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ABSTRACT 

Introduction: Various criteria are used to measure the degree of development and globalization of cities. Despite 

extensive efforts to determine criteria for recognizing and distinguishing these cities, so far, a single theoretical and 

empirical basis for recognizing global cities has not been provided. One of the basic and important ways to know the 

characteristics of global cities and the degree of movement of cities towards development and globality is the 

descriptions and indicators provided by different researchers. 

Objectives: The importance of this research is due to the fact that by emphasizing the ideas of John Friedman, it 

shows the ways to achieve development and progress, and according to the prominent criteria of the global city, it 

smoothes the movement towards the global city. 

Methodology: This is a fundamental research with a descriptive-analytical method of expressing and examining the 

theories presented by the prominent researcher John Friedman, about the characteristics of global cities and how to 

reach a global city. Friedman believes that the three global cities of London, New York and Tokyo, with their large 

economic holdings, have taken the commanding role and the top of the urban hierarchy.  

Result and Discussion: Based on the results of the research, it can be said that the city should show its dynamism. 

Any metropolis that can be influential at the international or global level in one of the fields of economy, culture and 

politics and as a superior center and pole can assume functions such as international command, domination and 

control in its geopolitical space. To have the status of a global city. 

Conclusion: cities; They should be transformed into economic and social systems in the spatial organization, and the 

movement towards development and finally a global city is based on having three basic indicators, which are: 1- the 

activity of the central offices of companies, 2- financial centers, 3- detailed cities or link.  
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    چکیده
برای سنجش میزان توسعه و درجه جهانی شدن شهرها از معیارهای گوناگونی استفاده می شود. با وجوود تو ش هوای گسوترده بورای  مقدمه:

نشوده اسوت. تعیین معیارهایی برای شناخت و تفکیک این شهرها، تاکنون مبنای نظری و تجربی واحدی برای شناخت شهرهای جهانی فوراه  

یکی از راههای اساسی و مه  برای شناخت خصوصیات شهرهای جهانی و میوزان حرکوت شوهرها بسووی توسوعه و جهوانی بوودن، توصویفات و 

 شاخصه هایی است که توسط محققان مختلف ارائه می شوند.

بوه توسوعه و پیشورفت  را نشوان موی دهود و اهمیت این تحقیق از آنروست که با تاکید بر اندیشه های جان فریدمن راه هوای رسویدن   :هدف

 باتوجه به معیارهای برجسته شهر جهانی، حرکت بسوی شهر جهانی را هموار می سازد.

 تحلیلی درصد بیان و بررسی نظریه های ارائه شده توسط محقوق برجسوته جوان فریودمن،-این تحقیق بنیادی با روش توصیفی :یشناسروش

پیرامون مشخصه های شهرهای جهانی و چگونگی رسیدن به شهر جهانی است. فریدمن معتقد است سه شهر جهانی لنودن، نیویوورو و توکیوو، 

  با در دست داشتن اقتصادی بزرگ نقش فرماندهی و رأس هرم سلسله مراتب شهری را به خود اختصاص داده اند.

ن گفت: شهر باید ویژگی پویابودن خود را نشان دهود. هور ک نشوهری کوه در سون  بوین المللوی یوا با استناد به نتایج تحقیق می توا: هاافتهی

 جهانی در یکی از حوزه های اقتصاد، فرهنگ و سیاست بتواند تأثیرگذار باشد و به عنوان یک مرکز و قنب برتور، کارکردهوایی نظیور فرمانودهی،

 را برعهده گیرد، می تواند دارای منزلت شهر جهانی باشد.  سلنه و کنترل بین المللی در فضای ژئوپلیتیکی خود

حرکت بسوی توسعه و درنهایت شوهر جهوانی بور هایی اقتصادی و اجتماعی در سازمان فضایی تبدیل شوند و شهرها؛ باید به نظام :یریگجهینت

 .شهرهای مفصلی یا پیوند-3راکز مالی، م-2فعالیت ادارات مرکزی شرکت ها، -1اساس داشتن سه شاخص اساسی است که عبارتند از: 

 

ژه  فریدمن، شهر جهانی، جهانی شدن، اقتصاد، سیاست ها:کلیدوا
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 مقدمه
که این اصطالح از زمان  باشدیمشهری معاصر، دیدگاه توسعه پایدار شهری  یزیربرنامه یهادگاهید نیترمهماز 

اجتماعی،  یهاحوزهیکپارچگی ملزوم در  عنوانبهو در حال حاضر  افتهیتوسعهگزارش کمیته کمیسیون برانت لند 

نیروی  شدنیجهان فراینددر این راستا،  (.224 ،1398ران، )رضویان و همکا شودیماقتصادی و محیط زیستی دیده 

یاسیسمهم و مظهر قدرت اقتصادی و  ییهامکان . جهان شهرها،دیآیمبشمار شهرهای سراسر جهان  در توسعهمهمی 

ی (، انبوهی از مطالعات صورت گرفت که در پ1990)دهه نخستین  یهاسال( و 1980) دههپایانی  یهامهروموم. در اند

سراسر جهان در سطحی بنیادی، جهانی در شهرهای تولید حتی جدولی ساده از کل شناسایی جهان شهرها بودند. 

