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Abstract  

Numerous studies have been conducted over 
the past four decades about the effects of 
globalization on cities and the way cities have 
been responding to pressures imposed upon 
them by globalization. Over the decades, cities 
have developed a complex relationship with 
globalization in light of their social and 
economic significance. Further research into 
this relationship has led to the introduction of a 
new concept in urban studies known as the 
global city theory. 

This theory embodies discussions on the 
effects of globalization on cities and the way 
cities have been responding to the changes 
brought about by this phenomenon. It also 
includes a series of guidelines to help cities 
become part of the globalization process.  

In addition, the global city theory studies the 
effects of globalization on the new identity of 
contemporary cities, outlines a new set of 
criteria to distinguish global cities, defines the 
characteristics of such cities, develops a 
ranking system for them and studies the 
relationship between cities and global city 
networks.   

Keywords 

Globalization, Global city, Global city network, 
Global city ranking. 

  چكيده

شهرها به   شدن بر شهرها و پاسخ تأثيرات جهانيبررسي 
شدن، موضوع مطالعات گوناگوني  فشارهاي ناشي از جهاني

شهرها در طول . در طول حداقل چهار دهه اخير بوده است
ها به دليل اهميت اجتماعي و اقتصادي، روابط  اين دهه
مطالعات درباره اين روابط . اند شدن داشته اي با جهاني پيچيده

دادن به يك چارچوب نظري جديد در مطالعات  حال شكلدر 
در . شود شهري است كه نظريه شهر جهاني خوانده مي

هايي در رابطه  مطالعات شهري، اين نظريه جديد با پرسش
شدن بر شهرها و نحوه پاسخگويي شهرها  با تأثيرات جهاني

شود و با تدوين فرآيندهايي راهنما  شدن آغاز مي به جهاني
. يابد شدن پايان مي دايت شهرها به سمت جهانيبراي ه

نظريه شهر جهاني دربرگيرنده محورهاي مطالعاتي ديگري، 
شدن در رابطه با ماهيت جديد  نظير شناخت تأثيرات جهاني

شهرهاي معاصر، تعيين معيارهايي براي شناخت شهرهاي 
بندي شهرهاي  جهاني، بررسي خصوصيات اين شهرها، رتبه

هاي شهري  روابط بين شهرها و شبكه جهاني و بررسي
 . جهاني است

 واژگان كليدي 
 بندي شدن، شهر جهاني، شبكه شهري جهاني، رتبه جهاني

  .شهرهاي جهاني
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  مقدمه 
شهرها در نتيجه . شده استهرهاي جهان روند شهرنشيني و خصوصيات شهاي اخير موجب تحوالت شگرفي در  در دهه شدن جهاني
متناسب با ميزان  هاشوند كه شدت و ضعف آن مي تحوالتيهاي فردي دچار  جريانات فرهنگي و آگاهي ،شدن اقتصاد، روابط انساني جهاني

هرنشيني در شدن بر شهرها منجر به ظهور الگوي جديدي از ش تأثيرات جهاني .شدن، متفاوت است با جريان جهاني شهرهاپيوستگي 
هاي جديد زندگي، از اشكال  هاي اقتصاد، فرهنگ، سياست و شيوه هاي اخير در دنيا شد كه با خصيصه عملكرد جهاني در زمينه دهه

گرفتن نظريه جديدي در چند دهه اخير در مطالعات  شدن بر شهرها موجب شكل مطالعه تأثيرات جهاني. شود شهرنشيني گذشته متمايز مي
آفريني آنها  شدن بر شهرها و نقش اين نظريه مبتني بر شناخت تأثيرات جهاني. شود ز آن به نظريه شهر جهاني نام برده ميشهري شد كه ا

  . شدن است يند جهانيآدر فر
شدن در  شدن و شهر و نحوه مواجهه شهرها با جهاني نظريه شهر جهاني متشكل از مباحث و فرضياتي براي تبيين روابط بين جهاني

شدن دارند و همچنين معيارهاي تعيين سطح اين  شناخت شهرهايي كه بيشترين پيوند را با جهاني ،در اين نظريه. اي اخير استه دهه
كننده رويكردهاي جديد شهرها براي حفظ حيات و اهميت خود در  اين نظريه همچنين تبيين. از اهميت كانوني برخوردار است ،پيوستگي

بندي شهرها  رتبه. ها در سراسر جهان موجب تحول مفهوم مكان و جغرافيا شد ي كه امكان پراكندگي فعاليتدوران ؛شدن است دوران جهاني
 ند، بخش ديگري ازك ف جوامع در سراسر جهان ايفا ميهايي كه براي تأثيرگذاري بر اوضاع مختل بر اساس ميزان جهاني بودن آنها و نقش

 . دده نظريه شهر جهاني را تشكيل مي
شدن و تأثيرات آن بر شهرهاي معاصر از يك سو و شكل دادن به  و تبيين اين نظريه مستلزم شناخت ماهيت و فرايندهاي جهانيشناخت 

  .هاي جهاني از سوي ديگر است سطح عملكردي شهرها در نظام فعاليت ييندهايي براي ارتقاآفر
  

  شدن مفهوم جهاني
اهميت . يزترين موضوعات در محافل مختلف دولتي، دانشگاهي و خصوصي بوده استبرانگ شدن يكي از چالش جهاني ،هاي اخير  در دهه

هاي اقتصادي، الگوهاي مديريتي، فقر و دولتمندي، روندها و الگوهاي توسعه ملي  شدن بر سياست يند جهانيآاين موضوع از تأثيرگذاري فر
برخي محققين در ". شود ناشي مي... هاني تأثيرات و عملكردها و ها و عقايد گوناگون محلي، روابط بين افراد، مقياس ج و محلي، فرهنگ

، افزايش اهميت 1970در اوايل دهه  »برتون وودز«تبيين اين پديده بر تغييرات در اقتصاد جهاني نظير از هم پاشيدگي رژيم پولي 
گذاري مستقيم  گذاري، توسعه وسيع سرمايه هاي پولي، آزادسازي جريان تجارت و سرمايه زدايي از سرمايه هاي فراملي، مقررات شركت

برخي . كنند و زمان در حمل و نقل و ارتباطات راه دور تمركز مي  هاي ارتباطات و اطالعات و كاهش هزينه آوري خارجي، توسعه شديد فن
گروهي نيز بر ظهور . دانند هاي ملي مرتبط مي شده قدرت دولت شدن را با انواعي از تهديدات و تغييرات در اشكال تثبيت جهاني ،ديگر

هاي جديد اطالعاتي، مباني مليت را به عنوان  آوري اشكال جديد هويت جمعي، جابجايي و تفرق سياسي توجه دارند كه اغلب با واسطه فن
  .[Brenner,2004:31] "اند مثالواره روابط اجتماعي روزمره، بر هم زده

از نظر . شود كنند كه موجب تنوع تعاريف و توصيفات درباره اين پديده مي حث ميشدن ب محققان از منظرهاي گوناگوني درباره جهاني
شود  و تأثيرگذاري حوادث و رويدادهاي سراسر جهان بر يكديگر ميهاي دور از هم  مكانشدن موجب پيوند  جهاني »آنتوني گيدنز«

[Perry & Mavrer,2003:334]. نسبت به جهان به  ها  آگاهيشدن جهان و تراكم  دهدر هم فشرشدن را  رونالد رابرتسون نيز جهاني
است كه در آن قيد و يندي اجتماعي آفر ،شدن جهانينيز  »مالكوم واترز«از نظر  .]35 :1385رابرتسون، [كند  عنوان يك كل تعريف مي

اي از كاهش اين قيد و بندها  ايندهزفرود و مردم به طور  بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است، از بين مي
تر اقتصادهاي جهان و رشد  شدن را با مشخصاتي نظير ادغام وسيع المللي پول نيز جهاني صندوق بين. ]12 :1379واترز، [شوند  آگاه مي

