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1- چکیده
بزرگ  اندیشمندان  سیستمی  ریسک  متأخر  نظریه  چشم انداز  از  مقاله  این 
فاستر،  بالمی  جان  اریگی،  جیووانی  هاروی،  دیوید  همانند  سیاسی  اقتصاد 
بالقوه  جوزف استیگلیتز  به مقوله اقتصاد متروپلیتن می نگرد که در واقع بستر 
بحران های ادواری است. ریسک سیستمی مسبوق به نظریه بحران مازاد انباشتی 
عمده  تفاوت  اما  است.  شده  بحث  مارکسیستی  سیاسی  اقتصاد  در  که  است 
ریسک سیستمی با نظریه مارکسیستی در بستر تحقق آن است. بستر تحقق ریسک 
سیستمی سرمایه داری مالی و اعتباری متأخر است اما بستر نظریه پردازی مازاد 
انباشت، سرمایه داری صنعتی و تولید انبوه فوردیستی بود. گفتمان غالب سیاست 
شهری موازی با انباشت مازاد، تمرکزگرایی،  دولت رفاه و شهرداری گرایی بود 
اجتماعی–  و  فضایی  انتظام  نوعی  بر  بیشتر  سیستمی  ریسک  در  که  حالی  در 
اقتصادی پسافوردیستی تأکید می شود که بیشتر بر انسجامِ پراکنده ناشی از اتفاق 

اجتماعات محلی و سیاست شهری متکثر و حکمروایی مطلوب متکی است.
 واژه هاي کلیدي: ریسک سیستمی، متروپلیتن، مالی گرایی سرمایه، حباب، 

حکمروایی مطلوب 

2- مقدمه
طیف  که  است  ای  گسترده  فضایی  محدودة  شهر  مادر  یا  متروپلیتن 
عظیمی از جمعیت، فعالیت، اشتغال و کارکردهای متنوع اقتصادی – اجتماعی 
و فرهنگی را در خود گرد آورده است. به طوری که سهم زیادی از جمعیت 
شهرنشین هر کشوری مخصوصًا در جهان سوم در محدوده های فضایی یک 
یافته اند. تمرکزگرایی فضایی در نواحی  یا چند متروپلیتن مشخص اسکان 
در  است.  تراکمی  علیت  و  سرمایه  گردش  بنیادین  امر  از  ناشی  متروپلیتن 
سال 1990 تولید ناخالص داخلي شهر توکیو 854/4 میلیارد دالر بود که با 
تولید ناخالص داخلي بریتانیا قابل مقایسه است. شهر بانکوك با 10 درصد 
جمعیت تایلند 80 درصد تولید ناخالص داخلي این کشور را در خود گرد 
آورده است)Bonnet,1996 نقل شده در فکوهي، 1383: 126(. یکي از پایه هاي 
اساسي بحران هاي  مالي متأخر همانا  ریشه در اقتصاد متروپلیتن و بخش 
به  کاال  چیز، شکل  هر  از  بیش  مسکن  سرمایه داری  نظام  در  دارد.  مسکن 

