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مقدمه
مراتب  قدرت در سلسله یعتوز ییفضا یالگو یاسی،فضا، نظام س یاسیساختار س یاسی،س یایدر کانون مطالعات جغراف

(. 6: 1۳۹7)کامران و همکاران،  یردگ یامور کشور قرار م ةروابط دولت با شهروندان در ادار ینشهر همچن یژهو هب ییفضا

از  یدرجات یمکان یبعد اصل آن در که است شده ایجاد «یا یارهس ینیشهرنش»از  یدیجد یایدرواقع، جغراف

از آن  یاست که قدرت مل یکشور درون ییسطح فضا ینتر شهر مهم یرا(، ز2017 ور،لیشهرهاست )ت ینب یشهرساز کالن

 یانم ینساخت است که همواره از ابعاد مختلف مورد توجه بوده و در ا انسان فضاهای از یکی شهر. یردگ یسرچشمه م

از  یبخش ةمثاب شده است. درواقع، شهر به یسبارزتر و مشهودتر برر یبه نحو یشهر یفضا ةو ادار یده ن ساما

 یریت،مانند نوع حکومت، مد ییها لفهؤهر کشور بر اساس م یاییجغراف یاسیس یماتو تقس ییفضا یستممراتب س سلسله

 یفضا یده ن . سامایردگ یشکل م یرهو غ یریگ یمو مشارکت مردم در نظام تصم یاجتماع یمند عالقه ی،سطح آگاه

 یها ها و مطالعه که پژوهش یا گونه به ؛کند یرا هماهنگ م یعناصر شهر یانمطلوب امور روابط م ةبا هدف ادار یشهر

 یاسیس یایجغراف یکه همه به نحو (127: 1۳8۹گرفته است )رضازاده و سلسله،  انجام یراخ ةدو ده یکیدر  بسیاری

در  یا هیژو یگاهاز جا و  ییفضا یها هیدشهرها از جمله پد یاسی،س یایجغراف ةدر رشت ین،اند. بنابرا شهر را مد نظر قرار داده

 برخوردارند. یاییمطالعات جغراف

ها از لندن،  آن یوندیافتگیکه پبرند می نامرا  یقاو افر یادر آس یربزرگ و فق یشهرها یاسیانان سد جغرافیدرواقع، 

 ییاست که تحت سلطة چندتا یا از شبکه یمطلق حاک یها کمتر است. ارزش یارو سنگاپور بس ،کنگ هنگ یویورک،ن

 یشبکة جهان یها گرفته تا گره یاتفاق یوندهایها و پ چاله یاهس ییها، از شناسا است. از نظر آن یاربس یوندهایشهر با پ

متفاوت  ییها متفاوت و به درجه ییها هیونابرابر است. شهرها به ش یندیشدن فرا یجهان و مهم است. یشهرها قابل بررس

کنند، قصد  یشدن تمرکز م یاز آثار منتشرشده بر سنجش نقاط همگرا در جهان یاریحال که بس ینشوند. در ع یم یجهان

 یها از شکل یکم در برخ دست یدنما یم یناست که چن ییشهرها ییآن تمرکز بر شناسا یو به جا یدد یةزاو ییرها تغ آن

 یلبه سه دل یشهرجهان ةدربار یاسیدانان س یجغراف یها شپژوه. یرندگ یم یدهنادها را  شدن اقتصاد آن یتر جهان یشرفتهپ

 عمده انجام گرفته است:

 یپرداز یهنظر ها مانعِ داده یاست. نابسندگ یالملل ینو ب یر،پذ یاسخوب، ق یفیتبا ک یشهر یها مورد کمبود داده یناول

از شهرها به آثار  یشمار یتعداد ب ینب یشهرجهان هیگاکردن جا مشخص یمورد برا ینشود. دوم یم یقدرست و دق

شدن را  یها جهان ژوهشپ یشتر: بمورد یناند. سوم یمراتب شهر شود که دربارة رئوس سلسله یمحدود استناد م یا یپژوهش

: 1۳۹7 ینی،دارد )حس یدیشهر هم نقش کل یعتو طب یتکه ماه یدر صورت ؛دندان یم یشهر جهان یتهو یاصل یلدل

که هدف  ،موضوع اصلی رقابت شهرهای جهان شده است. همة شهرهای بزرگ یشدن به شهر جهان یلتبد ین،(. بنابرا54

یابی به چنین  المللی است، به رقابت با هدف دست گرایی شــهری در مقیاس بین های رونق ریزی استراتژی ها طرح آن

 تکثیر شدن جهانی که است اهمیت حائز نظریه این به اشاره با جهانی شهر به شدن تبدیل سیاست. ندمجاز  موقعیتی

های مرکزی درحال ظهور هموار  را بســط داده و راه را برای ایجاد محل ها فضــامندی و جغرافیایی سیاسی های مقیاس

 یفیتک یتو در نها ،اشتغال، سطح رفاه یعتوز ی،ور بهره ی،انسان یها هیسرما با یمارتباط مستق یریپذ رقابت .کرده است

 یمعنا که شهرها یناست؛ بد یهشده دوسو یانب یها و انگاشته یریپذ رقابت ینمردم دارد. درواقع، ارتباط ب یزندگ

کند  یشدن شهرها کمک میرترپذ به رقابت یزن یممفاه ینشده را دارند و وجود ا از موارد گفته ییسطح باال یرپذ رقابت

(.2: 1۳۹7، یوندیو شاه ی)محمد
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 دانان جغرافیمطالعات  ةبخش عمد ینکهاست و ا یجهان ینقش شهرها بررسیحاضر  ةمقال دادن انجام از هدف

 یاسیس یایدر جغراف یمطالعات یمحورها ینتر از مهم یکیکه ینبر ا یدبا تأک ،. البتهگیرد یم دربر شهرها همین را سیاسی

 شود. یم یبررس یلوررنه شورت و ت یها هیشبر اند یده با تأکمقال ینشدن است که در ا یجهان یندهایشهر اقتصاد و فرا

 قیروشتحق

 یفیک یشناس بر روش یمبتن یلیتحل -یفیتوص یزاطالعات ن یلتحل یوةاست و ش یو نظر یادیپژوهش از نوع بن ینا

درست و شفاف  ای هیجبه نت یابی دست یبرا ،راستا یناست. در ا یا و کتابخانه یها اسناد داده یآور است. روش جمع

 ،مشهور یاسیدان س یدو جغراف یدگاهاز د یژهو هشهر ب یاسیس یایجغراف یینکوشش شده به تب ی،بر استنتاج عقالن یمبتن

و  ،شدن یشهر، جهان یدةمانند پد یاصل یرهایمتغ یریکارگ با به یقتحق ینا ین،پرداخته شود. بنابرا یلور،رنه شورت و ت

 شهر است. یاسیس یایجغراف ةدربار یمیقابل تعم یجةبه نت یابی درصدد دست یاستس

 ینظر مبانی

 یجهان یشهرها

 یها جنبش ةدهند یلتشک یکشور است و شهروندان اجزا یکاز  یشهر بخش ی،اسیدانان س یجغراف یدگاهدرواقع، از د

 یکردرو»(. اتخاذ 2۳۹: 1۳7۹ یر،کنند )مو یم یفاا یمتعدد یها شهر نقش یاسیس ةو در عرص اند یشهر یاجتماع 

دولت و شهروندان جلب « جزء به کل»دهد که توجهات را به روابط  یاز شهر ارائه م یاسیس کامالً یمفهوم« یده ن ساما

قدرت و  ینخود برخوردار است، ا ینیسرزم ةکامل در حوز یاسیس یتدولت از قدرت و حاکم ینکهرغم ا بهکند.  یم

دولت قرار دارند )جونز و  یتشود که در چارچوب حاکم یم یناش یشهروندان یخواست جمع از یقتدر حق یینها یتحاکم

 (.128-127: 1۳86، همکاران

 خواهد «یاسیس یا یهناح» یردگ قرار  یاسیقدرت س یک ییو فرمانروا یاسیس ةهرگاه در قلمرو اراد «یشهر یةناح»

 یابد ینیتشهر ع یاسیواحد س یکدر  یاحکومت  یا یاسینظام س یکو  ،نهاد یکفرد،  یکتواند در  می سیاسی قدرت. بود

 یخود را به اشکال گوناگون بر واحدها ةاراد ی،شهر یفضا ةعرص یریتجانبه، عالوه بر مد همه یا یطور مورد و به

 نداعمال ک یو جهان یا منطقه -یاسیس یتو مرکز یتختپا یگاهفراتر از خود مانند کشور در جا یافروتر  ییفضا -یاسیس

و  یاقتصاد ةدر عرص یژهو به ییباال ها هستند که عملکرد مکان ینا ةجمل از «یجهان یشهرها» .یدنما یو قلمروگستر

 (.22: 1۹۹5 یدمن،)فر دارند یاسیس

کند.  یشهرها را مطالعه م یاییو جغراف ،یی، فضایاسیعد سشهر بُ یاسیس یایشود جغراف یمشاهده م یب،ترت ینبد

 یو خدمات یو تجار یو تعامالت مال یمراکز اقتصاد یتو فعال اند ییفضا -یاسیس ةیدپد آنکه شهرها اساساًتر  روشن

ممکن  یرند،گ یها م را از آن ینیسرزم یها حکومت یکه کارکردها ،«یجهان یشهرها»نباشد.  یاستثر از سأتواند مت ینم

 یاستس یکه دارا یمهست یمتفاوت یگذار به نظام جهان یتدادر اب موضوع باشند که ما واقعاً ینا یاصل ةدهند است نشان

عنوان مراکز نظارت عمل  که به اند یشهرها نقاط اتصال تر، جهان ساده یان(. به ب251: 1۳7۹ یر،است )مو یمتفاوت اساساً

عالوه،  شود. به یاعمال م یفرهنگ یانو جر یو مال یاطالعات یها یانجر ةوابست هم نظارت، بر کالف به ینکنند. ا یم

 یوید(. د۳5۹: 1۳8۳ان، همکارشوند )جانستون و  یمحسوب م یو جهان یمحل یفضا یانشهرها فصل مشترک م جهان

