سرنوشت پیروزی یا شکست

 .UN-Habitat, 2016, p) در جنگ برای دستیابی به توسعه پایدار در جبهه شهرها مشخص خواهد شد

متنوع،  بسیار فراتر از تعاریف رایج و ؛ کههمزمان شده است شدنفزاینده شهرنشینی با جهانیاین موج  .(6

سهرزمین و فضهامندی اجتمهاع، شدن فرآیندی است که ما را به سمت تفکر عمیق در رابطه با فضا، جهانی

از مفاهیم فهو  دسهتخوش تغییهرات رک ما را د ،شدنجهانی، دیگر بیانیبه  ؛شودرهنمون می اشیمرزبند

بهه مثابهه حرکهت  شهدنجهانی. را فرا روی ما قرار داده است یشناسی جدیدو هستی ادین کرده استبنی

تعاریف از ایهن مفههوم  ترینیجرایکی از  (Razavian, 2012) آزادانه سرمایه، پول، انسان، تکنولوژی و ...

یعنهی  ،مفههومفرآیند یا نقطه اشتراک دو در  مورد قبول قرار گرفته است. باشد و در آغاز این نوشتار نیزمی

موضوع حجم بسیار زیادی از مطالعات و مقاالت قرار گرفتهه  ی جهانیشهرهاشدن، شدن و جهانیشهری

Taylor, 2004 ) 2و شبکه شهرهای جهانی (2001Sassen, 1991 &) 1جهانیهای است و مفاهیم شهر

& Taylor & Derudde, 2016ههای مخصهوب بهه ( مورد قبول عام قرار گرفته است و با خلق گهزاره

-به عهادتهمچنین ( و ,Springer & 2010 2012شهری )ریزیبرنامهدر عرصه  3خود به گفتمان غالب

 شدن. این گفتمان غالب از جهانیFriedmann, 2005): (184ریزان شهری تبدی  شده است برنامه 4واره

 & Brenner) 5ولیبرالیسهمعمیقهی بها گفتمهان واقعهاج موجهود ن ، رابطه نزدیک وریزیرنامهبواره یا عادت

Theodore, 2002.دارد ) 

 ;Sarvar, 2008) وجهود دارد "شدن و شهرهای ایرانجهانی"های بسیاری با موضوع اگرچه بررسی

Abdolahi, 2008; Rahnama & Tavangar, 2008;Ghurchi, 2012) ، بیشهتر بهه  تقااین تحقیاما

اند و با توجه به قرار نداشتن ههی  بررسی جایگاه شهرهای ایران در سلسله مراتب شهرهای جهانی پرداخته

شدن نقهش جهانی فرآیند گیری شده است کهشده، نتیجه ارائههای یک از شهرهای ایران در سلسله مراتب

                                                           
1 Global Cities 

2 World Cities Network 

3 Dominant Discourse 

4 Habitus 

5 Actually Existing Neoliberalism 
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تالش برای ارتقای موقعیهت شههرهای  قات،درپی این تحقیچندانی در تغییرات شهری ایران نداشته است. 

مندشهدن از مزایهای آن از جملهه رونهق اقتصهادی و همراتب شهرهای جهانی و بهرایران در نردبان سلسله

 شهری در ایران قرار گرفته است.  ریزیبرنامهمکان در دستورکار های بیجذب سرمایه

 ههاندارد، اما برخی از آن وجود "ایرانو شهرهای  شدنجهانی"مطالعات خارجی چندانی در ارتباط با 

(McKinnon, 2011 & Biau, 2012)  در رابطه با تغییرات شهری در جنوب و جنوب شر   عموماجکه

شهری  ، بر آن است که تغییراتصورت گرفته است ها به ایران نیزی آنرّهایی برای تسو تالش آسیا است

گیهری شهک و  1شدنجهانی-نیمهدر این خصوب  بلکه ونیست  شدنجهانیاز  متأثر این منطقه از جهان

شناسی انسهان که هستی شدنیجهانی در این مقاله برآنیم کهما  .مورد بررسی قرار دادباید  راها ملت-دولت

 ؛ستخوش دگرگونی کرده است، در فهم تغییرات شهری در شهرهای ایران نیز بسیار مهم اسهتمعاصر را د

 چاله جههانیدر سلسله مراتب شهرهای جهانی جایگاهی ندارد و حتی یک سیاهچه بگوییم شهرهای ایران 

(Short, 2004)  در سهط  گفتمهانی اسهت و از  یرتأثشدن بنامیم. این جهانی-را نیمهآناثرات است و چه

های توسعه گیران شهری در حال فرم دادن به سیاستریزان و تصمیمواره برنامهطریق شک  دادن به عادت

خهوانیم در حهال شهک  می 2ولیبرالیسمشدن نکه ما آن را جهانیغالب  گفتمانبه بیانی دیگر  ؛ی استشهر

مقیهاس در سهط  گذاری بهزر های سرمایهباشد و پروژهدادن به شهرهای ایران و به ویژه شهر مشهد می

 ههایاز پهروژه فضایی تحلی  توزیعی، رو همیناز هستند.  کنشی در خط مقدم این تغییرات درحالشهر