خود می گیرد و تولید آن نه برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی مردم که به 
منظور ایجاد ارزش اضافی و سودآوری انجام می شود )هاروی، 1391: 8(. اما 
مسکن که در واقع سازندة بخش اعظم جریان سرمایه در محدودة جغرافیایي 
متروپلیتن است ماهیتي متناقضي دارد که برخالف کاالهاي دیگر قیمت آن 
فقط مسبوق به عرضه و تقاضا نیست. دلیل عمدة آن انواع رانت فضایي است 
که در چارچوب شهر سرمایه داري و نظام اقتصادي – اجتماعي لسه فر و 
بازار آزاد وجود دارد. در نظام شهری سرمایه داری، زمین و ساختمان و به 
طور کلی فضای مؤثر شهری محمل نابرابری اقتصادی و متضمن امتیازات 
ذاتی ای است که در اقتصاد سیاسی شهری به آن رانت فضایی می گویند و 
اینکه زمین و  معلول ارزش مبادالتی فضا است ) پیري، 1390: 41(. به علت 
مسکن همزمان مي توانند محمل انواع رانت انحصاري، افتراقي یا دیفرانسیل 
این رو حباب)1( مسکن  از  باشند  پیري، 1390(  ) هاروي، 1379؛  مطلق  رانت  و 
بیش از هر جاي دیگري اقتصاد متروپلیتن را تهدید مي کند. از یک سو به 
دلیل اینکه مسکن کاالیي است که تداوم زندگي بدون آن امکان پذیر نیست 
و بحران بوجود آمده در آن مي تواند آشوب هاي خیاباني فراواني را بوجود 
آورد ) چنان که  خلق نظام مالي مدرن رهني در ایاالت متحده به دهة 1930 
بر مي گردد یعني زماني که یک سوم بیکاري ناشي از رکود در داد و ستدهاي 
ساخت و ساز بود( و از سوي دیگر و مسبوق به همین ویژگي،  با راکد شدن 
سرمایه هاي پولي در بخش مسکِن اقتصاد متروپلیتن، امکان انتقال سریع به 
سایر بخش هاي تولیدي یا مالي وجود ندارد. همچنین بخش مسکن وابستگي 
شدیدي به وام هاي رهني دارد که پشتیبان آن نظام بانکي است. چنانچه جان 
بالمي فاستر در مقالة سرمایه داري مالي اذعان مي کند که حباب بخش مسکن 
همچون مدخلي براي رکود و مبنایي براي مالي گرایي، نقش بسیار پر اهمیت 
که ضعف  دارد  آمریکایي  خانوارهاي  پایة  رفاه  با  نزدیک  چنان  ارتباطي  و 
کنوني در بازار مسکن مي تواند افت شدید اقتصاد و بي نظمي گستردة مالي، 
هر دو را قریب الوقوع سازد. افزایش بیشتر نرخ هاي بهره ظرفیتي براي ایجاد 
دور باطلي رکود یا حتي کاهش ارزش مسکن و رشد سریع نسبت بدهي 
ایجاد مي کند که موجي از ورشکستگي پدید مي آورد. از  مصرف کنندگان 
اعتبار در ژوئیة 2007، هراس و آشفتگي  هنگام سقوط وام هاي رهني کم 

ريسك سيستمي،  
حكمروايي مطلوب شهري و 

چالش انباشت مازاد در اقتصاد متروپليتن
)نقدي بر بنيادگرايي بازار آزاد(

عیسي پیري
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مالي مهار نشدني نه تنها در میان کشورها که در خود بازارهاي مالي گسترش 
یافته است )فاستر، 1390: 136(. بنابراین بحران های مالی متأخر از دو سو با 

اقتصاد متروپلیتن در ارتباط است:
واقعی  اقتصاد  در  خارق العاده  بخشی  تنوع  و  سرمایه گذاری  تحریک   -1

متروپلیتن و نهایتًا تشکیل حباب از طریق سرمایه گذاری مالی
2-  همچنین  تحمل خسارت های سقوط ارزش سهام و ترکیدن حباب بازار 

مستغالت
بسیاري از اقتصاددانان سیاسي معتقدند که بحران مالي اخیر )2008( که 
همزمان با سقوط بازار سهام وال استریت و ترکیدن حباب مسکن کالنشهرهاي 
آمریکا رشد کرد نوعي ریسک سیستمی است که مسبوق به نظریة مارکسیستي 
بحران اضافه انباشت یا مازاد ظرفیت است. کارل مارکس در جلد اول کتاب 
سرمایه معتقد است که در نظام سرمایه داري آنچه مال همه است بدهي هاي 
با توجه به این واقعیت که مصرف  بنابراین  عمومي است )قراگوزلو، 1388( 
)فاستر،1390:  است  جهاني  اقتصاد  براي  تقاضا  اصلي  منبع  متحده  ایاالت 
136( بنابراین بحران بدهي ها در این کشور گریبان ما را نیز خواهد گرفت. 
 همچنین ریسک سیستمي می تواند اقتصاد متروپلیتن را به مرحلة تکینگی)2(
و  اجرام  همة  فضایی  چاله های  سیاه  همانند  که  نماید  وارد  )رنانی، 1391(   
به  تهران  شهر  که  چنان  سازد.  ناتوان  و  بلعیده  را  خود  اطراف  پدیده های 
فوق  واقعیت هاي  درك  با  ایران  سیاسي  نظام  است.  شده  وارد  مرحله  این 
بر حمایت داخلي از سرمایه ملي و کاالي ایراني تأکید کرده است اما باید 
توجه داشت که حمایت از سرمایه ایرانی باید به دور از هیجانات ملی گرایی 
و شدیداً عاطفی، از رهگذر عقالنیت مستتر در روابط اجتماعی تولید و نیز 
از  »تولید  ذاتی  قوانین  چشم انداز سود مورد نظر سرمایه دار نگریسته شود. 
طریق رقابت« همچون قوانین قهری برونی بر فرد فرد سرمایه داران اعمال 
قدرت می کند با توجه به اینکه سرمایه داران منفرد برآیندهایی ناهماهنگ با 