محققان برای سنجش میزان جهانی بودن شهرها از معیارهای (. 24 ،1396است )شورت،  برزمانکاری بسیار مشکل و 

مشکالت برای دستیابی به معیارهایی  نیترمهم. از ماهیت اقتصادی دارند هاآنکه اغلب  کنندیمگوناگونی استفاده 

جامعیت و چه  ازنظرچه  یموردبررسمناسب دربارۀ همه شهرهای  یهادادهشهرهای جهانی، نبود  یبندرتبهجامع برای 

که تاکنون  ییهاتالشبا  .است یشهر جهانهمانندی بین شهرهای مختلف و نبود اجماع نظر کافی درباره خصوصیات 

، هاشاخصاهمیت معیارها و  باوجودو تکامل هستند.  توسعهدرحالشهرهای جهانی نیز  یبندرتبه، معیارهای شدهانجام

و توصیف کیفی از خصوصیات شهرهای  شدنیجهانبر رابطۀ بین شهر و  هایبررسدر حوزۀ شهرهای جهانی، عمدۀ 

باید توجه اما ؛ شده است یشهر جهان یریگشکلکمی برای  یهاشاخصو توجه کمتری به ارائۀ  افتهیتمرکزجهانی 

شهرهای خود را به سمت  خواهندیمدارد که  مسئوالنیو  هادولتکمی، اهمیت زیادی برای  یهاشاخصداشت که 

و... هم  یطیمحستیزاجتماعی، اقتصادی،  یهاشاخصامروزه  .(239 ،2005)کای و کیت،  دهدایت کنن بودنجهانی 

و از سویی دیگر معیاری  یافتگیتوسعهبرای سنجش درجه  یالهیوس توسعهدرحالهم در جوامع  و افتهیتوسعهدر جهان 

و معیارها ابزار سنجش  هاشاخص. شودیمتوسعه شهری محسوب  یهابرنامهجهت سنجش میزان موفقیت و ناکامی 

د و همچنین مسیر حرکت تصویری از یک جامعه را به دست آور توانیمبرای وضعیت یک جامعه است و به کمک آن 

. در ابدییمضرورت  یزیربرنامهدر مرحله شناخت، ارزیابی و  هاشاخصبنابراین، اهمیت معیارها و  جامعه را تعیین کرد؛

 .و... باشد یاقتصاد در مقیاس کوچک باید متناسب با شرایط محیطی، اجتماعی، ژهیوبه هاشاخصاین میان معیارها و 

این معیارها نمایانگر میزان پیوستگی شهرها با فضای جهانی و رتبه جهانی بودن  بر اساسهرها ش یبندرتبه، جهیدرنت

 است. شدهانجامجهانی بودن شهرها  یبندرتبهمتنوع و متعددی برای  یهاتالش، تاکنون گریدیعبارتبهاست.  هاآن

با یکدیگر  ییهاتفاوت، مورداستفاده یهادادهجم و انواع و ح یبندرتبهمعیارهای  ازنظر هایبندرتبهاین  کهییازآنجا

 معتبرترینیکی از در این مقاله به  مشکل است.مختلف  یهایبندرتبهدارند، لذا امکان مقایسۀ جایگاه شهرها در 

، شهرهایی که به درواقع. شودیماشاره  انجام شده است فریدمنجان توسط که اخیر های جامع در دهۀ  یهایبندرتبه

و  حرکت کنند توانندیمشهرهای جهانی  یسوبهدر حوزۀ اقتصادی دست یابند  ژهیوبهاساسی  یهاشاخصهامترها و پار

شهرها با مسائل کشمکش هستند.  یگاهدر این میان شهرهای سیاسی جهان برای دریافت این رتبه درحال رقابت و 

یت زندگی مواجه هستند. مطابق گزارش سازمان ملل اقتصادی و کیف-دستیابی به توسعه اجتماعی منظوربه یادهیچیپ

جمعیت دنیا  درصد 70از  شیب ،2050سال  در و کنندیمجمعیت در شهرها زندگی  درصد 50از  شیب ،2008در سال 

، گسترش فناوری تأثیر بسیاری بر رشد شدنیجهاندر عصر  (.148 ،1398نسترن و پیرانی، شوند )یمساکن شهرها 

شامل اصولی است که (؛ CDS) توسعه شهری. (2013،2گروه آی تی یو تی،گذاشت )سعه پایدار شهرها و تو جانبههمه

. بر این اساس شهرهای پایدار شهرهایی هستند که این چهار ویژگی را داشته شودیمشهرهای پایدار از آن یاد  با عنوان

شهر از زندگی  یمندبهرهمسان برای شرکت و ه یهافرصت: قابل زندگی باشند؛ یعنی همه شهروندان آن دارای باشند

بانک  ازنظرباشند؛ یعنی  یبانک .باشند جانبههمه یگذارهیسرمارقابتی باشند؛ یعنی دارای اقتصادی پویا، درآمد و  .باشند

 یخوببه دارای سیستم مالیات شهری و مالی کارآمدی در استفاده از منابع درآمدی خود باشد. ستیبایمجهانی، شهر 

برنامه از منظر کارشناسان شهری سازمان ملل متحد،  (.201 ،1397علی اکبری و کماسی، شوند )یممدیریت و اداره 
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عبارت است از بلند پروازانه و  هاآن نیترمهممشترکی دارند که  یهامشخصه توسعهدرحالشهری کشورهای  توسعه