 شده است. ارائهدر این مقاله  گذاری پیشنهادی از طرف شهرداری مشهد نیزسرمایه

 اهداف تحقیق

سیاسهت ویهژه و تغییرات شهری در شهر مشهد و بههشدن تحلیلی از رابطه جهانی ارائههدف تحقیق، 

ههای ی فضایی از پهروژهاست. در کنار هدف اصلی تحقیق، ارزیاب در شهر مشهد گذارییهسرما یهاپروژه

بنابراین در این تحقیهق بهه ؛ گذاری پیشنهاد شده توسط شهرداری شهر مشهد نیز مد نظر بوده استسرمایه

 زیر هستیم: سؤاالتدنبال یافتن پاسخ 

 شود؟شدن از چه طریقی باعث تغییرات شهری در شهرهای ایران میجهانی .0

 ؟ستا دارای چه الگویی، پیشنهادیگذاری سرمایه یهاپروژهتوزیع فضایی  .0

                                                           
1 Semi-globalization 

2 Globalization Of Neoliberalism 
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 روش تحقیق

 اطالعات یستماتیکس یآورجمع مراح  و ی وسا یهکل که شودیم گفته یروش به یعلم یقتحق روش

(. Nabavi, 1997: 9باشهد ) داشهته ینمعه ههدف یک به ی ن یبرا را هاآن یمنطق ی تحل و یهتجزنحوه  و

ج خواهد شهد استخراول از دل مبانی نظری ا سؤالخ به پاسروش تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی است. 

و  ههادسترسهی بهه خهدمات و زیرسهاختپیشنهادی با سط   یهاپروژهدوم، تراکم  سؤالو برای بررسی 

شهده مقایسهه آورده شده اسهت(  0و  0شماره  یهانقشهدر  هاآن)که نقشه  پراکندگی درآمد سرانه خانوار

 GeoDAو  ArcGIS یافزارههانرمایی چندمتغیره، در خودهمبستگی فض روشاز است، که بدین منظور 

رقهومی سهازی  ههادادهپس از جمع آوری اطالعات، این  هادادهبرای توصیف و تحلی   .استشدهاستفاده 

شهده و گهذاریهمها روییههالایهن  ArcGISدر نهرم افهزار  Unionشده و سپس با اسهتفاده از دسهتور 

بهرای تجزیهه و تحلیه  در نهرم  هادادهالیه رقومی فو  لینک کردید، تا اطالعات توصیفی مورد نیاز نیز به 

 افزارهای فو  آماده شود.
 

 
 (2009Mashhad Municipality ,های شهرداری مشهد )در ناحیه 1درآمد سرانه خانوار -1نقشه 

                                                           
آوری هد بدست آمده است، اگر چه در جمعنامه در شهر مشهزار پرسش 01پیمایشی با نتایج عات براساسطالین اا  0

 کند.ها با کمبودهای بسیار روبرو بوده است، اما برای مقایسه در نواحی شهرداری و هدف این تحقیق کفایت میداده
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 (Shahnoushi, 2007های شهرداری مشهد )ها در ناحیهسطح دسترسی به خدمات و زیرساخت -2نقشه 

 مبانی نظری

تجهارت و  هایینههزمدر مفهوم عام آن عبارت از درهم ادغام شدن بازارههای جههانی در  شدنیجهان

و  دارییهسهرمامستقیم و جابجایی و انتقال سرمایه، نیهروی کهار و فرهنهگ، در چهارچوب  گذارییهسرما

به نقه   Iranzade, 2001: 26زار )آوردن جهان در برابر قدرت جهانی باسر فرودآزادی بازار و در نهایت 

ها تکنولوژی یا به عبارتی حرکت آزاد سرمایه، کاالها، انسان (،Rahnama & Tavangar, 2010: 157 از

مهروز بهه صهورت تابهه ا 0302 . این فرآیند که از دههباشدمی(Razavian, 2012) تاسر جهانو ... در سر

گرفته قتصادی خود بیشتر مورد توجه قرارعد ااست، در بُ و عالمگیر شدن بوده شترروزافزونی در حال گس

غازین آن را سال آ 0313وی سال ولیبرالیسمی دارد که دیوید هاراین رو ارتباط بسیار نزدیکی با ناست و از 

هها پایهان یا آنجا که شهبکه شدنجهانیهای گاهبه عنوان گره (. شهرهاHarvey, 2012: 1کند )معرفی می

ایفها  شهدنجهانی، نقش بسهیار مهمهی در (Amin & Thrift, 2002  &Thrift, 2010: 110) یابندمی

 از یکهیبهه عنهوان  کمبود در نتیجه از آنجا کهاین شهرهای جهانی انگشت شمار است، کنند، اما تعداد می

 Jafre) استشده شناخته یافتگینتوسعه و فقر باط  هچرخ در کشورها از یاریبس آمدن گرفتار یاصل عل 

& Saffar, 2011: 160های باالتر سلسله مراتهب جهان تالش دارند تا خود را به پلهسرتاسر ی (، شهرها
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. ایهن به خود جهذب کننهد هامکان را در فضای جریانبی هاییهسرما برسانند تا از این روش شدنجهانی