اشکال و منابع  یرآرا و سا یآور داند که قادر به جمع یم یقدرتمند یاسیس ینآن را ماش یشهر ةمنطق یتدر اهم یهارو

 یو ،یلدل یناست. به هم یمناطق شهر یگرعنوان ابزار سلطه بر د به یو نوآور یفرهنگ و یقدرت اقتصاد یرقدرت، نظ

 (.2۳8: 1۳87 ی،کند )هارو یقلمداد م «یتیکیژئوپل ةمبارز» یرا نوع یمناطق شهر یانرقابت م
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 شهر سیاسی جغرافیای

از نظر ارسطو و  ،مثالعنوان  دارد. به یقدمت طوالن یشهر یها تیاسو س یاسیس ةبر جنب یدمطالعات شهر با تأک  

 یک ةمثاب ها شهر را به شود. آن یم تشکیل «یسپل» یونانیبه زبان  یا« شهر دولت»افالطون، از مجموع چند دهکده، 

 و از کمال برخوردار شود یابد یتتواند فعل یم یآدم ةبالقو یعتدهند که در آنجا طب یمورد مطالعه قرار م یاسیس ةجامع

 یها یزیر و برنامه یاستبر محور س یشترب یمقد یها شهر از زمان ةمطالع ین،(. بنابرا1۹8: 1۳۹7)کامران و همکاران، 

در  ین،شده است. بنابرا یو بستر رشد انسان درنظر گرفته م ،چون شهر، مکان ،بوده است یشهر یدر فضا یاسیس

 یفضا یکعنوان  جمله شهر به از ی،کشور درون یها سیابر مق یاسیدانان س یاز جغراف یاریتوجه بس یر،اخ یها دهه

نقطة تمرکز جغرافیای  1بومن ایزایاعنوان مثال،  به است. یافته یشتریگسترش ب ییمراتب فضا مرتبط با سلسله یاسیس

، 1۹60از دهة  بنابراین،(. 75: 2002 یو،کرد )اگن یدتأک یز)شهرها( نیکشور درونسیاسی را تغییر داد و بر واحدهای 

جان رنه شورت  یلور،ت یتر، پیرمو یچارد)مانند ر یاسیدانان س یبودند که توجه جغراف یاز جمله موارد ی،شهر یها یاستس

شدند و  یاسیس یایجغراف ةوارد حوز یشهر یاسیس یایمانند جغراف یتخصص یکردهای...( را به خود جلب کردند و رو و

 مشغول شدند. ینهزم یندر ا یتخصص یها هیدگاو د یاتنظر ةبه ارائ بسیاریدانان  یجغراف

 عرصة در «فضا» و «یاستس» از کنش متقابل یناش یاسیس یایجغراف ةدر مطالعات حوز« شهر»شدن  مطرح ةفلسف

 کرد: یانب یرتوان در دو محور ز یم را سازوکار این و است شهر فضایی

 دارد. یالملل ینو ب ،یا منطقه ی،محل ی،مل یها تیاسکه شهر بر س یریتأث

شهر  یبر فضا یرحکومتیو غ یحکومت یگذاران مرتبط با شهرها شامل نهادها یاستس یاسیس یماتکه تصم یراتیتأث

 دارد.

دارند. درواقع،  یکدیگربا  یو قدرت ارتباط تنگاتنگ یاستاست که در آن س ییو فضا یواحد اجتماع یکدرواقع، شهر 

 .(2۳۳: 1۳۹7 ینی،)حس هستند یادر جغراف یاسیمطالعات س یفعل ةآن عرص یمطالعات یها شهر و حوزه

با درنظرگرفتن  یاستو س ،را به روابط شهر، قدرت یاسیس یایشهر در جغراف یمطالعات ةیرتوان دا یم ی،کل طور به

 .(1جدول ) خالصه کرد ییمراتب فضا نقش شهر در سلسله

یاسیسیایشهردرجغرافیمطالعاتۀیردا.1جدول

یفروملمطالعهیاسمق

 یانتخابات یها محالت، حوزه مناطق،شهر،  یاصل یفضاها
 شهروندان یت،مرز، دولت، حاکم ین،سرزم یعناصر مطالعات
 یستز یطو مح ،فرهنگ یاست،اقتصاد، س یابعاد مطالعات

 یمطالعات یایزوا وها  شاخه
 ییفضا یعمشارکت و توز ی،انتخابات شهر یرونی،و ب یدرون یها مهاجرت ی،شهر، شوراها و شهردار ییفضا یماتتقس

 شهری اقتصاد ی،شهر یتهو ی،اکولوژ ی،شهر یرانشهر، مد یاجزا و سیستم ی،قوم یقدرت، ناهمگون

 

صدد است با کشف نوع  است که در یاسیس یایجغراف یها شیگرا از یکی «شهر یاسیس یایجغراف» راستا، نیدر ا

شهر کمک کند. به  ةدر رشد و توسع یاساس یها حل راه ةشهر عالوه بر کشف نقاط ضعف به ارائ یو فضا استیارتباط س

 یبه خود یشهر چیو ه اند یگذار استیس ةپردازد. شهرها عرص یشهر در بستر فضا م یاسیس یبه بررس گر،یعبارت د

حاکم بر  یها تاسیو س یگذار استیس ةدیچیپ ندیفرا حاصل شهرها نکهیا یعنی. ابدی یشود و توسعه نم یخود اداره نم

کنند که شهر در  یم توجه امر نیشهر به ا ةمطالع یبرا یاسیدانان س ی. درمجموع، جغرافاند زمان طول در شهر یزیر برنامه

                                                                                                                                                                   
1. Isaiah Bowman 
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 یکینزد ییتوان ارتباط فضا یمعاصر، م یدر شهرها(. 1۹: 2008 نت،ی)فل دشو یم اداره چگونه خاص یاسیظام سن کی

 یها بازتاب ینو همچن یرشهریغ یو حت یشهر یگرانو باز ،کنشگران یروها،ن ینیآفر بشر و نقش یاسیس یاتح ینب

 ینا ،د. مسلماًکرتجسم  اند قابل مشاهده یشهر یطحاکم بر مح یها یسمها و مکان یانکه از طرف جر یمتفاوت ییفضا

 یتماه یشود که دارا یلتبد یدیجد ییفضا -یاسیس ةیدپد یو در کل شهر به نوع یشهر یشود فضا یموضوع باعث م

و مطالعات  یخود مستلزم بررس یدجد ییفضا -یاسیس یتاست و با توجه به ماه یسنت یشهر ینسبت به فضا یمتفاوت

 (.5-۳: 1۳۹5و وانولو،  ی)روس باشد یاسیس یاییدر چارچوب دانش جغراف یمتفاوت

پردازد و درصدد است  یم شهر یاسیس یده سازمان یچگونگ ةو مطالع یبه بررس شهر یاسیس یایجغراف ،یطور کل به
 .کند دایپ دیجد یرهایال را از مس دهیا یشهر جادیا یها راه

 پژوهش یهاافتهی

 لوریت تریپ و شورت رنه جان ةشیاند بر دیتأک با یجهان نظام درون یجهان یشهرها نقش

 یدادوستدها و ی،فرهنگ یها جنبش ی،در بطن فعل و انفعاالت فرامل ی،در سطح جهان «یجهان یشهرها» ،امروزه

عرض اندام  یو اقتصاد یمهم تحوالت اجتماع یها و مکان یجهان ةجامع یعنوان نقاط ارتباط هستند و به یاقتصاد

 ةوابست هم نظارت بر کالف به ینکنند. ا یعنوان مراکز نظارت عمل م هستند که به ینقاط اتصال ین،کنند. بنابرا یم

و  یمحل یفضا یانشهرها فصل مشترک م  ینعالوه، ا شود. به یاعمال م یفرهنگ یانو جر یو مال یاطالعات یها یانجر

(.۳5۹: 1۳8۳ان، همکارشوند )جانستون و  یمحسوب م یجهان

گذار، یرتأثشده، ناهمگون،  یقطب ی،ارتباط، مشارکت خوش ی،الملل یناست ب یشهر کالن یشهر جهان یگر،به عبارت د

 یاصل یها حوزه ةهم یا یکیو در  سترا دارا یو ارتباط یالزم شهر یها ساختیرساز، متعامل و بانفوذ که حداکثر ز یانجر

مستقل )مانند  یچند قاره تسلط نسب یا یکگسترده از  یتیکیژئوپل ةمنطق یک( بر یاستس و شدن )اقتصاد، فرهنگ، یجهان

. مطالعات اثبات دارد( یاکنگ و سنگاپور با تسلط در آس هنگ)مانند  مشترک یا( ینالت یکایمرا ةبا تسلط بر حوز یامیم

 (.87: 2017 یتر،)پارنر اند قدرت یها گره یساز یهستند و در جهان یسازمان یها گره یجهان یکند شهرها یم

 یا در کشورهاشدن شهره یجهانعمدة ادبیات و الگوهای موجود شهر جهانی برای سنجش شواهد  حجم همچنین،

 یدهپد ینا یننخست یها را که در ارتباط با نمونه ییها کند تا چارچوب یها تالش م آن یتوضع یدر حال توسعه و بررس

مورد توجه قرار  یغرب یارهایعمدتاً بر اساس مع یزشهرها ن ینا یتاست که موفق یدر حال ینکار برد. ا به شدند یجادا

شود. در مقابل، گروه  یم یادشدن و شهر  یمباحث جهان ةدر حوز یتسلط و تحکم غرب یانجر ینکه اصطالحاً از ا یردگ یم

که در سطح  ییو نهادها ،یگرانبا موضوعات قدرت، باز یمفهوم شهر جهان یاناز محققان معتقدند ارتباط م یدرحال رشد

 ینداساس، در فرا ینه شده است. بر اکم گرفت دست یو احتماالت محل ینهکنند با اغراق همراه بوده و زم یعمل م یجهان

ها،  )نقش غرب یجهان یشهرها ةاساس تجرب در حال توسعه مناسب است تا بر یشدن شهرها در کشورها یجهان یلتحل

 ةمطالع یراخ ةدر دو ده یراز ،متفاوت( حرکت نمود یهایامدو پ ،ابعاد، آثار یجهمتنوع و در نت یها تیو ظرف ،ها تیموقع

