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 شهر جهانی
 

 1حسین بنی فاطمه

 
 چکیده 

جهانی شدن باعث ایجاد تغییر و تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی در اکثر نقاط دنیا 

در یکدی  . اندد  ها شاید بیشترین تاثیر پذیری را داشته شده است و شاید شهرها در این زمینه، شهر

 "شناسی و مطالعات شدهری بدا عندوان     دو دهه گذشته مفهوم جدیدی از شهر در ادبیات جامعه

هر چند هنوز درباره تعریف دقیق و تعیین معیارهای شهر جهانی . رواج یافته است "شهر جهانی 

های جدید اطالعات، ارتباطات  اتفاق نظری به دست نیامده است، ولی در این مورد که فن آوری

ها در شدهرها نتیجده اهمیدت و     نه فعالیتدام... مخابراتی، سهولت نقل و انتقاالت افراد و کاالها و

مقاله حاضر . ای وجود دارد اند، اتفاق نظر نسبی نقش آفرینی برخی شهرهای جهان را افزایش داده

را معرفی کرده، برخی  "شهر جهانی  "که با روش توصیفی انجام گرفته است در نظر دارد مفهوم 

نماید و نقش آنها را در فرایند عام تر جهدانی  ها را درد که  های این گونه شهر ها و ویژگی تعریف

 . شدن مورد بررسی قرار دهد

هدای   شهر جهانی، جهانی شدن، سرمایه انسدانی، تجربیدات فرهنگدی، فعالیدت     :های کلیدی واژه

 . سیاسی
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 تعریف

رود نقطده تالقدی در نظدام اقتصداد      عبارت از شهری است، که تصدور مدی   1شهر جهانی

وم از مطالعات شهری و جغرافیایی مشتق شدده و بدر ایدن ایدده تکیده      این مفه. جهانی باشد

تواند در مناطق استراتژیک جغرافیایی با توجه به اهمیت عملکرد  کند که جهانی شدن می می

پیچیدده تدرین ایدن    . آنها در سلسله مراتب نظام تجاری و مالی جهانی عملکرد داشته باشدد 

هدای   افذ و تآثیری مسدتقی  و ملمدوب بدر پدیدده    است که ارتباطی ن« شهر جهانی » مناطق 

البتده تدوافقی در میدان    (. 8: 2999ساسدن،  ) اقتصادی دارد -جهانی از طریق عامل اجتماعی

چندد نمونده از ایدن تعداریف در ادامده      . اندیشمندان در تعریف از شهر جهانی وجود ندارد

 .شوند آورده می

هدا   کندد، ایدن نقدش    نها تعریدف مدی  را بر اساب نقش چند گانه آ 2هال شهرهای جهانی

 :عبارتند از

 و نهادهای دولتی؛ المللی ی سیاسی ملی و بینها مرکز قدرت 
 المللی، که به عنوان مرکز بازرگانی کشور خود و گاهی نیز  مرکز تجاری ملی و بین

 کنند؛ کشورهای همسایه عمل می
 ای و امور مالی مربوط به آنها؛ مرکز خدمات بانکی، بیمه 
  ها؛ تمامی امور تخصصی پیشرفته در تمامی زمینهمرکز 
 مرکز جمع آوری و انتشار اطالعات؛ 
 مرکز مصرف انبوه؛ 
 1022هال،  ) ها های مربوط به این فعالیت مرکز هنری، فرهنگی و سرگرمی و فعالیت :

11 ) 
را به عنوان مراکز نوآوری، که تولیدات آنها به طدور مسدتقی  وارد    9یاکوبز شهرهای پویا

شدوند، تعریدف    رخه تجاری، چه در سطح منطقه و کشوری و چه در سدطح جهدانی مدی   چ

                                                      
1 Global City 

   .کنند می یاد Global City و ساسن نیز با World Cityل و فریدمن از شهر جهانی با عنوان ها 2
3 Dynamic Cities 
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نیدز شدهر جهدانی را بدر اسداب       1تئوری شهر جهانی فریددمن (. 20: 1081یاکوبز، . )کند می

 کند، داشتن سه شاخص معرفی می

 ها فعالیت ادارات مرکزی شرکت -1

 مراکز مالی -2

ای را بده اقتصداد جهدانی     اد ملدی یدا منطقده   که اقتص)  2شهرهای مِفصلی یا پیوندی  -9

 (22: 1082فریدومن، ( )کنند می

های آن بده عندوان مرکدزی     طرح مِفصل بندی فضایی فریدمن از شهر، مربوط به فعالیت

است که از آن طریق پول، کارگران، اطالعات، کاال و غیره در نتیجده روابدم مِفصدل بنددی     

کندد   وی اسدتدالل مدی  . شوند جهانی به آنجا سرازیر می اقتصادی بین مناطق حومه و اقتصاد

، چندد ملیتدی   (نیویدور  )هدای جهدانی    که معیار این مفص بندی فضایی شدهرها را در رده 

 .دهد قرار می (سان فرانسیسکو ( 9ای  و زیر منطقه( مکزیکوسیتی)، ملی (میامی)

ه در تمدام طدول   کد ) -مورد نظر فریددمن -  و شهر جهانی  1ساسن با تمایز شهر جهانی

کند که شهرهای جهانی محصول جدیدد فرآیندد جهدانی     ، بیان می(تاریخ وجود داشته است

های جدید، ارتباطدات مخدابراتی و فدن آوری اطالعدات منجدر بده        تکنولوژی. شدن هستند

این ترکیدب فضدایی و یکردارچگی    . های اقتصادی شده است تمرکز زدایی و انباشت فعالیت