و و شههر  شهدننیجهاموضهوع و از همهین روسهت کهه امهروزه  خواهد به توسعه منجر شودفرآیند می

ایهران جهان و  شهری در ریزیبرنامهبه یکی از دستورکارهای  یا شهرهای خال  شهرهای رقابتی اصطالح

 یهاسهالدر ریهزی شههری کاری برای برنامههبه عنوان دستورو شهر  شدنجهانیرابطه . استشدهتبدی  

 ,Friedmann & Wolff, 1982 & Friedmann) توسهط جهان فریهدمن مطهرح شهد 0331و  0300

 :Smith, 2013) پاتریک گدس آثار های شهرهای جهانی دردنبال ریشهه ب ین، اگرچه برخی محقق(1995

لهام از کتاب انقهالب ( با اBrenner, 2014)  1ایشدن سیارههستند یا مطالعاتی در مورد مفهوم شهری (3

 شدن است.در حال انجام (Lefebvre, 2003 (1970) شهری لوفور

دو ، نشهان دهنهده باشهدکه همان گفتمان غالهب نیهز مهی شدنسی در ادبیات جریان اصلی جهانیبرر

یا ) یجهانرویکرد اول که به شهرهای  ؛یکدیگرندکننده تکمی  نظر نگارندگان این مقالهاست که به  رویکرد

 . است 3شود و رویکرد دوم که شبکه شهرهای جهانیمربوط می 2شهرها( جهان

 تهوانیم( شناخته شده اسهت و 0220و  0331، 0330ت، که با کارهای ساسکیا ساسن )رویکرد نخس

بر مطالعهه مبتنی ( دانست، 0330و  0311و پیتر هال ) (0331و  0300آن را در ادامه کارهای جان فریدمن )

های درونی شهرهای بزر  جهان است، بنهابراین آنچهه شههرهای جههانی در درون خهود تطبیقی ویژگی

درونهی شههرهای جههانی  ههاییژگیوکند. این تبدی  می "مراکز دستور و کنترل جهان"ها را به د، آندارن

پشهتیبان تولیهد  پیشهرفته فراملیتی بود و برای ساسن خدمات یهاشرکتدفاتر مرکزی  ،برای جان فریدمن

 توکیو روبرو هستیم. ویورک، لندن و شهر( نیسه شهر جهانی )جهاندر رویکرد ساسن با ، در نتیجه باشدمی

ای که موقعیت شهرهای اصلی و بزر  را در اقتصاد جهانی توضی  در سطحی جهانی، دینامیسم اصلی

کنند که توانایی و ظرفیت کنتهرل ها و خدماتی را در خود متمرکز میها زیرساختدهد، این است که آنمی

 ش نخست کتاب شهرهای جههانی ساسهندر ویرای (.Sassen, 1995: 63) دهدیمجهان را به آن شهرها 

( و Castells, 2001چاپ سه گانه عصر اطالعات ) (، توجهی به مفهوم شبکه نشده بود، اما پس از0330)

جدیدی را  ( را به چاپ رساند و فص 0220ساسن نیز ویرایش دوم کتاب شهرهای جهانی ) ،با الهام از آن

 افزود. در رابطه با شبکه و شهرهای جهانی به کتاب خود

                                                           
1 Planetary urbanization 

2 Global Cities 

3 World Cities Network 
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و  شهدنجهانین وی در موسسهه ا( و همکهار0201و 0220رویکرد دوم، که بیشهتر بها پیتلهر تیلهور )

)البته با تعریف کاستلزی آن( و  2ایمبتنی بر مفهوم جامعه شبکه کامالجشناخته شده است،  1شهرهای جهانی

توجه به مفهوم شبکه؛ بهه  ایست بر رویکرد ساسن بااست. این رویکرد در حقیقت تکمله 3هافضای جریان

ها تنظهیم این معنا که اعمال عملکرد کنترل استراتژیک بر اساس ظرفیت کنشگری شهرها در فضای جریان

هها از یکهدیگر جهدا نیسهتند: درون امها آن؛ اندشهرها فاصله وجود دارد، متفاوتجا که میان از آن .شودمی

هایی که شهرها را به هم متصه  کهرده الها، اطالعات و ایدهها، کاها جریان وجود دارد، جریان انسانفاصله

از این رو ما با تنها سه شهر جهانی سروکار  (.Taylor , 2008: 214) است. هی  شهری یک جزیره نیست

ها را در سه دسته آلفا، گاما و بتها دسهته آن توانیمای از شهرهای جهانی وجود دارد که نداریم، بلکه شبکه

 بر اساس این رویکرد، شههرهای بزرگهی ماننهد تههران، کهه(. Taylor & Derudde, 2016) بندی نمود

 (.Short, 2004ههای شههری هسهتند )دارند، جهزو سهیاه چالههنرا  هایانجرظرفیت کنشگری در فضای 

-هایی را در جامعه علمی ایران شک  داد که بیشتر متوجه تفاوت میان جههانتفاوت دو رویکرد فو  بحث

ها در زبان فارسی در نظر گرفهت، امها هایی را باید برای معادل آنشهرجهانی بود و این که چه واژهشهر و 