رمايه در ماوراي وابستگي اقتصادي متقابل كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادالت كاال و خدمات و جريان س
  ]. 25 :1381بهكيش، [كند  آوري تعريف مي تر فن مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده

دهد  شدن، توجه به خصوصيات مشترك اين تعاريف نشان مي ها به مفهوم جهاني شده و اذعان به تنوع فراوان در نگاهبر اساس تعاريف ياد
  :زير همراه است طور كلي جهاني شدن با چهار تحول مهم  كه به
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  افزايش به هم پيوستگي و ارتباطات فردي و اجتماعي در گستره جهاني •
  ي اقتصاديها تيفعالگسترش فراملي عرصه  •
  ي ملي ها كنترلافزايش اهميت اطالعات در اقتصاد جهاني و كاهش اهميت مرزها و  •
 .در سطح جهاني و عملكردهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ها تيفعالمقياس تأثيرات  يارتقا •

  
متناسب با شرايط و مقتضيات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي خود، تأثيراتي از اين تغييرات اجتماعي جديد  ،هريك از جوامع انساني

شهرها  .بستگي به شرايط يادشده دارد ،جوامع مختلفاين شدن براي  و مثبت و منفي بودن پيامدهاي جهاني ،شدت و ضعفپذيرند و  مي
بازتاباننده شدن قرار دارند و  يندها و آثار جهانيآـ اجتماعي، در كانون توجه فر بر اساس اهميت تاريخي خود به عنوان واحدهاي اقتصادي

 ،همانند گذشته ،ها اين سكونتگاه .شدن هستند هاي جهاني آشكارترين نشانه بيشترين و ةدارندشدن و دربر بيشترين تأثيرات امواج جهاني
  .كنند ن نقش را در فضاي جريانات جهاني معاصر ايفا ميتري مهم

  
  موضوعات اصلي در نظريه شهر جهاني

 ؛هاي گوناگوني مطرح شده است شدن و تحوالت شهري منتج از آن، نظريه براي تبيين روابط بين شهرها و جهاني ،هاي اخير در طول دهه
يند آفر 1»فرضيات شهر جهاني«در مقاله  1986ريدمن در سال ف. اند بوده تر كننده تعيين »ساسكيا ساسن«و  »جان فريدمن«ولي نظرات 

تفكر درباره تأثيرات  ةبخشي به نحو موجب نظم ،تأثيرگذار ةاين مقال. ظهور اين شهرها را با هفت فرض اساسي تشريح كرده است
مللي جديد و چگونگي تأثيرپذيري شهرها از اين ال در رابطه با سازمان تقسيم كار بين ويهاي  فرضيه. شدن بر شهرها شده است جهاني

  . ]Friedman, 1986:317[نظام اقتصادي جديد است 
 بر اي در مقاله مقدمه اين فرضيات. هفت فرضيه تدوين كرد ،شدن براي تبيين متفاوتي از رابطه شهرها و جهاني 2005ساسن نيز در سال 

ها و  انباشتگي تاريخي فعاليت ،نيازهاي اقتصاد جهاني به كاركردهاي مركزيعموماً بر  ويفرضيات  .شد ارائه 2يجهان شهر مفهوم
فزاينده در دوره معاصر تأكيد شدن  شدن شهرها با تحوالت اقتصادي و اجتماعي جديد ناشي از جهاني ها در شهرها و هماهنگ زيرساخت

هاي جديدي را براي تداوم حيات و  بلكه نقش ؛سته نشدشدن نه تنها از اهميت شهرها كا در دوران جهاني ،اساس اين فرضياتبر. دارد
  .[Sassen, 2005:28-30]كنند  شدن ايفا مي كمك به جهاني

شدن، مباني متفاوتي براي تحقيقات درباره روابط  شدن شهرها و نحوه تعامل شهرها با جهاني يند جهانيآفر دربارة  اين دو دسته فرضيه
يك از اين دو كه در هر اي به گونه. است  و به تدريج موجب انشقاق در رويكردهاي مطالعاتي شده است  شدن ايجاد كرده شهرها و جهاني

با وجود تنوع اصطالحات مورد استفاده براي شهرهاي جهاني . شود رويكرد از اصطالح خاصي براي معرفي شهرهاي جهاني استفاده مي
و ) كاستلز( informational city، )برادل( World-Cityو  supervills، )فريدمنپاتريك گدس، پيتر هال و ( World-Cityنظير 

Global City )اكنون دو اصطالح )ساسن ،World City  وGlobal City است كاربردترين اصطالحات در ادبيات شهر جهانيپر .
برند ولي در  يمبكار  World\Global Cityبه طور همزمان به شكل شوند و آنها را  ينمتفاوتي بين آنها قائل  ،برخي از محققين

 ،نخستين بار. شود يميي بين آن دو تالش ها تفاوتي اخير بر شدت كاربرد جداگانه اين اصطالحات افزوده شده و براي ايجاد ها سال
  .يدي در مطالعات شهر جهاني گشودبراي معرفي شهر جهاني، مسير جد Global Cityساسكيا ساسن با استفاده از اصطالح جديد 

ساسن در . شوند يمشناخته  Global Cityو ساسن با   World Cityاكنون پيروان نظريات و فرضيات فريدمن با اصطالح طور كلي،  به
، تفاوت اين دو اصطالح را چنين بيان World City، با اطالق صفت كالسيك براي مفهوم »نيويورك، لندن، توكيو: شهر جهاني «كتاب 
نوع مشخصي از  ،مفهوم اول. بودن تاريخي آن است در سطح عام و خاص ،Global Cityسيك و اصطالح تفاوت بين مفهوم كال": كرد 
بندي من با  تفاوت اساسي بين تركيب. ـ فضايي تاريخي است زماني را به همراه دارد ولي مفهوم دوم نشانگر يك مرحله اجتماعي بي

دي جهاني تأكيد دارم و اين تنها يك موضوع ساده هماهنگي جهاني نيست فريدمن و گوتز در اين است كه من بر توليد سيستم اقتصا
وي همچنين وجود سابقه تاريخي را معياري براي تشخيص  .[Sassen, 2001:349] "هاي كنترل جهاني است يتظرفبلكه توليد 
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ر قاهره، مسكو، شانگهاي و بومباي را قديمي نظي يبه اين ترتيب برخي از شهرها. شهرهاي جهاني مورد نظر فريدمن و پيروانش ذكر كرد
ـ معرفي كرد ولي اطالق اين عنوان به شهرهايي نظير ژوهانسبورگ، مكزيكو، سائوپولو و  ـ منطبق با تعريف فريدمن جزو شهرهاي جهاني

    .[Sassen, 2004:372]جاكارتا را دشوار دانسته است 
ترين و  مهم. دهند وني وجود دارد كه محققان به انجام آنها عالقه نشان ميمحورهاي مطالعاتي گوناگ ،در ادبيات نظريه شهر جهاني

بررسي مطالعات و نظرات مختلف . اين دو پديده بر يكديگر است شدن و تأثيرات بين شهرها و جهانيترين محور، شناخت روابط  اساسي
عموماً در پي پاسخ به چند پرسش  ،اين مطالعات و نظراتدهد كه  شدن در طول چند دهه اخير نشان مي درباره روابط بين شهرها و جهاني

كننده روابط  ها، تبيين پاسخگويي به اين پرسش. استها هدايتگر مطالعات و تفكرات متنوع در اين رابطه  اين پرسش. است  اساسي بوده
شدن در  ط شهرها و جهانيهاي مرتبط با رواب ترين پرسش برخي از مهم. شدن و شهرها و وضعيت معاصر شهرهاست بين جهاني

  .است  مشخص شده1تصوير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مطالعات متنوع و متعددي را در سراسر جهان برانگيخت كه حداقل يكي از محورهاي مطالعاتي  ها پرسشتالش براي پاسخگويي به اين 
  :د گير يمزير را در بر