 اند.  شده یتدر حال توسعه حائز اهم یدر کشورها یجهان یشهرها یریگ از شکل یشواهد یا یجهان یشهرها

و انحصار شهرها در داشتن  یمهم است که سطح کارکرد یژگیو چند یانگرب یجهان یشهرها مفهوم ی،طور کل به

وجود  یجهان یشهرها ةممکن است در هم ها ویژگی و شرایط ینهاست. گرچه ا بودن آن یسطح جهان یینتع یها مبنا آن

 (.1 شکل) یستندن یکسانها  شهرها لزوماً در داشتن آن ةداشته باشد، هم
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و شعبات  ،یدفاتر مرکز ی،و اطالعات جهان یهسرما یریسراز یمناسب برا یمرکز یشهرجهان یگر،به عبارت د

 برایکنند.  یم یتنقاط جهان هدا سراسرخود را در  یدیتول یها هیرمجموعمرکز ز یناست. از ا یتیچندمل یها شرکت

 یعصنا یناز ا یاسیدانان س یجغراف برخیدارند.  یاجاحت یمتفاوت یعصنا یبه همکار یفرامل یها امر، شرکت ینا اجرای

 برایها  شرکت یو دفاتر مرکز یدیتعداد خدمات تول یرنظ ییها ها از شاخص ند. آننک یم یاد یدیعنوان خدمات تول به

 یبرا یاقتصاد یایمفهوم جغراف یکعنوان  شهر به یکنند. مدل جهان یاستفاده م یجهان یشهرها ةنقش یمو ترس یبند رده

است که  ینشهر ا یجهان یتوضع یدیشده است: شاخص کل یجاداز شهرها ا یدر برخ یژهو یدرک نقش فعاالن اقتصاد

 درواقع،ها و بازارها است.  بنگاه یجهان یاتدر عمل یمال ینو تأم ،یریتخدمات، مد یها تیقابل یشهر دارا کی یاآ

کنند موجب مخاطرات  یم یمرا تنظ یجهان یکه دستور کارها یجهان یشهرها ینتر یوستهپ هم و به ینتر بزرگ

خود  ةمنطق یمنابع برا ةخود و درواز یرشد کشورهاها موتور  . آناند یشوند و مرکز ائتالف جهان یم یجهان یطیمح یستز

 یها تیو فعال ،یفرهنگ یاتتبادل اطالعات، تجرب ی،انسان ةیسرما ی،تجار یها تیفعال ةینشهرها در زم ینهستند. ا

کنگ قرار  و هنگ ،یوتوک یس،لندن، پار یویورک،ن یشهرها یبترت به یبند رتبه یندر صدر ا اند. مشخص شده یاسیس

جهت  ینزم ةکر یندةکردن حال و آ آماده ی، که در راستااند یریگ حال شکل در نیز جدیدی جهانی شهرهای. یرندگ یم

 :اند کرده یداپ یروزافزون یتاهم یلبه سه دل یدر دوران کنون یجهان یکنند. درمجموع، شهرها یشدن عمل م یجهان

 ؛یجهان یهسرما یانجر اهمیت

 ؛نامتمرکز یها در اقتصاد جهان تیمسئول یکنترل و فرمانده اهمیت

 .یو تجار یمال یعصنا یبرا یفن یها تیرساخز اهمیت

 اقتصادی های فعالیت انباشت و تمرکززدایی به اطالعات وریناف و ،مخابراتی ارتباطات جدید، های تکنولوژی درواقع،

 برای جدیدی استراتژیک نقش پیدایش موجب که است عزیمتی ةنقط جهانی یکپارچگی و فضایی ترکیب این. شد منجر

 با شهرجهانی تعریف در سیاسی دانان جغرافی اصلی رویکرد. است دهش شهرها از جدیدی ةگون همچنین و عمده شهرهای

 فرماندهی مراکز به را شهرها کنترل جهت تقاضا شود؛ یم مشخص جدید کارکرد چهار و اقتصادی مجازی چرخة به توجه

 بخش برای کلیدی های مکان به شهرها و شد تجاری و مالی بخش به مربوط خدمات ةئارا به امر این کرد؛ تبدیل



 1299                     ...یشةبراندیدباتأکیدرنظامجهانیجهانینقششهرها

 که ،ها شاخص به نگاهی با. شدند تبدیل تولید و نوآوری های محل به شهرها بنابراین، .شدند تبدیل پیشرو اقتصادی

 و وزن از اقتصادی های فعالیت اند، کرده شناسایی جهانی شهرهای شناسایی برای جهانی معتبر و مختلف سساتؤم

 و صادقی) دارند قرار جهانی شهرهای عملکردهای کانون در اقتصادی های فعالیت درواقع،. برخوردارند بیشتری اهمیت

 این. داد ماهیت تغییر قدرت کسب سر بر رقابت و ،مبارزه جدال، برای بستری به شهر بنابراین،(. 11۹: 1۳۹۹ همکاران،

 و قوام و روستا و شهر روابط گسترش درنتیجه و صنعتی انقالب با یافته توسعه جوامع شهرهای ةشبک در رقابت و جدال

 در آنکه حال ؛است پیوسته وقوع به فیزیکی و ،نهادی -سیاسی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد ةهم در شهرها ةشبک ةتوسع

 عدم روند (هستند نیز هنوز یااند  بوده غرب فرهنگی و ،سیاسی اقتصادی، ةسلط تحت)که  توسعه حال در کشورهای

 ةتوسع ناچیز بسیار تأثیر و نسبی غیبت با عمل در یا سیاسی و اقتصادی ةسلط شرایط در آغاز در شهری ةشبک در تعادل

 (.2: 1۳۹7 ،یوندیو شاه محمدی) است پیوسته وقوع به زده شتاب و ناقص کامالً صورت به و صنعتی

گذار  یاستقدرت و دستگاه س یها گروه یانم ةمانند رابط یمسائل یاسیس یایمتخصصان جغراف یدجد یفط ین،بنابرا

 ینداتعامل عوامل مختلف در فر یآورند، چگونگ یحرکت درم دستگاه را به ینکه ا یو افراد یدر سطوح مختلف حکومت

نسبت به هم و تعهد  ،معامله یعوامل و چگونگ ینها توسط ا یها و همبستگ وجودآمدن ائتالف به یچگونگ یری،گ یمتصم

منجر شده است  یمراتب مکان کار به سلسله یروین یدجد یالملل ینب یبند یمکنند. درواقع، تقس یم یلرا تحل یکدیگر یدتهد

 (.254: 1۳۹4 یسی،قرار دارد )و یجهان یس آن شهرهاأکه در ر

 ،یاسیدانان س یدو تن از جغراف مطالعاتبه  یردر ز یاسی،س -ییفضا ای یدهعنوان پد به یشهر جهان یتبا توجه به اهم

 شود. یاشاره م اند، کرده پردازی یهشهر نظر ةدربار که ،یلوررنه شورت و ت

 

 شورت رنه جان ةشیاند

را به خود جلب کرده  یادیتوجه ز ید،جد یزانگ یجانموضوعات ه یرمانند سا ،شدن یجهان کهاست  بر آن 1شورت رنه جان

شدن  ها و ابهامات آن مورد انتظار بوده و هنوز در حال کشف و شناخته یچیدگیآن نامشخص و مبهم است. پ یشترکه ب

 یدکمتر تأک یبر مشاهدات تجرب ی،علوم اجتماع یها نوشته یشترپسامدرن در ب یها شیگرا ةسبب غلب حال، به یناست. با ا

وجود دارد، اما  یشهر یارتباط جهان یاشدن  یدرحال جهان یایدن بارةدر یادیز ینیتخم یشده است. اظهارنظرها

قرار  یدشوند مورد تأک ییناز آنکه تب یشب یدعقا ها و هیدشدن وجود دارد. ا یجهان یزاناز سنجش م یکمتر یها نمونه

بوط به از مشکل مر یبخش ،کنند. البته یم یاد «یراز کوچک پژوهش شهرجهان»ها از  آن که است همین برای. یرندگ یم

 یشاز گرا یزن یالملل ینندارند و اطالعات ب یالملل ینب یششود. اطالعات خوب احتماالً گرا یبه اطالعات م یدسترس یزانم

 یها زمان و مکان بر نظام یفشردگ یراتجان رنه شورت، تأث ة(. به گفت1۳: 2007 کیم، و)شورت  یرندگ یفاصله م یشهر

 از:ند ا شدن عبارت یدر عصر جهان یشهر

 ی؛مراتب شهر نظام سلسله انقراض

 .بزرگ و کوچک از نظر زمان و مکان یشهرها یشترب یکینزد یاشهر  ةشبک شدن کوچک

 کند: یشهرها توجه م یشورت به سه عنصر در قدرت اقتصاد

 ؛بازار

 ؛بزرگ یها شرکت

 .بزرگ یها بانک

                                                                                                                                                                   
1. John Rennie Short 
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 یدگرگون یراز مس یکند تا به برداشت یم یبررسها را در طول زمان  داده ، روندجهانی شهرهای کالن کتاب در شورت

 یگرد یلندن و رشد نسب یکند، افول نسب یم یدرا تأک یوو توک ،لندن یویورک،ن یگاهها جا حال که داده ینع در. یابددست 

 یکند در طول س یرغم پراکندگ کند، به یم یانب یدهد. و ینشان م یزو فرانکفورت، را ن یسپار یژهو به یی،اروپا یشهرها

از آنکه  یشب ین،همچنان فقط در چند شهر متمرکز است و همچن یفرمانده یاز کارکردها یسال گذشته، سهم بزرگ

شهرها را  از جهان یا تر آن است که شبکه یقدق یم،جهان در ذهن آور سلطه بر یشهرها را برا جهان یناز رقابت ب ییالگو

قدرت از  ینفقط در چند شهر متمرکز است، اما دامنة عمل ا یو سلطة اقتصاد که در آن نظارت یممورد توجه قرار ده

 یویورک،شهرها پراکنده است. ن مراتب جهان دوم و سوم سلسله یها در رده یبانیپشت یوابسته و دفترها یها کارخانه یقطر

ستد  و داد های فعالیت بیشترین شهر سه یناند. ا یاقتصاد جهان یفرمانده یهمچنان مراکز تجمع کارکردها یوو توک ،لندن