ان نظام قانونی و ساختار سازمانی منسجم، کمبود منابع مالی غیرواقعی بودن و عدم مالحظه امکانات واقعی اجرایی، فقد

شهری شامل گسترش بازار  یهانیزمکاربری  یهاچالشو دانش فنی، عدم مشارکت شهروندان،  هامهارتو نارسایی 

بری ، فقدان معیارها و استانداردهای مناسب کارهانیزمدر نظارت بر  هادولتغیرقانونی زمین و مستغالت، ناتوانی 

 .(Gunder & Hillier, 2007, 39 .(طرح جامع ازجملهکنونی شهرها  یهاطرحو ناسازگاری  یریناپذانعطافمسکونی، 

و محورهای عمده توسعه شهری را بررسی  هاشاخصو کماسی در پژوهشی در رابطه با توسعه شهری،  یاکبریعل 

 (.1شکل ). اندکردهخود را مشخص  ظرموردنشهر  یبندرتبه هاشاخصهو با توجه به این  اندکرده

 
 محورهای عمده مطالعاتی در سند راهبرد توسعه شهری .1شکل 

 (200 ،1397و کماسی،  یاکبریعلبرگرفته از: )
 

در مطالعات شهری با عنوان ، یافتگیتوسعهبا توجه به میزان گذشته مفهوم جدیدی از شهر  دو دههدر یکی 

هرچند هنوز دربارۀ تعریف دقیق و تعیین معیارهای شهرجهانی اتفاق نظری به دست رواج یافته است. « شهرجهانی»

جدید اطالعات، ارتباطات مخابراتی، سهولت نقل و انتقاالت افراد و  یهایآورفنمورد که  نیدر انیامده است، ولی 

 نظراتفاق، انددادهرا افزایش برخی شهرهای جهان  ینیآفرنقشاهمیت و  جهیدرنتکاالها و ... دامنۀ فعالیت شهرها و 

 یهاهیسرماو انتقال سریع  ییجاجابهاقتصاد عالوه بر تسهیل در  شدنیجهان ندیبرآنسبی ای وجود دارد. در این راستا، 

جدید از  یاشبکهارتباطات و اطالعات، تبادل دانش، نیروی انسانی در مرزهای بین کشورها موجد  یهایفناورخارجی، 

 (.52 ،1396سرور، است )شهری جهان شده  مراتبسلسلهم شهرهای جهانی در شهرها به نا

القی در نقطۀ ت رودیمکه تصور  عبارت از شهری استساسن، در کتاب شهر جهانی خود، معتقد است: شهر جهانی؛ 

ردیسم جایگاهی اینکه در اقتصاد جهانی پست فو محضبهنیز  شهرهاکالن (.Sassen, 2003, 8)باشد نظام اقتصاد جهانی 

به  شهرکالن، از پردازندیم ینیآفرنقششبکه اقتصاد جهانی به  یهاگرهیکی از  عنوانبهو  دهندیمرا به خود اختصاص 

جهانی را مورد  یشهرها(، 1996سال )( و هال در 1915سال )پاتریک گدس، در  .ابندییمارتقا  «شهر جهانی»وضعیت 

، مقر تجارت ملی و یالمللنیبشهرهای جهانی را مراکز قدرت سیاسی ملی و  هاآن. قراردادندشناسایی و تبیین 

 یهاحوزهتخصصی پیشرفته در انواع مختلف در  یهاتیفعال، محل استقرار بانک داری، بیمه و خدمات مالی، یالمللنیب

، یجمعارتباط یهارسانه، متفاوت پزشکی، حقوقی، آموزش عالی، علم و تکنولوژی، اطالعات، تقاضا و عرضه، انتشارات

نقاط  عنوانبهکه  برشمردند هاآنوابسته به  یهاتیفعالمراکز تولید و مصرف انبوه، مراکز هنر، فرهنگ و تفریحات و 

شورت، شهرهای جهانی،  ازنظر (Taylor, 2004, 21(.کنندیممبادی کشورهای خود و بعضًا کشورهای همسایه عمل 
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 ,short, 2004) هستنداجتماعی و تجاری  یهاهیسرماتماس بین فردی و مراکز انباشت متراکم  یهاشبکه یهامکان

14). 

که خصوصیات  داندیماقتصاد جهانی آن در  یگرتیهداخصیصه شهرجهانی را کارکرد  نیتریجوهر، 1آنتونی کینگ

 (.)King, 1991, 25بخشد یم هاآنغرافیایی اساسی به ج –سیاسی 

ارتباطات و  یهایآورفنبا نگرش به تأثیرپذیری شهرها از و  داندیما با شهر اطالعاتی مترادف کاستلز، شهرجهانی ر

درواقع، (. 462 ،1380کاستلز، کند )یمنه یک مکان بلکه یک فرایند تلقی  را اقتصاد اطالعاتی، شهرجهانیظهور 

تجاری  مستقیم وارد چرخۀ طوربه هاآنمراکز نوآوری، تولیدات  عنوانبهشهرهای جهانی، شهرهای پویا هستند که 

تیلور، معتقد است که شهرهای جهانی سبب رشد اطالعاتی، علمی و خالقیت بین بخشی،  .شوندیمکشوری و جهانی 

