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  چكيده
ي پيوند دهندة شبكه اقتصاد جهـاني  ها مكان عنوان بهشهرهاي جهاني پديدهاي نوظهوري هستند كه در متن اقتصاد جهاني 

نوظهور در نقشه جغرافيـاي سياسـي   ي قدرت ها وجود آمدن كانون هو ب ها جريان فضايگيري  و سبب شكل كنند ميعمل 
شهر جهاني توسط پژوهشگران گروه تحقيقاتي پيتر تيلور شناسـايي شـده و بـر اسـاس برخـي       54تاكنون، . اند شدهجهان 

شـهرهاي  ة اقتصاد، فرهنگ، امكانات زيربنايي و ارتباطات است، در سه ردة در چهار حوز عمدتاًهاي انتخابي كه  شاخص
رسد شهر اول با  نظر مي بندي به پيرو همين طبقه. اند بندي شده طبقه) شهر 34(و گاما ) شهر 10(، بتا )شهر 10(جهاني آلفا 

تفـاوت   »گلوبـال سـيتي  «يـا  » شهر جهان«با » ورلد سيتي«يا » شهر جهاني«لذا . هايي عميق دارد شهر پنجاه و چهارم تفاوت
يكـي   عنوان بهوب اقتصاد جهاني جايگاهي را كسب نمايد و طور كلي هنگامي كه يك كالن شهر در چارچ هب. بنيادي دارد

شهري بـه وضـعيت    به رقابت با ساير شهرها بپردازد از وضعيت كالن ها ي شبكه اقتصاد جهاني در فضاي جريانها از گره
ـ . شـود  مـي » شهرجهان«تبديل به  يك مورد» شهر جهاني«ارتقاء يافته است و از هر چندين ده » شهر جهاني« حاضـر   ةمقال

. هاي اين دو، ابهام مفهومي آنهارا برطرف كنـد  ، سعي دارد با ترسيم تفاوت»شهر جهان«و » شهر جهاني«ضمن تبيين مفهوم 
. مجـزا اسـت   صـورت  بـه ي نفوذ ژئـوپليتيكي آنهـا   ها و حوزه» شهرجهان«و » شهر جهاني«هدف مقاله اثبات تفاوت ميان 

هاي ورلد سيتي فريـدمن و گلوبـال سـيتي ساسـن و      پيشين از جمله فرضيههاي مورد استفاده منبعث از مطالعات  شاخص
براساس نتايج تحقيقـاتي گـروه   . شهرهاي جهاني استة پژوهشگران گروه پيتر تيلور در حوز ةگان 12هاي شاخص ويژه به

نيويـورك، لنـدن،    اند كـه شـش مـورد آنهـا؛ يعنـي      شهرهاي جهاني آلفا شناسايي شده عنوان بهتيلور، ده شهر جهاني برتر؛ 
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رونـد  ة شش شهر ديگر اين گروه، در صـورت ادامـ  . شوند محسوب مي» شهر جهان« كنگ و سنگاپور پاريس، توكيو، هنگ
 عنـوان  بـه هاي بتا و گاما، صرفاً  گروه» شهرهاي جهاني«همچنين . يابند شهري دست مي پيشرفت، در آينده به جايگاه جهان

صراحتاً متفاوت از » شهر جهاني«لذا مفهوم . فوق هستند» شهر جهان«وت، تابع چهار اهميت متفاة شهرهاي جهاني، با درج
كه در رأس سلسله مراتـب   شوند ميي اصلي فرماندهي اقتصاد جهاني محسوب ها جهان شهرها كانون. است» شهرجهان«

  .اند شبكة شهرهاي جهاني قرار گرفته
  .ان شهرها، كالن شهر، نفوذ ژئوپليتيكيشهرهاي جهاني، جه ،اقتصاد جهاني :كليدي هاي هواژ

   مقدمه -1
كه از اسم آن پيداست عبارت است از شهري كه در سطح جهاني در  طور همان» شهر جهاني«

اين اعتبار عالوه بر اين كه مستلزم دارا بودن . خاص داراي اعتبار و اهميت باشدة يك حوز
گذار بر تعامالت تأثيرهاي  يكي از حوزه تواند درامكانات زيربنايي و ارتباطي مدرن است، مي

شهرهاي جهاني بر اساس برخي . المللي از جمله اقتصاد، فرهنگ، سياست و مانند آن باشدبين
هاي چندمليتي، تنوع فرهنگي، حجم ها مانند وجود يا عدم وجود دفاتر مركزي شركتمؤلفه

و مواردي از اين دست هاي ارتباطي و اطالعاتي مهاجرت و گردشگري، وضعيت زيرساخت
شهر جهاني توسط پژوهشگران شهري و  54بر اين اساس تا به حال . اندشناسايي شده