است که موجب پیدائی نقش استراتژیک جدیدی برای شهرهای عمدده   جهانی نقطه عزیمتی

که ذاتاٌ از مراکز بانکداری و تجاری سنتی )و همچنین گونه جدیدی از شهرها گردیده است 

رویکرد اصلی ساسن در تعریف شهر جهانی با توجده  (. 80: 1001ساسن، (.)هستندمتفاوت 

 شود، شخص میبه چرخه مجازی اقتصادی و چهار کارکرد جدید م

 کند؛ تقاضا جهت کنترل، شهرها را تبدیل به مراکز فرماندهی می -1

                                                      
1 Friedmann 
2 Articulator Cities 
3 Sub-regional 
4 Global City 
5 World City 
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این امر به ارایه خدمات مربوط به بخش مالی و تجداری شدده و شدهرها تبددیل بده       -2

 گردند؛ میمنجر های کلیدی برای بخش اقتصادی پیشرو  مکان

این بخش از اقتصاد  های نوآوری و تولید برای در این صورت شهرها تبدیل به محل -9

 گردند، می( اقتصاد پیشرو)

 .آورند و این شهرها بازار مصرف برای تولیدات بخش پیشرو اقتصادی را فراه  می -1

ساسن شهرهای نیویور ، لندن و توکیو را به عندوان الگوهدای شدهرهای جهدانی ذکدر      

ی جهدانی در  که بیش از یک مقر فرماندهی سداده هسدتند، و اولدین مراکدز خددمات      -کند می

 .روند تاریخ شهرنشینی جهان به شمار می

تعریف خود را ارایه کرده بود، در اواخر توجه خدود را معطدوف    1022هال که در سال 

همچندان  . به تاثیرات تغییر از تولید محصوالت اقتصادی به فن آوری اطالعات کدرده اسدت  

سدتند، ارایده خددمات    که مراکز تولیدی جهان در حال پراکندده شددن در نقداط مختلدف ه    

این شهرها خدمات تخصصی تجداری  . شوند پیشرفته در شهرهای تجاری خاصی متمرکز می

نظیر حقوق تجاری و حسابداری، تبلیغات و خدمات روابم عمومی را به سوی خود جذب 

کنند؛ آنها هنچنین گردشگری تجاری و عملیات مربوط بده معدامالت امدال  را نیدز کده       می

-اری در سیست  حمل و نقل، ارتباطات، خدمات شخصی و بخدش تفریحدی  منجر به اثر گذ

  (b100  :91-99هال، :121-0؛  a100هال،. )کنند شوند را نیز به خود جذب می فرهنگی می

هدای آن، بلکده بده عندوان      کاستلز شهر جهانی را نه فقم بر اسداب عملکدرد و ویزگدی   

وضعیت و نقش ویژه شهرهای خاص هدر   کند که بیند، و بیان می ای شده می ای شبکه پدیده

 (.  9: 1002کاستلز، .) ای بودن است چه که باشد، ویزگی بارز آنها شبکه

موفقیدت و یدا شکسدت     2« طبقه خالق» با ارائه نظریه  2992در سال  1ریچارد فلوریدا 

. دهدد  نسبی اقتصاد یک شهر را در ارتباط با جذب و سازگاری طبقه خالق سیار آن قرار می

لوریدا بر این باور است که طبقه خالق جدیدد از نظدر تحصدیلی در سدطحی بسدیار بداال،       ف

                                                      
1 Richard Florida 
2 Creative class 
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های خالقانه مشدتر ، تفداوت و    نی با حقوق باال در صنایع گوناگون، دارای ارزشامتخصص

جهت کنتدرل قددرت و تداثیر ایدن     . شایستگی و نیروهایی نو پدید در اقتصاد آمریکا هستند

نیازمندد بده ایجداد    ( مناطق شهرداری و شهرهای در حال رشدو ) ها نیروهای خالق، شرکت

شدهرهای  ». ب راحتی و پذیرفتده شددن نمایندد   فضاهایی هستند که این نیروها در آن احسا

ای برای استعدادها نیدز   مورد نظر فلوریدا همچنان که مراکز نوآوری هستند، جاذبه 1« خالق

ات سریع جهانی خدود را مطابقدت داده و از   و قابلیت آن را دارند که پیوسته با تغییر هستند

انتقادی که بر این تئوری وارد است این که . رکود صنعتی یا تصلب نهادی جلوگیری نمایند

بر اساب مطالعاتی است که در شهرهای آمریکا صورت گرفته ارایه شدده اسدت، و قابلیدت    

الی کده بسدیار از   کاربرد در مورد اقتصاد جهانی و دیگدر شدهرهای جهدان را نددارد، در حد     

های شهری در داخل آمریکا نیز اعتبار و قوت ارتباط بین خالقیت و ایجداد شدغل در    نمونه

( افتندد  ای شدهر اتفداق مدی    ای حاشدیه هد  که این امر بیشتر در قسدمت )کنند  شهرها را رد می

 (.9:  299ماالنگا، )

ارایه تعریف و تئدوری   های تحقیقی مانع از کند که متاسفانه کمبود داده مطرح می 2تیلور 

وی بیان گر ایدن مطلدب اسدت کده شدهرهای      . خاصی در مورد شهرهای جهانی شده است

جهانی سبب رشد اطالعاتی، علمی و خالقیت بین بخشی، بر اثر تولیدد کاالهدای خددماتی    

بانکدداری، حسدابداری،   )این امر به خاطر فعالیت جهدانی انحصدار داندش    . شوند جدید می

ای در بدین ایدن    است که تجارت از طریدق آنهدا شدبکه   ( های مالی مشاوره سرمایه گذاری و

 (.12: 2991تیلور، )  آورد گونه شهرها را به وجود می

تعریفی جدید از شهر جهانی بر پایه تعریف پیشین فریدمن ارائه  9به تازگی کوین اوکانر

های خددمات   فعالیتتاکید وی بیشتر بر قدرت، سلطه و کنترلی است که بر پایه . کرده است

هدای   کند کده رشدد اهمیدت فعالیدت     او تاکید می. گیرد تجاری و سرمایه گذاری صورت می

                                                      
1 Creative Cities 
2 Taylor 
3 Kevin O’Connor 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 1901 تابستانوم، سشماره فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، /  2