بهه  در توجهه جهدی رویکهرد دوم ،در این مقاله نویسندگان برآنند که تفاوت موجود در ایهن دو رویکهرد

بهه وجهود مفههوم به عبارت دیگر بدون توجه ؛ است که در ترجمه آن باید مورد توجه قرار گیرد "شبکه"

 شهرها و شهرهای جهانی وجود ندارد.شبکه در دومین رویکرد، تفاوت بنیادینی میان جهان
 

 
 و شهر )ترسیم از نگارندگان مقاله( شدنجهانیرویکردهای غالب به رابطه  -1شکل

                                                           
1 Globalizatio and Global Cities (GaWC) 

2 Network Society 

3 Space of Flows 
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باطی بها چیست و چه ارت شد، اما گفتمان ارائهشدن و شهر ز رابطه جهانیکوتاهی اجا بررسی تا به این

شدن نولیبرالیسم سخن شدن یا جهانیجهانی بتوان از گفتمان غالآیا می؟ تواند داشته باشدمیشدن جهانی

 گفت؟ 

رویکردهای متفاوت و گاه متناقضی به گفتمان وجود دارد، اما گفتمهان مهدنظر در ایهن تحقیهق بیشهتر 

گفتمان بهرای فوکهو باشد. ی  دلوز میگرای فرانسه و به ویژه میش  فوکو و ژمعطوف به مکتب پساساخت

 .آوردمهیاست که زبانی را بهرای صهحبت در مهورد آن فهراهم  (2013Deleuze ,) 0هاگروهی از گزاره

گفتمان درباره تولید  -موضوعی خاب در لحظه تاریخی خاب (روشی برای بازنمایی دانش در مورد آن)

 ههایکنش»در نظر فوکو شباهت زیادی به مفهوم  «گزاره»، (Hal, 1998: 291) دانش از طریق زبان است

کالمی که حهوزه مسهتقلی را  هایکنشاما نه هر کنش کالمی، بلکه  مورد نظر آستین و سرل دارد.« کالمی

ههای . همزمهان کهه همهه کهنش(Dreyfus & Rabinow, 2003) باشندمیو واجد تأثیر  دهندمیشک  

 ند، همهگذاردهند و بر آن اثر میدهیم شک  میما انجام میرا  چهآن یتماعی متضمن معنا هستند و معنااج

 مؤلفهه ،ها دارای بعد گفتمانی هستند. برای تحلی  گفتمان، قدرت یا به تعبیر فوکهویی نسهبت نیروههاکنش

که افراد در اختیار داشته باشهند و در مقابه  دیگهران بهه کهار  آیدنمیقدرت چیزی به شمار کلیدی است. 

بهرای اشهاره بهه نیهرو و  "قهدرت"ی شود. شاید استفاده از کلمههبلکه مولد امر اجتماعی تلقی میبگیرند، 

، اما نکته این رسدمیعجیب به نظر  کندمیفرایندهایی که جهان اجتماعی ما را خلق و آن را برای ما معنادار 

ن قدرت است که دانهش کید دارد. ایأت بر تصادفی بودن جهان اجتماعی تجاست که این برداشت از قدر

 & Phillips) کنهدمیی ارتباطمهان بها یکهدیگر را در قالهب گهروه یها فهرد خلهق و نحهوه هویتمانما، 

Jørgensen, 2010: 73 .)  

نولیبرال بر اساس یک دوگانهه غلهط شهک   شدنجهانیپیکر بندی مفهومی از نولیبرالیسم و به تبع آن 

و  داننهدمیاز فوکو، نولیبرالیسم را فرمی از حکومت مندی  ثرمتأگرفته است، یک طرف مطالعاتی است که 

. کننهدمیمارکس، نولیبرالیسم را به مثابه ایدئولوژی هژمون بررسهی  تأثیردر سوی دیگر مطالعاتی که تحت 

و  شهوندمیو مشکالتی در پیکربندی مفهومی روبرو  هاچالشکه هر دو رویکرد فو  با  تاسالزم به ذکر 

                                                           
ق دانان( و جمله ه به این نکته مهم است که فوکو در کتاب دیرینه شناسی دانش بین گزاره، قضیه )واحد کار منطجتو  0

گزاره ید برکأداند. همین تگفتمان می ایپایهگزاره را واحد  اساساجگذارد و ان شناسان است( تفاوت میب)که واحد کاری ز

 باشد.های گفتمان به عنوان مثال موف یا فرکالف میاست که مح  تفکیک تحلی  گفتمان فوکویی با سایر تحلی 
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نولیبرال را به مثابه یک گفتمان بررسهی  شدنجهانی. این مقاله شوندمیگرایی تقلی  و تحوی  رادچ ینابنابر

کرده است تا بتواند از طریق دخی  دانستن همه رویکردها، چالش نظری و مفهومی فو  را برکنهاری نههد. 