ة در چهار حوز عمدتاًهاي انتخابي كه شهرشناسان شناسايي شده و بر اساس برخي شاخص
شهرهاي جهاني ة اقتصاد، فرهنگ، امكانات زيربنايي و تكنولوژي ارتباطات است، در سه رد

نظر  بندي به پيرو همين طبقه. اندبندي شدهطبقه) شهر 34(و گاما ) شهر 10(، بتا )شهر 10(آلفا 
شهر «توان گفت مي لذا. هايي عميق داردرسد شهر اول با شهر پنجاه و چهارم تفاوتمي

  . تفاوت بنيادي دارد 2»گلوبال سيتي«يا » شهرجهان«با  1»ورلد سيتي«يا » جهاني
گيرند، ليكن ين دهه است كه اين دو اصطالح را مترادف هم در نظر ميامروزه اگر چه چند

تكامل و رشد خود بتواند ة شايد يك شهر در مرحل. مفهومي اين دو با هم متفاوت استاد بني
را به سهولت طي كند، اما از آن مرحله به بعد مورد  4»مادرشهر«تا يك  3»شهرنوزاد«از يك 
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بر اين اساس، كالن شهرها نيز به محض . شوديت مواجه ميغربال قرار گرفته و با محدود
يكي  عنوان بهدهند و  اينكه در اقتصاد جهاني پست فورديسم جايگاهي را به خود اختصاص مي

شهر «از كالن شهر به وضعيت . پردازند آفريني مي ي شبكه اقتصاد جهاني به نقشها از گره
ي جهاني، ها كه در رقابت با ساير شهر» شهر جهاني«يابند و از هر چندين ده  ارتقاء مي» جهاني

يك مكان مركزي  عنوان بهو  آورد ميدست  يكي باالترين ميزان فعاليت در اقتصاد جهاني را به
. دهد ميتغيير وضعيت » شهرجهان«پردازد كه درحقيقت از شهر جهاني به  آفريني مي به نقش

طور كلي  به. به مراتب دشوارتر است» شهرجهان«به » شهر جهاني«ديگر، گذار از  عبارت به
منافع اقتصاد جهاني بهره هر بيشتري كسب نمايند همواره تمايل  زشهرهاي جهاني براي اينكه ا

  .گرايش يابند 1»شهر شدنجهان«دارند تا به سوي 
، سعي دارد با ترسيم »شهرجهان«و » شهر جهاني«مقاله حاضر ضمن تبيين مفهوم 

ها شهر يا هر دوي آننيازهاي كسب منزلت شهر جهاني، جهانبا هم، پيش هاي اين دو تفاوت
را مورد شناسايي قرار دهد تا ابهام موجود در مفهوم و معناي اين دو اصطالح متفاوت برطرف 

بنابراين . آنها را در چارچوب اقتصاد جهاني تبيين نمايد ژئوپليتيكيي نفوذ ها شود و حوزه
ي ها و حوزه» شهرجهان«و » شهر جهاني«ات تفاوت ميان دو اصطالح هدف اصلي اين مقاله اثب

ها و سپس آوري دادهتحليلي و جمع -تحقق اين امر با روش تحقيق توصيفي. نفوذ آنهاست
آوري  تحليلي مبتني بر اصل جمع -روش توصيفي. تجزيه و تحليل مطالب انجام گرفته است

هاي  شاخص. باشد ميگيري از آنها  و نتيجه اي و سپس توصيف و تحليلكتابخانه -اسنادي
هاي ورلد سيتي فريدمن و فرضيه ويژه بهمورد استفاده در اين مقاله منبعث از مطالعات پيشين 

ة گانه پژوهشگران گروه پيتر تيلور در حوز 12هاي شاخص ويژه بهگلوبال سيتي ساسن و 
 عنوان بهوع ده شهر جهاني برتر؛ دهند كه در مجم نتايج تحقيق نشان مي. شهرهاي جهاني است

 اند كه شش مورد آنها؛ يعني نيويورك، لندن،شهرهاي جهاني گروه آلفا، در جهان شناسايي شده
شش شهر ديگر اين . شوندمحسوب مي» شهرجهان«كنگ و سنگاپور پاريس، توكيو، هنگ

همچنين . يابندميشهري دست وند پيشرفت، به جايگاه جهانر گروه، در آينده در صورت ادامه
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اهميت  شهرهاي جهاني، با درجه عنوان بههاي بتا و گاما، صرفاً گروه» شهرهاي جهاني«
  . فوق هستند» شهرجهان«چهار /متفاوت، تابع سه

  روش تحقيق -2
آوري ها، بر اساس جمعآوري دادهتحليلي و مبتني برجمع -روش تحقيق اين مقاله توصيفي