منافع طبقاتی شان تولید می کنند )هاروی،1387: 28( 
بنابراین در دوره ای که بیشتر فعالیت های اقتصادی در بستر سرمایه داری 
مالی و اعتباری صورت می گیرد می توان اذعان داشت که بحران های ناشی 
از انباشت پول، کاال و خدمات تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می زند و این 
بحران ها به شدت می تواند انتظام اجتماعی را تهدید کند. حکمروایی مطلوب 
تمام کنشگران شهری در محدوده فضایی متروپلیتن  منزلة حضور مؤثر  به 
است که سیاست و مدیریت شهری را پیش می برد. گفتمان غالب سیاست 
شهری موازی با انباشت مازاد، تمرکزگرایی،  دولت رفاه و شهرداری گرایی 
بود در حالی که در ریسک سیستمی بیشتر بر نوعی انتظام فضایی و اجتماعی 
– اقتصادی پسافوردیستی تأکید می شود که بیشتر بر انسجامِ پراکنده ناشی 
مطلوب  و حکمروایی  متکثر  سیاست شهری  و  محلی  اجتماعات  اتفاق  از 

متکی است.

3- ریسک سیستمی
نظام اقتصادی مبتنی بر تعادل عرضه و تقاضا از رهگذر قیمت به صورت 
درونی محمل بحران های ذاتی است. قوانین قهری رقابت و چشم انداز سود، 
بیشتر نوعی ریسک سیستمی )Harvey ,2012( را فراهم می آورد که نهایتًا 

مازاد  انباشت  بحران های  با  می تواند  را  ملی  اقتصاد  سرزمینی  جغرافیای 
سرمایه ملی روبرو سازد و ناتوانی و یا ضرورت سرعت در واکنش به آنها 
حتی می تواند اقتصاد ملی را از درون به تحریف تدریجی  دچار کند. ریسک 
سیستمی ترجمان تناقض های بنیادی انباشت سرمایه است. هاروی در مقدمه 
سرمایه  جریان  درباره ی  کتاب  این  که  می نویسد  سرمایه  راز  و  رمز  کتاب 
سرمایه داری  که  جوامعی  تمامی  کالبد  در  که  است  خونی  سرمایه  است. 
می خوانیم جریان دارد؛ گاهی مثل یک قطره و گاه همچون سیالب. وقتی 
گردش سرمایه مختل می شود مانند اختالل در گردش خون در بدن انسان،  
کارکرد کالبد آدمی و نیز کالبد جامعه سرمایه داری را مختل می کند. صندوق 
را در مرحله ی  مقاله ای رسمی مطالعه ریسک سیستمی  پول در  بین المللی 
آغازین دانست )Schneider,2010(. گرایش به انباشت مازاد معلول عوامل 

زیر است )هاروی، 1387: 30(
1- تولید مازاد کاال- فراوانی کاال در بازار

2- نرخ کاهشی سود )که می باید به زبان قیمت، نرخ کاهشی سود به زبان 
ارزش را که سازه ای نظری است از هم متمایز کرد(

3- سرمایه ی مازاد که می تواند هم به شکل ظرفیت تولیدی بال استفاده یا 
سرمایه پولی فاقد فرصت های سرمایه گذاری سودآور تظاهر کند.

4- مازاد کار و یا نرخ صعودی بهره کشی از نیروی کار
است  سرمایه  انباشت  بنیادی  تناقض های  ترجمان  سیستمی  ریسک 
)هاروی، 1390: 84( اما در جای دیگری اریگی بیان می دارد که طی سی سال 
گذشته تغییری در سرشت بحران رخ داده است. تا اوایل دهة 1980، بحران 
نوعًا ناشی از نرخ کاهندة سود به سبب شرایطی بود که طی آن کار برای 
پیشین  با رکودهای  از خودش در مقایسه  برای حمایت  بیشتری  تسهیالت 
)هاروی،  نوزدهم و هم در سرتاسر دهة 1970.  اواخر قرن  داشت- هم در 