 .(Taylor, 2004, 17) شوندیمید کاالهای خدماتی جدید تول براثر

شهرها در کشورهای  شدنیجهانواهد مچنین، حجم عمدۀ ادبیات و الگوهای موجود شهر جهانی، برای سنجش شه

نخستین این پدیده  یهانمونهرا که در ارتباط با  ییهاچارچوبتا  کندیمتالش  هاآنو بررسی وضعیت  توسعهدرحال

قرار  موردتوجه. این در حالی است که موفقیت این شهرها نیز عمدتاً بر اساس معیارهای غربی، کاربردبه  ایجاد شدند،

. در مقابل، شودیمو شهر، یاد  شدنیجهانصطالحاً از این جریان، تسلط و تحکم غربی در حوزۀ مباحث که ا ردیگیم

که  یینهادهارشدی از محققان معتقدند، ارتباط میان مفهوم شهر جهانی با موضوعات قدرت، بازیگران و  در حالگروه 

است. بر این اساس،  شدهگرفته کمدستاالت محلی، ، با اغراق همراه بوده و زمینه و احتمکنندیمدر سطح جهانی عمل 

 تجربۀ شهرهای جهانی غرب بر اساسا ، مناسب است تتوسعهدرحالشهرها در کشورهای  شدنیجهاندر فرایند تحلیل 

 ,Timberlake etal) ، حرکت نمودمتفاوت( یامدهایپابعاد، آثار و  جهیدرنتمتنوع و  یهاتیظرفو  هاتیموقع، هانقش)

 به همکنند. این نظارت بر کالف مراکز نظارت عمل می عنوانبهنقاط اتصالی هستند که  شهرها جهان (162 ,2014

شهرها فصل مشترک میان فضای ، جهانعالوهبهشود. های اطالعاتی و مالی و جریان فرهنگی اعمال میوابسته جریان

(. جغرافیدانان سیاسی، جهان شهرها را با اقتصاد 359 ،1383جانستون و دیگران، شوند )محلی و جهانی محسوب می

مراکزی برای  عنوانبهاز این شهرها  هاآنقرارمی دهند.  یموردبررس هاآنجهانی با تأکید بر کارکردهای فرماندهی 

داری، حساب ازجملهخدمات تولیدی،  ژهیوبهتولید خدمات تخصصی  یهامکانو کنترل،  یسنخهمجدید  یهانظام

. سه شهر لندن، نیویورک و توکیو با توجه به موقعیتی راهبردی که دارند، موتور اندادکردهیالی و مشاوره خدمات م

 عنوانبهجهان شهرها بایستی » ،(2005) لوریتپیتر  ازنظر. (12 ،2004شورت، آورند )یدرمحرکت اقتصاد جهان را به 

. مجتهد زاده «اندکردهم شهری جهانی را اشغال نظاشهرهایی پیشرو شناخته شوند که رأس الگوهای سلسه مراتبی 

نظام بازار  شدنیجهانظهور پدیدۀ جهان شهرها؛ مؤید این حقیقت است که اقتصادی شدن نظام جهانی و معتقد است: 

اقتصادی  –سیاسی  خودمختار ینیآفرنقشزیادی از حاکمیت اقتصادی کشورها را از میان برده و  یهاجنبهآزاد 

سال و همکارانش در پژوهش خود در  یپور موسو(. 56 ،1381زرگ را گسترش داده است )مجتهد زاده، شهرهای ب

و قدرت را در خود متمرکز و  ، ثروت، کنترلگذردیم هاآنکه از  ییهاانیجراین شهرها به سبب  ، معتقدند:1390

اقتصاد ملی  یدوبندهایقهانی و رهایی از به معنای تعلق داشتن به اقتصاد ج جهانیبنابراین، شهرهای ؛ کنندیمحفظ 

 (.43-53 ،1390و دیگران،  یپور موسواست )

، جهت هاشرکتنظیر تعداد خدمات تولیدی و دفاتر مرکزی  ییهاشاخصجغرافیدانان سیاسی، از ، یطورکلبه

یمسیاری از کشورها موجب اعتالی جایگاه ب یبندرده. این کنندیمو ترسیم نقشه شهرهای جهانی استفاده  یبندرده

توجه فقط بر  کانون اوالً -: شودیماشاره  هاآنکه به  . هرچند این تحقیقات مباحثات بسیاری را برانگیخته استشود

ظهور در این  در حالاست و بسیاری از شهرهای جهانی شده و یا شهرهای جهانی « شهرهای جهانی فوق بزرگ»

جغرافیایی باشند، باید صورت  یهایژگیوتاریخی و  در قالبکه  قات بیشتریثانیًا، تحقی-مطالعات جایگاهی ندارند 

                                                           
1 - Anthony King 
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یبتبدیل به شهری جهانی گردد  تواندیمبسیاری در این مورد که چگونه یک شهر  جوابیبگیرند. همچنین سؤاالت 

باورند که باید  نیبه راشهرها  شدنیجهانپیدائی و  یهایتئورخالصه،  طوربهو باید جواب داده شوند.  اندماندهپاسخ

شهرجهانی  را تبیین کرد. شدنیجهانیافت و فرایندهای شهر « شهرجهانی شد توانیمچگونه »جوابی برای سؤال 

شهرهای جهانی و  یبندرتبهو  یبندطبقهزیادی سعی در  یهاگروهوضعیتی سودمند دارد و به همین سبب است که 