  اخير هايدهه در شهرها حيات بر شدن جهاني يندهايآفر تأثيرات تبيين .1
  جهاني شهرهاي خصوصيات .2
 جهاني شهرهاي بين ايشبكه مناسبات و ارتباطات وضعيت .3
  دنبو جهاني نظر از شهرها بنديرتبه .4
 .شدن جهاني به شهرهاپيوند  يندآفر .5

  شدن و شهرها پيشينه تحقيق درباره روابط جهاني
وران شكوفايي اقتصاد جهاني و گسترش فزاينده گردد كه مصادف با د باز مي 1970شدن و شهرها به دهه  بررسي روابط بين جهاني

تكامل «در كتاب خود با عنوان  1915در سال  »پاتريك گدس«پيش از اين . شدن در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و سياسي است جهاني
انجام بخش  وي اين شهرها را مكاناگرچه . پرداختبه بررسي وضعيت برخي شهرهاي مهم اروپا  همين عنوانمبحثي با در ، »شهرها

                 كمتر تناسب دارد ،شود ولي اين مفهوم با آنچه اخيراً مطرح مي ،هاي اقتصادي برتر جهاني توصيف كرد بسيار مهمي از فعاليت
[Hall, 1966:23].  ـ روهر،ـ  با الهام از مطالعه گدس، شش شهر لندن، پاريس، رامستد، راين 1966در سال  »پيتر هال« او،پس از 

هاي اقتصادي در شهرهاي جهاني، تأكيد  اهميت نقش بروي . معرفي و بررسي كردمسكو، نيويورك و توكيو را به عنوان شهرهاي جهاني 
   .[Beaverstock  et al, 1999:446] داشت

   .نگارندگان: مأخذ . جهاني شهر نظريه چارچوب. 1تصوير 
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به اعتقاد هال . شدتحول مشهرها نيز  خصوصياتشدن و تأثيرات گسترده آن بر شهرها،  گرفتن فرايند جهاني و شدت 1970با آغاز دهه 
شهرهاي جهاني نه تنها به عنوان شهرهاي برتر  ،متفاوت از قبل است و در مفهوم جديد 1980مفهوم شهر جهاني در دهه ") 1984(

هاي فراملي با عملكرد فراتر از چارچوب  روزافزوني توسط شركت طور بهبلكه شهرهايي هستند كه  ،شوند اي محسوب مي سرمايه
شده درباره شهر جهاني،  نظريات مطرح به بعد از اين زماناگرچه  .[Fiévé &Waley, 2003:249] "شوند نترل ميملت، ك ـ  دولت

كه  بودن تمركز يافت بندي شهرها از نظر جهاني ، مطالعات بر دسته1980در دهه . با يكديگر ندارندولي اجماعي  ،اشتراكات زيادي دارند
ها، شهرهاي جهاني را در دو سطح  بر اساس ميزان غلبه مراكز مالي و شركت) 1981(كوهن  .آغازگر اين مطالعات است »كوهن«كار 

بر مبناي اهميت مراكز و ) 1981(بندي ديگري از شهرهاي جهاني نيز توسط هوارد ريد  رتبه ،در اين دهه. بندي كرد درجه يك و دو دسته
ملي درجه اكز مالي فرانظير لندن، مر 3ملي عاليمراكز مالي فرا ؛در سه سطح راشهرها  ،ريد. در شهرهاي جهاني انجام شد المللي بينمالي 
 المللي بينو مراكز مالي ) شهر 29( المللي بيننظير آمستردام و مراكز مالي  5ملي درجه دويويورك و توكيو و مراكز مالي فرانظير ن 4يك

دادن به  با اهميت و برانگيز بندي سلسله مراتبي مناقشه ر يك سطح، د)1986(فريدمن  ،پس از آن. كردبندي  شهر دسته 39شامل  6ميزبان
بندي كرد  جديد جهاني، شهرهاي جهاني را در دو سطح مركزي و پيراموني دسته) فضايي(مراكز كنترل سرمايه در تقسيم كار 

[Beaverstock  et al, 1999:446-447].   
با تأكيد بر همكاري ) 1991(هاني كه پيش از آن مهم بود، ساسكيا ساسن برخالف تمركز بر فضاي جديد تقسيم كار ج 1990در دهه 

آن در شهرهاي جهاني، رويكرد جديدي در مطالعه  اهميت فراوانو ) پشتيبان توليد(شهرها و تمركز خدمات توليدكننده  المللي ينب
را به دليل تمركز ، آنها يورك، لندن و توكيوشهرهاي نيوشدن بر  با بررسي تأثيرات جهاني) 1991( ساسن. شهرهاي جهاني مطرح كرد

توليد نوآوري و بازارهاي  يها و خدمات تخصصي، مكان اي يهسرما يها باالي مراكز فرماندهي در سازمان اقتصاد جهاني، تمركز شركت
 ،ظهور شهرهاي جهاني از نظر ساسن. كردمعرفي  برتر شهرهاي جهانيبه عنوان شهرهاي جهاني، در توليدشده  هاي يمحصوالت و نوآور

از اين زمان به  .[Ibid: 447]شدن فعاليت اقتصادي و ساختار سازماني خدمات توليدكننده و صنعت مالي مرتبط با آن است  نتيجه جهاني
دو رويكرد نسبتاً متفاوت در مطالعات شهرهاي جهاني با محوريت نظرات فريدمن و ساسن شكل گرفت كه تمايزات آنها رو به  ،بعد
  .فافيت بيشتر داردش
  

  شدن و تحوالت شهري جهاني
توجه به گسترش . شهرها استو شدن  در شهرها، موضوع بخش اعظم مطالعات مربوط به جهانيشدن  ناشي از جهانيبررسي تأثيرات 

جهاني، بررسي جايگاه شهرهاي كشور خود در فضاي عملكردي و تالش براي پژوهشگران در سراسر جهان توسط جهاني شهر نظريه 
تأثيرات  نيابرخي از . شدن بر شهرهاي بسيار زيادي در جهان شده است موجب غني شدن اين ادبيات و آشكارشدن نسبي تأثيرات جهاني

شدن  شدن بر شهرها و پاسخ شهرها به جهاني گرچه تأثيرات جهاني .شوند ادامه تشريح ميشدن بر شهرها در  و فرايند تأثيرگذاري جهاني
  .شود ها نمي به اين عرصهتنها محدود 

. بيشترين تأثيرات را بر شهرها داشته است ،شدن بر شهرها، اقتصاد جهاني بودن تأثيرات جهاني با وجود تركيبي :شهرها و اقتصاد جهاني 
قش آن در كشورهاي پيشرفته و افزايش نصنعتي  يتغيير نقش صنايع در شهرهاو ا كاهش بشدن  از نظر اقتصادي، شهرها در دوره جهاني

ي را از ميقد يصنعت يشهرها فيتضع و ييزدا صنعت ي،جهان يشهرها ظهور"ميشل پاسيون  .اند جه بودهاكشورهاي در حال توسعه مو
   .[Pacione, 2001:285] "شمرد يمشدن اقتصاد در مقياس شهري بر ين نتايج جهانيتر مهم

اين تغيير . شدهاي گذشته  نقش يي جديد در برخي شهرها و ارتقاها ظهور نقشزدايي از شهرها در كشورهاي پيشرفته موجب  صنعت
از . كند يمتعبير  7شدن آن را پاسخ جهاني »آبراهامسون«كه نقش مقدمتاً نتيجه هماهنگي شهرها با نيازهاي جديد اقتصاد جهاني است 

   .[Abrahamson, 2004:3-4] "هاي جديدي در پيش گرفتند گيري مجدد خود جهت يشهرها براي احيا"نظر وي 
در "دريافت كه تاكنون  1990هاي صنعتي در طول دهه  جهان در زمينه فعاليتمهم شهر  55وضعيت تغييرات در بررسي  »هون ماين« 