 .دهدمی ارائهنولیبرال  شدنجهانیبرداشتی از گفتمان  0شک  شماره 

 
  با اندک تغییرات( Springer, 2012نولیبرالیسم ) شدنجهانیان گفتم-2شکل 

 

هها، توان از طریق آن(، چهار فهم از نولیبرالیسم وجود دارد که می0221بر اساس مطالعه وارد و انگلند )

 عبارتند از: شدنجهانینولیبرال را بهتر فهمید، این چهار برداشت )فهم( از نولیبرالیسم و  شدنجهانی

اساس ایهن  (: برCox, 2002پروژه هژمونیک ایدئولوژیک )به مثابه یک نولیبرالیسم شدن یجهان .0

و نولیبرالیسم را شهک   شدنجهانیتصویری از  توانندمیغالب،  هایگروهبرداشت کنشگران نخبه و 

 گیرد. را به دیگران بقبوالنند، این برداشت شکلی هژمونیک به خود میدهند و آن
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(: Brenner & Theodore, 2002برنامهه )به مثابه سیاست گهذاری و یبرالیسم نولشدن جهانی .0

هها متمرکهز و شهرکت این برداشت بر تغییر مالکیت از دولت و بخش عمومی به بخش خصوصهی

 کند.هایی مانند خصوصی سازی، مقررات زدایی و سیاست زدایی استفاده میاست و از کلیدواژه

 شهدنجهانیاز  (: در این برداشتPeck, 2001دولت )به فرمی از به مثانولیبرالیسم شدن جهانی .9

 شود.کید میتأ هادولتنولیبرالیسم، بر رقابتی شدن 

فوکهو  (: بیشتر بهر کارههایFoucault, 2010) 1مندیحکومتبه مثابه نولیبرالیسم شدن جهانی .0

کهه  کنهدمیبازتولیهد فهم مشترک نوع جدیدی از قدرت را تولید و  متمرکز است، که از طریق ایجاد

 همچنین بر حکمروایی از راه دور متمرکز است.

 شهرهای ایراندر شدن جهانیگفتمان 

که به بررسی جایگاه شهرهای ایران در سلسله مراتهب شههرهای یات موجود و در دسترس فراتر از ادب

بینهد، هری ایران نمیدر تغییرات ش شدنجهانیو یا ادبیات خارجی که نقش چندانی برای  پردازدجهانی می

ههای فههم ین پایهشدن و فهم درست از آن یکی از مهمتراین مقاله برآن بوده است تا نشان دهد که جهانی

بیند کهه در همراههی بها ، آن را به مثابه گفتمان میشدنجهانیایران است و این فهم از  تغییرات شهری در

گهذاری شههری را در ایهران ی و در نتیجه فرآیند سیاستشهر ریزیبرنامهواره اقتصادی، عادتنولیبرالیسم 

هایی را خلق کرده است به مثابه یک گفتمان گزارهنولیبرالیسم  شدنجهانیبه عبارت دیگر ؛ شک  داده است

های آلترناتیو برای دست یافتن به توسعه راستین و رسهالت ها باعث به فراموشی سپردن گونهکه این گزاره

باشد. در مبانی نظری اشهاره شهد کهه میانگیختن مشارکت راستین همه شهروندان است، که همانا برشهر 

کنند. در ادامهه مقالهه پهاره گفتمان فو  دارای چهار بعد است، که در ارتباطی نزدیک یکدیگر را تکمی  می

 شده است. ارائهفکرهایی در مورد شرایط ایران در این چهار بعد 

دیهد؛ مشههد بهه  تهوانیمر تغییرات شهری شهر مشهد به وضوح ئولوژی هژمونیک را دبعد اید .0

، که بایهد شناخته شده است با عناوینی مانند پایتخت معنوی ایران و شهر بهشتکه شهری مذهبی عنوان 

گذاری ههی  نشهانی از های سرمایهپروژهریزی شهری و ایدئولوژی اسالمی باشد، اما در برنامه ازالگویی 

که بسیار هستیم  2نولیبرال-نشست اسالمیشود، بلکه شاهد نوعی برهمدیده نمی ظیوری و لفاسخناین 

                                                           
1 Governmentality  

2 Islamic-Neoliberal Assemblage 
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 ,Karaman) دههدبه آنچه اوزان کارامان در شهر استانبول در دوران حزب عدالت و توسعه نشهان مهی

رانتیهر  کومتحدولت و  هاییژگیوبا  نولیبرال-نشست اسالمیبرهماین  .، شبیه است(2013 & 2010

ههایی کهه جهذب سهاخت و سهازهای شههر مشههد آمیزد،  از همین روست سرمایهر هم میدر شهر د

 وابسته به نهادهای قدرت هستند. عمدتاج شوندیم

بهه گهزاره  تهوانمیدر ایهن زمینهه  ؛به مثابه سیاسهت گهذاری و برنامههنولیبرالیسم  شدنجهانی .0

شهری  ریزیبرنامهیاست اصلی در شهرهای ایران اشاره کرد که س "شدنجهانیبازساخت شهری برای "

ههایی پروژه آن دانست. ایبرنامهنمود  توانمیگذاری را سرمایه هایپروژهایران شده است و به دنبال آن 

شهود و قهوانین شههری ها استفاده مهیمالی آن تأمیناز مدل مشارکت عمومی خصوصی برای  عمدتاجکه 