 یمراکز فرمانده ی،سه شهر بزرگ جهان ینتر از ا ییندهند. پا یبورس سراسر جهان را به خود اختصاص م یدر بازارها

سه شهر بزرگ  ینکها ینع در ین،کنند. بنابرا یعمل م یجهان ةینفوذ سرما یمنفرد همچون نقطة اصل یدر کشورها یمل

به شکل  یجهان یچند مرکز فرمانده یهست که دارا یزن یدنیهمچون س یلم یموجود است، مراکز جهان یجهان

. یجهان یها شرکت یلو مح یا از دفاتر منطقه یاریاست و تعداد بس یجهان یها ها و شرکت بانک یاستر یدفترها

را به سراسر جهان  یجهان یفرمانده یدهااست که کارکر ییها نیااز جر یا شبکه یجهان یمراتب شهرها سلسله ین،بنابرا

از تقاضا و عرضه،  یا و ستدند که شامل توده متشکل از مراکز متصل به هم داد یرساختیز یها دارا دهد. آن یانتقال م

کسب و  یها سازمان یهمجوار وماهر،  یاراز کارگر بس یا هینکار، گنج از کسب و یبانیخدمات پشت ی،نوآور یبرا یطیمح

 یدهد و همگ یقرار م یرو ستد را تحت تأث و داد کند یم یرپذ و اشاعة اطالعات را امکان ،یلتحل ی،کار است و گردآور

شود که  یتر برقرار م گسترده یحت یمتن درون یها از تماس یوندیو رشتة پ یدآ یدرون فرهنگ مشترک تخصص گرد م

و نظارت  یمو حکومت در خصوص تنظ یبانک مرکز یگو و نظام پاسخ ،گوناگون یو ستد ارزها شامل بازار منضبط، داد

 یست؛ن یاقتصاد یشهر صرفاً ساختگاه داد و ستدها که است آن بر(. شورت 42 :2007 کیم، و شورتاست ) یاقتصاد

 یها اند، کنش نقشه یبر رو ییها شده همان قدر که مکان یجهان یهم هست. شهرها یجهان یها یرسازیمکان تصو

 و متحرک -یشب یةسرماآکنده از  یکنند. در جهان یرا اشغال م یاییجغراف یزو ن یبرهان ییها فضا و پندارند؛ آن یلتخ

کند.  یم ییفعال است که شهر را از لحاظ داخل و خارج بازنما یندیاز شهرها فرا یرسازیبازتصو شهرها بین جهانی رقابت

شهر  جهان اما همة شهرهای بزرگ هستند، نیز شهرها ترین شده جهانی یباًشهرها در جهان تقر ینتر بزرگ: یدگو یم یو

ها  را دربارة آن یسوم جهان ینیتوان اصطالح شهرنش یبازنمود آنچه م یادی،ز دشهرها، تا ح ین(. ا1۳۹6)شورت،  یستندن

تا متوسط  یینو پا یینپا یهابا درآمد یاقتصاد یشهرها در اوضاع ینهمة ا ،یکار برد هستند. بنا به گفتة بانک جهان به

 (.1 جدول) قرار دارند
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بزرگازنظرشورتیشهرهایرجهانغ.2جدول

شهریتجمعکشورشهرردیف
 1070000 یرانا تهران 1
 ۹۹50000 بنگالدش داکا 2
 7۳00000 سودان خارطوم ۳
 6750000 ینچ ینگچونگ ک 4
 6150000 کنگو ینشازاک 5
 5۹50000 پاکستان الهور 6
 5850000 هندوستان یدرآبادح 7
 5550000 یهروس سن پترزبورگ 8
 5450000 ینچ ینچ یانت ۹
 5150000 ژاپن یاناگو 10
 4۹50000 عراق بغداد 11
 4850000 مصر یهاسکندر 12
 4650000 هندوستان احمدآباد 1۳
 4650000 یانمارم رانگون 14
 4500000 ینچ ووهان 15
 4450000 یلبرز یزونتبلو هور 16
 4۳50000 ینچ ینهرب 17
 4۳50000 ینچ یانگشن  18
 ۳۹50000 یرالجزا یرهالجز 1۹
 ۳۹50000 یکمکز گواد االخارا 20
 ۳۹50000 یجنوب ةکر پوسان 21
 ۳850000 ساحل عاجل یجانآب 22
 ۳850000 یاکلمب ینمدل 2۳
 ۳850000 هندوستان پونا 25
 ۳650000 یلبرز پورتو الگره 26
 ۳550000 ینچ چنگ دو 27
 ۳550000 یکمکز یمونتر 28
 ۳550000 یکره شمال یانگ یونگپ 2۹
 ۳450000 یکامرا یکسفون ۳0
 ۳450000 یلبرز یفهرس ۳1

 ۳400000 یهترک آنکارا ۳2

 ۳200000 یلبرز سالوادور ۳۳
 ۳150000 یاکلمب یکال ۳4
 ۳100000 بنگالدش یتاگونگچ ۳5
 ۳050000 ینچ یننان ج ۳6

1396:100:شورت،منبع

 

اشتراک  به یشترب یاشهر  یکرا در  یملّ یشهر فضا جهان یراز یست،شهر ن جهان یکند: هر شهر بزرگ یم یانشورت ب

اند بدون  یبزرگ یشهرها یهو اسکندر یاکنند. مثالً، ناگو یعمل م یجهان یوندهایدر امر پ یا منزلة دروازه گذارد که به یم

 یوندحال که پ ینرا دارند. در ع یفهو قاهره آن وظ یوتوک یب،ترت آن، به که در یا یشهر یدر نظام ملّ یشهر جهان یگاهجا

آن را  یملّ یآمارها یشترب یاباورانند  یاقتصاددانان به ما م یشترکه ب یستن یسادگ ینبد یو شهر یملّ یاقتصادها ینب

 چند در یلیاست. دال یواحد یملّ یشهرها در اقتصاد فضا یگرحضور د یرشهرها تحت تأث یجهان یوندپ یرند،گ یمسلم م

 کند: یرا مطرح م یلشورت پنج دل بزرگ هست. یاربس یشهرها ینا یشهر یرجهانغ یگاهپشت جا
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شهربودنازنظرشورتجهانیرغیلدال.2شکل

 

که  یرندشان، چنان فق اندازهرغم  شهرها، به یبازتاب فقر است. برخ یادیز دتا ح یشهر یرجهانغ یگاهجا ین،بنابرا

کنندگان مرفه  اما نبود مصرف ،یادز یاربس یتها، با توجه به جمع کنند. آن یعرضه نم یشرفتهپ یدگرخدمات تول یبرا یبازار

بر  اند. بنا یجهان ةیشرفتپ یدار یهسرما یها چاله یاهس یچیدهپ یدگراز خدمات تول یبانیپشت یبرا یصنعت یها مجموعه یا

و  ،و سه شهر )تهران، بغداد یینبا درآمد پا یی( در کشورها۳ جدول) شهر یازدههشت شهر از  ی،بانک جهان یفتعر

در چهار  یناخالص ملّ ةاساس درآمد سران کشورها را بر یتا متوسط قرار دارند. بانک جهان یین( در مقولة درآمد پایرهالجز

اند.  یینیجدول در دو مقولة پا ینا یشهرها یهمگ .التر از متوسط و باالتا متوسط، با یینپا یین،کند: پا یم یبند مقوله رده

 یرتریناز فق یشهرها در برخ یننشان داده شده است. ا 4جدول  سرانة درآمد ناخالص ملّی در 1مطلق یها ارزش

 یزانگ رقم رقت 2000 آن در سال یدرآمد ناخالص ملّ ةاست که سران ییکنگو یتختپا ینشازاجهان قرار دارند. ک یکشورها

 .دالر بود 110

هاچالهیاهس.3جدول

یریپذیسکریزانمیبانکجهانیبنددرطبقهیگاهجایتجمعکشورشهر

 باال تا متوسط یینپا 10700000 یرانا تهران
 یرگ چشم یینپا ۹۹50000 بنگالدش داکا

 باال یاربس یینپا 7۳00000 سودان خارطوم
 حد ینباالتر یینپا 6500000 کنگو ینشازاک

 باال یینپا 5500000 پاکستان الهور
 حد ینباالتر تا متوسط یینپا 4۹50000 عراق بغداد

 باال یینپا 4650000 یانمارم رانگون
 باال تا متوسط یینپا ۳۹50000 یرالجزا یرهالجز

 یرگ چشم یینپا ۳850000 ساحل عاجل یجاناب
 یارباالبس یینپا ۳550000 یکره شمال یانگ یونگپ

 یرگ چشم یینپا ۳100000 بنگالدش یتاگونگچ

1396:103،:شورتمنبع

                                                                                                                                                                   
1. Absolute values  
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هاچالهیاهس.4جدول

یریپذیسکریزانم(یکامرا)دالریسرانةدرآمدناخالصملّشهر

 162 680/1 تهران

 141 ۳70 داکا

 181 ۳10 خارطوم

 182 110 ینشازاک

 171 440 الهور

 182 یستدر دسترس ن بغداد

 158 یستدر دسترس ن رانگون

 151 580/1 یرهالجز

 141 600 یجاناب

 178 یستدر دسترس ن یانگ یونگپ

 141 ۳70 یتاگونگچ

 

در  ینوع ندارد، چون همة شهرها به یتشدن مشروع یبدون جهان ینیکند: نوشتن دربارة شهرنش یم یانشورت ب

 ینباشد. شکل ا یتر یقاصطالح دق یداقتصاد شا ینشیشدن گز یبه همراه جهان ینیاند. شهرنش یمسه یجهان یوندهایپ

 یستن یشرفتهپ یدگرخدمات تول ینب یوندمهاجرت و پول باشد، اما به شکل پ یها نیاشدن ممکن است به گونة جر یجهان

گونه از  ینکند. ا ینم ییناز شهرها را تب یگرفتن برخ یدهناد یها همة علت یومرج اجتماع (. فقر و هرج48: 1۳۹6شورت)

است.  یشرفتهپ یدگرنبود خدمات تول یجةگذاران و در نت یهاز خطر سرما یزپره یجةنت یتا حد یجهان یمتحر