بر اساس آن مستندات مرتبط با مطالعات پژوهشي شهر جهاني و . اي استكتابخانه -اسنادي
شهرهاي ة نظران حوزهاي اين دو با هم آرا و عقايد پژوهشگران و صاحبشهر و تفاوتجهان

هاي الزم، عبارتي، در اين مقاله پس از گردآوري داده به. مزبور گردآوري و تحليل شده است
توصيف و تبيين شده و سپس ضمن تشريح مختصر  شهرهاي شهر جهاني و جهانابتدا مدل
شهر و نيازهاي كسب منزلت شهر جهاني و جهانپيشة هاي اين دو با هم، با ارائتفاوت

  .همچنين كاركردهاي شهري جهاني و حوزه نفوذ جغرافيايي آنها تبيين شده است

  هاي تحقيقيافته -3

  1مدل شهر جهاني -1-3
سلسله «با هم منجر به افزايش اهميت برخي شهرها در  3»اطالعاتي شدن«و  2»جهاني شدن«

شهر جهاني . شودتعبير مي» شهرهاي جهاني«اند كه از آنها به شده 4»مراتب شهري جهاني
» شهر جهاني«اگر ). Hall & Catty, 2006: 4(ها سابقه دارد اي جديد نيست، چنانچه قرنپديده

» ورلد سيتي«يا » شهر جهاني«شناسي، عنوان نظر واژه گاه ازبگيريم، آن» ورلد سيتي«را معادل 
: 1386شورت و كيم، (» گرفته شد كار به 1915در سال  5براي اولين بار از طرف پاتريك گدس

گدس اين اصطالح را براي توصيف شهرهايي كه سهمي متفاوت از تجارت جهاني را ). 85

                                                            
1. World city model 
2. Globalization 
3. Informatization 
4. Global urban network 
5. Patrick Geddes 



 45     ...ليتيكي كالنشهرهاي جهاني وپتبيين ژئ     _____________________________________

پيتر ). 48: 2001هاي انساني، سكونتگاهگزارش جهاني (برده است  كار بهاند، كردهكنترل مي
نخستين اثر مستند ) Short, 2004: 9(» شهر جهاني«با نگارش كتابي زير عنوان ) 1966( 1هال

و هال در  1915پاتريك گدس در سال «ديگر،  عبارت به. علمي مرتبط با موضوع را نگاشت
را » شهرهاي جهاني«آنها . را مورد شناسايي و تبيين قرار دادند» شهرهاي جهاني« 1966سال 

المللي، محل استقرار بانكداري، المللي، مقر تجارت ملي و بينمراكز قدرت سياسي ملي و بين
هاي متفاوت هاي تخصصي پيشرفته در انواع مختلف در حوزهبيمه و خدمات مالي، فعاليت

- شارات، رسانهپزشكي، حقوقي، آموزش عالي، علم و تكنولوژي، اطالعات، تقاضا و عرضه، انت

هاي هاي ارتباط جمعي، مراكز توليد و مصرف انبوه، مراكز هنر، فرهنگ و تفريحات و فعاليت
نقاط مبادي كشورهاي خود و بعضاً كشورهاي همسايه  عنوان بهوابسته به آنها بر شمردند كه 

  ).Hall & Catty, 2006: 6(كنند عمل مي
در اقتصادهاي جهاني مد  3»شهرهاي پيشرو« از اين اصطالح براي تشريح )1984( 2برَودل«

 5را ارائه داد، ساسكيا ساسن» شهر جهاني«فرضية «) 1986( 4فريدمن. نظر خود استفاده كرد
 7و باالخره كاستلز) Taylor, 2004: 21(نوشت  6»شهرهاي جهاني«كتابي با عنوان ) 1991(

در همه اين . اشاراتي داشت »شهرهاي جهاني«خود، به مفهوم  8»ايجامعه شبكه«در ) 1996(
  .قرار داشتند» شهرهاي جهاني«هايي پيچيده ظهور كرده بودند كه در كانون آنها ها، شبكهديدگاه

هاي فرهنگي و در سطح جهاني در بطن فعل و انفعاالت فراملي، جنبش» شهرهاي جهاني«
نقاط  عنوان بهاند و اين شهرها مراكز فرماندهي اقتصاد جهاني. داد و ستدهاي اقتصادي هستند
. كنندهاي مهم تحوالت اجتماعي و اقتصادي عرض اندام ميارتباطي جامعه جهاني و مكان

                                                            
1. Peter Hall 
2. Braudel 
3. leading cities 
4. Fridemann 
5. Saskia Sassen 
6. the Global Cities 
7. Castells 
8. Network Society 