 گیرند.ا نادیده میو ی زنندمیهای فرادست را دور مصوب در طرح

 ینهدفرا، در این رابطه بسیار گفته شده اسهت کهه به مثابه فرمی از دولتنولیبرالیسم  شدنجهانی .9

در  هادولتو نقش  (Shaterian & Ganjipoor, 2011: 132) بردارد در را دولت کنش همواره توسعه

 ینوشتارها (. درShokouei, 2004: 29شود )یمفضاسازی جغرافیایی از عوام  تعیین کننده محسوب 

 و دارد وجهود یکل توافق توسعه یندفرا یشبردپ یبرا دولت یتاهم در مورد سوم جهان یکشورها توسعه

کنهد یم یفهااجوامهع  یهنا ییهرتغ ینهدهایفرا در یهادیز نقش که شودیم یتلق یروهاییناز  یکی عنوان به

(Shaterian & Ganjipoor, 2011: 132)گذاری یهسهرمایر مثبهت تأثت متعددی در مطالعان ، همچنی

ی وربههره ( ،Komeyjani, A. & Ghavidel, 2006، اشتغال )تقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایرانمس

و  هایبررسههمچنهین  ک  اقتصاد و دیگر متغیرهای اساسی توسعه اقتصادی ایران، به اثبات رسیده است.

ههای از سیاسهت (Maljou, 2013a,2013b,2014a ,2014c,2015,2016)های محمد مهالجوتحلی 

 در ایران است. به فرم دولتدر حال تبدی  شدن نولیبرالیسم دهد که به واقع اقتصادی دولت نشان می

در دولت اعتدال نمایان اسهت، بهه  مخصوصاجنیز  مندیبه مثابه حکومتنولیبرالیسم  شدنجهانی .0

 .انهدکرده( تعبیر Sarkhosh, 2013) مندیتبه حکوم 1گذار از حاکمیت مندیطوریکه برخی آن را به 

های بسیاری از مشارکت و شک  گیری توسعه از پایین و جامعه مهدنی و اجتمهاع در این رویکرد بحث

تحلیه  "در تمامی شهرهای حداق  بزر  کشور شاهد آن هستیم، امها در  تقریباجکه  شودمیمحور طرح 

                                                           
1 sovereignty 
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ال اعظمِ سیاست باید به جامعه مدنی امکان شک  گیری و این حاکمیت است که همچنان به مثابه دنهایی 

 نولیبرال است. شدنجهانی مندیحکومتو این همان بعد  (Sarkhosh, 2013) "عرض اندام دهد

 گذاری پیشنهادی شهر مشهدهای سرمایهبررسی پروژه

شههری  ریزیبرنامهواره به گفتمان غالب و عادت شدنجهانیگفته شد که برداشت خطی و عددی از 

 سیاست گهذاری و برنامههاست. در رابطه با بعد  در ایران تبدی  شده و از این طریق فهم عامه را شک  داده

ههای این پهروژهقرار دارند. نولیبرالیسم  شدنجهانیهای سرمایه گذاری در خط مقدم نیز گفتیم که ابرپروژه

مقیاس در شهر مشهد نمودی دو چنهدان دارد. شههرداری مشههد توجهه بسهیاری بهه گذاری بزر سرمایه

سهرمایه گهذاری در شههر مشههد  هایفرصتها داشته است و دو دوره نمایشگاه توسعه شهر از طریق آن

 برگزار کرده است.

ی گهذاربرای سهرمایهپروژه  011 گذاری در شهر مشهد، تعدادهای سرمایهدومین نمایشگاه فرصتدر 

درصد باالیی از آنها را در  توانیمخصوصی در شهر مشهد رونمایی گردید، این اراضی که -بخش عمومی

از وسهعت شههر مشههد را شهام  هکتهار  090( جهای داد، 0932رضوی، ) 1شهری رهاشدهگروه اراضی 

ن ید و میهانگدرصه 912هها پروژهمیانگین تراکم  ؛ کهزیربنا بود هکتار 0020گردید و در مجموع دارای می

بهه طهور بهود و قطعه ملکی قهرار گرفتهه  020مورد از این اراضی در  01 .بوده استطبقه  1تعداد طبقات 

 .اندبوده واحد ملکی 3.1 نیازمند به تملک یانگینم

از جملهه مسهاحت  ههاهای پیشنهادی بدون توجه به سایر مشخصات آناز موقعیت پروژهنقشه تراکم 

در  ههاپروژهشده است، نشان از تراکم بهاالی ایهن  ارائه 9شماره که در نقشه  د طبقاتزمین و زیربنا و تعدا

از نظهر  ههاپروژه، ایهن دهدیمیک متغیره آن نشان  فضایی نمودار خودهمبستگیبافت مرکزی شهر دارد. 

