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  سست پيوندهایها و هچالسياه

 1ی جهانیهای شهردر شبکه
 

 2جان رِني شورتنويسنده: 

 4قهرمان رستمي -3دکتر مرتضي قورچي :ترجمه

 

 
 چکيده

تبيين  7«مراتب شهري جهانيسلسله»در را  6«پيوندهاي سست»و  5«اهچالهسياه»ي حاضر مفهوم مقاله

اند که در قلمداد شدهميليون نفر جمعيت  3به عنوان شهرهاي بزرگي با افزون بر  «هاچالهسياه»کند. مي

خدمات »پردازد که بندي مياين مقاله به نوعي طبقه جايي ندارند. 8«شهرهاي جهاني»بندي طبقه

 چنينگيرد. همبه کار مي 10«جهاني شهر منزلت»براي تعيين را به عنوان شاخصي  9«ي توليديپيشرفته

-گاه آنمرتبط با تبيين جاي شناسايي شده و عقايد مشروطِ 11«غيرجهاني بزرگشهرهاي » در اين مقاله،

بر مبناي يک هاي جمعيتي و داده 12«يابيارتباط»هاي مربوط به وار ارائه شده است. دادهها فهرست

-شهرها مورد استفاده قرار گرفته ميان پيوندهاي سست شناختبه منظور  13«يونرگرسي يتحليل ساده»

بيني شده ها پيشاساس جمعيت آن بر تر از سطحي است کهپايين هايابي آناند. شهرهايي که ارتباط

 بود.

                                                 
1 . Black Holes and Loose Connections in the Global Urban Network. 

نام جان. رنی به  The Professional Geographerی ( مجله295 -302، صفحات )56( 2)ی در شماره 2004این مقاله در سال 

به قلم همین نویسنده، با  47-56در صص. « Global Metropolitan»ی با عنوان شورت به چاپ رسیده است و چون بعدها در کتاب

جان رنی شورت قبالً استاد  اصالحاتی به طبع رسید، لذا با تطبیق هر دو نوشته به انجام ترجمه همت گمارده شد. شایان ذکر است که

 ریلند در بالتیمور امریکا است.اکنون استاد سیاست عمومی دانشگاه مدانشگاه سیراکیوز نیویورک بود و هم
2 . John Rennie Short 

مركر   «الملر  و دیللماسری شر ریروابر  برین»مدیر گرروه ژووهشری . دانشجوي مقطع دكتراي جغرافیاي سیاسي دانشگاه تربیت مدرس و 3

  .chi@yahoo.commghur: Email  -ری ي ش ر ت ران، ش رداري ت رانمطالعات و برنامه
-برنامره وي مركر  مطالعرات ری ی ش ری، كارشناس دفتر امور نخبگران و  كرارگروه ترفلی  و ترجمرهرشد جغرافیا و برنامه. کارشناس ا4

 .ymail.com@g.rostami: Email -ری ي ش ر ت ران، ش رداري ت ران
5 . black holes 
6 . loose connections 
7 . global urban network 
8 . world cities 
9 . advanced producer services 
10 . world city status 
11 . large non-world cities 
12 . connectivity 
13 . simple regression analysis 

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t788352615
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 مقدمه

در  رتباط هستند.با هم در ا ،متفاوت هاينسبت و هابه شيوه هامكاناست.  نابرابريند آيك فر «شدنجهاني»

 ماتمركز دارند،  1«گراي جهاني شدننقاط هم» گيرياندازهبر  ،اخير []با اين مبحث ادبيات مرتبط غالباً ،حالي كه

رسد توسط برخي نظر مي شهرهايي كه به شناساييبر  ،به جاي آنديد را تغيير داده و  يزاويهتا  در صدديم

 م.يتمركز كن اند،كنار گذاشته شده 2«يشدن اقتصادجهاني»تر پيشرفته اشكال

ي ايدهدر مورد  ديگري قابل توجه هايپژوهش( 1991) 4( و ساسن1984، 1966) 3به دنبال كارهاي اخير هال

 دهي اقتصاد جهانيمراكز فرمان ياين شهرها به مثابهبراي  اين محققان، .صورت گرفته است «شهرهاي جهاني»

سه مشكل اساسي در اين با اين حال، اند. پردازي كردهنظريهعقايد و  افرادها، كاال ي حياتي جريانهايو كانون

 5چه كه شورت و ديگرانتوسط آن ي مزبورحوزه اولين مشكل اين است كهوجود دارد.  پژوهشي يحوزه