 ینترساند که ا یم یوندپ یها را از برقرار باال شرکت یرینظر شورت، خطرپذ ازموجود است.  یاربس یجهان یها یخطرسنج

دهد که اوضاع و  یرا در شبکة ارتباطات نشان م یها، در جهت مقصود، خط داده ینبرد. ا یخطر را باال م یزانامر خود م

شهر را  یرجهانبزرگ غ یشهرها ییگونة نها چهار ،5کند. شورت، در جدول  یرا فراهم م یاحوال قطع ارتباط جهان

ود است که موج 5شده در جدول  فهرست یشهرها یشترینچهار نوع و درواقع ب ینا ینآشکار ب یوندیکند. پ یفهرست م

 اند. متفاوت یها از هر چهار نوع به صورت یعناصر یدارا

بزرگیشهرهایرجهانغیشناسگونه.5جدول

نمونهشهر

 خارطوم ینشازا،داکا، ک یرشهر فق
 خارطوم ینشازا،ک یدهشهر فروپاش

 یانگ یونگبغداد، پ شده یمشهر تحر
 یانگ یونگتهران، پ شهر مقاوم

1396:106شورت،:منبع

 

برقرار  یوندپ یشهر یشبکة جهان یاعضا یةمتفاوت با بق یها از نظر جان رنه شورت، شهرها به درجه ین،همچن

 اب یشتریارتباط ب ،شهرها یداشتن در شبکة جهان یتکارکرد مرکز یلبه دل ،یویورکلندن و ن وی، نظر ازکنند.  یم

 ،کنگ هنگ یویورک،اند. لندن، ن یریگ چشم یوندیافتگیپ یداراترند، اما  کوچک یاربس یگرد یدارند. شهرها یگرد یشهرها

اقتصاد  یرتحت تأث یمل یاز اقتصادها یشتر. شهرها بدارنددست  شهرها را به یجهان ةمهم شبک یها و سنگاپور کانون

است. سخن از  یافتگین بسط و گسترش توسعه ساختگر یسازوکارها ینتر جزو مهم یجهان یشهر یها نیا. جراند یجهان
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خدمات » «اولجهان  یشهرها»پژوهشگران دربارة  .بودن است یهدربارة انزوا و در حاش یشترجهان سوم ب یشهرها

بر  «جهان سوم یشهرها»دربارة  یقاتکه تمرکز مسلط تحق ی. درحالکنند یرا مطالعه م «یمراکز مال»و  «یدگرتول

را در مورد  یمفهوم شهر جهان یادیز یشمنداناند شورت، بر عالوهاست.  «یررسمیاقتصاد غ»و  «یرقانونیساکنان غ»

و  یدمن(، فر1۹81(، کوهن )1۹72) یمراند، مانند ها توسعه داده یاقتصاد یساز یخاص در سازمان جهان ینقش شهرها

 هنگامی :یدگو یطورکه ساسن م ... همان (، شورت و2006) یلور(، ت1۹۹1، 1۹88ساسن ) ،(1۹86) یدمن(، فر1۹82ولف )

: 2016کردم )ساسن،  یآغاز کردم، اصالً به شهرها فکر نم یاقتصاد جهان بارةدر را خود تحقیق بار اولین برای من که

 با شهرها گره خورده است. یاقتصاد جهان ین،(. بنابرا100

جهان.  یاز شهرها یژهو یا مرتبط در شبکه یها کرد تا گره یمفقوده توجه م یها شکاف بر یشترب شورتاینکه، نتیجه

و  یاقتصاد یاند. فقر، فروپاش ینخبگان فراملّ یدارا یزها ن چاله یاهدارند و س یننش یهحاش یتشهرها جمع جهان ی،از نظر و

 یجهان یاقتصاد یوندهایاند، اما پ بزرگ یارذکر کرد که بس ییوجود شهرها یبرا یلیو مقاومت را دال یمتحر ی،اجتماع

 یشهرها یو حت کند ینم شکوفا خود در را پیشرفت های خصیصه همة مطلق طور به یشهر یچه درواقع،دارند.  یزیناچ

 اما. نیستند دور به مرکزی مسائل از غیرجهانی شهرهای و ای حاشیه مسائل از هم الملل بین نظام در شده شناخته یجهان

 .اند کرده عمل متفاوتخود  های پتانسیل کردن بالفعل در

 

لوریترتیپیشةاند

را  ینوالراشتا یجهان یها نظام یةکرده است نظر یسع یگرا ارائه کرد. وبرای جغرافیا یک نظریة ساختار 1پیتر جیمز تیلور

 آن بر ویشهر است.  یاسیس یایبر جغراف یو یدتأک یشترکند که ب اجرا یو محل ،یمل ی،جهان یاییجغراف یها سیادر مق

 های گروه بین روابط در اجتماعی تحول یک عنوان به تواند یم شانزدهم قرن در مدرن جهانی سمت به گذار که است

 تفکیک هم از قطعی طور به گروه دو این ،سنتی های سیستم در. شود تفسیر تجاری اقتصادی های گروه و سیاسی حاکم

 والرشتاین توسط که سنتی های سیستم این تجارت، یافتن اهمیت با. بودند یافته ترتیب مراتب سلسله ترتیب به و شده

 به. اند شده تعریف دموکراتیک های حکومت به مدرن سیستم در شدند، یم تعریف جهان های امپراتوری عنوان به( 1۹7۹)

 این در. شود یم نامیده جهانی اقتصاد والرشتاین نظر از اقتصادی و سیاسی های گروه بین عملکرد اساس یگر،عبارت د

 جهان های امپراتوری در که دارد وجوددوجانبه  یروابط. است تر متعادل اقتصادی و سیاسی های گروه نسبی قدرت سیستم

 سرزمینی -نظامی های سیاست تقویت برای که کشورهایی سوداگرایی؛ ظهور عنوان به عموماً تغییر این. شد ینم یافت

 .شود یم خوانده میالدی هجدهم و هفدهم قرن در اند، اقتصادی –تجاری های سیاست درگیر خود

 فعالیت که داد توسعه رامدرن  سیاسی فلسفة «اقتصادی ةمعجز» یک بابار  یناول یسطح گسترده برا در شهرنشینی

 ازو همکارانش  یلور. تکرد یم ارزیابی را شهر های شبکه اقتصادی منافع خاص طور به بنابراین، .کرد یم تحسین را تجاری

. کردند استفاده پیرامون -مرکز ساختار باجهان مدرن  یستمس قطبی دو فضای بررسی برای «شهری ةخوش» مفهوم

 رویکرد. است مشکل اقتصادی ةتوسع افزایش و توسعه درها  آن تأثیر چگونگی و سیستم درون شهرهای روی بر تمرکز

. است مقدور جهان مدرن سیستم از مکانی و زمان هر در شهرها جمعیت تعداد برآورد: دارد مهم بسیار مزیت یک ها آن

 فراهم شهرها از سفارشی ای مقایسه تحلیل یک تولید و اجتماعی تغییرات جامع کمی گیری اندازه برای فرصتی این

 این تواند یم شناسی جمعیت بنابراین، و است موفق اقتصادی نظر از سریع رشد با شهر یک: معتقدندها  . آنکند یم

 یانب یلور(. ت40-۳۹: 2015و همکاران،  یلور)ت کند ترسیم جهان مدرن سیستم مکانی و زمانی های افق در را موفقیت
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(، در 1۹82) یلورت .توجه باشد یب یدامر نبا ینبه ا یاسیس یایاند و جغراف شده« شهرمحور»مدرن،  یکرد: اکثر علوم اجتماع

قرار  یعنوان اصل ضرور به ییسازمان فضا یک یجادا یرا برا« شهر» یعنیشده،  شناخته یعموم یاسمق یک ی؛پژوهش

 یجهان یها اقتصادها که در آن اند یتیحائز اهم یها سیامق یو شهر ،یمل ی،جهان یاسمعتقد است سه مق یلوردهد. ت یم

 یاسدر مق یهاز انباشت سرما یشهر یها را در زندگ انسان ةروزان ةتجرب یدئولوژیا یاسمق یعنیوسط  یةاست. ال یمتجل

. یمکن یم یخود را در آن سپر ةروزان یاست که ما زندگ یاسی)تجربه( مق یشهر یاسمق ی،از نظر وکند.  یجدا م یجهان

 ییبه عنوان محل ها یشهر یها نظام یلور،شود. به اعتقاد ت یها اعم از شهر و روستا اطالق م به محل تجربه مقیاس

 یمحل یندگاناست که به نفع نما ییجا یشهر یها شود. نظام یم یها در آن سپر انسان ةروزان یشوند که زندگ یم یفتعر

. یمشو یمواجه م یو با دولت محل یمکن یم یخود را طراح یعمل یاستاعتراض کرده و س یمحل ییراتبه تغ یم،ده یم یرأ

 یدارها پد در آن یاستهستند که س ییها یگاهاز جا یشترب یزیروزانه چ یها طمحی سیاسی، اقدامات این در بنابراین،

. یستاثر ن یوجه ساکن و ب یچه ( بهیشهر یا) یمحل یاسیس یایجغراف یندر ا یابدان معناست که جغراف ینشود. ا یم

شوند که قدرت تمرکز  یگرفته م ییدر جاها یمات،تصم ینتر یادیبن یاسی،س یایکند، در جغراف یم یانب یلورت ی،طور کل به

 یرمتغ یبه ساختارها ،یتشوند و درنها ی( تجربه می)شهر محلی مقیاس در تصمیمات این اما(، یمل یاس)در مق دارد

 یا،بر جغراف یلورت یقاتتحق یرگذاریتأث ةحوز ینذکر است، مهم تر یان(. شا2006 یلور،)ت کنند یم یداراه پ یاقتصاد جهان

مانع از  یقاتیتحق یها کند که متأسفانه کمبود داده یمطرح م یلور،است. ت ی،جهان یبا توجه به شهرها یو یها استدالل

سبب رشد  یجهان یاست که شهرها آن بر یشده است. و یجهان یدر مورد شهرها یخاص یو تئور یفتعر ةارائ

 یجهان یتامر به خاطر فعال ینشوند. ا یم یدجد یخدمات یکاالها یدبر اثر تول یبخش ینب یتو خالق ،یعلم ی،اطالعات