  _________________________    1390 بهار، اول، شماره هفتمفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال    46

كند و اقتصاد جهاني تعريف مي 1»نقاط كانوني« عنوان بهاز اين شهرها ) 1986(جان فريدمن 
ئوپائولو آنجلس، شيكاگو، نيويورك، لندن، پاريس، زوريخ، روتردام و ساشهرهاي توكيو، لس

» شهر جهاني«وي همچنين . كندمراكز سطح اول سلسله مراتب شهري جهاني ياد مي عنوان به
 3نيگل تريفت. كندشده در شبكه جهاني شهرها توصيف ميو واقع 2»مركز فرماندهي«را 

. داندرا مراكز جوامع متشخص جهاني، توليد دانش مي» شهرهاي جهاني«) 2000، 1994(
. كندهاي فرهنگي سرمايه اشاره ميبه قدرت مستقل و بالمنازع اين محيط) 2001(همچنين وي 

، »شهرهاي جهاني«توان گفت كه دارد كه مينيز اظهار مي) 2004( 4در اين راستا، شورت
 5»هاي اجتماعي و تجاريسرمايه«هاي متراكم تماس بين فردي و مراكز انباشت هاي شبكهمكان
مقر و مظهر فضايي شدن ناهمگون » شهرجهاني«ن دارد كه يك اذعا) 2004(شورت . هستند
هاي تجاري و حقوقي را در خود جاي داده هاي بانكداري و حوزهها است كه نظامجريان
هايي است كه قبالً هاي متفاوت و قوميتمنزل بسياري از مليت» شهر جهاني«از نظر وي . است

ن معمولي و نخبگان تجاري را در خود جاي اند و گستره عظيمي از مهاجراناشناخته بوده
  ).Short, 2004: 14(اند  داده

اين پژوهشگران با بررسي و تحليل تفصيلي كاركردهاي برخي شهرهاي منتخب كه آنها را 
به . ناميدند، به شيوه علمي در مورد اين نوع شهرها به بحث و بررسي پرداختند» شهر جهاني«

المللي يا شهري كه در سطح بينهر كالن. تبيين شد» انيشهر جه«اين ترتيب، مباني علمي 
يك  عنوان بهگذار باشد و تأثيرهاي اقتصاد، فرهنگ و سياست بتواند جهاني در يكي از حوزه

 ژئوپليتيكيالمللي در فضاي فرماندهي، سلطه و كنترل بينر مركز و قطب برتر، كاركردهايي نظي
ي آمريكاشرقي آسيا يا ميامي در كنگ در جنوب اي بزرگ مانند هنگدر سطح منطقه(خود 
  .)1شماره نقشه (را بر عهده گيرد، داراي منزلت شهر جهاني است ) التين

 
                                                            
1. Focal points 
2. Command center 
3. Nigel Thrift 
4. Short 
5. Social and commercial capital 
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شهر لحاظ  توان شهر جهاني يا جهان را نمي 2و كلكته 1شهرهايي مانند تهران، قاهرهكالن
شهري است  ، شهر جهاني كالنديگر عبارت به. نمود، چون فاقد كاركردهاي فوق هستند

ساز، متعامل و بانفوذ گذار، جريانتأثيرشده، ناهمگون، ارتباط، مشاركتي، قطبي المللي، خوش بين
هاي  حوزه باشد و در يكي يا همةرا دارا مي هاي الزم شهري و ارتباطي كه حداكثر زيرساخت

گسترده از يك يا چند  يكيژئوپليتبر يك منطقه ) اقتصاد، فرهنگ، سياست(اصلي جهاني شدن 
مانند (يا مشترك ) ي التينآمريكامانند ميامي با تسلط بر حوزه (قاره، تسلط نسبي مستقل 

  .دارد) كنگ و سنگاپور با تسلط در آسيا هنگ
كتابي با  1966پردازان حوزه شهرهاي جهاني در سال  پيتر هال يكي از مهمترين نظريه

                                                            
1. Cairo 
2. Calcutta 

 )2004تيلور، (اي جهان شهرها  حوزه عملكرد منطقه: 1نقشه شماره 
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و  1»مطالعات شهري«ه اين كتاب نقطه عطفي براي منتشر كرد ك» شهرهاي جهاني«عنوان 
در ) 1915(گدس  وي با الهام از عقيده. شد محسوب مي ها جغرافياي سياسي فضاي جريان

در بطن اقتصاد جهاني، يك چارچوب  2»گاهي گر«هاي مورد اين شهرها با عنوان سكونتگاه
منطقه «هفت  3»شهريجار كالنانف«اي در مورد رشد و مسائل متعاقب آن در ارتباط با نظريه
هال در بخش مقدماتي اين كتاب نيمرخ اين شهرها را با حاالت . ريزي كرد پايه 4»شهري