 صهددر 33با سهط  معنهی داری  2.00، که میزان آماره موران اندشدهپراکنده  یاخوشهفضایی به صورت 

 .کندیم ییدتأاین گفته را  (0)مطابق با نمودار شماره 
 

                                                           
0 Urban Brownfield ( شودمیای شهری نیز استفاده راضی قهوهبرای ترجمه واژه فو  از کلمه ا ) 
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 سرمایه گذاری در شهر مشهد یهاپروژهتراکم  -3نقشه 

 

 
 سرمایه گذاری در شهر مشهد یهاپروژهمیزان خود همبستگی فضایی  -1 نمودار

 

کهاربری  یامکانی فرایندی است که مکان مناسب را در پهنه تعیهین شهده بهر -تحلی  تناسب فضایی 

یهن اسهت کهه ارزش ایی به مفههوم فضای همبستگخود و  (Hopkins, 1997: 13) کندیمخاب تعیین 

ها اسهت یدهپدیایی جغرافقاب  اسناد به نظم  هاآنی همبستگی مطالعه شده، خودهمبسته هستند و هاصفت



 های جغرافیای سیاسی                                 شماره چهارممجلّة پژوهش                                              00

(Clark, 1986: 379) .وجود دارد،  1ییفضاتگی خود همبس یهاآمارهیری گی اندازه برای متفاوتی هامدل

اما اکثهر  ،,Lee et al) (2001:136د باشنیم G0 یآماره عمومو  3یگریب ضرو  2شاخص مورانه ازجمل

 Cliff andت )اسه ترمطلهوبمشخصاتش ع یتوز به خاطر اساساج ترند،موافقیلگران با شاخص موران تحل

Ord.1973: 1981)  اسهت کهه بهه وسهیله آن امکهان یی ههایکتکنین ترشهناخته. ضریب موران یکی از

گردد و باعث تمایز آن بها سهایر معهادالت از جملهه یمگیری رابطه بین دو متغیر فضایی امکان پذیر اندازه

منفی یک تا  ینبیب موران ضرشود. یمرگرسیون خطی و غیر خطی و ضرایب همبستگی پیرسون و غیره 

رود یمه کهاریی مثبهت بهه فضهابرابهر تعامه   یهک ی ومنفیی فضابرابر تعام  یر است. منفی یک متغیک 

(Rahnama & Abaszade, 2008: 105. ).  گذاری های سرمایهپروژه تراکمخود همبستگی فضایی بین

، بهه دهدمینشان  2.1و مثبت را با میزان موران  باالسرانه خانوار در نواحی شهر مشهد همبستگی  درآمدو 

ین دو شاخص وجود دارد، که این رابطه در محهدوده مرکهزی شههر و بین ا داریمعنیعبارت دیگر رابطه 

که درآمد باالتری برای خانوار به ثبت ، به عبارت دیگر در جاییباال است-اطراف حرم مطهر به صورت باال

 پیشنهادی برای سرمایه گذاری وجود دارد. هایپروژهرسیده است، تراکم باالتری نیز از 
 

 

 
 

 سرمایه گذاری با درآمد سرانه خانوارها در شهر مشهد هایپروژهتراکم رابطه بین  -3شکل

                                                           
1 Spatial Autocorrelation 

2 Moran’s Index 

3 Garry 

4 General G-Statistic 

Moran’s I: 0.705 

 میزان معنی داری نقشه خوشه بندی

 نمودار موران
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ههای سهرمایه پهروژه تهراکمنشان دهنده رابطه معنی دار و مستقیم بهین  2.111 با میزان شاخص موران

کهه  طورهمهان، باشهدمینواحی شهرداری مشههد  ها درمیزان دسترسی به خدمات و زیرساختو  یگذار

باال )در -باال هایخوشهکه در تحلی  معنی دار هستند در  هاییمحدوده، بیشتر دهدمی نشان 0شک  شماره 

 پایین )حوزه میانی شهر( قرار دارند.-( و پایینو میدان شهدا اطراف حرم
 

 
 

 
 

نواحی در  هادسترسی به خدمات و زیرساختسرمایه گذاری با سطح  هایپروژهرابطه بین تراکم  -4شکل 

 شهر مشهد

که رابطه فضایی مسهتقیمی  دهدیمشد و نشان  ارائهکه در بندهای قبلی  توزیع فضاییتحلی  الوه بر ع

و درآمد ساکنان آن  هادسترسی به خدمات و زیرساختگذاری و سط  های سرمایه-میان پراکندگی پروژه

 شهدنجهانیبهتری از  نیز شاید بتواند به دریافت درک های این پروژه، بررسی کاربریمحدوده وجود دارد

بهه کهاربری  ههاپروژهاز مساحت  درصد 90.1دهد که ها نشان مینولیبرالیسم در مشهد کمک کند، بررسی

کانهادا، در  مهثالج. ایهن در حهالی اسهت کهه درصد کاربری اقهامتی دارنهد 00و  انداختصاب یافته یتجار

مسکن ارزان قیمت و ...  ینتأمفیت زندگی، افزایش کی با هدفشهری بیشتر  یرهاشدهاراضی  یزیربرنامه

تها  0300 یهاسهالبریتانیا که طهی در  اراضی متروکدرصد ( و DeSousa, 2002: 306) شودانجام می

(. Quinlan, 2005: 12) به فضاهای سبز تغییر کاربری دادند، بیشتر از هر کهاربری دیگهری اسهت 0339

Moran’s I: 0.656 

 میزان معنی داری نقشه خوشه بندی

 نمودار موران
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بریتانیا تبدی  به فضای سهبز گردیهد  یرهاشدهاراضی  رصدد 03، 0339تا  0009 یهاسالبرای نمونه بین 

(Ziari, K. et all, 2009: 311). 