وجود  گونه شهرها را به ینا یندر ب یا ها شبکه آن یقجارت از طراست که ت یاقتصاد یها انحصار دانش در عرصه

 موضوع ینکهکه با مناقشات در شهر و ا یمدرن شهر یاسیس یایمعتقد است: جغراف یلور(. ت17: 2004 یلور،آورد )ت یم

عنوان  هب یشهر یرا دارند که با نواح یتمحدود ینا یارتباط دارد همگ« آورد یدست م هرا کجا ب یزیچه چ یچه کس»

موضوع اتفاق  ینا یو افق زمان ییبستر فضا یچدر فضا و زمان بدون ه ینکهمثل ا کنند. یبرخورد م یمنزو یقلمروها

را  یمشکل فائق آمده است و امور شهر یناست که بر ا ینا یلورت یمطالعات شهر یاصل ةجاذب ی،طور کل افتد. به یم

 (.1۹: 1۳۹2زاده،  یقل یو ول ی)ذک دهد یقرار م یجهان یدار یهسرما یجار ةطور قطع درون توسع به

)برنر،  کند یم مطرح را «یا یارهشدن س یشهر»همان  یاها  شرکت یساز یجهان یایجغراف یدةپد یلورت همچنین،

 یشدن تقاضایراست که شامل فراگ یجهان یدیکل یندافر یندوم یندرواقع، امعتقد است:  ی(. و2017 تیلور، ؛2014

 و است «یشهر یفضا»شدن به  یلدر حال تبد ینزم یطکه تمام مح یطور به ؛شدن در سراسر جهان است یشهر

شامل مناظر  یفراتر از حد معمول است حت «یشهر» یندفرا ینا ةاست. دامن یاندر جر یشهر یمثل فضا یدواقع تولدر

 ییآب و هوا ییراتتغ ی،طور کل به 2ییفضا یها هدر اثر زبال 1استراتوسفر یختگیر مه آرام و به یانوساق یکیپالست یها زباله

 ة، همندارد وجود «شهری»مقابل در «ییروستا» یچبحث ه ین(. در ا2017و همکاران  یلور؛ ت2016، یلوراست )ت یانسان

(، 1۹۹1ساسن ) یمفهوم شهرجهان ی،ا یارهشدن س یشهر ین،. عالوه بر ایمهست یشهر ةیکپارچ ةشبک یکما اکنون در 

( را 2004 ،یلور)ت یشهرجهان ةشبک یکو گسترش آن به  یا شبکه یجهان ة( در جامع1۹۹6استفاده از آن توسط کاستلز )

 یانجر یامکان  ی،هاست. اما روند شهر شرکت یساز یو جهان یاقتصاد جهان ةیمطالعات بر پا یندهد. ا یقرار م یرثأتحت ت

 ةیفاز شهرها هستند، وظ یها کامالً موجودات کند. شرکت ینم یبررس یکنترل شهر رقابلیغ یتقاضا یزمعنوان مکان را به

                                                                                                                                                                   
1. the stratosphere’s clutter 

2. space debris 
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 یشهر یها از فضا کار آن ینکنند. ا یاز هر قسمت از جهان استفاده م یطور جمع است، به یدو تول یتها جلب رضا آن

شهرداران به  یاراخت محدودند، یادارعنوان مناطق  مطمئناً شهرها به .کنند یبه طرق مختلف و متفاوت استفاده م یجهان

 یجادو باعث ا یدتول یشمار یب یها یتفعال یشهرها ط .است یا هیاراما قدرت شهرها س ،شود یختم م« مرز شهر»

 یاررا بس ینیاست که شهرنش یزیچ ینشهر است. ا ةعد برجستشهر بُ کالن یلور،شوند. از نظر ت یم یادیز یها تیشرفپ

 یلاز مراحل تشک یبلکه جزئ یست،ن «یشروپ یشهرها» یبرا یخوب یرشهر تعب درواقع، مفهوم کالنکند.  یقدرتمند م

شهر  یساز یجهان یندافر یجادا یمرحله برا ینشود. ا یجادا یمراتب مختلف شهر در سلسله یداست که با یشهرجهان

 یژهو بزرگ، به یها شرکت یراست زمهم ا ینشهرها. ا عنوان کالن به ییها مکان یجوو جست ینکهاست تا ا یتبااهم

شدن  یاز شهر یشترب یارها بس آن قدرت اما باشند، ارتباط در پیشرو «یجهان یشهرها»ها، ممکن است اغلب با  بانک

 (.5-4: 2017 یلور،)ت است یا هیارس

مطالعات  یراخ یها وجود آورده است که در سال به یلورت یامکان را برا ینشدن، ا یمسائل مربوط به جهان ی،طور کل به

 ینشدن معاصر مجبوربودن به انتخاب ب یمعتقد است مسئلة مهم درمورد جهان یمتمرکز کند. و شهری یاسخود را بر مق

در  یشگرا یکشدن را فقط  یجهان ی،کند. و یامتناع م یانتخاب ینمحور است؛ اما او از چن شدن و موضع حکومت یجهان

وجود  یزن یفراحکومت یندهای، اما فرااند یضرور یاجتماع یدبازتول یها برا که حکومت ییجا یرد،گ یدرنظر م ینظام جهان

معاصر  یها عمده و حکومت یشهرها ینمعاصرند. روابط ب یفراحکومت یندهایمظهر فرا ینشهرها آشکارتر دارد. جهان

 یاسیس یایجغراف یک ،وی داعتقا به. یستقاعده مستثنا ن یناز ا یفعل یتبوده است و وضع یا هیچیدامر پ یشههم

 یلتحل یکدر  یجهان یاز شهرها یا ها را با شبکه از قلمرو حکومت یسنت یاسیس ییکفرد وجود دارد که موزا منحصربه

توانند  یم یجهان یها نظام یلتحل یقاز طر فقط یعلوم اجتماع که استآن  بر یو ،(6: 2000 یلور،)ت کند یمنفرد ادغام م

او  .حکومت دارد یر نهادهاد یراتیشدن چه تأث یکند و جهان یتعامل م یبا جهان یدرک کنند که چگونه محل یدرست به

نقطة اوج  یجهان یشهرها بارةدر یلورت یرنامد. مطالعات اخ یم« شدن یمظهر جهان ینتر یتقابل رؤ»را  یجهان یشهرها

 ؛است ییقدرت فضا ینهادها و نخبگان مختلف برا ینرقابت ب یخاول، مربوط به تار حوزة :است یقشدو حوزه از عال

 ی،تنها تجرب نه ینةزم یکمعاصر شهرها  یشبکة جهان ی،است. به اعتقاد و یجهان یشهرها ةحوزة دوم، درمورد ابعاد شبک

شهرها  ی،دار یهنظام سرما یینوپا یها سال یکند. ط یفراهم م یاسسه مق یطور بالقوه قابل سنجش برا بلکه به

ها با غصب  بودند. حکومت یاسینفوذ س ینو قدرت و بنابرا یهمراکز سرما یز،مثل ون ییبودند. شهرها یگرانباز ینتر عمده

ها عرصة  حکومت ید، بدون ترد1۹70دهة  یلدادند. تا اوا یانروند پا ینکنترل بر قلمرو به ا یجادا یلةشهرها به وس یتاهم

دوباره در حال ظهور  یجهان یها، شهرها نیاجر یفضا یریگ با شکل یلور،ها(. از نظر ت مکان یبودند )فضا یباز یاصل

 ،روابط ی،شمار اقتصاد جهان یب یوندهایها در چارچوب پ نیاجر ی. فضااند بر سر قدرت ییعنوان برندگان در رقابت فضا به

 یریگ ته است. با شکلو شکل گرف یافتهبنا شده نمود  یکه در طول فضا و به موازات اقتصاد اطالعات یو اتصاالت

وجود  امکان به ینشهرها ا یاند، برا ارتباطات شکل گرفته یکه با استفاده از تکنولوژ ییها شدن معاصر و شبکه یجهان

کسب  یخود در اقتصاد جهان یرا برا یگاهیها شده، درون شبکه جا نیاجر یها وارد عرصة فضا با شبکه یوندآمده که در پ

ها شامل دو سطح  نیاجر یفضا یلور،کند. از نظر ت یینتع یشهرها را در اقتصاد جهان یتاند اهمتو یم یگاهجا ینکنند. ا

 یوندپ یافزار نرم یزاترا به تجه یسخت افزار یزاتشده است که تجه یکابل یجهان یرساختی؛عمده است: نخست سطح ز

 یشبکه ساختارها یها سطح، گره ینکند. در ا یاطالعات را به سراسر جهان ممکن م یکیدهد و ارسال الکترون یم

است که  ییمردم و نهادها یانم یوندهاپ یاجتماع یالگوها ی؛دوم سطح سازمان ؛یابند یکه در شهرها تبلور م اند یمکان

 کروی شهرهای شبکةکتاب در  یلور(. ت4۹-47: 1۳8۹ ی،و مالک یکند )قورچ یرا ممکن م یا عملکرد جامعة شبکه
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در آغاز هزارة سوم پرداخته است.  «یکرو یشهرها»و  «ها نیاجر یفضا» یتاهم بارةخود در یها دیدگاه( به ارائة 2004)

دهندة اقتصاد  از جهان منجر شده است که نشان یدیجد یها به ارائة نقشه یاسیس یایدر جغراف یو یننو یکردرو ینا

به  یزو قدرت کشورها ن یتاهم ،اساس ینهم بر است. یکرو یشهرها یانقدرت در م یعتوز ةدر آغاز هزاره و نحو یجهان

دهندة قدرت  نشان یاز هر زمان یشدر عصر اطالعات، دانش ب معتقد است یلورشده است. ت یبند طبقه یتیکیلحاظ ژئوپل

 یها را بر مبنا آن ی،کرو یاز شهرها یسیماتر یلتحل یکدر  یلورگرفته است. ت یجا یکرو یدر شهرها یزاست که آن ن

وجود  شدن به ینابرابر از جهان یرتصو یکدهد که امروزه  ینشان م یبند دسته ینکرده است. ا یبند دسته 1و گاما ،آلفا، بتا

اند،  یدهشدن بخش یجهان ینددر فرا یا هیژو یگاهها جا که به مکان یکرو یشهرها یلةتواند به وس یآمده است که آشکارا م

کرد که در ارتباط با  ییتوان شناسا یسه منطقه از جهان را م یکردرو ینبراساس ااکنون  گذاشته شود. هم یشبه نما

 یاروپا ی،شمال یکایمرااند از:  مناطق عبارت یناند. ا یافتهجهان  یتیکیبرتر در نظام ژئوپل یگاهیشدن معاصر جا یجهان

جنوب  یایاز آس یو قسمت ،یمرکز یایاز آس ی، بخشافریقاهمچون قارة  ی. در مقابل مناطقیاآرام آس یانوسو اق ،یغرب

 ی،ندارند )قورچ یدر اقتصاد اطالعات یمناطق نقش ینا ی، چون نقاط شهراند شدن یا هیوجود دارند که درحال حاش یغرب

1۳85 :65-68.) 