 (Doel, & Hubbard, 2002, 353)دارند  یجهان ریغ

 شناسیروش
 –ای است و در قالب روش توصیفی این پژوهش، بنیادی و نظری است. منابع آن مشتمل بر متون اسنادی و کتابخانه

 یبندرتبهشهر شدن و  برجهانبا توجه به متغیرهای اساسی که  شودیماست. در این مقاله کوشش  شدهمیتنظتحلیلی 

 یاجهینتاندیشمند بزرگ جان فریدمن، به یک استنتاج عقالنی و یک  یهاپژوهشبر  دیتأکاست، با  رگذاریتأثشهرها 

 در عرصه کشوری و جهانی برسیم. میتعمقابل

 و بحث هاافتهی
 جان فریدمن ۀشیبر اندتأکید  شهر با شدنیجهانمیزان توسعه شهر و 

هشی ارائه داد. این مفهوم همانا اقتصاد دستور کار پژو ۀمثاببه(، مفهوم شبکۀ جهانی شهرها را 1982) 2جان فریدمن

شدن سرمایه و  یالمللنیبو شهرنشینی بود. وی، الگوهای شهرنشینی را به  یدارهیسرمارابط جهانی  حلقهسیاسی 

را شناسایی کرده است که شهرهای  یایشهرجهانی  مراتبسلسلهو  انددادهبازسازی شهر را به بازسازی اقتصاد پیوند 

ر آن هستند. وجه بارز این شهرها وجود مراکز نظارت و مهار اقتصاد جهانی، با توجه به تمرکز خدمات جهانی در صد

مسکن، نخبگان فراملّی و ساختگاهی در بازسازی چشمگیر اقتصادی، اجتماعی و مادی  هیتهتولیدگر، تحرک باالی 

. فریدمن، این شهرها را در مقام اندیجهانمصرف و یکپارچگی  یهایدئولوژیاو  هافرهنگاست. شهرهای جهانی ذخیرۀ 

، سانفرانسیسکو، نیویورک، لندن، پاریس، رانشتات، فرانکفورت، آنجلسلسشهرهای جهانی شناسایی کرد: توکیو، 

 دربارهاین شهرهای جهانی را بیش از آنکه اثبات کند،  ...، مکزیکوسیتی وکنگهنگزوریخ، قاهره، بانکوک، سنگاپور، 

شهر و تأثیرات آن بر شهرها، تعاریف  شدنیجهانکه با تشدید فرایندهای  یادورهبنابراین، در ؛ اده استحکم د هاآن

. فریدمن، شهرجهانی را مکان استقرار مراکز بزرگ ابندییم شدنیجهاننیز ارتباط بیشتری با پاسخ شهرها به  یجهان

مهم،  یهاکارخانه، استقرار وکارکسبسریع خدمات با رشد  یالمللنیبفراملی، مؤسسات  یهاشرکتمالی، ادارات 

در تعریف فریدمن، به ماهیت  (.320ص  ،1986فریدمن، کند )یمم و جمعیت زیاد توصیف مه یونقلحمل یهاگره

از کل جهان برای  ترکوچکبعد، شهرجهانی را فضایی  یهاسالدر  ،اقتصادی شهرها بیشتر از قبل توجه شده است. وی

 ،1995فریدمن، کرد )فضاهای شهری بزرگ با تعامالت اقتصادی و اجتماعی فشرده معرفی  ،ایه و همچنینانباشت سرم

ص  ،1982، 3)فریدمن و ولف داندیمجهانی بودن شهرها ضروری  را در بررسی سطحدو موضوع  فریدمن، (.25ص 

 (2 شکل) (.159

                                                           
2-Fridman World City Theory 
3 - Friedman &Wolf, 
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 از نظر فریدمن جهانی بودن شهرها سطح .2شکل 

 

، لذا نظریۀ قراردادو در قالب نظریه، شهر جهانی را مورد تبیین و تحلیل  تریعلم طوربهجان فریدمن،  کهییازآنجا

بسیاری از تحقیقات بعدی تعریف او از این شهرها نیز وجه بارز اه جامع مورد تبیین قرار گرفت و دیدگ عنوانبه ،وی

 را در مورد ماهیت و نقش شهرهای جهانی فهرست نمود: باهممن هفت مضمون مرتبط شد. فرید

 

 
 در مورد ماهیت و نقش شهرهای جهانی از نظرفریدمن باهممضمون مرتبط  هفت .3شکل 
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وی  نظرازشهرهای جهانی  پایگاه اقتصادی دارد و عنوانبهبنابراین، باید گفت: تفسیر فریدمن، ریشه در ادراک شهر 

 ,Fridman) هستند تا بازیگران هامکاناجتماعی در سازمان فضایی هستند که بیشتر نمودی از  –اقتصادی  ییهانظام

سازمانشهرهایی هستند که در قالب یک نظام فضایی  افتهیتوسعهگفت: شهرهای  توانیماین اساس،  بر (.22 ,1995

 یانقشه. فریدمن، در راستای نظریۀ خود پردازندیماد جهانی به ایفای نقش اقتص یهاگاهگرهیا  هاکانون عنوانبه افتهی

 –با یک محور شرقی  –آسیا، آمریکا و اروپای غربی -از یک نظام ارائه نمود که پیرامون سه زیر نظام متمایز جغرافیایی

نیویورک، لندن و پاریس  بود که در آن شهرهای برتر؛ یعنی توکیو، لس آنجلی، شیکاگو، افتهیوندیپغربی به هم 

دادن به مراکز  تیبااهمسلسله مراتبی مناقشه برانگیز و  یبندسطح، فریدمن، در یک ازآنپساصلی بودند.  یهاگاهگره

 کرد یبنددسته)فضایی( جدید جهانی، شهرهای جهانی را در دو سطح مرکزی و پیرامونی  کارمیتقسکنترل سرمایه در 

(Beaverstock et al, 1999.) 