مانع ها ادهد نقص شود.محدود مي كنند،ميشهرهاي جهاني  پژوهش 6«پليدراز كوچك »به عنوان از آن ( 1996)

را  قاتيكار تحقي ،طيفي از شهرهادر  7«شهريت جهاني»تحقيق براي ، اين كه شود. دوممي ناب پردازياز نظريه

شهرها و  ميان پيوندبحث  اين عمدتاً است و  داده سوق 8«جهاني يهاسلسله مراتب شهر»س أربه سمت 

است. درک ما  كردهمحدود  «جهانير كردهاي شهكار»از  ايدامنهطيف كم منحصر به تحقيقرا به جهاني شدن 

 بر 9«شهري جهاني شدن اثرات» معطوف به كشف فقط ،داريبا جانب ،«جهاني شدن و شهر»ميان  پيوندهاياز 

 «شهر جهاني»شهري كه به عنوان  آميز است، چرا كهاين ايده اشتباه است. بوده 10«شهرهاي بزرگ جهاني»

شدن صرفًا برگزيده اين . در واقع، باشد «ارتباطات جهاني» فاقد لزوماً چنين نيست كهنشده است، برگزيده 

شهري كه به عنوان شهر جهاني به عبارتي، اقتصاد جهاني است.  دهيكاركردهاي كنترل و فرمانمرتبط با 

در باشد و دخيل هاي جهاني كاالها و خدمات جريان فعال در شكليتواند به برگزيده نشده است، هنوز مي

بر گفته پيش تحقيقاين كه  . سومخدمت كند عقايدو  افراد، سرمايهجريان  به عنوان كانوني براي ،عين حال

 شناسايي ،كه اين در حيناما،  است. كز يافتهتمر 11«جهاني پيوندهاي»از  و مستنداتي رکاجوي مدوجست

                                                 
1 . converging points of globalization 
2 . economic globalization 
3 . Hall 
4 . Sassen 
5 . Short et al 
6 . dirty little secret 
7 . global cityness 
8 . global urban hierarchy 
9 . urban impacts of globalization 
10 . big world cities 
11 . global connections 



 4 

سخن  يدازهسكوت به اندر واقع  مهم است.نيز  «ارتباطات ضعف» شناساييشهرهاي جهاني مهم است، 

، تحليل ه. در اين مقالكنندبه كرات بحث مي «يند جهاني شدن و توسعهآفر» يها دربارهجذاب است. آن

جهاني ارائه شده شهري سلسله مراتب  پيوندهاي سست يكها و جهت شناسايي سياه چاله ،هادادهمقدماتي 

 است.

 

 ها چالهسياه

 ي، همهبا اين حالاند. جهاني شده ،ترين سطحباالكه در  هايي هستندآن 1«يترين شهرهاي جهانبزرگ»

تر و كم بزرگبسيار شهرهاي »شناسايي  به منظور (.1999 ،)تيلور شهرهاي جهاني نيستند ،شهرهاي بزرگ

ي مراكز عمدهجمعيتي براي  ارقام، ين مجموعهنخست داده با هم تلفيق شدند. يدو مجموعه ،2«شدهجهاني

آمدترين ترين و روزوي در دسترساست.  در دسترس قرار گرفته (2001) 3وفتوسط برينككه  است پرتراكم

، ارائه اندشده بنديرتبهجمعيت  ميزانجهان كه بر اساس  سراسرشهري  هايمجموعهجمعيتي را براي  ارقام

نيويورک با  ،و پس از آن ميليون 34توكيو با جمعيت ، «ي شهريترين مجموعهبزرگ»بر اين اساس، . كندمي

مناطق كالن ». ارقام جمعيتي براي نفر استميليون  20.4سئول با جمعيت  سپس ميليون و 21.5جمعيت 

ارقام جمعيتي  يهاي ملي در تعريف شهر، مقايسهاست. عالوه بر اين، تفاوت برانگيزشك به وضوح 4«شهري

-رقم ، همگيوفكارقام جمعيتي برينكرده است. اين حقيقت كه  شواردبراي شهرهاي كشورهاي متفاوت را 

به ترتيب به عددهاي  -هندوستان بمبئيلوس آنجلس آمريكا و  مرتبط بابراي مثال ارقام  -اند، گرد شده هايي

جالب توجه  يشناسيبايياين عمل شايد از نظر ز .جاي ترديد داردگرد شده اند،  16650000و  16700000

، با النه به شكل ايده گرفته شوندمحتاطانه به كار  ستيارقام بايلذا اين  ت.اما از دقت الزم برخوردار نيس باشد،