)55 :1389

4- گردش متعادل سرمایه؛ به مثابة کاالیی عمومی 
سرمایه شامل اجناس قابل تبدیل به پول و پول قابل تبدیل به جنسی 
است که خاصیت مولد داشته باشد و مجموع ارزش های مصرف نشده ای 
است که به منظور ایجاد ارزش همواره بیشتر، در چرخه تولید و مبادله به 
جریان می افتد )اسلیتر و تونکیس،1386: 43( به همین دلیل مارکس پا می فشارد 
به  درباره ي  اساسًا  سرمایه  گردش.  فرآیند  مگر  نیست  چیزی  سرمایه  که 

گردش گذاردن پول برای ساختن پول بیشتر است. 
سرمایه عنوانی برای بیان ارزش است که آن را به پیامد یا نتایج کار اجتماعی 
 پیوند می دهد. هر چند تحقیقات بسیاری در ادوار موسوم به »دهه های رشدملی«)3(
با تجمعات گستردة شهری و شکل گیری مادرشهرهای ملی و منطقه ای به 
 Alonso,1975; Alonso, 1971, Henderson,2000;( مثابة نمادهای رشد اقتصادی
Nakamura,1985; Quigly,1998( و پیشرفت برخورد کردند. توضیح این امر 

بازگشت  و  تجمع  جویی های  صرفه  مقیاس،   اقتصاد  دلیل  به  که  است  آن 
سریع سود سرمایه در مناطق متروپلیتن، گردش سرمایه در این مناطق تشدید 

می شود. 
چنانچه  است.  شده  بیان  خوبی  به  رشد)4(  قطب  نظریه  در  بحث  این 
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داشت  اعتقاد  فضا  در  اقتصادی  توسعة   طلب  تمرکز  ماهیت  بر  هیرشمن 
) صرافی، 1379: 110( و موسلی)5(  با مفهوم ساز و کار علیت تراکمی بر تشدید 
تمرکزگرایی شهری به صورت چرخه ای تأکید می کند. تأکید ایشان بر حد 
نهایی کارآیی ]اقتصادی[ شهری با توسل بر اندازة بزرگ شهری و مقیاس 

فضایی متروپلیتن است. 

نمودار 1- کارایی اقتصادی تابعی از اندازة شهر
منبع: )زبردست، 1383(

 Sen,1999; Sen, 2009;( اما با آشکار شدن محدودیت های عقالنیت اقتصادی 
 Jacobs,1961;( تهدید حیات اجتماعی ،)Marx,1976; Harvey;1973, Habermas, 1984

با   )Land,1976;Musters et al,1998; Harding,2006( بوم شناختی  و   )Andrews,2008

متروپلیتن بیشتر از آنکه به عنوان نماد توسعه اقتصادی و پیشرفت برخورد 
شود بلکه از منظر  افزایش نابرابری های منطقه ای)Daneshpoor, 2006( و گردش 
نامتعادل سرمایة ملی نگریسته شد. این نابرابری واکنش های ایدئولوژیک و 

سیاسی نیز در بین رهبران سیاسی جهان نیز  برانگیخته است. 
چنانکه گاندی در هند، لنین در روسیه و مائو در چین به طور آشکاری 
بر افزایش جمعیت و سرمایه در کالنشهرها تاخته اند. در نظام اجتماعی – 
که  است  ارزشی  از هرگونه ذخیره  عبارت  اقتصادی سرمایه داری، سرمایه، 
کنش را تسهیل می کند )waldstorm,2008: 1498( و سرمایه چیزی است که در 
گردش  اما  می شود  خصوصی  این رو  از  و  می گیرد  قرار  سرمایه دار  اختیار 
سرمایه در بین مناطق جغرافیایی کاالیی عمومی است که در صورت توزیع 
نامتناسب آن عالوه بر بی عدالتی اجتماعی- اقتصادی باعث تحمیل بی عدالتی 
فضایی و اکولوژیکی نیز می شود که در نمودار 2 آمده است )نمودار 2(. اگر 
فرض کنیم که کاالی عمومی Q مورد نظر دو منطقه است اما گردش نامتعادل 

سرمایه در بین دو منطقه بیشتر باشد. 
تابع  تقاضای منطقه اول با D1 و تابع تقاضای منطقة دو را با D2 نشان 
می دهیم. اگر دولت به اندازة OP مخارج سرانه بر روی این کاال داشته باشد. 
در این قیمت تقاضای منطقة اول برابر با Q1 و تقاضای منطقة دوم برابر با 

Q2 است. 