از . مود، فهرست نمودن شهرها و مراكز تجاري مجزا ميمشخص آنها كه اين شهرها را از كالن
  :عبارت بودند از» شهرهاي جهاني«رو،  اين
 گيري حكومتي و نهادهاي سياسي  نها نهادهاي تصميممراكز عمده قدرت سياسي كه در آ

 المللي قرار دارند؛ بين

 ها، وجود بندرگاه دليل بههاي تجاري و انتقال منابع كه هايي براي زيرساختدروازه
 هاي آهن و مؤسسات مالي، نمايانگر مراكز ملي تجارت بودند؛ها، راهفرودگاه

 ؛)هاي پزشكي، حقوقي، صنعتي و مانند آنحوزهدر (اي مراكز گردهمايي استعدادهاي حرفه 

 شود و در آنها تفريحات و آوري و پخش مي هايي كه در آنها اطالعات و فرهنگ جمع مكان
هايي با دسترسي جهاني  هاي جمعي و دانشگاه سرگرمي براي عموم مردم توسط رسانه

 آيد؛ فرهم مي

 اعضاي جامعه را دارا هستند مندترين  مراكز بزرگ جمعيتي كه تعداد كثيري از ثروت)Hall, 

1966: 7-9.( 

  5فريدمن» شهر جهاني«فرضيه  -1-1-3
يين و را مورد تب» شهر جهاني«تر و در قالب نظريه،  علمي طور بهاز آنجايي كه جان فريدمن 
نقطه نظرات و . گيرد ديدگاه جامع مورد تبيين قرار مي عنوان بهوي  تحليل قرار داد، لذا نظريه

                                                            
1. Urban studies 
2. Nodal 
3. Metropolitan explosion 
4. City region 

5. Friedmann’s world city hypothesis  
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يك چارچوب مفهومي براي فريدمن فراهم  تدريج بههاي پژوهشگران متعدد پيشين، رهنمود
جان  در حقيقت، اين. ارائه نمايد» شهر جهاني«اي با عنوان  آورد كه باعث شد وي نظريه
 شهر در بافت موجود ارائه نمود براي مطالعهتحليلي بنيادي را  فريدمن بود كه نخستين قاعده

.(Keil, 2006: 57) را » شهرجهاني«در يك مقاله پژوهشي فرضيه  1986در سال  وي
شهرهاي «فريدمن هفت مضمون مرتبط با هم را در مورد ماهيت و نقش . سازي نمود مفهوم
  :فهرست نمود» جهاني

دهد، انسجام يك شهر با اقتصاد جهاني براي تغييراتي ساختاري كه در داخل آن رخ مي .1
 ضروري است؛

تنيدگي توليدات و بازارها كه نقاط پايه در سازمان فضايي و درهم عنوان بهشهرهاي عمده  .2
سازند، ي فضايي ممكن ميمراتب پيچيدهرا در يك سلسله» شهرهاي جهاني«امكان ظهور 

 باشند؛ الزم مي

 يابد؛ هاي توليدي آنها انعكاس مي در بخش» شهرها جهان«كاركردهاي كنترل جهاني  .3

 المللي هستند؛ ه براي تمركز و انباشت سرمايه بينهايي عمد مكان» شهرهاي جهاني« .4

 المللي هستند؛ هاي گسترده در دو بعد داخلي و بين هدف مهاجرت» شهرهاي جهاني« .5

شدن  طور قطبي داري و همين اثرات متناقض اجتماعي سرمايه تأثيرتحت » شهرهاي جهاني« .6
 فضايي و طبقاتي هستند؛

ا در سطوحي كه افزون بر ظرفيت ممكن دولت هاي اجتماعي ر هزينه» شهر جهاني«رشد  .7
  ).Acuto, 2009: 3( آورند است، به بار مي

از » شهرهاي جهاني«پايگاه اقتصادي دارد و  عنوان بهتفسير فريدمن ريشه در ادراك شهر 
ها  هستند كه بيشتر نمودي از مكان 1»سازمان فضايي«اجتماعي در  -هايي اقتصادي نظر وي نظام
» شهرهاي جهاني«توان گفت  بر اين اساس، مي. (Friedmann, 1995: 22)يگران هستند تا باز

هاي  گاه ها يا گره كانون عنوان بهيافته  سازمان 2»نظام فضايي«شهرهايي هستند كه در قالب يك 

                                                            
1. Spatial organization 
2. Spatial order 
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اي از يك نظام  فريدمن در راستاي نظريه خود نقشه. پردازند اقتصاد جهاني به ايفاي نقش مي
با يك  - و اروپاي غربي آمريكاآسيا،  -يرامونِ سه زيرنظام متمايز جغرافياييارائه نمود كه پ