، اما همة اند بزرگ یاربس یجهان یشهر تفاوت وجود دارد. شهرها ، از نظر تیلور بین شهرجهانی و جهانکلی طور به

 دارای خاص حوزة یک در جهانی سطح در که است شهری «یشهرجهان. »یستندن یکرو یبزرگ شهرها یشهرها

تواند در  یمدرن است، م یو ارتباط یربناییمستلزم دارابودن امکانات ز ینکهعالوه بر ا ،اعتبار این. باشد اعتبار و اهمیت

شهرها به  و مانند آن باشد. کالن یاستاز جمله اقتصاد، فرهنگ، س یالملل ینبر تعامالت ب یرگذارتأث یها از حوزه یکی

 ةشبک یها از گره یکیعنوان  دهند و به یرا به خود اختصاص م یگاهیجا یسمفورد پست یدر اقتصاد جهان ینکهمحض ا

 ده چندین ره از. یابند یم ارتقا «یشهرجهان» یتشهرها به وضع از کالن ،پردازند یم ینیآفر به نقش یاقتصاد جهان

آورد  یدست م را به یدر اقتصاد جهان یتفعال یزانم ینباالتر جهانی شهرهای سایر با رقابت در که شهری ،«یجهانشهر»

آن  بر یلوردهد. ت یم وضعیت تغییر «یشهر کرو»به  یپردازد از شهرجهان یم ینیآفر به نقش یمکان مرکز یکعنوان  و به

 ینظام شهر یمراتب سلسله یشناخته شوند که رأس الگوها یشروپ ییعنوان شهرها به یستیبا یکرو یشهرها» که است

گذرد ثروت، کنترل، و قدرت را در خود متمرکز  یها م که از آن ییها یانسبب جر شهرها به ینا .«اند را اشغال کرده یجهان

 یاقتصاد مل یو بندها یداز ق ییو رها یداشتن به اقتصاد جهان تعلق یبه معنا یکرو یشهرها ین،کنند. بنابرا یو حفظ م

انگر اوج قدرت بیاروپا  یدر جهان قرون وسط« شهر کالن» یلور،(. از نظر ت5۳-4۳: 1۳۹0، همکارانو  یاست )پورموسو

 ی)معروف به شهرها« شهرها کالن» ییبا شناسا یلورهاست. اما ت انگر اوج قدرت شرکتبیدر جهان مدرن  ؛است یمذهب

 یکیدر  یجهان یا یالملل ینکه در سطح ب یشهر (. هر کالن5-4: 2017 یلور،)ت کرد دنخواه تمرکز مکان روی بر( یجهان

 یرنظ ییکارکردها مرکز و قطب برتر یکعنوان  باشد و به یرگذاربتواند تأث یاستو س ،اقتصاد، فرهنگ یها از حوزه

کنگ در جنوب  بزرگ مانند هنگ یا خود )در سطح منطقه یتیکیژئوپل یدر فضا یالملل ینو کنترل ب ،سلطه ی،فرمانده

 ةشبک کهاست  بر آن یلوراست. ت یمنزلت شهر جهان یدارا یردعهده گ ( را برینالت یکایمرادر  یامیم یا یاآس یشرق

مطالعة مند به  عالقه یگرفته شده است. و یدهشدن ناد یمربوط به جهان یاغلب در مطالعات علوم اجتماع یجهان یشهرها

انجام  یعلوم اجتماع یجهان یها پردازان نظام یهکه نظر یاشتباه ـ )انبوه و متراکم( یوستهپ هم به یعنوان واحدها شهرها به

                                                                                                                                                                   
مراکز »ترتیب به  به« گاما»و « بتا»حالی است که  های تولیدی خدماتی است. این در برای شرکت« مرکز نخست»بدین معناست که شهر « آلفا» ة. رتب1

تر از سه  اختصاص به سطوحی پایین« گیری حال شکل شهرهای جهانی در»یا « شدن شواهدی برای جهانی»ها اشاره دارند.  برای این شرکت« عمده و خرد

 و حقوقی است. ،های چندملیتی مالی، تبلیغاتی، بانکی های دفاتر شرکت اساس یک ارزیابی تجربی از موقعیت بندی بر وضعیت یادشده دارد. این رتبه
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ها  آن ینکهو ا یجهان یشهرها ینبودن قدرت ب یالرا با توجه به س یجهان یدهد شهرها یم یحترج ی. ویستن ـ دهند یم

کنند،  یم برقرار تعامل جهانی نظام درون( ی)اقتصاد جهان یتواقع یاسکومت( هم با مق)ح یدئولوژیا یاسچگونه هم با مق

اند. او با رد  ها بوده سیامق یگربرتر و باالتر از د یجهان یشبکة شهرها وی، نظر از. یرد، درنظر بگلیک یکردرو یکدر 

 ینقش نهاد ییرشدن را تغ ی، جهاناند فرسایشحال  طور کامل در ها به که حکومت ،شدن یجهان حامیان یبرخ یادعا

حکومت در جهان همچنان  ینکهدهد که با ا ینشان م یجهان یها منظا تحلیل و جهانی شهرهای مطالعة. یندب یحکومت م

گرفته   انجامو مطالعات  یقاتبا توجه به تحق بنابراین،ما را محدود کند.  یاجتماع یتتواند واقع ینم یناز ا یشترقدرت دارد، ب

 یاریفت که بسیابرد و در یپ یدر نظام جهان یجهان یتوان به نقش شهرها یصراحت م به ،دان بزرگ یجغراف ینتوسط ا

و  یبه قدرت مل یدنرس یمختلف برا یها ها در عرصه یرینزاع و درگ یو حت ،یگرانباز یها رقابت ی،مل یها یشرفتاز پ

از کشورها  یاریبس یگاهجا یعدم اعتال یااعتال  و است( یجهان ی)شهرها قدرتمند یشهرها ینهم یگریبا باز یالملل ینب

ها  است که به آن یختهرا برانگ یاریمباحثات بس یقاتتحق ینا ین،است. همچن یشاننقش شهرها یروپ یدر نظام جهان

 یاشده  یجهان یاز شهرها یاریاست و بس« فوق بزرگ یجهان یشهرها»کانون توجه فقط بر  ،شود:  اوالً یاشاره م

ها وجود دارد،  در کارکرد دولت ییها ندارند. از آنجا که تفاوت یگاهیمطالعات جا ینحال ظهور در ا در یجهان یشهرها

 ؛و لندن خواهد بود یوتوک یرنظ ییتر از شهرها متفاوت یمودشدن خواهد پ یجهان یبرا یویورکمانند ن یکه شهر یریمس

جواب  یسؤاالت ب ،یند. همچنیرصورت گ یدباشند با یاییجغراف یها یژگیو و یخیقالب تار که در یشتریب یقاتتحق یاً،ثان

جواب داده شوند.  یدو با اند پاسخ مانده یب شود یجهان یبه شهر یلتواند تبد یشهر م یکمورد که چگونه  یندر ا یاریبس

توان  یچگونه م»سؤال  یبرا یجواب یدبا ،شهرها «شدن یجهان»و  «یدایشپ» یها یتئوراساس  برطور خالصه،  به

سبب  ینسودمند دارد و به هم یتیوضع یشهرجهان کرد. یینشدن را تب یشهرجهان یندهایو فرا یافت« شد یشهرجهان

 دو بین اختالفات اگرچهدارند.  یرجهانیو غ یجهان یشهرها یبند و رتبه یبند در طبقه یسع یادیز یها است که گروه

 اند مهم ویژگی یک دارایها  آن است، گرفته قرار تأکید مورد معاصر سازی جهانی شرایط تحت شهری های بررسی رویکرد

 ای سیاره شدن شهری برای. بشریت کنونی شرایط با سابقه بی رفتار: دارد وجود معاصر های دانش از بسیاری در معموالً که

 شدن شهریو  هستیم شدن شهری یندافر ةتجرب حال در ما که کند یم استدالل اصلی فرد منحصربه ادعای ،(شهر )جهان

آنچه  با مدرن ماقبل شهرهایگذشت زمان،  با بنابراین،. شود یم گیری اندازه ها قرن نه و ها هزاره در که است فرایندی

 ینتر از مهم یکی ین،(. بنابرا2017 همکاران، و تیلور ؛2016 ،تیلور) کنند مقابله گسترده طور به توانند یم بودند، آن فاقد

 یلورت یها هیاست. نظر یجهان یه است شهرهاشدمطالعه  یاسیدانان س یجغراف یانشدن که در م یجهان یها ابعاد و مؤلفه

نقش  یدارا یو درون نظام جهان اند شدن یجهان یندکه در شبکه و فرا ییدهد شهرها ینشان م یخوب و رنه شورت به

و  یادر آس یشهر یها چاله یاهقرار دارند. و اکثر س یشرق یایو آس ی،شمال یکایمرا ی،غرب یعمدتاً در اروپا اند یاساس

و  ،ساز، الگوساز، فعال، قدرتمند، ثروتمند یمچون که تصم یجهان یاند. شهرها واقع شده ینالت یکایو امر یقاافر

 ینقش شهرها درواقع،کنند.  یم یفاا یدر نظام جهان یررنگنقش پُ اند یا و حرفه ،یاقتصاد ی،نخبگان علم ةکنند جذب

 GaWC یکم یقاتداشته است. مطابق با تحق یرثأها ت در درک آن یبخش یتطور رضا به یدر اعمال قدرت اقتصاد یجهان