بجز در چند شهر غربي، . هاي بخش خدمات رو به رشد بوده است فعاليت و همه اين شهرها ساختار صنعتي اقتصاد شهرها تغيير يافته
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 .[Hun-Min, 2004] "اي نسبت به گذشته ادامه يابد پذيري شهرها در زمينه صنايع كارخانه ود كه اين روند با كاهش رقابتر انتظار مي
ها به موتورهاي جديد رشد شهري تبديل  اي در شهرها، مراكز مالي و ادارات شركت با كاهش اهميت سنتي صنايع كارخانه"در اين دوره 

  .[Ye, 2004] "كديگر در رقابتندشدند كه در بازار جهاني با ي
به عنوان يك عامل توليد جديد اهميت بسياري يافت و خود مبناي توسعه نوعي اقتصاد  اطالعاتدر دوران تحول اقتصاد شهرها، 

ئل مانو«. اشتغال در شهرهاي پيشرفته مرتبط با اقتصاد جهاني به سمت خدمات پيشرفته سوق يافت ،در نتيجه. اطالعاتي در جهان شد
 اطالعاتي جوامعاين  برايهاي بنيادين مشتركي را  ويژگي، تجربي تغييرات اشتغال در كشورهاي صنعتي گروه هفتدر بررسي  »كاستلز

مي مشاغل توليدي سنتي، افزايش خدمات توليدي و يحذف مشاغل كشاورزي، كاهش دا:  از است عبارتها  يژگيواين . دهد تشخيص مي
خدماتي به عنوان منابع اشتغال، افزايش سريع مشاغل مديريتي، تخصصي و فني، تشكيل  هاي يتافزون فعالخدمات اجتماعي، تنوع روز

اند، ثبات نسبي سهم قابل توجهي از اشتغال در بخش  گروهي از كارگران يقه سفيد كه از كارگران بخش فروش و دفتري تشكيل شده
نسبي ساختار شغلي در طول زمان با سهم فزايندة مشاغلي كه  يتار شغلي، ارتقافروشي، افزايش همزمان سطوح باال و پايين ساخ  خرده

  . ]280 :1380كاستلز، [ هاي بيشتر و تحصيالت پيشرفته هستند نيازمند مهارت
هاي گذشته در مقياس  هاي جديدي ظهور كرده و گاهي نقش در برخي شهرها نقش ،شدن در فرايند جهاني:  تحول در نقش شهرها

شدن مقياس تأثيرگذاري اين  ـ جهاني هاي بخش خدمات و فراملي يتفعالخصيصه اصلي اين تحوالت، توسعه . ه استارتقاء يافتجهاني 
شدن  در دوره جهاني. انتظارات فرايندهاي اقتصاد جهاني از شهرهاست ةنتيج ،بخش مهمي از تحوالت نقش شهرها. عملكردهاست

ها، اطالعات و منابع مالي براي فعاليت  اي هستند كه زيرساخت و مهاجرت نيازمند نقاطي گره هاي جهاني توليد، سرمايه، تجارت شبكه"
هاي موجود در شهرها موجب توجه عوامل  يتظرف ،رو از اين .& Günter, 2006:85] [Breitung"ها را فراهم آورند اين شبكه

هاي جريانات كاال در سطح  داري جهاني، مفصل يافته سرمايه  هاي سازمان شهرهاي معاصر به عنوان گره"شدن به شهرها شد و  جهاني
   .[Friedman, 1995:25] "كنند اي در فضاي انباشت سرمايه جهاني عمل مي اي، ملي و جهاني و نقاط پايه منطقه

در سطح جهاني دست شدن دارند، به مركزيت  با وجود اهميت تاريخي شهرها در جوامع ملي، برخي از شهرها كه پيوند بيشتري با جهاني
المللي، اكنون به چهار روش جديد نيز مركزيت  آنها فراتر از نقش تاريخي به عنوان مراكز تجارت و بانكداري بين ،از نظر ساسن. اند يافته
هاي مالي و  ي استقرار شركتها مكاندوم، به عنوان  ؛اول، به عنوان نقاط فرماندهي بسيار متمركز در سازمان اقتصاد جهاني. اند يافته

ها در زمينه  هاي توليد نوآوري به عنوان مكان ،سوم ؛كننده اي به عنوان بخش صنعتي هدايت خدمات تخصصي و جايگزين صنايع كارخانه
   .[Sassen, 2001:3-4]ها  صنايع جديد و چهارم به عنوان بازارهايي براي عرضه توليدات و نوآوري

الوه بر كاركرد صرف در زمينه مبادله كاال و خدمات در منطقه پيراموني خود كه الگويي تاريخي شهرها ع" ،شدن در نتيجه پيوند با جهاني
كاالها و خدمات جهاني به  ،دهند و از طريق آنها هايي مفصلي هستند كه مردم و توليدات آنها را با سراسر جهان پيوند مي است، مكاني

تغيير نقش شهرها در همه جا يكسان نيست و . [Clark, 1996:9] "شود زاد توليد ميهاي ما رسند و با مصرف آنها ارزش بازارهايشان مي
بيشتر معيارهايي كه براي  ،اكنون. بستگي به ميزان ادغام كشورها و شهرها در اقتصاد و شبكه جريانات اطالعاتي و ارتباطي جهاني دارد

  .اقتصادي دارند گيرند، ماهيت يمبودن شهرها مورد استفاده قرار  سنجش سطح جهاني
ي ها شبكهشدن، مقياس روابط بين شهري و  هاي جريانات فراملي در دوران جهاني يتمحدودبا كاهش :  شدن روابط بين شهرها جهاني

كنند و  يمي كه برخي شهرها به عنوان حلقه واسط شبكه شهري ملي و جهاني عمل ا گونهبه . شهري نيز به سطح جهاني ارتقاء يافت
كنند داراي دو وجه ملي و  يمشدن ايفا  يي كه شهرهاي متأثر از جهانيها نقش. شوند يمشهرهاي ملي به شهرهاي جهاني  موجب پيوند

شد و  برگيرنده آنها انجام مي، درون مرزهاي ملي درتا ميانه قرن بيستم، جريانات وسيع كاال، خدمات و افراد بين شهرها". جهاني هستند
هاي مستقر در تعدادي از شهرهاي جهان،  كرد ولي از زماني كه شركت رها از مرزهاي ملي آنها عبور ميجريانات نسبتاً كمي بين شه

. آوري در ديگر كشورها توسعه دادند، موازنه روابط بين شهري در درون و برون مرزهاي ملي تغيير كرد طور حيرت كسب و كار خود را به
ها و الگوها افزايش يافت و  صادرات محصوالت سينمايي، موسيقي، سبك ؛المللي بينهاي فراملي و گردشگري  گذاري در نتيجه سرمايه

پيوندهاي بين شهري معاصر كه . هاي جديد با سرعتي زياد بين شهرهاي بزرگ جهان در حال جابجايي هستند مردم، محصوالت و ايده
  .[Abrahamson, 2004:2] "سازند نوردند، يك شبكه جهاني را مي هاي ملي را در مي محدوده
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در اين شبكه . هاي اقتصاد جهاني مشغولند به حمايت از فعاليت عمدتاً شهرهايي است كه  مجموعه ةبرگيرنددر ،شبكه شهري جهاني
اقتصاد ملي  دهندهبعضي نيز مفصل پيوند. دهند ، برخي توليدكننده خدمات پيشرفته هستند و برخي بازارهاي مصرف را تشكيل ميشهري

هاي  عالوه بر نقش .هاي فراملي و مراكز مالي و مبادالت سهام و سرمايه هستند هاني يا محل استقرار ادارات مركزي شركتاقتصاد ج هب
. كنند يمهاي فرهنگي و سياسي در مقياس جهاني نيز به توسعه شبكه شهري جهاني كمك  ينهزمهايي در  مرتبط با اقتصاد جهاني، نقش