 
ای نمدوده   تجاری شهرهای جهانی و رابطه بین این شهرها، آنها را دارای اهمیت فوق العداده 

 .است

 

 های پیرامون شهر جهانی بحث

شدهر  . ومی پرطرفدار شدده اسدت  ها تبدیل به مفه مفهوم شهر جهانی در بسیاری از زمینه

جهانی مرکدزی جهدت سدرازیری سدرمایه و اطالعدات جهدانی، دفداتر مرکدزی و شدعبات          

است که از این  1های فراملی  این شهر مرکز فرماندهی شرکت. های چند ملیتی است شرکت

جهدت انجدام   . کنندد  های تولیدی خود را در تمام نقاط جهان هدایت مدی  مرکز زیر مجموعه

ساسن از ایدن صدنایع   . های فراملی به همکاری صنایع متفاوتی احتیاج دارند ، شرکتاین امر

برخی از محققین از مفاهیمی که ساسن مطرح کرد در . کند به عنوان خدمات تولیدی یاد می

هایی نظیر تعداد خدمات تولیدی  آنها از شاخص. کنند رده بندی شهرهای جهانی استفاده می

 کنندد  ، جهت رده بندی و ترسی  نقشه شهرهای جهانی استفاده مدی ها و دفاتر مرکزی شرکت

این رده بندی موجب اعتالی جایگاه بسیاری از دولت مردان کشدورهای  (. 2: 2999تیلور، )

اوالً . هر چند این تحقیقات مباحثدات بسدیاری را برانگیختده اسدت    . شود در حال توسعه می

نظیر لندن، نیویور  و توکیو است،  2« زرگشهرهای جهانی فوق ب» کانون توجه آن فقم بر 

و بسیاری از شهرهای جهانی شده و یا شهرهای جهانی در حدال ههدور در ایدن مطالعدات     

کننددد، از آنجددایی کدده  اسددتدالل مددی 1و هیددل9کددی ( 989: 2992والددی، .)جایگدداهی ندارنددد

نیویدور    ها وجود دارد، بنابر این مسدیری کده شدهری مانندد     هایی در کارکرد دولت تفاوت

. برای جهانی شدن خواهد پیمود، متفاوت تر از شهرهایی نظیر توکیدو و لنددن خواهدد بدود    

بر این باورند که تحقیقات بیشتری، که در قالدب تداریخی و    2و یونگ  عالوه بر این، اولدز

                                                      
1 Transnational corporations(TNCs) 
2 Hyper-global cities 
3 Kim 
4 Hill 
5 Olds 
6 Yeung 
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 هشدوند کد   آنها همچنین خاطر نشدان مدی  . صورت گیرند بایدهای جغرافیایی باشند،  ویژگی

تواندد تبددیل بده شدهری      جواب بسیاری در این مورد که چگونه یک شهر مدی سواالت بی 

 ( 2992وانگ و جو، ) اند جهانی گردد بی پاسخ مانده

جدوابی   بایدد های پیدائی و جهانی شدن شهرها بر این باورند که  به طور خالصه، تئوری

 .تبیین کردیافت، و فرآیندهای این شدن را « توان شهر جهانی شد چگونه می»برای سوال 

 

 ها ویژگی

های زیادی سعی در  شهر جهانی وضعیتی سودمند دارد، و به همین سبب است که گروه

( 9 9: 2992هابدارد،   دوئدل و )طبقه بندی و رتبه بندی شهرهای جهانی و غیر جهانی دارند 

معیارهدا  (  : 1000گاو ، .) هر چند اتقاق آرایی در مورد شهرهای پیشرو جهان وجود دارد

خددماتی  -بدرای مثدال اگدر بخدش تولیددی     ) 1« معیدار ارزش » ای شهر جهانی گرایش به بر

 2«تعیدین نزدیدک  »، و یا بر پایده  (یک شهر جهانی است Xبزرگترین بخش است، پس شهر 

خددماتی چندد    -هدای تولیددی   از مجموع بخدش  Xخدماتی شهر -یعنی اگر بخش تولیدی)

: 2992هابدارد،   دوئدل و ( )انی اسدت شهر مشخص بزرگتر باشد، پس این شهر، شدهری جهد  

 .است( 929

 :شوند عبارتند از هایی که گاهی اوقات انتخاب می ویژگی

آشنایی بین المللی با نام شهر؛ که شهر بدون نیداز بده واحدد سیاسدی بداالتر شدناخته        -

برای مثال، هر چند شهر و واحدهای سیاسی متعددی به نام پاریس وجدود دارندد،   . شود می

 .ین المللی احتیاجی به معرفی پاریس با پسوند فرانسه وجو ندارددر سطح ب

مشارکت و ایفای نقش موثر در وقدایع بدین المللدی؛ بدرای مثدال واشدنگتن، بدرلین و         -

 .های اصلی در تحوالت بین المللی هستند بروکسل پایتخت

                                                      
1 Yardstick value 
2 Imminent determination 
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بدا جمعیتدی در حددود یدک      1مرکز یک منطقه مادر شهری) جمعیت تا حدودی زیاد -

 (لیون نفر و جمعیت ابرشهری چند میلیونیمی

المللدی   یک فرودگاه بین المللی بزرگ که خدماتی برای چندین شرکت هواپیمایی بین -

 . ارایه نماید

های متعدددی از شدبکه    سیست  حمل و نقل پیشرفته که شامل چندین بزرگراه و شکل -

 .حمل و نقل عمومی است

، ایتالیدای  2هدا  نظیر شدهر  چیندی  )المللی  بین های در غرب، چندین اجتماع و فرهنگ -

وجود دارند؛ بدرای مثدال در نیویدور ،    ( و یا اجتماعات مهاجر متعدد 1، تهرانجلس9کوچک

های دیگدر   در قسمت. لس آنجلس، تورنتو، شیکاگو، سان فرانسیسکو، سائوپائولو و ونکوور