آنجلس،  سل؛ يعني توكيو، 1»شهرهاي برتر«هم پيوند يافته بود كه در آن  غربي به -محور شرقي
 ).1شكل شماره (هاي اصلي بودند  گاه شيكاگو، نيويورك، لندن و پاريس گره

  

 
 )Acuto, 2009: 4( »رهاي جهانيشه«سلسله مراتب : 1شكل شماره 

  2شهر مدل جهان -2-3

شناسي، ساسكيا ساسن  گاه از نظر واژه بگيريم، آن» گلوبال سيتي«را معادل » شهر جهان«اگر 
ر مورد قشربندي اجتماعي و جابجايي اش د هبر اساس مطالعات پيشين«اولين بار ) 1984(

                                                            
1. Primate cities 

2. Global city model 
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گلوبال «يا همان » شهر جهان«، اصطالح )& Acuto, 2009: 5 Sassen, 2001; preface(» سرمايه
براي برخي » شهر جهاني«از ) 1915(بايستي توجه داشت كه منظور گدس . برد كار بهرا » سيتي

مد نظر نظريه پردازاني همچون ساسن بود، با اين » شهرجهان«شهرها مثل نيويورك همان 
شورت  هرن اني چون جانبرد، امروزه توسط انديشمند كار بهتفاوت كه اصطالحي كه گدس 

از . رود مي كار بهبا اصطالحي معادل گلوبال سيتي  )2000(و ساسن) 2004(و تيلور ) 2004(
اند، متفاوت است، ولي تلقي آنها از اين  گرفته كار بهاين نظر، نوع اصطالحاتي كه آنها 

  . است» شهر جهاني«و بعضاً نيز » شهرجهان«اصطالحات بعضاً 
براي اشاره به لندن، نيويورك و توكيو » مگاسيتي«يا » شهر كالن«را در مقابل  ساسن اين اصطالح

با سه » شهرها جهان«وي از ). 48: 2001هاي انساني،  گزارش جهاني سكونتگاه(گرفت  كار به
هاي فضايي و ساختار اجتماعي  مشخصه دگرگوني چشمگير و مواردي در مبناي اقتصادي، سازمان

   .Sassen, 2001: preface)(داند  اي جديد شكل گرفته ازشهرها مي ا گونهكند و آنها ر ياد مي
شهر بزرگ لندن، نيويورك بر سه جهان» «شهرجهان«به هر حال، ساسن در كتابش با عنوان 

شهرها را با  وي در اين سه شهر، از منظر ارتباطات بيروني آنها، جهان. نمود تأكيد» و توكيو
وي از اين شهرها . ا مورد بررسي قرار دادهر كاركردهاي فرماندهي آنب تأكيد اقتصاد جهاني با

هاي توليد خدمات تخصصي سنخي و كنترل، مكانهاي جديد هممراكزي براي نظام عنوان به
اين سه . داري، خدمات مالي و مشاوره ياد كرده استخدمات توليدي، از جمله حساب ويژه به

شان نسبت اكنون به خاطر عظمت و برتري ، كه هم»انشهر جهاني برتر جه«شهر در نقش سه 
شوند، با توجه به موقعيتي راهبردي كه دارند، نبض ناميده مي» شهرجهان«به ساير شهرها 

هنگامي كه در توكيو شب است، در لندن صبح است و . دارنداقتصاد جهان را به تكاپو وا مي
نيويورك پيشاپيش داد و ستد و تجارت  ند،شوهاي تجاري لندن تعطيل قبل از اين كه فعاليت

رود، نيويورك هاي تجاري ميگيرد و تا زماني كه دوباره توكيو به استقبال فعاليترا از سر مي
اين تالش مستمر حكايت ). Short, 2004: 12- in summary(» دهدهمچنان به فعاليت ادامه مي

ذعان نموده است كه قطبي شدن همچنين ساسن ا. شهر بودن اين سه شهر دارداز جهان
- جهان«در مجموع ساسن در كتاب . است» شهرجهان«هاي اجتماعي و فضايي از ديگر خصلت
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مركز  عنوان به» شهرجهان«: عمده قرار داده است تأكيددو حوزه متفاوت را مورد » شهر
  .مثابه شهر قطبي شده به» شهرجهان«فرماندهي و 

اسي و مدير گروه پژوهشي شبكه شهرهاي جهاني نيز بر پيتر تيلور استاد جغرافياي سي
را چنين » شهرهاجهان«اساس يك تحقيق تجربي و با بازكاوي نظريه گلوبال سيتي ساسن، 

شهرهايي پيشرو شناخته شوند كه رأس الگوهاي  عنوان بهشهرها بايستي جهان«: كندتعريف مي
بر اساس همين ). Taylor, 2005: 1605( »اند مراتبي نظام شهري جهاني را اشغال كردهسلسله