ي ا شبكهگيري  شود كه زمينه شكل هاي جهاني در شهرهاي متعدد مي متنوع منجر به پراكندگي نقش يها نقشبر اساس نظر ساسن، اين 
  .[Sassen, 2008] كند از جريانات مبتني بر همكاري و وابستگي بين آنها را فراهم مي

انگيزانند،  مي روي كار و اطالعات را براند و جريانات سرمايه، ني هاي اقتصادي خود را در سراسر جهان پراكنده هاي فراملي كه فعاليت شركت
آنها از طريق ايجاد شبكه توليد جهاني و پراكندگي . شوند ترين عوامل تشديد جريانات بين شهري در مقياس جهاني محسوب مي مهم

كنند كه  يمبرقرار ي ديگر ها شركتي فراملي در نقاط مختلف جهان، روابطي ميان شعبات خود و يا با ها شركتواحدهاي توليد و مديريت 
در شبكه شهري جهاني، اهميت شهرها تابع نقش و قدرت عملكردي آنها در .  دهند يمبخش مهمي از روابط بين شهري را تشكيل 

آنها تا حدودي قدرت  و قدرت شهرها ذاتاً نسبي استدر شبكه شهري جهاني ". جهاني اقتصاد، سياست، فرهنگ و دانش است هاي يتفعال
   .[Alderson & Beckfield, 2004:812] "ريزي عمل كنند عنوان نقاط فرماندهي و مراكز برنامه دارند كه به

شدن  شدن در شهرها، به نابرابري در توزيع درآمدها و ايجاد شكاف درآمدي در جامعه و قطبي جهاني:  نابرابري اجتماعي در شهرها
ولي در كشورهاي در حال توسعه كه وارد مناسبات  ،شدن وجود دارند ندگان جهانيبرندگان و باز ،در اكثر جوامع. شود اجتماعي نيز منجر مي

شدن عموماً موجب افزايش رفاه و استانداردهاي زندگي  جهاني. گيرد شوند، اين نابرابري جلوه دردناكي به خود مي شدن مي ناشي از جهاني
در سطح شهري، . ركت در فرايندهاي اقتصاد اطالعاتي باشندهاي خدماتي پيشرفته و توانايي مشا شود كه داراي تخصص افرادي مي

ي در هاي چالش ساز زمينه و دارد شهرها اجتماعي جغرافياي در متفاوتي تأثير"ولي شود مي درآمد افزايش سبب گرچه شدن جهاني
 بين شكاف ترشدن وسيع به آن از ناشي اقتصادي تغييرات و شدن جهاني فرايند. است  شده اريزگ سياست و اجتماعي سياسي، هاي عرصه

 و ثروتمندان بين تفاوت رشد نشانگر 1990 دهه اواخر هاي گزارش و هانجاميد فضايي و اجتماعي اقتصادي، هاي زمينه در فقرا و ثروتمندان
ن جوامع با توجه به تفاوت بي. ]19 :1384اسكات، [ "است كوچك هم و بزرگ شهرهاي در هم يافته، توسعه كشورهاي تمام در فقرا

شدن، نتايج مثبت و برابري براي آنها به  جهاني ؛هاي آن برداري از فرصت شدن و بهره پيشرفته و جوامع در حال توسعه در ارتباط با جهاني
هاي جهاني، بخش قابل توجهي از جمعيت موفق به  ها و شبكه در كشورهاي فقير، همزمان با مشاركت شهرها در فعاليت". همراه ندارد

 "هاي زيادي در اطراف آنهاست كه به شدت مغاير با وضعيت زندگي افراد و گروه در حالي ،شوند ي سطح استانداردهاي زندگي خود ميارتقا
[Gugler, 2004:16].   

درصد در سطح  84كنگ حدود  ميزان درآمد متوسط در هنگ 1996تا  1991هاي  بين سال" »گونتر« و »تونگيبر« اساس بررسيبر
ولي اين رشد . شدن است العاده درآمد جامعه در دوره جهاني نشانگر رشد فوق كه درصد در سطح خانوارها افزايش داشت 76 نيروي كار و

. كنگ بيشترين ميزان افزايش درآمد را داشتند هزار دالر هنگ 15و افراد داراي درآمد ماهيانه باالي  هدر بين همه اقشار جامعه يكسان نبود
افزايش درآمد گروه پردرآمد موجب افزايش قيمت زمين و . ن به افراد گروه درآمدي ميانه و مهاجرين نيز نسبت دادتوا اين وضعيت را مي
   .[Britung & Günter, 2006:100] "درآمد، خطرناك است هاي كم گنگ شد كه براي گروه ها در هنك سطح كلي قيمت

شدن متأثر  ي ملي نيز از جهانيها دولتع قدرت و ميزان استقالل نسبت به شهرها از نظر نحوه اداره و توزي:  تحوالت مديريتي شهرها
هاي ملي، افزايش دموكراسي و تغيير شيوه اداره شهرها از حكومت به حكمراني شهري را از  كاهش قدرت و اختيارات دولت. اند شده

هاي فراملي، مؤسسات مالي و اعتباري در ساختار  تحضور شرك. كنند شدن در كشورها و متأثر از آن در شهرها ذكر مي پيامدهاي جهاني
موجب تغيير اهميت و قدرت دولت و عوامل  ،اقتصادي كشورها و شهرهاي مهم و ورود به دوران جديدي از رقابت شديد بين شهرها

ديريت سنتي شهرها قادر هاي م سازد كه نظام شرايط جديد، الزاماتي را مطرح مي. ها شده است اريزگ ها و سياست گيري محلي در تصميم
. شدن است ي حاصل از جهانيها فرصتتحوالت اخير در مديريت شهري نتيجه لزوم هماهنگي بين منافع محلي و . به تأمين آنها نيست

را  يپارادايم جديدگيري  ، شكلاند آمدهشدن بر شهرها پديد  يي كه در نتيجه تأثيرات جهانيها چالشبراي رويارويي با  »فرانس شورمان«
  . [Schuurman, 2001:189]استحكمراني شهري، مشاركت جمعي و تمركززدايي  ؛سه مفهومسازد كه مشتمل بر  يممطرح 



  

       29- 42/ ي نظريه شهر جهانيها شاخصبررسي مفاهيم و  /1390 بهار/ شتمسال ه/ ده شانزشماره  

 

36  

ي تمركزگرا به نفع ها دولتشدن بر مديريت شهري شامل تمركززدايي از قدرت  دو شاخص مهم براي بررسي تأثيرات جهاني ،كلي به طور
ي مركزي ها دولتتمركززدايي از قدرت و منابع . ي حكومت شهري به حكمراني شهري هستندهاي شهري و گذر از الگوي سنت يريتمد

هاي محلي و فشارهاي جوامع محلي براي استقالل  ييتواناهاي محلي از  يريتمددر راستاي افزايش رقابت بين شهرها و شناخت بهتر 
شهرها در فرايند رقابت جهاني و تأمين نيازهاي شهروندان با  اين اقدامات براي تقويت. شود يمبيشتر در بسياري از كشورها تجربه 

تمركززدايي به معني انتقال قدرت، مسئوليت و منابع از دولت يا حكومت مركزي به نهادهاي . شود يمهمكاري و مشاركت آنها انجام 
  . به توسعه محلي و كاهش فقر كمك كند تواند ياين انتقال م. ي مستقل از دولت استها سازماناداري محلي يا 

 يها و محلي، مبنايي مهم در بهبود توانايي سازمان يا منطقه يها مركزي به سازمان يها ركززدايي قدرت و اختيارات از سازمانمت
كلي تمركززدايي  طور به. گيرند يشيني و جهاني شدن نشأت مرناست كه از شه اي يچيدهجديد و پ يها شهرداري براي رويارويي با چالش

از . سازد يمقرراتي و هماهنگي بيشتر براي مداخله راهبردي در فرايندهاي محلي را تأمين م يها نياز مديران محلي براي دستيابي به اهرم
ي بيشتر در سطوح دولت آنها براي داشتن خودكفايي و تأثيرگذاري يها منظر مهم ديگري نيز تمركززدايي به نياز شهروندان و انجمن