 گیرییجهنتو  یبندجمع

سلسهله مراتبهی از شههرها را فهرض شدن که رویکردی خطی و عهددی اسهت، گفتمان غالبِ جهانی

رار دارنهد، بنهابراین شههرها ی باالتری از توسعه قشهرهای در مراتب باال در مرتبه آن گیرد که بر اساسمی

برای بدست آوردن رتبه باالتر که به معنی توسعه یافتگی بیشتر است در حال رقابهت بها یکدیگرنهد.  ایهن 

اسهت  یاقتصهادبهرای معهامالت  یانتزاعهشهر مکهانی  پنداریم،شود که مییی ناشی میجااز آن رویکرد 

(Rennie Short, 2009: 124)اقتصهادی  مؤسساتبستگی به جلب و جذب  ، رونق اقتصادی شهرها نیز

اقتصادی بزر  و معتبهر بها ههم بهه  مؤسساتشهرها برای جذب طبیعی است که و مالی است. از این رو 

که به سوی شهرها نیز  هاالمللی در فضای جریانینببزر   هاییگذار. جلب توجه سرمایهبپردازندرقابت 

، نیازمند فراهم آوردن بسهترهای (Ziari, K. et all, 2009: 43)اخیر بسیار رواج داشته است  یهادههدر 

، امهروزه بسهیار شهدنجهانیهمین زاویه است که گزاره بازساخت فضای شههری بهرای از مناسب است. 

ریزان شهری در ایهران بهدل گیران و برنامهتصمیمواره عادتفهم همگانی و  مرسوم است و به بیان بهتر به

شهدن در سهط  گفتمهانی و بها خلهق شهود جههانیست که در این مقاله ادعا مهی. از همین روشده است

 گذارد. های ویژه خود بر شهرهای ایران اثر میگزاره

ریزی شهری در این بسیار مشهود است و برنامهشهرداری مشهد نمودهای عینی این گفتمان در شهر و 

 یهاپروژه هاییشگاهنمااز دو دوره  برگزاریمکان کرده است، ی بیهایهسرمابه جذب  ایویژهتوجه شهر 

ههایی از آن هسهتند، در ایهن و ترویج نوسازی و بازساخت شهری تنها نمونهشهر مشهد  در گذارییهسرما

از آنجاییکهه  اشهاره نمهود.  )ع(توان به پروژه نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضها زمینه همچنین می

در ایران و از جمله شهر مشهد وجود ندارد، اقتصاد سیاسی خاصهی بهرای ارجی چندانی خگذاری سرمایه

وجود آمده است کهه از مجهال ایهن مقالهه به "شدنجهانیبازساخت فضای شهری برای "اجرای سیاست 

 باشد.ای میهای جداگانهخارج است و نیازمند بررسی

دی )شهر به عنوان یک بازار( یکی نظریه اقتصاعادت صحبت کنیم باید بگوییم که  اگر بخواهیم خالف

اما تنهها نظریهه نیسهت، (، Shokouei, 2004: 143باشد )یماز نظریات اساسی مربوط به پیدایش شهرها 

 ,Fakuhiبنگریهد بهه شناسهند )فکرین شهری، شهر را به عنوان امری سیاسی مهیتبسیاری از محققین و م
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رو از ایهنو تهاریخ و تمهدن خهود را بسهازند و وند وارد صحنه شهتوانند که مردم می(، یعنی جایی2004

ساز باشد و به خلق فضایی متمایز کمک کنهد. تها ایهن بعهد از تواند دارای بعدی ناهمگونمی شدنجهانی

تم خهشدن به توسعه راسهتین و پایهدار ایجاد فضایی متمایز نباشیم، جهانی شدن را نشناسیم و درپیجهانی

 دمت ایدئولوژی پایان تاریخ و آخرین انسان درخواهد آمد.نخواهد شد، بلکه خود در خ

از نهوع اتصهالی  شهدنجهانیدر این مقاله نشان داده شد که اتصال شهرهای ایران و به ویژه مشهد بهه 

نیست و جایگاه شهرهای ایران در سلسله مراتب شهرهای جهانی گویای این امهر اسهت، بلکهه شههرهای 

بازساخت شههرهای ))هستند. با توجه به گزاره  شدنجهانیگفتمان غالب  یرثتأایران از نظر گفتمانی تحت 

را در شههرهای  شهدنجهانی یرتهأث تهوانیم ((شهرهای جهانی ضروری است هاییستهباایران با توجه به 

بر اساس الگوی نهولیبرالی در حهال رد دادن اسهت و از آنجهایی کهه  شدنجهانیایران تشخیص داد. این 

سهرگردان داخلهی جهذب  هاییهسهرما، آیندینمبی مکان در مقیاس جهانی به شهرهای ایران  هاییهسرما

 . شوندیمسرمایه گذاری  یهاپروژه
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