با توجه به اینکه دولت نمی تواند برآورد مناسبی از تقاضا داشته باشد 
بنابراین در هر دو منطقه به اندازة Q3 تولید می کند. در این حالت منطقة اول 
زیان   CDE اندازة مثلث  به  منطقة دوم  ABC سود رفاهی و  اندازة مثلث  به 

رفاهی را متحمل خواهد شد. 

اندازه شهر

نمودار 2- گردش سرمایه به مثابة کاالیی عمومی
منبع:  صمیمی، 1384

5- متروپل، سرمایه داری مالی- اعتباری و ریسک سیستمی
توسعة شهری بنا به دالیلی بسیار خاص که به طوالنی بودن دورة کار، 
مربوط  ساز  و  محیط ساخت  در  عمر سرمایه گذاری  دورة  و  زمان گردش 
می شود با جذب و انباشت گزاف سرمایه رابطه ای بسیار ویژه دارد. توسعة 
شهری همچنین دارای دقتی جغرافیایی است به گونه ای که تولید مکان و 
تبدیل  انباشت  کار  و  ساز  از  ناپذیر  جدایی  بخشی  به  مکانی  انحصارهای 
می شوند- نه تنها به واسطة اشکال متغیر جریان کاال در مکان، بلکه همچنین 
به واسطة خود طبیعت فضاها و مکان های خلق شده و تولید شده که چنین 
حرکاتی در رابطه با آن صورت می گیرد. وقتي سرمایة مالي نسبت به سرمایة 
سرمایه گذاري شده در تولید، موقعیت مسلط را در اقتصاد جهاني پیدا کرد 
)سيلور، اريگي، 1390: 31( در واقع به مرحلة سرمایه داري مالي منتقل شده ایم. 
فرایند  گرایی  مالی  قبل  دهه  یک  از  بیش  درست  سوییزی  پل  که  را  آنچه 
انباشت سرمایه نامید نیروی اصلی برانگیزندة رشد اقتصادی از دهه 1970 
بوده است )Sweezy, 1997 نقل شده در فاستر ، 1390: 137(. در واقع رشد سریع 
دهندة  نشان  دهة 1970  از  مجموع سودها  به  نسبت  مالی  بخش  سودهای 

تحولی است که در سیستم رخ داده است )نمودار3(.
 

نمودار3: درصد سودهاي مالي نسبت به کل سود 
)میانگین متحرك پنج ساله(

را  مالی  سرمایه داری  زایش  سرمایه داری  و  تمدن  گانة  سه  در  برودل 
منحصر به سال های آغازین قرن بیست و یک نمی داند بلکه دوره های متنوعی 
از بروز سرمایه داری مالی )به جای صنعتی و تولیدی یا بازرگانی(  و به تبع 
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نوین  جغرافیاهای  ظهور  و  سرمایه  انباشت  جغرافیای  بحران  و  سقوط  آن 
بیستم)6( قرن طوالني  کتاب  در  اریگي  می دارد.  بیان  را  مکان های جدید   و 
)Arrighi,2010( می گوید؛ مرحله اي از توسعة مادي که به دنبال آن مرحله اي از 

گسترش مالي رخ مي دهد چیزي است که قرن طوالني یا چرخة سیستمي 
انباشت شناسایي مي کند. از نظر فرنان برودل مالي گرایي سرمایه داري ویژگي 
تکرار شوندة سرمایه داري تاریخي از  نخستین روزهایش بود. اریگي با توجه 
به دوره بندي برودل، چهار قرن طوالني یا چرخة سیستمي انباشت را اینچنین 
بیان مي کند: 1(- چرخة جنوایي – ایبریایي که از قرن پانزدهم تا اوایل قرن 
هفدهم طول کشید. 2(- چرخة هلندي که از اواخر قرن شانزدهم تا اواخر 
قرن هیجدهم طول کشید. 3(- چرخة بریتانیایي که از نیمة قرن هیجدهم تا 
اوایل قرن بیستم طول کشید و 4(- چرخة آمریکایي از اواخر قرن نوزدهم 
اقتصاد شهري در هر چهار دوره  )اريگي، 1390: 32(.  ادامه مي یابد  تا امروز 
سیستمي  انباشت  چهارم   اما  چرخة  است.  داشته  اساسي  و  کلیدي  نقش 

سرمایه داري مالي  محمل تفاوت هایي به شرح زیر است:
1- ظهور اقتصاد گسترده و غول آساي متروپلیتن در انتظام سرمایه داري مالي.