عات تخصصی مربوط های بزرگ خارجی اجتما جهان نیز شهرهایی وجود دارند، که شرکت

 .کنند؛ نظیر هنگ کنگ، مسکو، شانگهای، سنگاپور و توکیو ها را به خود جذب می به آن

های چند ملیتدی و   نهادهای مالی بین المللی، موسسات حقوقی، شعب مرکزی شرکت -

که تاثیر عظی  بر اقتصاد جهانی ( نظیر بانک جهانی و یا مرکز بورب نیویور )مراکز بورب 

 .دارند

اندد،   های پیشرفته فراملی ایجاد شده های پیشرفته ارتباطی که توسم شرکت زیر ساخت -

و دیگدر خطدوط    ف خددمات تلفدن همدراه     نظیر فیبرهای نوری، شبکه اینترنت بدی سدی   

 .پرسرعت ارتباطی

 .ها ها و دانشگاه نهادهای معروف فرهنگی بین المللی نظیر موزه -

و  1مانندد جشدنواره فدیل  بدرلین    )هدای فدیل     ستیوالچش  انداز فرهنگی پویا، شامل ف -

هدای موسدیقی و تئداتر، ارکسدتر، اپدرا،       هدای پرفدروش، جشدنواره    ، اکران اولیه فیل (تورنتو

 .های هنری و اجراهای تئاتر خیابانی نمایشگاه

                                                      
1 metropolitan 
2 Chinatown 
3 Little Italy 
4 Tehrangeles 
5 Wi-Fi network 
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، 2وجود چندین رسانه موثر و قوی بین المللدی بدا بدرد جهدانی، نظیدر بدی بدی سدی          -

  . و یا فرانس پرب  1تایمز  ، نیویور 9رویترز

هدای   هدای محلدی در لیدگ    موسسات ورزشی قوی، شامل امکانات عمده ورزشِ، تی  -

ورزشی معتبر،و توانایی و تجربه تاریخی و تجربه تاریخی جهت انجام رویددادهای وزشدی   

 .2مه  بین المللی نظیر مسابقات المریک، جام جهانی فوتبال و یا مسابقات گرند اسل 

 

 لعات در این حوزهمطا

ها جهت تعریف، مقوله بندی و رتبه بندی شهرهای جهانی در سدال   یکی از اولین تالش

وابسدته بده گدروه     2توسم مرکز جهانی شدن و شبکه و گروه مطالعه شهرهای جهدان  1000

این   نتایج این تحقیق در نشریه شماره . انجام شد 8جغرافیای دانشدددددددددگاه الف بور و

تولیدد خددمات   »هدای الزم جهدت    به چاپ رسید و شهرها را بر اساب پدیش بیندی  موسسه 

گداو ،  .) نظیر حسابداری، تبلیغات، تهیه سرمایه و حقوق قضایی رتبه بندی کدرد « پیشرفته

. شدود  فهرست این موسسه از سه قسمت عمده و چندین زیر مجموعه تشکیل می( 8: 1000

های بزرگ در  های چند ملیتی و شرکت اتر شرکتاین تقسی  بندی بیشتر بر اساب وجود دف

 .این شهرها بود، و معیارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در آن جایی نداشتند

برای مقوله بندی دوبداره شدهرها    2991تالش مجددی که از سوی این موسسه در سال 

دی نیدز  صورت گرفت، چندین متغیر جدید را نیز معرفی کرد؛ اما همچنان در این موقله بند 

 .مواضع اقتصادی اهمیت بیتشری از فرهنگ و سیاست داشتند

                                                                                                                                  
1 Berlinale 
2 BBC 
3 Reuters 
4 The Nre York Times 
5 Agence France-Presse 
6 Grand Slam tennis 
7 Globalization and World Cities Study Group and Network(GaWC) 
8 Loughborough University 
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و  2در همکداری بدا موسسده کییرندی     1مجله آمریکایی سیاسدت خدارجی   2998در اکتبر 

 9شورای مشورتی شیکاگو در امور جهانی و با همراهی ساسکیا ساسن و ویتولد ریبژینسکی

ه سیاست خدارجی  مجل. رتبه بندی جدیدی از شهرهای جهانی به چاپ رساند 9ریبژینسکی

بزرگترین و به ه  پیوسته ترین شهرهای جهانی که دستور کارهدای جهدانی را   » اشاره کرد 

شدوند و مرکدز ائدتالف جهدانی      کنند، موجب مخاطرات زیست محیطی جهانی می تنظی  می

اطالعدات  )« آنها موتور رشد کشورهای خود و دروازه منابع برای منطقه خود هستند. هستند

  .(1: 2919 شهر جهانی،

های تجاری، سرمایه انسدانی،   زمینه فعالیت  معیار در  21این رتبه بندی بر پایه ارزیابی 

در صدر این رتبه بنددی بده   . های سیاسی است تبادل اطالعات، تجربیات فرهنگی و فعالیت

 .گیرند ترتیب شهرهای نیویور ، لندن، پاریس، توکیو و هنگ کنگ قرار می

 

 در جهانی شدن نقش شهرهای جهانی

در حالی که در راب شهرهای جهانی سه شهر عمدده نیویدور ، لنددن، و توکیدو قدرار      

دارند، شهرهای جهانی جدیدی نیز در حال شکل گیری هستند، که در راستای آمداده کدردن   

مادام که شهرهای جهانی در گوشه . کنند حال و آینده کره زمین جهت جهانی شدن عمل می

ال رشد هستند برخی محققین لزوم گسترش چنین شدهرهایی را بده زیدر    و کنار جهان در ح

مدابین نمدایش توپوگرافیدک و قددرت فضدایی      : شدهر "ای با عندوان   در مقاله. برند سوال می

هدای جهدانی    هدایی کده واژه   های ویژه و هرفیدت  پویایی» دارد که  ساسن بیان می 1"ها پروژه