   .[Edgar, 2000:9]گويد  ينزديك به آنها پاسخ م
اري زگ گيري و سياست تحول مهم ديگر در شيوه اداره شهرها، پذيرش دخالت عوامل غير دولتي متعدد در تركيب قدرت و فرايند تصميم

اري زگ گيري و سياست ميماين تحول مهم با استقرار الگوي مديرتي حكمراني شهري همراه است كه در آن تص. براي توسعه شهري است
در اين تركيب، . شود يمي دولتي، خصوصي و مدني انجام ها بخشبراي اداره شهرها با مشاركت همه منابع قدرت شهري شامل كنشگران 

در تعريفي از برنامه توسعه سازمان . ي اقتصادي فعاليت دارندها عرصهبخش خصوصي شامل نيروهاي بومي و خارجي است كه عمدتاً در 
ي مردم است و دولت، بخش خصوصي و ها گروهي شهروندان و ها خواستهملل، حكمراني شامل ساز و كارها و نهادهايي براي بيان 

هايي نظير پايداري،  مؤلفهحكمراني شهري مبتني بر . ]190: 1388پور و اسدي،  برك[گيرد  يمي جامعه مدني را دربرها سازمان
  .يت و پاسخگويي استتمركززدايي، برابري، كارايي، شفاف

  
  خصوصيات شهرهاي جهاني

تري با  ولي برخي شهرها داراي پيوندهاي قوي ،شدن بر شهرهاي مختلفي در گستره وسيعي از كره زمين تأثير گذاشته است گرچه جهاني
ي مورد عالقه در شناخت اين شهرها همواره از محورهاي مطالعات. خصوص در عرصه اقتصاد جهاني هستند شدن به فرايندهاي جهاني

هاي گسترده براي تعيين معيارهايي براي شناخت و تفكيك اين شهرها، تاكنون مبناي نظري  با وجود تالش. نظريه شهر جهاني بوده است
  . و تجربي محكمي براي شناخت شهرهاي جهاني فراهم نشده است

. شوند يمي است كه توسط محققان مختلف ارائه يكي از منابع مهم براي شناخت خصوصيات شهرهاي جهاني، توصيفات و تعاريف
هاي اقتصادي جهان  يتفعالين تر مهمارائه شد كه آنها را مركز انجام ) 1915(ترين توصيف از شهر جهاني توسط پاتريك گدس  يميقد

محل استقرار ادارات لي، المل ينبدر سطوح ملي و شهرهاي جهاني را مراكز قدرت سياسي ، 1966پس از آن پيتر هال در سال . معرفي كرد
، بيمه و  المللي، مراكز حمل كاالهاي كشورهاي مربوطه و همسايه، مراكز ارائه خدمات بانكي ينبمرتبط با دولت، مراكز تجارت ملي و 

آوري،  نهاي پزشكي، حقوق، آموزش عالي، كاربرد دانش علمي در ف خدمات مالي مربوطه، مراكز توليد و ارائه خدمات پيشرفته در زمينه
ها، مراكز مصرف انبوه كاالهاي لوكس و غير آن، مراكز هنر، فرهنگ،  مراكز گردآوري و انتشار اطالعات از طريق نشريات و رسانه

شدن و تأثيرات آن بر شهرها،  با تشديد فرايندهاي جهاني. [Hall, 2005]هاي گوناگون ديگر توصيف كرد  يتفعالسرگرمي، و ساير 
را مكان استقرار  شهر جهاني »جان فريدمن« ،در اين دوره. يابند يمشدن  نيز ارتباط بيشتري با پاسخ شهرها به جهانيتعاريف شهر جهاني 

هاي  هاي مهم، گره انهخرشد سريع خدمات كسب و كار، استقرار كار با المللي هاي فراملي، مؤسسات بين مراكز بزرگ مالي، ادارات شركت
در تعريف فريدمن به ماهيت اقتصادي شهرها بيشتر از قبل . [Friedman, 1986:320] توصيف كردحمل و نقلي مهم و جمعيت زياد 

تر از كل جهان براي انباشت سرمايه و همچنين فضاهاي شهري بزرگ با  شهر جهاني را فضايي كوچك ،هاي بعد وي در سال. توجه شد
  .[Friedman, 1995:25-26]تعامالت اقتصادي و اجتماعي فشرده معرفي كرد 
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جغرافيايي  ـ  داند كه خصوصيات سياسي مي گري آن در اقتصاد جهاني كاركرد هدايت را خصيصه شهر جهاني ترين يجوهر ،»آنتوني كينگ«
 .[King, 1991: 25]بخشد  اساسي به آنها مي

  . سازد كينگ نيز اهميت شهرهاي جهاني را به اقتصاد جهاني و تأثيرات و نيازهاي آن مربوط مي 
اي از  ها براي اداره شبكه پراكنده ها و شركت اي از سازمان توليد خدمات تخصصي مورد نياز مجموعه يها شهر جهاني را مكان ،سنسا

سازي و توسعه صنايع مالي  المللي بين براي هاي مالي و بازاريابي هاي توليد نوآوري هاي فروش خدمات و مكان كارخانجات، ادارات و پايانه
در اين . [Sassen, 2001:5] شود، خدمات تخصصي و كاالهاي مالي است يماز نظر وي آنچه در شهر جهاني توليد . كند توصيف مي

وي در توصيف شهرهاي جهاني از انواعي خدمات پيشرفته و تخصصي . ساسن بر اهميت كاركردهاي اقتصادي شهر جهاني تأكيد دارد ،تعريف
   .كند ني اختصاص دارد و از آنها به عنوان وجه مميزه شهر جهاني از ساير شهرها استفاده ميبرد كه توليد آنها به شهرهاي جها نام مي

 ،در اين رابطه. هاي ارتباطات و اطالعات است آوري بخشي از تعاريف و توصيفات درباره شهر جهاني بيانگر وضعيت تأثيرپذيري آنها از فن
كاستلز با نگرش به تأثيرپذيري . اي معاصر هستند درباره ماهيت جوامع اطالعاتي و شبكه »مانوئل كاستلز«ها متأثر از نظريات  بيشتر تبيين
فرايندي كه . كند هاي ارتباطات و ظهور اقتصاد اطالعاتي، شهرهاي جهاني را نه يك مكان بلكه يك فرايند تلقي مي آوري شهرها از فن

 :1380كاستلز، [دهد  آنها را در يك شبكه جهاني به يكديگر پيوند ميمراكز توليد و مصرف خدمات پيشرفته و جوامع محلي وابسته به 
462[ . 

   .كند ها را مبناي توصيف آنها تلقي مي ثر اين شهرها در فضاي جريانؤگيرد و فعاليت م شهر جهاني را با شهر اطالعاتي مترادف مي ،كاستلز
اين شهرها بر اساس  ،از نظر وي. ا براي اين شهرها بر شمردخصيصه مهم ر 17 ،بندي خصوصيات شهر جهاني در جمع »ميشل پاسيون«

 ينتر متعارف، محل استقرار دفاتر مركزي بزرگ حدملي، بيش از  يها دولت واقتصاد جهاني  با فراملي در پيوند يها جايگاه شركت
رشد سريع  موجبمالي و جهاني  بزرگ و نهادهاي يها حضور دفاتر شركت ،در اين شهرها. هستند المللي ينب يها ها و بانك شركت
كار،  حقوقي، بانكداري، بيمه، خدمات كسب وخدمات  رينظكه در زمينه ارائه خدمات مولد فراملي  شود يبا حقوق باال م هنخب يا طبقه

مراكز بيشترين گذاري،  تجديد و تمركز سرمايه وگسترش  به روجهاني به دليل اقتصاد  شهرهاي. دارند تيفعال ...حسابداري، تبليغات و 
هاي جهاني آنها در  هاي فراملي و فعاليت نقش شركت ،در اين تعاريف .[Pacione, 2001: 296] هستند المللي ينب هاي يگذار سرمايه