 آمارها را دارا هستيم.بهترين  اين وجود، ما

جهاني شدن و گروه تحقيقاتي »هاي شهرهايي كه توسط با داده خاصهاي جمعيتي براي شهرهاي داده

 شها پراكن(. آنGAWC ,2002) انددهمقايسه ش توليد شده،[ GAWC]يا به اختصار  5«شهرهاي جهاني

-ماتريسي از داده( و 2001، )تيلور طيف وسيعي از شهرها را بررسي كردند سطحپيشرفته در  يتوليدخدمات 

حقوقي و  يو مشاوره و بيمه داريداري، تبليغات، بانكحساب هايشركت در حوزه 100شهر و  316هاي 

چنين اين گروه هم. شناسايي كردند متمايز مستقلدفتر  15حداقل  با هاييها شركتند. آنتوليد نمودمديريتي 

لندن را  ؛ يعني6«شهر ترينارتباطپر»كه حداقل يك پنجم  . شهرهاييتشخيص دادندشهر را  316ارتباط ميان 

                                                 
1 . The very largest cities in the world 
2 . less globalized 
3 . Brinkhoff 
4 . metropolitan areas 
5 . Globalization and World Cities (GAWC) Research group 
6 . the most connected city 
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شهر جهاني تعيين  123اي با مجموعهشهرهاي مزبور،  .به عنوان شهرهاي جهاني شناسايي شدند بودند، دارا

ورستاک و يپنجاه و پنج شهر مورد استفاده در تحقيق ب اي ازه شبكهك 2001ند )نگاه كنيد به تيلور و ديگران، شد

 پرازدحامنيستند و به ندرت در جهان  مطلوبها باز را مبناي كار خويش قرار دادند(. داده (1999) 1ديگران

هاي دادهترين مجموعه معقول يكي از گروه[]اين  يندهاي اجتماعي وجود دارند، اماو فرآ اجتماعي مشاهدات

اي از ها شبكهي جهاني مورد تعريف آنهاشهر ي. شبكهكنندمي به ما عرضهرا  2ي جهانيهاشهر يشبكه

-چون جريانهم ،هااي ديگر از جريانمجموعهما است. اگر و در خدمت آن پيشرفته  يمالداري كاربري سرمايه

اين شد. مي شناساييي بسيار متفاوت اشبكه كرديم، اكنونميرا انتخاب  سالح يا دارو، وجوه، انهاي مهاجر

. يابدجريان مي شدن و شهرهاي جهانيجهاني يشبكه از ميان است كه پيشرفته يتوليدخدمات عمل ي نتيجه

 ماليداري سرمايه ي حائزشهرهاي،  [GAWC پژوهشي مورد انتخاب گروه] GAWCشهرهاي جهاني 

 هستند.پيشرفته 

وجود دارد. بيست شهر بزرگ  GAWC پژوهشي گروه شهرهاي بزرگ و شهرهاي جهاني پوشي ميانيك هم

توكيو، نيويورک، سئول،  .است GAWC پژوهشي گروه فهرست شده توسط برينكوف، هماننقل 

ست ي هستند كه در فهريهاشهرهمان  نخست، زرگبشش شهر  ، به عنوانزاكا و لوس آنجلسومكزيكوسيتي، ا

در  بيش از حد، دارند. برخي شهرها به دليل كوچك بودن جاي GAWC  پژوهشي گروه شهرهاي جهاني

قابل توجه  3«يجمعيت يآستانه»يك  بايستي دارايپيشرفته  يتوليدخدمات  .جايي ندارند گروهاين  فهرست

 گروه فهرستر توانند دبه دليل كوچكي بيش از حدشان نميبرخي شهرها  پس آشكار است كه ند.باش

آن دسته از  ( فقط1-1جدول ) ،4ي جمعيتياثر اندازه كاستن از اين . برايگيرندقرار  GAWC پژوهشي

ديگري قرار جمعيت بيش از سه ميليون نفر و  يكي :باشند كند كه دو معيار را داراميرا فهرست  ييشهرها

نتايج متفاوتي در ست و موقتي ا . رقم جمعيتيGAWC پژوهشي گروهجهاني  شهرهايدر فهرست نداشتن 

ي ارائهبراي  بزرگي يهستانرقم آ اما در اين حال، .شودميحصول متفاوت  يآستانه صورت استفاده از يك

هم داراي كه كند ميفهرست شهرهايي را  (1-1). جدول شودسبي از شهرهاي بزرگ فراهم ميتعريف منا