كند كه در آن چهار شهر لندن، نيويورك، توكيو را ارائه مي 2شكل شماره تعريف است كه وي 
شهرهاي جهاني سنتي، به مقام  عنوان بهكنگ در رأس شهرهاي ديگر قرار دارند و و هنگ
  .اندشهري دست يافتهجهان

  شهر  تفاوت شهر جهاني و جهان -3-3
در كنار دارا بودن مشتركاتي با شهرهاي ديگر، . ماهيتي منحصر به فرد دارد هر شهر جهاني«

اين سهم ويژه ). 78: 1388هريس، (» اي نيز در شبكه جهاني شهرها و كشورها دارد سهم ويژه
هاي داراي منزلت» شهرهاي جهاني«بر  شود تا عالوه در شبكه جهاني شهرها باعث مي ويژه به

قرن «. دست يابند» شهري جهان«رخي از آنها از ديگران پيشي بگيرند و به جايگاه متفاوت، ب
اين . اجتماعي و فرهنگي بوده است -بيستم شاهد گسترش وسيع فضايي تعامالت اقتصادي

قرار داده است، اما آنها مناطق وسيعي از  تأثيرها را بيش از سايرين تحت  تعامالت، برخي مكان
 & Blij(» اند بندي شده گروه» شدن جهاني«اند كه تحت لواي  ساختهسطح زمين را متأثر 

Murphy, 1999: 503 .( اين پديده شهرهايي با درجات اهميت مختلف در سطح جهان خلق
ها در  از بارزترين گروه... شهر، شهر جهاني و  مثال، مادرشهر، كالن عنوان به. كرده است

» شهر جهان«و » شهر جهاني«ولين كسي بود كه بين ا) 2004(ساسن . بندي مزبور هستند ه گرو
شهرهاي «: عنوان نمود 1»شهر جهاني كالن« عنوان بهوي در يكي از آثارش . تفاوت قائل شد

 كالن«توانيم  ما مي. شهر نيستند جهاني بسيار بزرگ هستند، اما همه شهرهاي بزرگ، جهان

                                                            
1. Global Metropolitan; Globalizing Cities in a Capitalizing World 
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رشد روزافزوني كه در سراسر جهان، و داراي  2»شهرهاي بزرگ«؛ يعني آن دسته از 1»شهرها
شهرها كه آنها هم بزرگند، اما از  شوند و جهان در جهان سوم مانند تهران يافت مي ويژه به

شهرهاي «توانيم بين  همچنين مي. فردي برخوردارند، تفاوت قائل شويم ههاي منحصر ب ويژگي
 شبكه«ي هستند كه در شهرهاي» شهرهاي جهاني«. تفاوت بگذاريم» شهرها جهان«و » جهاني

ها، افراد، كاالها، عقايد و كاركردها با هم در ارتباطند، اما اين ارتباط  جريان 3»شهري جهاني
 ؛»شهرها جهان«در مقايسه،  ،)مانند استانبول و مسكو( سست، ناپايدار و ضعيف است

توكيو هنگ  اند، از جمله لندن، نيويورك و شهر رسيده به مقام جهان تدريج بهشهرهايي كه (
شهري جهاني و تمامي فعل و انفعاالت  كانون و مركز ثقل شبكه) كنگ و سنگاپور و پاريس

استفاده كنيم، در آن صورت چنين  4»مراتب سلسه«اگر ما از استعاره . مرتبط با آن هستند
استفاده  5»شبكه« از استعاره چنانچهدارند و اگر  شهرهايي در رأس اين سلسله مراتب جاي

 :Short, 2004(پيوند به معناي اخص هستند  ، آنها نقاط اصلي تبادل و شهرهاي جهاني همكنيم

هايي هستند كه مراكز توليد و مصرف و خدمات محلي وابسته را در  پديده» شهرها جهان«). 2
هايي كه از آنها  اند اين شهرها به سبب جريان يك شبكه جهاني منسجم به هم مرتبط ساخته

 »شهر جهان«. كنند ، كنترل و قدرت را در خود متمركز و جمع نموده و حفظ ميگذرد، ثروت مي
شهرهاي «. است معناي تعلق داشتن به اقتصاد جهاني و رهايي از قيد و بندهاي اقتصاد ملي به

  ).مقدمه: 1386شورت و كيم، (گرايش دارند » شهر شدن جهان«به » جهاني
كه بر اساس ) 1994(ورستاك، اسميت و تيلور دهد كه در مطالعه ب نشان مي 2شكل شماره 

در سه حوزه مهم و معتبر خدماتي؛ » شهرهاي جهاني«تعداد و ارزش خدمات توليدي پيشرفته در 
لندن، نيويورك، » شهر جهاني« 10يعني دفاتر تبليغاتي، بانكي و خدماتي انجام گرفته است، 