ئمی برای امکدان دگرگدونی عظیمدی در ایدن     اند، عال شدن و دیجیتالی شدن به دست آورده

کنند که دیجیتدالی شددن، درون را    تفاسیر مسلم ادعا می. کنند پویایی و فضا سازی ارایه می

مفداهی  اساسدی درگدزارش مسدلم در مدورد اقتصداد       . کشدد  کامالٌ از دنیای مادی بیرون می

                                                      
1 Foeign Policy 
2 A.T.Kearney 
3 Witold Rybczynski 
4 The City:Between Topographic Representation and Spatialized Power Projects 
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یدن امدر اشداره    همگدی بده ا  -جهانی شدن، اقتصاد اطالعاتی، و پدردازش اطالعدات  -جهانی

چنان کده نگارندده   (. 19: 2991ساسن، )« ای نیست لهأکنند که دیگر مکان بیش از این مس می

شدود کده    دهد، امروزه شهرهایی وجود دارند که چنین پنداشته می مقاله فوق کامالٌ شرح می

امدروزه در دنیدای دیجیتدالی، یکدی از     . لزومی برای تمرکز جمعیدت در آنهدا وجدود نددارد    

دهدد تدا    ایی که وجود دارد این است که مادام که فن آوری پیشرفته به ما اجدازه مدی  ه بحث

هدا در مکدان    ای انجام دهی ، این امدر لدزوم جمدع شددن انسدان      کارهای خود را از هر نقطه

این موضوع ساده سازی بحدث در حدد افراطدی آن اسدت، زیدرا      . دهد خاصی را کاهش می

اندد و   ین عصر، شهرها اهمیت خود را از دست ندداده های تکنولوژیک در ا علیرغ  پیشرفت

شاید ایدن امدر بده خداطر بحدث محلدی گرایدی و یدا         . از وسعت شان نیز کاسته نشده است

ها و صنایع به ه ، و مزایایی که ایدن مجداورت    انباشتگی اقتصادی باشد، که نزدیکی شرکت

بنابر این، علی رغ  جهدانی  . ندده هایی را افزایش می نماید، جذبه چنین مکان به ه  ارایه می

رسدد کده اهمیدت منداطق      شدن و دیجیتالی شدن که در مقاله فوق ذکر گردیده، به نظر مدی 

 . کند کاهش نیافته است شهری چنان که این نگارنده بیان می

( 1: )شهرهای جهانی در دوران کنونی به سه دلیدل اهمیدت روزافزوندی پیددا کدرده اندد      

احتیاج روزافزون جهت متمرکز نمودن کنتدرل و  ( 2)یه جهانی، بزرگی و شدت جریان سرما

های فنی برای صنایع  لزوم زیر ساخت( 9)ها در اقتصاد جهانی نامتمرکز ولیتؤفرماندهی مس

میالدی بدر اثدر رشدد     89این مباحث بر پایه مشاهداتی است که در دهه » . 1مالی و تجاری 

وسدعه مجددد ایدن شدهرها همچندین وابسدته بده        بعدها، ت. صنایع مالی و تجاری اتفاق افتاد

 ( 28: 2991تیلور، .) «های فرهنگی و اطالعاتی بود ها، و شرکت گسترش شگفت انگیز رسانه

هدای   های حمل و نقل عمومی پیشرفته یکی از ویژکدی  آنچنان که قبالٌ اشاره شد، سیست 

ن، به ویژه در داخدل  شمار مسافرانی که از شبکه ریلی لند» . عمومی شهرهای جهانی هستند

کنند به سرعت افزایش یافته، امدا حرکدت در جهدت افدزایش      و اطراف پایتخت، استفاده می

ای آن جهدت تعمیدر و    هرفیت و کاهش شلوغی به دلیل اختصداص یدافتن بودجده توسدعه    

                                                      
1 Financial and business services(FBS) 
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ی حمل و نقدل عمدومی بدرای    ها سیست ( 18: 2991ساسن، .) «نگهداری، متوقف شده است

. ای نظیدر لنددن نقشدی حیداتی دارندد      تمامی شهرها مه  هستند، ولی برای شهرهای جهانی

بهبود یابد و یا در غیر این صورت نقش این شهر در اقتصداد   دبای 1سیست  حمل و نقل لندن

 .جهانی رو به افول خواهد گذاشت

 

 رقابت برای عنوان شهر جهانی

. عرفی کردن شهرهای گوناگون به عنوان شهر جهانی وجدود دارد رقابت شدیدی برای م

... شماری از این شهرها عبارتند از سئول، شانگهای، سنگاپور، داالب، اسدتکهل ، کرنهداگ و  

مثالٌ در پوستری که درصدد معرفی استکهل  به عنوان شهری جهانی آمده است، این شهر را 

و نی  میلیون نفر در ناحیده اسدتکهل  زنددگی    حدود سه  2999کند، تا سال  چنین معرفی می

از این جمعیت حددود یدک میلیدون نفدر در     . آنها سوئدی خواهند بود% 19خواهند کرد که 

ای معدادل   برای استقبال از چنین رشددی بودجده  . منطقه شهری استکهل  ساکن خواهند بود

اص خواهدد  هدای ایدن شدهر اختصد     برای توسعه زیر سداخت  2999مییارد یورو تا سال  99

های مطالعاتی و پژوهشی خود  شورای شهر در حال حاضر درصدد توسعه زیرساخت. یافت

این شهر به عنوان بزرگترین شهر و قلب تبنده بزرگترین کشور اسکاندیناوی معرفدی  . است

شود که دارای چندین کارخانه چند ملیتی، بزرگترین بازار بورب منطقه اسدکاندیناوی و   می

 (. 2911استکهل ، )های منطقه است  ن تعداد توریستمیزبان بیشتری

در . کندد  اعالم مدی  2999ابوهبی نیز در این رقابت برنامه توسعه شهری خود را تا تاریخ 