اين شهرها، در نيستند.  GAWC پژوهشي گروهجهاني  هرهايدر فهرست شاند و هم ي مدنظر جمعيتيآستانه

اين  ي. همهكنيماز آن ياد مي 5«جهان سوم نشينيشهر»تحت عنوان ما كه  گر چيزي هستنديانب مقياس كالن،

 تاپايين پايين و درآمد  دارايهاي بانك جهاني اقتصادهايي قرار دارند كه بر مبناي شاخصچارچوب شهرها در 

 (.2001)ند هستمتوسط 

 

                                                 
1 . Beaverstock et al 
2 . global city network 
3 . population threshold 
4 . population size 
5 . third world urbanization 
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 شهرهاي غيرجهاني بزرگ (:1) يشماره جدول

 شهر جمعيت کشور شهر

 تهران
 داكا

 خارطوم
 چونگكينگ

 كينشازا
 الهور

 حيدرآباد
 پترزبورگسن

 تيانجين
 ناگويا
 بغداد

 اسكندريه
 احمدآباد

 رَنگون
 ووهان

 بِلو هوريزونت
 هَربين

 شِنيانگ
 الجزيره

 گواداالجارا
 پوسان
 اَبيجان

 نمِدِلي
 پونا

 گرهپورتو آلِ
 چِنگدو
 مونتِرِي
 يانگپيونگ

 فونيكس
 هرسيف

 آنكارا
 سالوادور

 كالي
 چيتاگونگ

 نانجين

 ايران
 بنگالدش

 سودان
 چين
 كنگو

 پاكستان
 هندوستان

 روسيه
 چين
 ژاپن
 عراق
 مصر

 هندوستان
 ميانمار

 چين
 برزيل
 چين
 چين

 الجزاير
 مكزيك

 ي جنوبيكره
 ساحل عاج

 كلمبيا
 هندوستان

 يلبرز
 چين

 مكزيك
 ي شماليكره

 امريكا
 برزيل
 تركيه
 برزيل
 كلمبيا

 بنگالدش
 چين

10700000 
9950000 
7300000 
6750000 
6150000 
5950000 
5850000 
5550000 
5450000 
5150000 
4950000 
4850000 
4650000 
4650000 
4500000 
4450000 
4350000 
4350000 
3950000 
3950000 
3950000 
3850000 
3850000 
3850000 
3650000 
3550000 
3550000 
3550000 
3450000 
3450000 
3400000 
3200000 
3150000 
3100000 
3050000 
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 كه رقيب هستند چنديك يا داراي فضاي ملي  در سطح  ، زيراشهر جهاني نباشد ،يك شهر بزرگممكن است 

 ي فاقد منزلتشهرهاي بزرگ 2ريهو اسكند 1د. ناگويانكنميعمل  «اي براي ارتباطات جهانيدروازه»به عنوان 

. نيز در آن جاي دارندبه ترتيب توكيو و قاهره  قرار دارند كه 3«نظام شهري ملي»يك شهر جهاني هستند كه در 

خواهند به ما ميها كه اغلب اقتصاددان سهولتي نيستن و ملي به آدر حالي كه ارتباط بين اقتصادهاي شهري 

ي جهاني متأثر از حضور ساير هايابي شهرارتباط ،به عبارتي .كنندوانمود ميملي تِر آمارهاي بقبوالنند يا بيش

 ( از طريق1) يشماره جدولي هااين تاثير، داده لحاظ نمودنبراي ملي مشابه است. ي شهرها در اقتصاد فضا

نوان به ع، يك شهر رقيب ديگرشان، در نظام شهري ملي ،GAWC از نظر گروه پژوهشيحذف شهرهايي كه 

در نهايت،  است. ( ارائه شده2) يشماره جدول ، درتلخيصحاصل اين  .داشتند، تلخيص شد شهر جهاني

دوم شناسايي شدند: يكي جمعيت باالي سه ميليون نفر؛  را رعايت كرده بودند،يازده شهر كه سه معيار 

تن يك شهر مشابه همتا نداشسوم به عنوان شهر جهاني؛ و  GAWC گروه پژوهشي شناسايي نشدن توسط

با جمعيت  4تا چيتاگونگگرفته ميليون نفر  10.7شان. اين شهرها از تهران با جمعيتي معادل ديگر در سطح ملي

ي مبني بر اين كه چرا اين شهرهاي بزرگ از منزلت شهر جهاني د. داليل متعددنشوميليون نفر را شامل مي 3.1

 و طرد شدن، پذيريعدم ريسكفقر، فروپاشي، كنيم: ا مطرح مير پنج موردما  برخوردار نيستند، وجود دارد.