جدید از نیروی کار  یالمللنیب یبندمیتقسجدید را یک نو بیانیه فضایی یا شکل ظاهری از  یهاستمیسفریدمن، این  

 از: اندعبارتکه  کندیمبیان  ترمنسجمو  وستهیپهمبه . همچنین، او برای تأیید این ایده، هفت فرضیۀ خود راداندیم

بنابراین، ؛ دیآیممتغیر به شمار  نیترمهم، متغیر اقتصاد شوندیممحسوب  دیاقتصا یهادهیپدشهرها  کهیمادام. 1

فضایی جدید نیروی کار خواهند داشت دو  یبندمیتقسهمگرایی در اقتصاد جهانی و نقش و عملکردی که شهرها در 

در نقش  ژهیوبه . تغییر در عملکرد شهرهاشوندیمشهری محسوب  یهاستمیسعامل مؤثر در هرگونه تغییر در ساخت 

 مادرشهرها در سیستم جهانی، متأثر از موارد زیر است:

 جهت و حجم انتقال سرمایه؛ 

 تقسیم فضایی عملکردهای مالی، مدیریتی و تولیدی؛ 

  اقتصادی. یاهیپا یهاتیفعالساختار شغلی 

یمنقاط محوری شناخته  وانعنبهجدید از نیروی کار، شهرهای اصلی  یبندمفصلفضایی و  یبندسازمان. در فرایند 2

 جهانی نامید. یشهرها توانیم. این شهرهای کلیدی یا نقاط بنیادین را شوند

 هاآنتولیدی و اشتغال  یهابخش. عملکرد جهانی کنترل و نظارت در شهرهای جهانی مستقیماً به ساختار و پویایی 3

 .گرددیبرم

 .ندیآیمجهانی به شمار  یهاهیسرما. شهرهای جهانی، شهرهایی بزرگ و عظیمی برای تمرکز و همگرایی 4

 .شوندیمشناخته  یالمللنیبدر سطوح ملی و  هامهاجرتمقصد  عنوانبه. شهرهای جهانی 5

 فضایی است. یبندقطبدر  ژهیوبهاقتصادی  سمیتالیکاپ. ساخت شهرهای جهانی خود نشانی از وجود نظام 6

 .بردیمرا باال  هادولتاجتماعی  یهانهیهز. رشد شهرهای جهانی 7

 از: اندعبارتکه  کندیم یبندمیتقسبه سه سطح توسعه  ازنظرفریدمن، کشورهای جهان را 

 

 
 توسعه ازنظر ن در رابطه با سطوح کشورهای جهاننظر فریدم .4شکل 
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جهانی  یهاستمیرسیز. فریدمن، شوندیمهرهای جهانی فقط در کشورهای مرکزی و نیمه پیرامونی یافت بنابراین، ش

 از: اندعبارتکه  کندیم یبندمیتقسزیر  صورتبهرا نیز  یامنطقه

 . زیرسیستم جهانی آسیا شامل توکیو و سنگاپور؛1

 ؛آنجلسلسشیکاگو و  . زیرسیستم جهانی آمریکا شامل شهرهای اصلی و مرکزی نیویورک،2

 . زیرسیستم جهانی اروپا شامل لندن، پاریس و دره راین.3

 .و ارتباطات و محدوده شبکۀ خطوط هوایی استوار است ونقلحملبر  یبندمیتقساساس این 

 .دهدیمشهری جهان را براساس فرضیات هفتگانه فریدمن نمایش  مراتبسلسله ،1جدول 

 1جدول 

 فرضیات هفتگانه فریدمن بر اساسن شهری جها مراتبسلسله

 شهرهای کشورهای نیمه پیرامونی شهرهای کشورهای مرکزی

 شهرهای درجه دو شهرهای اصلی شهرهای درجه دو شهرهای اصلی

 ژوهانسبورگ سائوپائولو بروکسل لندن

 بوینس آیرس میالن پاریس

 ریودوژانیرو  وین رتردام

 کاراکاس مادرید فرانکفورت

 مکزیکوسیتی سنگاپور تورنتو زوریخ

 هونگ کونگ میامی نیویورک

 تایپه هوستون شیکاگو

 مانیل سن فرانسیسکو لس آنجلس

 بانکوک سیدنی توکیو

 سئول

  Fridman (1985) برگرفته از:

کۀ شهری شب دهندهلیتشکنحوۀ ارتباط بین شهرهای اصلی و فریدمن از کشورهای جهان  گانهسه یبندمیتقس، 5شکل 

 .دهندیمجهان نمایش 

 
 نحوۀ ارتباط بین شهرهای موجود در شبکۀ شهری جهان .5شکل 

 Fridman (1985) برگرفته از:

نشان  (2نهایی فریدمن از شبکۀ جهانی شهرها براساس عملکرد مورد انتظار آنها را در جدول شماره ) یبندمیتقس

 :شودیمداده 
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 2جدول 

 شهر جهانی 30فریدمن از  یبندسازمان

 اقتصادی جهان شهرهای
شهرهای فراملی با 

 چندملیتی یهاشرکت

شهرهای مهم و تأثیرگذار 

 ملی
 یامنطقهشهرهای مهم 

 لندن

 نیویورک

 توکیو

میامی )دریای کارائیب و 

 آمریکای التین(

 لس آنجلس

 فرانکفورت

 آمستردام

 سنگاپور

 پاریس

 زوریخ

 مادرید

 مکزیکوسیتی

 سائوپائولو

 سئول

 نیسید

کاسایی در  یامنطقه)کوبه اوزاکا 

 ژاپن(

 سن فرانسیسکو

 سیاتل، هوستون

 شیکاگو، بوستون

 ونکوور، تورنتو

 مونترال، هونگ کونگ

 مانیل، بارسلونا

 مونیخ، دوسلدورف

 

شده است.  یبندمیتقس یامنطقهتا سطوح  یالمللنیب، از سطوح هاآن، نقش شهرها و میزان تأثیرگذاری 2جدول  در

. برخی انددادهشهر جهانی لندن، نیویورک و توکیو، نقش فرماندهی و رأس هرم سلسله مراتبی را به خود اختصاص  سه

خود  یاقارهدر منطقه  یالمللنیببرخوردارند و دارای نقش  یامنطقهاز نقش جهانی  آنجلسلسدیگر نظیر فرانکفورت و 

. در این راستا، فریدمن ابدییمه سطوح ملی و منطقه گرایش هستند. به همین ترتیب، سطوح سیستم و نقش شهرها ب

 یهایتکنولوژهستند.  شدنیجهانشهرهای جهانی محصول جدید فرآیند آن به  شدنلیتبدتوسعه شهر و ، کندیمبیان 

ین ترکیب اقتصادی شده است. ا یهاتیفعالو انباشت  ییتمرکززدااطالعات منجر به  یآورفنجدید، ارتباطات مخابراتی و 

فضایی و یکپارچگی جهانی نقطه عزیمتی است که موجب پیدایش نقش استراتژیک جدیدی برای شهرهای عمده و 

 که ذاتاٌ از مراکز بانکداری و تجاری سنتی متفاوت هستند. همچنین گونه جدیدی از شهرها گردیده است

ی از کره زمین تأثیر گذاشته است، ولی بر شهرهای مختلفی در گسترۀ وسیع شدنیجهان: گرچه کندیموی، بیان 

در عرصۀ اقتصاد جهانی هستند و وزن  خصوصبه شدنیجهانبا فرایندهای  یتریقوبرخی شهرها دارای پیوندهای 

در نظریۀ شهر جهانی  موردعالقه. شناخت این شهرها همواره از محورهای مطالعاتی انددادهژئوپلیتیکی خود را افزایش 

 بوده است.

 یبندرتبهبودن شهرها و  با وجود تنوع در معیارهایی که در مطالعات مختلف برای تعیین سطح جهانی ،جهیدرنت

 یبندرتبه، معیارهای پرکاربرد برای دیآیبرماز تعاریف شهرهای جهانی  کهچنانآناست و  قرارگرفته مورداستفاده هاآن

 شهرهای جهانی شامل:

 تعدادفراملی، مراکز مالی و  یهاشرکتتعداد نمایندگی  یهاشاخص بر اساس) اقتصاد جهانی نهیدرزمالف: فعالیت 

 جهانی، ارزش بازارهای سهام، وضعیت انتقال پول به خارج از کشور(. یهابانک

 ( است.یالمللنیبب: پذیرایی از مسافران کاری و تفریحی )بر اساس تعداد خطوط پروازی و پروازهای 

جتماعی ساکنان شهرها با خارج از سرزمین مادری خود )بر اساس وضعیت استفاده از ا یوستگیپهمج: میزان به 

 اینترنت و ارتباطات مخابراتی با خارج از کشورها(.

در شهرها در مقیاس  برگزارشدهعلمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی  یهاشیهماو  هاکنفرانسد: میزبانی 

معیارها نمایانگر میزان پیوستگی شهرها با فضای جهانی و رتبه جهانی بودن شهرها بر اساس این  یبندرتبهجهانی. 

موجب افزایش جریان اطالعاتی بین  هاآنارتباطی و استفاده فراوان از  یهایآورفنتوسعۀ  معتقد است: یو است. هاآن

مختلف شده است. این  و مراکز فعالیت هاشرکت، هاگروهشهری جهانی بین افراد،  یهاشبکه یریگشکلشهرها و 
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در سراسر جهان و نیز برقراری روابط  شدهپراکندهاقتصادی  یهاتیفعالمدیریت  کنندهلیتسه ۀتوسعدرحال یهاشبکه

 .(6شکل ) ن فردی در ورای مرزهای ملی هستندبی

 

 
 شهرهای جهانی یبندرتبهپارامترها برای  نیپرکاربردتر .6شکل 

 

سطح اول و دوم  یهاگروهسلسله مراتبی را شامل هسته  صورتبهنظام شهرهای جهانی  یهانمونهیکی از نخستین 