این برنامه محورهای توسعه شهری بر مبنای صنایعی نظیر خدمات، بیوتکنولوژی، دارویدی،  

از لحاظ فرهنگدی نیدز   . اند ی شدهتولیدات تکنولوژیکی پیشرفته و خدمات آموزشی پایه ریز

و مدتی پس از آن نیز اولین شعبه موزه لدوور در   2ای از موزه گوگنهای  شعبه 2911در سال 

نیز برای اولین بار مسدابقات   2990در سال . خارج از پاریس در این شهر افتتاح خواهد شد

                                                      
1 TFL(Transport for London) 
2 Guggenhenim Museum 
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برنامده ریدزی   شدورای  )در ایدن شدهر برگدزار شدد      1اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول یک 

 ( 2911ابوهبی، 

کنندد کده ایدن     مسئوالن شهر سیدنی در معرفی این شهر به عنوان شهری جهانی بیان می

ایدن شدهر بدا داشدتن     . اسدت منطقه بهترین نقطه ناحیده اقیانوسدیه جهدت سدرمایه گدذاری      

ای جدذاب جهدت    کارخانجات چند ملیتی و نیروی کار تحصیل کرده و چندد زبانده منطقده   

ای که دسترسی آسان بده بازارهدای    سیدنی با قرار گرفتن در منطقه. ور تجاری استانجام ام

ای را  تایلند، هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور، نیوزیلندد و فیلیردین دارد موقعیدت تجداری ویدژه     

کارخانجدات دارویدی،   % 89امور مدالی و بیمده ای،   % 81. کند برای سرمایه گذاری فراه  می

متخصصدین ارتباطدات و   % 11. افتندد  یانوسیه در این شهر اتفاق میامور بانکی منطقه اق% 89

از % 19هددای چنددد ملیتددی در منطقدده و   هددای شددرکت سرپرسددتی%  2اطالعددات اسددترالیا، 

 ( 2911شهر سیدنی، .)کارخانجات بیوتکنولوزیک استرالیا در این شهر قرار دارند

 

 شهرهای جهانی در کشورهای در حال توسعه

نی اختصداص بده کشدورهای غندی جهدان نداشدته و بسدیاری از        عنوان شدهرهای جهدا  

برجسدته تدرین   . بزرگترین شهرهای جهانی در خارج از کشورهای توسعه یافته قدرار دارندد  

های ایدن شدهرها عبارتندد از بدانگو ، بوئندوب آیدرب، قداهره، جاکارتدا، الگدوب،           نمونه

 .مکزیکوسیتی، ریودوژانیرو، سائوپالو، شانگهای و یا تهران

های پیشرفته اقتصادی، در اقتصاد  در بسیاری از موارد این شهرها به عنوان مراکز فعالیت

در برخی از کشورها صنعتی شدن سریع وابسته به تمرکدز فضدایی   . ملی خود مطرح هستند

بخدش تولیددی پیشدرفته نیازمندد     . هدای تولیددی اسدت    های پیشرفته و فعالیدت  زیر ساخت

تولید کنندگان و ارایه کنندگان خدمات با قیمت مناسب است، دسترسی به تعداد بسیاری از 

. شوند های خاصی یافت می که عمدتاٌ به دلیل سطح محدود توسعه در این کشورها در مکان

به ویژه زمانی که فشاری ملی جهت توسعه سریع صنعتی وجود دارد، کده نتیجده ایدن امدر     

                                                      
1 Formula 1 Grand Prix 
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هدای   همچندین تبددیل بده پایگداه     این مناطق شدهری وسدیع  . شود باعث انباشتگی شدید می

هدایی در   وجدود چندین کارخانده   . اند ممتازی برای بزرگترین کاخانجات ملی و فراملی گشته

 .گردد این شهرها موجب تقویت توسعه محلی و حمایت از بخش سوم در اقتصاد ملی می

، کده  کند ای برای افراد روستانشین در کشورها عمل می هایی به عنوان جاذبه چنان توسعه

این عامل جذب، که بدا نوسدازی   . کنند جهت داشتن درآمد بیشتر به این شهرها مهاجرت می

های کشاورزی  هایی که موجب راندن مردم از زمین ها در بخش کشاورزی و سیاست فعالیت

گردندد، و منجدر بده     شوند، موجدب رشدد سدریع جمعیدت محدل مدی       گردند، همراه می می

از شهرهای این کشورها جمعیت بسیار زیدادی از کشدور    شوند که تعدا کمی وضعضیتی می

این امر جهت توضیح پدیدده شهرنشدینی نداموزون یداری رسدان      . دهند را در خود جای می

 .است

تاکید کرد که تمرکز بیش از حد شهری کده در کشدورهای در حدال توسدعه بدروز       دبای

هدای وسدیع    ههور دسدته  یابد، نتیجه ترکیب دو عامل اساسی است، عامل اول این تمرکز می

تولیدی است کده در کشدورهای توسدعه یافتده نیدز وجدود دارد؛ عامدل دوم شدرایم ویدژه          

کشورهای در حال توسعه است که شامل پایین بودن سطح شهرنشینی، ضعیف بودن بخدش  

هایی که رشد  زمانی که این کشورها با سیاست. ها است سوم و توسعه ناهمگون زیر ساخت

شوند، این امدر در شدکل گیدری یدک یدا تعددا        کنند، مواجه می پیگیری میسریع صنعتی را 

 .کنند معدودی شهرهای با جمعیت بیش از حد نمود پیدا می

شدوند در   مشکالت اجتماعی و زیست محیطی که در این مرحله شهرنشدینی هداهر مدی   

حتدی بدا تمرکدز فضدایی زیدر      . شدوند  کشورهای در حال توسعه با شدت بیشتری هاهر می

ای جهدت ایجداد سدریع و ارزان تدر حالدت توسدعه صدنعتی         ها به عنوان اسدتراتژی  اختس

حمدل و  . پیشرفته، وضعیت زیر ساختارها در این مناطق شهری در اکثر مواقع بسنده نیستند