2- تفاوت عمدة دیگر چرخة چهارم با دوره هاي قبلي، ظهور شرکت هاي 
چند ملیتي و قدرت فراسرزمیني آنها در تأثیرگذاري بر دولت – ملت.

و  سایبري  فضاهاي  رهگذر  از  متقابل  کنش  فضاي  نوین  شکل  ظهور   -3
اینترنت و فاوا)7(.  

مدرنیستی  پست  و  نمایشي  جامعة  انبوه،  مصرف  جامعة  شکل گیري   -4
مدلول  و  دال  روابط  دگرگونی  بر  اتکا  با  را  نوینی  شناسی  معنا  نظام  که 

ساختارگرای پیشین بنیاد نهاده است. 
مالی است در  اینکه بحرانی  بر  5- بحران در بحران: چرخة چهارم عالوه 
عین حال با بحران های به شدت تکرار شوندة بی شماری عجین شده است. 
بحران های تکراری مالی ) بحران اقتصادهای جنوب شرق آسیا در سال 1997 
و 1998، بحران مکزیک در 1994 و 1995، بحران مالی روسیه در 1996، 
فروپاشی بازار سهام وال استریت در 2001 به دنبال حباب سهام شرکت های 
فناوری اطالعات، سقوط مالی آرژانتین در 2002، بحران هژمونی آمریکا و 
مالی  بحران  آسیا،  همانند چین و جنوب شرق  منطقه ای  قدرت های  ظهور 
محیط  بحران   ،)2012 سال  از  قبرس  بانکی  بحران   ،2008 سال  از  یونان 
زیست،  بحران فرهنگی و بحران اقتدار و مشروعیت حکومت های هژمونیک 
و ... . ما در این مقاله به دنبال برساختن الگویی فکری هستیم  که ریسک 
سیستمی را در بستر سرمایه داری مالی به حداقل برساند. بنابراین معتقدیم 
که با توجه به تنوع و تکثر فزاینده فرهنگی، مدل های سیاسی - اقتصادی 
تمرکزگرا نمی توانند به خوبي عمل کنند و در صورت پافشاري بر آنها بحران 
مالي و رکود اقتصادي مي تواند باعث گسترش بحران هاي سیاسي و فرهنگي 
نیز بشود. بنابراین ما مفهوم حکمروایي مطلوب را براي کاهش اثرات ریسک 

سیستمي و بازگشت توان سیستم و شکل گیري نظم متکثر به کار مي بریم.

ریسک  پیامدهای  کاهش  بستر  مطلوب؛  حکمروایی   -6
سیستمی در بحران مالی 

مقطع زمانی جنگ جهانی دوم نقطه عطف دو نوع حاکمیت اقتصادی 

اقتصاد محدود بود هرچند که  تا قبل از جنگ، مداخله دولت ها در  است. 
همین مداخله محدود نیز مورد سوء ظن اقتصاددانان قرار داشت اما با بحران 
آمریکا و  انقباضی دولت  پولی  اوایل دهه 1930 که معلول سیاست  بزرگ 
حبس پول توسط بانک مرکزی آمریکا بود مبنای تجربی نظریه جان مینارد 
با  فراهم شد.  اقتصادی  بر دخالت دولت در بخش های مختلف  مبنی  کینز 
نیز نوکینزگراهایي همانند استیگلیتز و پل کروگمن بر  ظهور بحران 2008 
نظریة جان مینارد کینز مبني بر دخالت دولت در اقتصاد تأکید کرده اند.  زمینه 
هستی شناختی نظریة جان مینارد کینز در کتاب »نظریة عمومی اشتغال، بهره 
و پول« )1936( پس از پیچ و خم های نیمة نخست سدة بیستم فراهم شد. 
جایی که به قول اریک هابسباوم، عصر فاجعه- دوران دو جنگ جهانی و 
)کالینیکوس، 1385:  داد  زرین  به عصر  را  )1930(- جای خود  بزرگ  بحران 
پیامد  را  بحران ها    ،)1931( تولید«  و  »قیمت ها  کتاب  در  هایک  فون   .)399
سرمایه گذاری بیش از حد تلقی می کند که از راه ایجاد پول از طریق نظام 
اعتباری امکان پذیر می گردد. که به نظر اسکیدلسکی نتیجه گیری کینز نیز این 
است که نظام سرمایه داری مبتنی بر پول اعتباری به شدت بی ثبات است.)همان 
منبع: 415(. آنچه در شرایط فعلی قطعی می نماید تداوم بازتولید بحران های 
مالی در نظام اعتباری در بستر ریسک سیستمی در اقتصاد متروپلیتن معاصر 
کنشگر  مثابه  به  را  مدیریت شهری   و  دولت  مستقیم  دخالت  نه  که  است 
اقتصادی تاب می آورد و نه ساز و کار نئولیبرالیسم و اندیشه بازار آزاد و نظم 
خود انگیخته به فرجامی نیک رهنمون می شود. دالیل متعددی از ضرورت 
عدم دخالت مدیریت شهری و دولت در اقتصاد متروپلیتن وجود دارد که 