است. با چنین  شدهارائهکه توسط فریدمن  دهدیمنشان  هاآنمراکز نیمه پیرامونی سطح اول و دوم و نیز ارتباطات 

شده است که بر خروج مستمر  یگذارهیپاوابستگی، مکتبی نظریه  برهیتکنگرشی و براساس همین جریان مازاد و با 

سرنوشتی ظاهراً محتوم و عاملی  عنوانبهبه سطوح باالتر  توسعهدرحالمازاد از شهرها و مراکز شهری کشورهای 

، از آن یاعدهتأکید دارد که  یماندگعقبدر ناممکن شدن توسعه در این کشورها و علت اصلی وابستگی و  کنندهنییتع

 .اندادکردهینیز « انگلی»و « مولد»در قالب رابطۀ 

بر  ییهامراتبسلسلهادبیات غالب در حوزۀ شهرهای جهانی گرایش به ثبت  گفت: توانیمبا توجه با نظریات فریدمن 

دارد. این موضوع  شدنیجهانمرکزی برای فرماندهی و کنترل نیروهای  عنوانبهتوانایی یک شهر در عملکرد  اساس

وجود دارند که  شدنیجهاناذعان نشود، داللت بر این دارد که شهرهای دیگری در فرایند  صراحتبهتی اگر همیشه ح

بزرگترین و »شهرهای جهانی؛ بنابراین، ؛ رندیگیمفرماندهی و کنترل قرار  منابعی هستند که مورد کنندهفراهم

قرار دارند و مرکز ثقل اقتصادی و بعضًا سیاسی و  جهان یهادستورالعمل رأسشهرها در جهان که در  نیترمکمل

. بر باشدیم ،«در جهان هستند یامنطقهافزایش قدرت  یهاستونموتور محرک توسعه ملی و  هاآنفرهنگی هستند. 

مرکزی است که از آن طریق پول،  عنوانبهآن  یهاتیفعالفضایی از شهر، مربوط به  یبندمفصلاساس تحقیق طرح 

اقتصادی بین مناطق حومه و اقتصاد جهانی به آنجا سرازیر  یبندمفصلروابط  جهیدرنتکارگران، کاال و غیره  اطالعات،

 .دهدیمسلسله مراتبی قرار  یهاردهفضایی، شهرها را در  یبندمفصلمعیار این  .شوندیم
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 فضایی شهرها یبندمفصل .7شکل 

 

 یریگجهینت

سرمایه  انیجرشدت( بزرگی و 1: )اندداکردهیپ یروزافزونی جهانی در دوران کنونی به سه دلیل اهمیت شهرها

( 3)  در اقتصاد جهانی نامتمرکز. هاتیمسئولجهت متمرکز نمودن کنترل و فرماندهی  روزافزون( احتیاج 2جهانی. )

 براثرمیالدی  80مشاهداتی است که در دهۀ  هیابر پفنی برای صنایع مالی و تجاری. این مباحث  یهارساختیزلزوم 

 زیانگشگفترشد صنایع مالی و تجاری اتفاق افتاد. بعدها، توسعۀ مجدد این شهرها همچنین وابسته به گسترش 

تنوع در معیارها و پارامترهایی که در مطالعات مختلف برای  باوجودفرهنگی و اطالعاتی بود.  یهاشرکتو  هارسانه

از تعاریف شهرهای  کهچنانآناست و  قرارگرفته مورداستفاده هاآن یبندرتبهجهانی بودن شهرها و تعیین سطح 

س رأشهرهای جهانی شامل مواردی هستند که در  یبندرتبهبرای  هاآن، پرکاربردترین دیآیبرمجهانی توسط فریدمن 

فریدمن، فرضیۀ شهر جهانی را ارائه داد و در ، هددیمنتایج تحقیق نشان داشتن اقتصاد پیشرفته و پیشگام است.  هاآن

کند. شهرهای تکیه می« جنبه اقتصادی شهر»، بر قراردادرا مورد تبیین و تحلیل « شهر جهانی»قالب یک نظریه، 

اقتصادی هستند. این شهرها  یدادوستدهافرهنگی و  یهاجنبشفراملی،  وانفعاالتفعلجهانی در سطح جهان در بطن 

مهم تحوالت اجتماعی و اقتصادی تلقی  یهامکانو  و نقاط ارتباطی جامعه جهانی اندیجهاناندهی اقتصاد مراکز فرم

، شیکاگو، نیویورک، لندن، پاریس آنجلسلسو شهرهای توکیو، هستند نقاط کانونی اقتصاد جهانی این شهرها . شوندیم

و « مرکز فرماندهی» شهرهای جهانی کهییازآنجا. ندشویممحسوب شهری جهانی  مراتبسلسلهرا مراکز سطح اول  ...و

هایی اقتصادی و نظامشهرها؛ باید به گفت:  توانیمبنابراین، ؛ اندشدهفیتوصدر مرکز ثقل شبکه جهانی شهرها  شدهواقع

بر اساس داشتن سه شاخص  شهر جهانی توسعه و درنهایت یسوبهحرکت و تبدیل شوند اجتماعی در سازمان فضایی 

 .شهرهای مفصلی یا پیوند-3، ز مالیکمرا-2، هاشرکتفعالیت ادارات مرکزی -1از:  اندعبارتساسی است که ا
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