نقل، بهداشت، اسکان و سیست  آبیاری عمدتاٌ به صورت ناهگونی در فضدای کدالن شدهری    

های عمیقی  در واقع، گاهی چنان تفاوت. مول هستندشوند، و کمبودهای جدی مع پخش می

تدوان از   بین نیازهای اجتماعی و امکانات اقتصادی موجود وجدود دارد کده بده جدرات مدی     
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تدوان اقتصدادی و اجتمداعی     بایدد به این امدر  . وضعیت بحرانی چنین شهرهایی صحبت کد

قدوق خدود محدروم    جمعیت روسدتایی فقیدر و از ح  . کشورهای در حال توسعه را نیز افزود

هدای فیزیکدی، و یدا     های ناعادالنده اقتصدادی، خشدونت    شده، اغلب اوقات به دلیل سیاست

. شدوند  های خود رانده می های کشاورزی توسم ثروتمندان، از زمین مالکیت انحصاری زمین

رسند و با معرفی شدن به عندوان کدارگران جدز      این افراد در شهرها به انتهای خم خود می

 .گیرند آشفتگی اجتماعی و اقتصادی شدیدی قرار می در معرض

در کشورهای در حال توسدعه، حدل کدردن مشدکالت شدهرهای جهدانی سدخت تدر از         

اوالٌ به خاطر این که این منداطق بسدیار غندی تدر از منداطق      . باشد کشورهای توسعه یافته می

د اقتصدادی  هدای شددی   دیگر کشور هستند و همچنین دارای جمعیتی هستند که با اخدتالف 

هدای مترقدی توزیدع مجددد درآمددها، در حقیقدت        در غیداب سیاسدت  . شدوند  مشخص می

در ثانی، دقیقاٌ بده  . نماید ها غیر ممکن می تخصیص منابع مالی کافی برای توسعه زیر ساخت

توانندد بده عندوان زیدر بندای بسدیاری از        ای کده مدی   خاطر محدودیت وجود مناطق شدهری 

توانندد بدا اقتصداد جهدانی در ارتبداط       ل کنند، و نقاطی که میهای مدرن اقتصادی عم بخش

های جمعیتی و اقتصدادی وجدود    باشند، معموالٌ تمایل کمی جهت پراکندگی فضایی فعالیت

برای مثدال، حتدی اگدر منطقده     . سازند دارد، که کاهش فشارها بر این مراکز را غیر ممکن می

در %  1)کندد  ر اقتصاد برزیدل بدازی مدی   د 1029مادرشهری سائوپائولو نقش کمتری از دهه 

هدای   دهد که عمالٌ تهیه زیر سداخت  ، به رشد خود همچنان در مسیری ادامه می%( 2مقابل 

این امر در مقابل تجربه کشدورهای توسدعه یافتده    . رسد الزم برای شهر غیرممکن به نظر می

افتگی ملدی را جدذب   گیرد که شهرهای کوچک تر به اندازه کافی میزانی از توسعه ی قرار می

کنند تا سلسله مراتب شهری را رعایت کرده و موجب کاهش فشار بر شدهرهای بزرگتدر    می

 .شوند بنابر این بیشتر کشورهای در حال توسعه در حلقه ابرشهرها گرفتار می. شوند

بنا به ماهیت فرآیند توسعه که بر پایه صنعتی شدن سریع وب طح مهاجرت داخلی بداال  

جعیت شهرهای جهانی در اقتصادهای در حال رشد بدر پایده طبقدات اجتمداعی،     قرار دارد، 

ای  این مناطق شهری حالدت فضدایی  . شوند درآمد و گاهی نیز بر اساب نژاد بخش بندی می
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گیرند که نمایان گر این بخش بندی به صورت عمودی از غنی تا بده ضدعیف    را به خود می

بضاعت کده در حلبدی آبادهدا سداکن هسدتند یافدت       در انتهای یک پیوستار افراد بی . باشند

های وسیع که ساکنین آنها افراد طبقه متوسدم   شوند، و در سوی دیگر نیز مناطقی با محله می

در بسیاری از ایدن شدهرهای جهدانی برخوردهدای اجتمداعی      . کنند به باال هستند زندگی می

خشونت و . ابرابری وجود داردهای گوناگون طبقاتی، نژادی و ن ای با توجه به ترکیب پیچیده

شود، که آنهدا را مجبدور بده     یا ترب از آن، تبدیل به مرکزی ترین اشتغال ذهنی طبقه باال می

هدای آهندین،    هایی شبیه به استحکامات نظامی، با دیوارهدای بلندد و ورودی   اسکان در خانه

د ثروتمندد از  این معماری ترب که منجر به کناره گیدری اجتمداعی و سیاسدی افدرا    . کند می

کندد، و   شود، تنها چهره تکده تکده شدده فضداهای شدهری را تشددید مدی        جامعه شهری می

 .کند های شهری تحمیل می مشکالت بیشتری را بر زیر ساخت

اخیراً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شدهرهای جهدانی تحدت تداثیر گدرایش      

های اقتصادی به  معینی برای کشاندن فعالیتاوالٌ تمایالت . اند ای قرار گرفته اقتصادی دوگانه

ای پیشین شدهر وجدود دارد؛ و در ثدانی     سمت خارج از مرکزیت مادر شهر به مناطق حاشیه

-هدای تولیددی عدادی    هدای محددودی جهدت مهداجرت زمینده      در برخی از کشورها زمینه

رهای هایی کده فقدم در شده    هایی که وابستگی کمتری به خدمات پیشرفته و ورودی فعالیت

اما چندان کده ذکدر    . به شهرهای کوچک تر وجود دارد -شوند احتیاج دارند بزرگ یافت می

شد، این تمایالت از چنان قدرتی برخوردار نیستند تا مانع از رشد بی رویه شهرهای بدزرگ  