شهر « 10 عنوان بهس، شيكاگو و ميالن آنجل كنگ، پاريس، فرانكفورت، سنگاپور، لستوكيو، هنگ

                                                            
1. Metropolitans, Mega-cities 
2. Large/ Big cities 
3. Global urban network 
4. Hierarchy 
5. Network 
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حدود يك دهه قبل از اين مطالعه، جان فريدمن شش شهر . اند برتر جهان شناخته شده» جهاني
برتر جهان شناخته » شهرهاي جهاني«آنجلس و شيكاگو را  لندن، نيويورك، توكيو، پاريس، لس

 ). 1شكل شماره ( هاي اصلي شبكه شهري جهاني شناخته بود گاه بود و آنها را گره

هاي خدمات توليدي پيشرفته  شهر برتر و وضعيت شركت شهر جهاني و جهان 10: 2شكل شماره 
 )Beaverstock, Smith and Taylor, 1999: 445-58( در آنها

  

نمود و اعالم داشت كه » شهر جهاني« جان فريدمن شروع به تعميق تحليل  1980ة در ده«
له مراتب شهري شده است كه در آن لندن، نيويورك و توكيو شدن منجر به يك سلسجهاني

آنجلس، فرانكفورت، آمستردام و سنگاپور  ، ميامي، لس»هاي جهاني اقتصاد اهگ گره«مثابه  به
و پاريس، زوريخ، مادريد، مكزيكوسيتي، سائوپولو، » ي فرامليعبارت بههاي چندمليتي يا گاهگره«

را » شبكه«همه اين موارد يك . مطرح هستند» هاي مهم مليگاهگره عنوان بهسئول و سيدني 
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  ). Smith and Timberlake, 2002: 294(» دهند شكل مي
بندي  توان اذعان نمود كه در تحليل فريدمن از سلسله مراتب شهرهاي جهاني و تقسيم بنابراين مي

چنانچه ( مطرح هستند» شهر جهاني جهاني شده« عنوان بهگفته، رده اول  آنها به سه طيف شهري پيش
- جهان«تبيين مفهوم  نوعي بهكند كه اين ياد مي» هاي جهانيگاهگره« عنوان بهوي از شهرهاي رده اول 

است و در رده سوم نيز با شهرهايي » شهر جهاني«رده دوم نيز همان توصيف و تبيين . )است» شهر
» شهر جهاني«وان گفت كه مفهوم ت ميگيري از اين تحليل  لذا در نتيجه. ايمبا اهميت ملي مواجه

- است، چنانچه تا حال حاضر نيز همين رويه ادامه دارد و در تقسيم» شهر جهان«متفاوت از مفهوم 

شود، هميشه يك طيف شهري هايي كه توسط پژوهشگران شهرهاي پيشرو جهان انجام ميبندي
كه  - » شهرها جهان«كه آنها همان ( اند اي فاحش از شهرهاي ديگر پيشي گرفتهقراول با فاصلهپيش

رو  شهرهاي دنباله عنوان بهو يك طيف ديگر  )هستند - اند بوده» شهرهاي جهاني«زماني در گذشته 
  ). 3شكل شماره ( - )هستند» شهرهاي جهاني«كه آنها همان (كنند ايفاي نقش مي
نجام ا 2»شهرية شبك«و  1»ديپلماسي شهري«هاي علمي كه توسط متخصصان  در پژوهش

اي  مشخص شدند و سپس با غربال كردن آنها، مجموعه» شهرهاي جهاني«گرفته است، نخست 
گانه  12هاي  شاخص(هاي انتخابي  برتر بر اساس برخي شاخص» شهرهاي جهاني«از 

شهر انتخاب شد و با استفاده  16بر اين اساس . پژوهشگران گزينش و مابقي آنها حذف شدند
شهر نيويورك، لندن، توكيو و هنگ كنگ  5هاي مزبور  س شاخصدهي بر اسا از عامل وزن

شكل شماره (شهرهايي شناخته شدند كه بر همه شهرهاي ديگر مسلط بودند  عنوان بهپاريس 
اند،  خود اختصاص داده مراتب شهري جهاني را به لذا اين چهار شهر كه رأس سلسله). 2
تر از  شهر كه امتياز آنها پايين 12و ساير  جهاني شده» شهرهاي جهاني«يا همان » شهرها جهان«

شهر جهاني دارند،  4شهر است و وابستگي شديدي به پيوندهاي بين شهري با اين  4اين 
  . شوند ناميده مي 3»رو شهرهاي جهاني وابسته يا دنباله«

                                                            
1. City diplomacy 
2. Urban network 

3. Wannabe world cities 