عبارتند از:
1- بروز فساد مالی، استبداد سیاسی و رشوه خواری

2- شکل گیری بوروکراسی و نظام دیوان ساالری گسترده
3- عدم توان دولت در شناخت درست ساز و کارهای بازار

4- ناپایداری مفرط بنیادهای معرفت شناختی دولت از انعکاس آیندة بازار
5- تنوع و تکثر فزاینده پسافوردیستی که از 1973 نظم اقتصادی – اجتماعی 

و فرهنگی نوینی را بوجود آورده است.
پرداخت ها و تصحیح  ناتوانی دولت در  و  فزاینده  بودجه  6- کسری های 

فرایندها
7- شوك های وحشتناك ناشی از بحران مالی و تهدید نظام بانکی 

در  سیستمی  ریسک  مهم  بستر  نیز  آزاد  بازار  بنیادگرایی  همچنین  اما 
اقتصاد سیاسی نظام شهری متروپلیتن است که همانگونه که در باال بحث 
نابرابر  بازی  در  را  زندگی شهروندان )مسکن(  تداوم  نیاز  اساسی ترین  شد 
و  مالی  بحران  سیاهچاله های  داخل  به  شهری  بازیگران  تقاضای  و  عرضه 
اضافه انباشت و حباب های سود سرمایه گذاری سوق می دهد. بازارهای مالی 
در  تابع سازمان دهی سرمایه گذاری  بازار مسکن و سهام  همانند  متروپلیتن 
مقیاسی اجتماعی اند به عبارت دیگر تابع روان شناسی توده ای و غلیان های 
است  بازار سهام  عقیدة دخیل در حباب ها و وحشت های  در  غیر عقالنی 

)کالينيکوس، 1385: 406(. 
که  کرد  استدالل  قانون سی)8(  و  بازار  اعالم  مفهوم  با  مخالفت  با  کینز 
نزولی  برای مدت های مدیدی وضعیت  بی ثبات اند و  ذاتًا  بازار  اقتصادهای 
مزمن خود را حفظ می کنند. از این رو در چهارچوب اصول گرایی نوینی که 
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اتخاذ سیاست های مالی )مالیات و مصارف عمومی(  کینز پیشنهاد می دهد 
و سیاست های پولی )عرضه و قیمت پول( برای حفظ ثبات و کارایی بازار 
اقتصادی  وظایف  و  کارکردها  گسترش  کینز  نظرات  کانون  بود.  ضروری 
حکومت به منظور تضمین اشتغال کامل )اسلیتر و تونکیس، 1386: -204 205(  
برای حفظ سطح تقاضا بود اما رهیافت رقیب اقتصاد کینزی نظریة اصالت 
پول مربوط به میلتون فریدمان از مکتب شیکاگو است. فریدمان برخالف 
به  بداند مسبوق  تقاضا  به سطح  آنکه منوط  از  قبل  را  بازار  نوسانات  کینز 
تغییرات عرضة پول می داند  و همچنین او نقش دولت را در برقراری اشتغال 

کامل در چهارچوب اقتصاد بازار مورد تردید قرار داد )همان منبع: 207(. 
اقتصاد  با  تعامل  پیشتاز  نقش  هم  که  متروپلیتن  جغرافیایی  گستره  در 
جهانی شدة امروز را بر عهده دارد و هم متأثر از نوسانات جریان های گردش 
آزاد سرمایه و بحران های ناشی از تشکیل دوره ای حباب ها و بحران ها است 
که  می شود  پیشنهاد  متروپلیتن  اقتصاد  در  دولت  کنشگری  از  دیگری  مدل 