 . ها و خدمات را کاهش دهند شوند، و یا فشار وارده بر زیر ساخت

یت شهرهای جهانی، در بسدیاری از کشدورهای در   ادامه جهانی سازی اقتصادی، بر جذاب

در بسیاری از کشدورها،  . حال توسعه، با ایجاد کارخانجات ملی و یا بین المللی افزوده است

کردندد، خدود را در مواجهده بدا      هایی که اصوالٌ برای مصرف بازار داخلی تولیدد مدی   شرکت

چندین شدرایطی ایجداب    . یابندد  های حمدایتی دولتدی مدی    آزادسازی تجاری و پایان سیاست

ها سه  بیشتری از تولیدات خود را در بازار جهانی عرضه کنندد، و در   کند تا این شرکت می

مقابل واردات مبارزه کنند، که این اوضاع باعث وابستگی هر چه بیشتر این صنایع به شرایم 
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 -موارد در برخی-بنابر این جهانی شدن، لیبرال شدن و. شود موجود در شهرهای جهانی می

هدای اقتصدادی    خصوصی سازی صنایع ملی پیشین، ممکن اسدت باعدث تشددید جدذابیت    

عالوه بدر ایدن،   . ای با توجه به موارد فوق گردند شهرهای بزرگ و بدتر شدن شرایم توسعه

های منطقه ای، کده بدا هددف تمرکدز زدایدی در       بسیاری از کشورها در حال حاضر سیاست

ای و یدا تعریدف مجددد اهدداف      را بده خداطر مواندع بودجده    داخل کشور پیاده شده بودند، 

های اقتصادی، که منجر به عدم حمایت از بازارهای داخلدی و گدرایش بده افدزایش      سیاست

در برخدی مدوارد ایدن    . اند شوند را، تر  گفته های صنعتی و خدماتی می صادرات در بخش

های جدیدد   رمایه گذاریای جهت جذب و انجام س های بین منطقه امر موجب شروع مباحثه

های پیشدرفته بده سدمت شدهرهای بدزرگ       شده است، که باز ه  در این صورت نیز فعالیت

ها را داشدته باشدند هزینده     شوند و مناطق دیگر چنانچه توانایی جذب این سرمایه سرازیر می

به ویژه بدرای سدرمایه خدارجی، کده ایدن امدر موجدب         -کنند سنگینی بابت آن پرداخت می

عرضه . شود ای جهت ارایه کاالهای عمومی می ضعف هرفیت اقتصادی ملی و منطقهتشدید 

کاالهای سرمایه گذاری شده تنها جهت رقابت مدوثرتر در اقتصداد جدیدد جهدانی صدورت      

 .پذیرد می

هایی که اکنون در کشورهای در حال توسعه جهت مبارزه با مشدکالت   بسیاری از تالش

رسدند، و یدا از    هایی است کده ناکدافی بده نظدر مدی      شوند، در چارچوب سیاست شهری می

اند که اساساٌ در عمل نتایج بدتری را نشدان   کشورهای توسعه یافته وارد بستر اجتماعی شده

برای مثال، تجربه خصوصی سازی خدمات شهری در برخی نقاط به اجدرا درآمدده   . اند داده

های جهانی را تدا   ر ساختاما خصوصی سازی در بستری که بسیاری از خدمات و زی. است

حقدوق تجداری در   . کنند های اقتصادی قدیمی را بدتر می به حال آماده نکرده است شکست

رسد که در کوتاه مددت موجدب رشدد     به نظر می -نظیر فروش مجدد آب-خدمات خاصی

تمرکدز  . های الزم باشند شود، اما کمترین کمک را به کسانی خواهد کرد که فاقد زیر ساخت

سازد تدا   رسد که مناطق غنی تر را قادر می ها به نظر می از مالیات گیری و زیر ساختزدایی 

منابع بیشتری را برای رفع مشکالت خود اختصاص دهندد، بدا فدرض ایدن کده آنهدا مندابع        
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ها در داخدل   مدیریتی الزم جهت انجام این کار را دارند، ولی نتیجه این امر افزایش اختالف

و  1هدای غیدر دولتدی     کز زدایی سیاسی، کده شدامل فعالیدت سدازمان    تمر. منطقه خواهد بود

ای دموکراتیک تدر و بسدیج قسدمت     شوند، ممکن است در تحقق جامعه های عام می انجمن

خاصی از جمعیت محروم یاری رسان باشد، اما تصور پر نمددن فاصدله بدین غندی و فقیدر      

 .رسد امکان پذیر به نظر نمی

 

 نتیجه گیری 

های جدیدی شدده اسدتع کده از میدزان      جهانی شدن منجر به پیدایش شهرتحوالت اخیر 

های ایدن   هر چند درباره چیستی و خصوصیت. نفوذ و اثر گذاری شگرفی برخوردار هستند

ه هدای گونداگون همگدی بد     ولی دیدگاه ،هنوز اختالف نظر وجود دارد "های جهانی  شهر "

جمعیدت زیداد کده دردل خدود     : دارندد  ها اشار های این شهر ان مشخصهچند ویژگی به عنو

های زیادی را جا داده است و به همین خداطر نیدز شدهر جهدانی بایدد       ها و مهارت تخصص

. ای متفداوت را بدرآورده کندد    های از نظر فرهنگی و سلیقه های گروه بتواند نیازها و خواسته

اطالعداتی از دیگدر    های اقتصادی و ها و امکانات پیشرفته در زمینه فعالیت دارا بودن موسسه

های گوناگون زندگی چندان   زیرا در دنیای معاصر، حوزه. های جهانی است های شهر ویژگی

هدای اقتصدادی و تجداری، مالحظدات      اند که برای انجام برخدی فعلیدت   در ه  آمیخته شده

مذهبی،  مثالً) سیاسی و فرهنگی نیز اهمیت در چندان دارند، بنابراین کثرت گرایی فرهنگی 

 . از الزامات شهر جهانی است  ...(می، زبانی وقو
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