 اما( و 2017 یتر،پارن ؛2016و درودر،  یلور)ت شده است یلشهر در سراسر جهان تشک 500از  یشب ازشهر  یجهان ةشبک

و  ییردر تغ یرنگ کم یارنگ  یقرار دارند نقش ب ینظام جهان ةیحاش در که یزگر نخبه و یرفق یشهرها جهان یرغ یاچاله  یاهس

را  یجهان یها یاستس یو بازار اقتصاد حت یجهان یندهایفرا یجهان یدارند. درست است که شهرها یتحوالت جهان

شهرها که در اثر  ینو اطالعات و کاال در تناقض است و هم یهو گردش سرما یکنند، با مفهوم آزاد یم یریتکنترل و مد

با  یجهان یشهرها یجاددهند. پس گام اول ا یشدن را مورد تنگنا قرار م یجهان یها مؤلفه یاند برخ آمده یدشدن پد یجهان
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ها  ات حکومتمیها و تصم یتفعال یرتحت تأث )توسعه و گسترش( بعد یها گام یشود، ول یشدن برداشته م یجهان یندفرا

و حمل و نقل و  ینترنتیا یها گسترش شبکه یتی،چندمل یها شرکت یتفعال ی،ارتباط یها یرساختکردن ز هستند. فراهم

حائز  یجهان یها به شهرها آن یلاست که در رشد شهرها و تبد یمل یها دولت و حکومت یممحصول اراده و تصم یرهغ

در باالبردن  یسع یدر نظام جهان یجهان یشهرها یتوجه به نقش اساس با یددر حال توسعه با یاست و کشورها یتاهم

 هاست. آن یمنوط به نقش شهرها یافتگی به توسعه یدنخود کنند. چون رس یو قدرت شهرها یتیکوزن ژئوپل

گیرینتیجه
گوناگون وارد  یاییجغراف یها یاسدر مق یدادهااند و با کنترل رو یقدرت جهان یها شهرها کانون یکم،و یستدر قرن ب

 ی،شهر  یفضا یاسیعد سمانند بُ یبر موضوعات یزاز هر چ یشب یاسی،دانان س یراستا، جغراف ینشوند. در ا یرقابت م ایندفر

دو تن از  شورت، رنه و لوریکنند. ت یم دیشهرها تأک جهانو  ی، و اقتصاد شهریده ن ساما ی،شهروندان، حکومت محل

شدن و اقتصاد ارائه  یبر جهان دیشهر با تأک ةدربار یمهم یها لیو تحل آرامعاصر،  یاسیدانان س یجغراف نیمشهورتر

 اند. داده

 یفرمانده یاز کارکردها یسال گذشته، سهم بزرگ یکند در طول س یرغم پراکندگ کند، به یم یانجان رنه شورت ب

سلطه بر  یشهرها را برا جهان ینباز رقابت  ییاز آنکه الگو یشب ینهمچنان فقط در چند شهر متمرکز است و همچن

که در آن نظارت و سلطة  یمشهرها را مورد توجه قرار ده از جهان یا تر آن است که شبکه یقدق یم،جهان در ذهن آور

رغم  شهرها، به یبازتاب فقر است. برخ یادیتا حدّ ز یشهر یرجهانغ یگاهفقط در چند شهر متمرکز است، جا یاقتصاد

اما  یادز یاربس یتها، با توجه به جمع کنند. آن یعرضه نم یشرفتهپ یدگرخدمات تول یبرا یکه بازار یرندفقشان، چنان  اندازه

 یدار یهسرما یها چاله یاهس یچیده،پ یدگراز خدمات تول یبانیپشت یبرا یصنعت یها مجموعه یاکنندگان مرفه  نبود مصرف

سه شهر  یناند. ا یاقتصاد جهان یفرمانده یراکز تجمع کارکردهاهمچنان م یوو توک ،لندن یویورک،اند. ن یجهان ةیشرفتپ

سه شهر  ینتر از ا ییندهند. پا یبورس سراسر جهان را به خود اختصاص م یو ستد در بازارها داد یها تیفعال یشترینب

 ین،کنند. بنابرا یعمل م یجهان ةینفوذ سرما یمنفرد همچون نقطة اصل یدر کشورها یمل یمراکز فرمانده ی،بزرگ جهان

چند مرکز  یهست که دارا یزن یدنیهمچون س یملّ یموجود است، مراکز جهان یسه شهر بزرگ جهان ینکها یندرع

 یو محلّ یا از دفاتر منطقه یاریاست و تعداد بس یجهان یها ها و شرکت بانک یاستر یبه شکل دفترها یجهان یفرمانده

 .یجهان یها شرکت

 یها اقتصادها هستند که در آن یتیحائز اهم یها سو شهری مقیا ،مقیاس جهانی، ملیسه که است  آن بر تیلور

مشکل فائق آمده است و امور  یناست که بر ا ینا یلورت یمطالعات شهر یاصل ةجاذب ی،طور کل است. به یمتجل یجهان

 یاز شهرها یسیماتر یلتحل یکدر  یلوردهد. ت یقرار م یجهان یدار یهسرما یجار ةطور قطع درون توسع را به یشهر

نابرابر از  یریدهد که امروزه تصو ینشان م یبند دسته ینکرده است. ا یبند و گاما دسته ،آلفا، بتا یها را بر مبنا آن یکرو

 ینددر فرا یا هیژو یگاهها جا که به مکان ی،کرو یشهرها یلةوس تواند به یوجود آمده است که آشکارا م شدن به یجهان

 ییتوان شناسا یسه منطقه از جهان را م یکرد،رو یناکنون براساس ا گذاشته شود. هم یشنما اند، به یدهبخششدن  یجهان

اند از:  مناطق عبارت یناند. ا یافتهجهان  یتیکیبرتر در نظام ژئوپل یگاهیشدن معاصر جا یکرد که در ارتباط با جهان

و  ی،مرکز یایاز آس ی، بخشافریقاهمچون قارة  یمقابل مناطق . دریاآرام آس یانوسو اق ی،غرب یاروپا ی،شمال یکایمرا

در اقتصاد  یمناطق نقش ینا ی، چون نقاط شهراند شدن یا هیوجود دارند که در حال حاش یجنوب غرب یایاز آس یقسمت

ها در روند  ملت -و نقش دولت یگاهمدرن معرف جا ییها هیدپد یگاهدر جا یجهان یشهرها ین،بنابرا ندارند. یاطالعات
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 یده سازمان یکارساز برا یو راهبردها یدجد یبا طرح الگوها ،. امروزهاند یاسیو س یتعامالت و مناسبات اقتصاد ةتوسع

مطالعات در   به کانون یجهان یشهرها یژهو هشهرها، شهرها و ب یکو استراتژ یاسینقش س یشو افزا یشهر یفضا

 ین،پردازند. بنابرا ینقش م یفایالملل به ا یندر نظام ب یاساس یگرانباز عنوان هاند و ب شده یلتبد یاسیس یایجغراف

دار باشند. را عهده یجهان یشهرها یزبانیند تا ما در تالش ی،مل یها دولت

 منابع

 ، سژئوپلیتیـک  ةنامـ  فصل ی،جهان یشهرها کالن یتیکیژئوپل یینتب ،1۳۹0 ،قهرمان ی،و رستم یمرتض ی،قورچ ی؛موسیدس ی،پورموسو .1

 .1ش ، 7

ـ مبنـا و تأک  یـی دارا کردیبا رو یا محله داریپا ةتوسع یها تاسیبر س ی، مرور1۳8۹ ،یعل ،و سلسله هیرضازاده، راض .2  یهـا  هیبـر سـرماا   دی

 .4، ش هنر دانشگاه ةنام فصل ،یو کالبد یاجتماع

 جنگ. یعال ةتهران: دور یان،نور یننسر ة، ترجمجهانی تحول جغرافیاهای ،1۳8۳ یکل،و واتس، ما یتر، پ یلورت ی؛جانستون، ار. ج .۳

: تهـران  ی،فـرد و رسـول اکبـر    یشگاهیزهرا پ ة، ترجمسیاسی جغرافیای بر ای مقدمه ،1۳86 یکل،ما ،و وودز یسجونز، را ین؛جونز، مارت .4

 انتشارات دانشگاه تهران.

و  یاسـی س یـای شـهر در جغراف  ةمطالعـ  ،1۳۹7 ،نـرجس  ینی،عباس و  حسـ یدسـ  ی،احمـد  یاشـار؛  ی،ذک ؛مرجان یعی،بد ؛کامران، حسن .5

 .56، ش ایران جغرافیایی انجمن یالملل ینب ةنام بر نظر گاتمن و کاکس، فصل یدبا تأک یتیکژئوپل

 جغرافیایی انجمن المللی بین ةنام فصل یی،و چرا یتیشهر، چس یاسیس یای، جغراف1۳۹7 ،نرجس ینی،مرجان و حس یعی،بد ؛کامران، حسن .6

 .58، ش ایران

 .مقدم، تهران: نشر اختران یعارف اقوام ة، ترجمسرمایه شدن شهری ،1۳87 یوید،د ی،هارو .7

 هران.رساله جهت اخذ مدرک دکترا، دانشگاه ت ،ژئوپلیتیک و سیاسی جغرافیای در شهر پدیدة تبیین ،1۳۹7 ،نرجس ینی،حس .8

 .41 ، شراهبرد ةنام فصل، یقادر شرق افر یادگراییبن یریگ ها و شکل نیاجر یفضا ،1۳85 ی،مرتض ی،قورچ .۹

، شهر اقتصاد ةنام فصل یابی، یبا استفاده از ابزار استراتژ یفرامل یها شهرها در عرصه رقابت کالن ،1۳8۹ ،جواد ی،و مالک یمرتض ی،قورچ .10

 .7ش 

 سمت.تهران: ، جغرافیایی سیاست و سیاسی جغرافیای ،1۳۹2 یروز،مجتهدزاده، پ .11

 مسلح. یروهاین یاییانتشارات سازمان جغرافتهران: ، ترجمة دره میرحیدر، سیاسی جغرافیای در نو های دیدگاه ،1۳7۹ یچارد،ر یر،مو .12
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