همانا حکمروایی مطلوب شهری است. 
بین حکومت و حکمروایی تمایز وجود دارد و عده ای از محققین بر این 
باورند که این دو مفهوم ضرورتًا غیر قابل جمع نبوده و در مقابل همدیگر 

 .)Bulkeley,2005:877( قرار دارند
حکومت شامل راهبری، هدایت،  تنظیم، تأثیرگذاری و تعیین کردن است 
 )Rakodi,2003:524( که اغلب به همراه قدرت و اجرای امور مربوط به دولت
 )Buizer and Herzele,2010:2( است  راهبری  عقالنی  و  مراتبی  سلسله  ایده  و 
که به ساختار نهادی و مکان تصمیم گیری اقتدارگرایانه مربوط می شود در 
حالی که جوهره حکمروایی روابط بین و درون نیروهای حکومتی و غیر 
حکومتی )Stoker,1998:38( به نوعی صورت بندی و مباشرت قوانین رسمی و 
غیر رسمی مربوط می شود که حوزه عمومی را تنظیم کرده و صحنه ای است 
که دولت به منظور اتخاذ تصمیمات با کنشگران اقتصادی و اجتماعی تعامل 
دارد )Heyden et al,2004: 16( و شامل ارزش ها،  نهادها و فرایندهایی است که از 
طریق مردم و سازمان ها در جهت اهداف عمومی،  تصمیم گیری،  ایجاد اقتدار 

 .)Bhuiyan,2010:127( و مشروعیت اقدام می کند
بنابراین هرم حکمروایی شهری حامل سه عنصر فوق خواهد بود که 
فقط یک ضلع آن مربوط به دخالت دولت است و اضالع دیگر آن متحمل 

حضور جامعه مدنی و بازار است)نگاره 1(. 
بازیگران اصلی اقتصاد متروپلیتن هر کدام با کنشگری مؤثر و مسبوق 
مالی  بازارهای  فرایند  جریانات  بر  دموکراتیک  قانونی  چهارچوب های  به 
از  مانع  می تواند  آنها  مساعی  اشتراک  بنابراین  دارند  تسلط  مالی  غیر  و 
اطالعات  جریان  تسهیل  و  مدت  طوالنی  بیکاری  دوره های  شکل گیری 
به منظور شناخت بهتر فرایندها  شود. فرایندها و فرم ها بحثی طوالنی در 
می توانند  فرهنگی  و  اجتماعی   – اقتصادی  فرایندهای  که  هستند  جغرافیا 
تعامل و  از ظرفیت  اگر  بنابراین  کنند.  تولید  را  فرم های فضایی مشخصی 
راهبری کنشگران اصلی متروپلیتن که هر کدام بخشی از اطالعات بازار را 
در اختیار دارند استفاده شود فرم فضایی نهایی که در جغرافیای متروپلیتن 
اتفاق  از  ناشی  پراکنده  انسجامِ  متکثر،  نظمی  به  مسبوق  می گیرد  شکل 

اجتماعات محلی و ... است. 

         نگاره 1- هرم کنشگران حکمروایی مطلوب شهری

7-  نتیجه گیری
مزیت حکمروایی مطلوب شهری در اقتصاد سیاسی متروپلیتن، کاهش 
مالی،  سقوط سهام و ترکیدن  از بحران های  ناشی  پیامدهای  اثرات مخّرب 
در  مطلوب شهری  اصلی حکمروایی  کنشگران  است.  بازار مسکن  حباب 
به  را  مؤثر  مشارکت  زمینة  اجتماعی  و  اقتصادی  متنوع  فرایندهای  جریان 
فرم های  تشکیل  از  اطالعات  و  دانش  تسهیم  با  این رو  از  و  آورده  دست 
است  سهام  و  مسکن  حباب های  و  سوداگری  جنون  محمل  که  فضایی 
جلوگیری می کنند. بخش خصوصی، گروه های اجتماعات محلی و جامعه 
نیز خود دولت سه عنصر اصلی سیاست و تصمیم گیری شهری  مدنی و 
هستند که کنش ارتباطی)Habermas, 1987( بین آنها می تواند کژکاری های بازار 
اطالعاتی  تعامل  رهگذر  از  را  مازاد  انباشت  و  سیستمی  ریسک  از  ناشی 
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