  . ارتقاي جايگاه جهاني شهرها مهم تلقي شد
ن خصيصه عام اين شهرهاست كه سطح بيانگر چندي ،توجه به تعاريف يادشده و انواعي از تعاريف و توصيفات ديگر از شهرهاي جهاني

گرچه اين خصوصيات عام ممكن است در همه . بودن آنهاست كاركردي و انحصار شهرها در داشتن آنها، مبناي تعيين سطح جهاني
ا ولي همه شهرها لزوماً در داشتن آنها يكسان نيستند و برخي شهرها در يك نوع خاص از كاركرده ،شهرهاي جهاني وجود داشته باشد

  :از  است هاي عام عبارت اين خصيصه. داراي شهرت باالتري است
 . ي شهر جهاني بيشترين پيوند را با اقتصاد جهاني دارندها تيفعال .1

 .ي اقتصادي براي هدايت فرايند توليد جهاني هستندها شركتمكان براي استقرار ادارات مركزي  نيتر مناسب ،شهر جهاني .2

بيشترين كمك را به توسعه اين شهرها و  ،فعاالن اقتصاد جهاني با استقرار در شهرهاي جهاني نيتر مهمي فراملي به عنوان ها شركت .3
 .كنند يمارتقاي جايگاه جهاني آنها 

مراكز توليد و عرضه خدمات  نيتر بزرگي فراملي و ديگر عامالن توليد جهاني در اين شهرها، ها شركتشهرهاي جهاني به دليل حضور  .4
 .راي توليدكنندگان جهاني هستندپيشرفته تخصصي ب

 . ي هستندالملل نيبمركز استقرار نهادهاي قدرت در سطح ملي و  ،شهر جهاني .5

ي مديريت توليد جهاني و خدمات متنوع اقتصادي، مكان مطلوبي براي ها شركتشهرهاي جهاني به دليل حضور بازارهاي مالي و   .6
 .ي نيز هستندالملل نيبتجارت و بازرگاني در سطح 
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شهرهاي جهاني به دليل تعدد مراكز علمي و آموزشي، تراكم نيروي انساني متخصص و تقاضاي روز افزون توليد جهاني، بهترين  .7
 .كنند يمهاي مرتبط با توليد جهاني و انتشار آنها در سطح جهاني فراهم  آوري را براي نوآوري و توسعه فن ها نهيزمتسهيالت و 

ي مهم حمل و نقل مسافر و كاال در ها گاه نواعي از كاركردهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي، گرهشهرهاي جهاني به دليل تمركز ا .8
 .جهان هستند

و تنوع فرهنگي، تحصيلي و  كنند يمي جهاني، جمعيت مهاجر زيادي را به خود جذب ها تيفعالو  ها شركتشهرهاي جهاني به دليل نياز  .9
 .كنند يمتخصصي قابل توجهي را ايجاد 

  
  بندي شهر جهاني رهاي رتبهمعيا

ين تر مهماز . كنند كه اغلب آنها ماهيت اقتصادي دارند يمبودن شهرها از معيارهاي گوناگوني استفاده  محققان براي سنجش ميزان جهاني
د بررسي چه ي مناسب درباره همه شهرهاي مورها دادهنبود  ،بندي شهرهاي جهاني مشكالت براي دستيابي به معيارهايي جامع براي رتبه

يي كه ها تالشبا . استاز نظر جامعيت و چه همانندي بين شهرهاي مختلف و نبود اجماع نظر كافي درباره خصوصيات شهر جهاني 
در "، ها شاخصبا وجود اهميت معيارها و . بندي شهرهاي جهاني نيز در حال توسعه و تكامل هستند تاكنون انجام شده، معيارهاي رتبه

شدن و توصيف كيفي از خصوصيات شهرهاي  ها بر رابطه بين شهر و جهاني  عمده بررسي ،ر رابطه با شهرهاي جهانيادبيات موجود د
اهميت زيادي  ،هاي كمي شاخص. گيري شهر جهاني شده است هاي كمي براي شكل جهاني تمركز يافته و توجه كمتري به ارائه شاخص

  .[Cay & Cit, 2005: 239] "شدن هدايت كنند ند شهرهاي خود را به سمت جهانيخواه ريزاني دارد كه مي ها و برنامه براي دولت
 ؟پيوندد سيستم جهاني روابط اقتصادي مي ااي ب كه مناطق شهري به چه شيوه پرسشي اساسيبا تأكيد بر اهميت اين  »ولف«و  »فريدمن«

  :د دانن يمزير را در بررسي سطح جهاني بودن شهرها ضروري موضوع  توجه به دو
هاي فراملي عمل  آن شهر به عنوان مكان اداره مركزي براي شركت  يعني تا چه اندازه( : شكل و توان پيوند شهر به نظام جهاني) 1

داري تبديل شده است؛ اهميت شهر  هاي مازاد در حوزه امالك و زمين گذاري سرمايه كند؛ تا چه اندازه شهر به مكاني امن براي سرمايه مي
كند يا قدرت نسبي آن  وليدكننده كاالهاي مورد نياز بازارهاي جهاني چقدر است؛ به عنوان يك مركز اعتقادي چه نقشي ايفا ميبه عنوان ت

  ). به عنوان يك بازار جهاني چقدر است
يا كمتر از جهاني يعني آيا قلمرو تحت كنترل مالي يا بازار شهر در سطح جهاني است، ( : اي تسلط فضايي شهر از نظر عملكرد سرمايه) 2

هم  هاي به اين معيار). ندك ، يا به عنوان مفصلي بين اقتصاد ملي و جهاني عمل ميگيرد ياي فراتر از چند كشور را دربرم است و منطقه
   .[Friedman & Wolf, 1982: 159]د نهاي قبل بررسي شو جهاني بايد به صورت پويا و در گذر زمان هپيوست

بندي آنها مورد استفاده قرار گرفته است و  بودن شهرها و رتبه هايي كه در مطالعات مختلف براي تعيين سطح جهانيبا وجود تنوع در معيار
 فعاليت در زمينه اقتصاد ؛شامل ي جهانيشهرهابندي  رتبهبراي كاربرد پر يمعيارها آيد، يچنان كه از تعاريف شهرهاي جهاني بر م آن

هاي جهاني، ارزش بازارهاي سهام،  تعداد بانك و تعداد ملي، مراكز ماليهاي فرا يندگي شركتهاي تعداد نما اساس شاخصبر(جهاني 
هاي علمي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ورزشي برگزار شده در  ها و همايش ؛ ميزباني كنفرانس)وضعيت انتقال پول به خارج از كشور
بر اساس وضعيت استفاده از (ن شهرها با خارج از سرزمين مادري خود هم پيوستگي اجتماعي ساكنا شهرها در مقياس جهاني؛ ميزان به

بر اساس تعداد خطوط پروازي و پروازهاي (و پذيرايي از مسافران كاري و تفريحي ) ارتباطات مخابراتي با خارج از كشورها و اينترنت
  .بودن آنها است ي شهرها با فضاي جهاني و رتبه جهانيبندي شهرها بر اساس اين معيارها نمايانگر ميزان پيوستگ رتبه. است) المللي بين
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  شهرهاي جهاني معاصر
بندي  ها از نظر معيارهاي رتبه يبند اين رتبهكه  ازآنجايي. انجام شد شهرها جهاني بودن  يبند رتبهي متنوع و متعددي براي ها تالشتاكنون 

. هاي مختلف وجود ندارد يبند امكان مقايسه جايگاه شهرها در رتبه، لذا گر دارنديي با يكديها تفاوت ،ي مورد استفادهها دادهو انواع و حجم 
ي نسبتاً جامع در دهه اخير توسط بيورستاك و همكارانشان در گروه مطالعاتي شهرهاي جهاني دانشگاه البرو انگلستان ها يبند يكي از رتبه

 يها شركت دفاتر نقش و يبزرگ حضور،اساس ميزان بندي آنها بر براي رتبهشهر  122اطالعات متنوع  ،بندي در اين رتبه. است  شدهانجام 
ي مورد استفاده قرار حقوق خدمات و يمال منابع نيمأت ،يبانكدار غات،يتبل ،يحسابدارهاي  ينهزمكننده خدمات تخصصي پيشرفته در توليد

، كاگويش يجهان امور يشورا و يكرن مشاور يمهندس ي نيز با همكاري شركتسيپال نيفارمجله  .[Beaverstock et al, 1999]گرفت 
 و يفرهنگ تجارب اطالعات، تبادل ،يانسان هيسرما كار، و كسب حوزه پنج دري متعددي ها شاخصهر ساله شهرهاي جهان را بر اساس 

ي اعتباري ها كارتبوط به ساسن و همكارانش با استفاده از اطالعات مر .[Foreign Policy, 2008]كند  يمبندي  ي رتبهاسيس توافقات
در رابطه با  ييها ز دادهبندي ا در اين رتبه. مورد بررسي قرار دادند 2007در سال را شهر كوچك و بزرگ جهان  63، مستر كارتشركت 

اري و تج يتشامل چارچوب سياسي و قانوني، ثبات اقتصادي، سهولت كسب و كار، جريان سرمايه، مركز هايي ينهمعيار مختلف در زم 100
  . [Sassen, 2008]استفاده شد توليد دانش و جريان اطالعات 

همچنان ابهام در تعيين موقعيت جهاني بيشتر هاي مختلف درباره جايگاه جهاني شهرهاي مختلف در طول چند دهه اخير،  يبررس با وجود
آسيايي نظير توكيو، اتفاق نظري نسبي درباره سطح  شهرها وجود دارد و جز در مورد برخي شهرها در اروپا و آمريكا و معدودي از شهرهاي

ها قرار  يبند بيشترين اتفاق نظر درباره سه شهر نيويورك، لندن و توكيو وجود دارد كه همواره در رأس رتبه. جهاني بودن آنها وجود ندارد
تردگي دامنه تعريفي شهر جهاني براي اين وضعيت موجب گس. شود درباره ساير شهرهاي جهاني اتفاق نظر بسيار كمي ديده مي. دارند
يادشده،  هاي يبند جهاني شهرها در همه رتبه جايگاهبودن  با توجه به نسبي .به عنوان شهرهاي جهاني شد يبرگرفتن شهرهاي بيشتر در

براي مختلف  يها روشها و  استفاده از شاخصتوجه به با وضعيت اين . دارندقرار  بندي هاي رتبه ياهههمواره در باالي س ،برخي شهرها
نشانگر شهرهاي جهاني در  1 جدول. استبودن  در بين شهرهاي جهان از نظر ميزان جهانياين شهرها موقعيت ممتاز  نشانگربندي،  رتبه
 . بندي شده مختلف است رتبه يها رتبه اول فهرستپنج 

 .نگارندگان: مأخذ . بندي اخير رتبه يها فهرستي يك تا پنج در ها شهرهاي جهاني رتبه .1 جدول

  
 
 
 
 

 2007ساسنفهرست   Foreign Policy2007 فهرست 1999بيورستاك فهرست رتبه سياهه

 لندن نيويورك لندن رتبه اول

 نيويورك لندن پاريس دوم تبهر

 توكيو پاريس نيويورك رتبه سوم

 شيكاگو توكيو توكيو رتبه چهارم

 هنگ كنگ هنگ كنگ شيكاگو رتبه پنجم
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  گيري نتيجه
براي شناخت اين . اند كردهشدن تجربه  تحوالت اجتماعي و اقتصادي شگرفي را در نتيجه جهاني ،شهرها در طول چندين دهه اخير

مطالعات گوناگوني انجام شده و نتايج قابل توجهي درباره نحوه رويارويي شهرها با  ،تحوالت در ابعاد ارتباطي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي
پيگيري اين موضوعات منجر به توسعه يك چارچوب نظري در . است  ساختهي آنها به اين پديده فراگير را آشكار ها شواكنشدن و  جهاني

شدن را در  شدن و خصوصيات جديد آنها در نتيجه گسترش فزاينده جهاني مطالعات شهري شد كه بررسي روابط بين شهرها و جهاني
رو به تكامل دارد و هر روز بر غناي آن افزوده  1970شود از دهه  يمشناخته  »شهر جهاني«ن اين نظريه كه با عنوا. كانون توجه خود دارد

شود  يمشدن بر شهرهاي مختلف جهان انجام  اينك در خارج از اروپا و آمريكا نيز مطالعات گوناگوني براي شناخت تأثيرات جهاني. شود يم
اساس نتايج مختلفي كه به دست آمد، اقتصاد شهرها تحوالت بر. تكامل است بودن آنها در حال و معيارهاي شناخت تعيين سطح جهاني

يافتن اطالعات و دانش براي  در شهرهاي پيشرفته با تغيير از اقتصاد صنعتي به اقتصاد خدماتي و اهميت تاين تحوال. شگرفي داشته است
  .شود يمخته شدن بيشتر شنا توليد خدمات پيشرفته و در شهرهاي در حال توسعه با صنعتي

شدن با وجود تصور كاهش اعتبار و جايگاه تاريخي آنها در نتيجه كاهش اهميت مكان و زمان،  شهرها در دوران جهاني ،اينبر عالوه 
ي جهاني براي استقرار مراكز اداري خود در شهرهاي مهم جهاني و ها شركتگيري  تصميم ةنتيج ،اين مركزيت. مركزيتي دوباره يافتند

اوان از آنها موجب افزايش هاي ارتباطي و استفاده فر آوري توسعه فن. دهند يمقرار  ها شركتاست كه اين شهرها در اختيار  تسهيالتي
اين . و مراكز فعاليت مختلف شده است ها شركت، ها گروهي شهري جهاني بين افراد، ها شبكهگيري  اطالعاتي بين شهرها و شكل جريان
هاي اقتصادي پراكنده شده در سراسر جهان و نيز برقراري روابط بين فردي در  يتفعالمديريت  ةكنند يلي در حال توسعه تسهها شبكه

شدن و تحوالت ناشي از آن موجب ظهور شهرهايي جهاني شده است كه مركز  تشديد پيوند شهرها با جهاني. وراي مرزهاي ملي هستند
صصي خي توليدكننده خدمات تها شركتكننده سرمايه،  جهاني، مراكز مالي تأمين ي بزرگ مرتبط با توليدها شركتاستقرار ادارات مركزي 

جهاني فرهنگي و  مؤسساتي توليد و انتشار اطالعات و ها شركت، ...ي و ا مشاورههاي حسابداري، تبليغات، حقوق،  ينهزمپيشرفته در 
. كنند يماي مختلف براي رسيدن به چنين جايگاهي تالش شدن قرار دارند و شهره اين شهرها در اوج پيوند با جهاني. سياسي هستند

شدن است و  ي جهاني از موضوعات مهم تحقيق در نظريه جهانيها نقششدن و ايفاي  بندي اين شهرها از نظر ميزان پيوند با جهاني رتبه
قات فراوان و تفكرات مختلف در نظريه شهر با وجود تحقي. بندي آنها مورد استفاده قرار گرفته است تاكنون معيارهاي گوناگوني براي رتبه

. بندي اين شهرها شكل نگرفته است جهاني، هنوز اجماع كاملي درباره مشخصات شهرهاي جهاني، معيارهاي مناسب براي شناخت و رتبه
   .دهند يمي گسترده نويد دستيابي به چنين سطحي از شناخت در نظريه شهر جهاني را ها تالشولي 
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  ها نوشت پي
١.   World city hypothesis 

٢.  The global city :Introducing a concept 

٣.   Supranational 

۴.   First Order  

۵.   Second Order  

۶.   Host International 

٧.  the globalization response 
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