 .كردن متمقاو

ي كه ياههبا وجود انداز ،بازتابي از فقر است. برخي شهرها ،جهاني شهر دارا نبودن منزلت كالن،در مقياس 

هاي هچالها سياه. آنحتي فاقد يك بازار براي خدمات توليدي پيشرفته هستندكه  فقيرنددر حدي ، دارند

كنندگاني كه تا انبوهي دارند، اما از وجود مصرفجمعيت  شوند كهجهاني محسوب ميي پيشرفتهداري سرمايه

 .اندبهرهد، بيناي كه خدمات توليدي سطح باال را مورد حمايت قرار دهحد كافي مرفه باشند و يا صنايع پيچيده

در كشورهاي ( 2)ي شمارهجدول  موجود در شهر هشت شهر از يازده اًتقريببر مبناي شاخص بانك جهاني، 

بانك . جاي دارند به پايين متوسط ي كشورهايي با درآمدطبقهدر  )تهران، بغداد و الجزيره(مورد و سه  درآمدكم

 به باال متوسط، پايين متوسط بهپايين،  يطبقهبه چهار كشورها را  ،درآمد ناخالص مليي سرانهجهاني بر مبناي 

اند. پايين قرار گرفته يطبقهدر دو ( 2) يشماره جدولموجود در شهرهاي  يهمه تقسيم كرده است.و باال 

نشان داده شده است. اين شهرها در برخي از ( 3) يشماره در جدولي درآمد ناخالص ملي سرانهمطلق  ارزش

ي درآمد ناخالص سرانه كه است 6[كنگوكشوري ]پايتخت  5اكينشاز .اندفقيرترين كشورهاي جهان قرار گرفته

 .دالر بود 110انگيز ترق، رقم 2000 آن در سال 7ملي

                                                 
1 . Nagoya 
2 . Alexandria 
3 . national urban system 
4 . Chittagong 
5 . Kinshasa 
6 . Congo 
7 . gross national income per capital 
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 (1ها )چالهسياه(: 2) يشماره جدول

 جمعيت کشور شهر
-جايگاه در طبقه

 پذيريريسكميزان  بندي بانک جهاني

 تهران
 داكا

 خارطوم
 كينشازا
 الهور
 بغداد

 رَنگون
 الجزيره
 اَبيجان
 يانگپيونگ

 چيتاگونگ

 يرانا
 بنگالدش

 سودان
 كنگو

 پاكستان
 عراق

 ميانمار
 الجزاير

 ساحل عاج
 ي شماليكره

 بنگالدش

10700000 
9950000 
7300000 
6500000 
5500000 
4950000 
4650000 
3950000 
3850000 
3550000 
3100000 

 متوسط به پايين
 پايين 
 پايين
 پايين
 پايين

 متوسط به پايين
 پايين

 متوسط به پايين
 پايين

 ينپاي
 پايين

 باال
 قابل توجه
 بسيار باال

 باالترين حد
 باال

 باالترين حد
 باال
 باال

 قابل توجه
 بسيار باال

 قابل توجه

 

 

 

 (2ها )چالهسياه (:3) يشماره جدول

 پذيريريسكميزان  )دالر امريکا( ي درآمد ناخالص مليسرانه شهر

 تهران
 داكا

 خارطوم
 كينشازا
 الهور
 بغداد

 رَنگون
 هالجزير
 اَبيجان
 يانگپيونگ

 چيتاگونگ

680/1 
370 
310 
110 
440 

n/a* 
n/a* 
580/1 
600 

n/a* 
370 

162 
141 
181 
182 
171 
182 
158 
151 
141 
178 
141 

n/a*غير قابل دسترس : 
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 بود.دالر  370 آندرآمد ناخالص ملي ي سرانهكه  قرار دارند، كشوريونگ در بنگالدش؛ يعني و چيتاگ 1داكا 

جمعيت اعظم بخش  دالر بود. 240/5ي درآمد ناخالص ملي جهان، سرانهميانگين  2000كه در سال در حالي 

)از نظر  گيرمتوسط چشم يكنند. اين شهرها فاقد يك طبقهزندگي مي هابيغولهفقيرند و در اين كشور شهري 

شدن تا زماني كه نيبدون توجه به جها شهرنشيني،نوشتن از  و يك اقتصاد شهري پيشرفته هستند. مصرف(

با توجه به  فقط شهرنشينياند، درست نيست. شايد شهرها در برخي از اشكال ارتباط جهاني سهيم يهمه

-جريان شكل بهشدن شكل اين جهانيممكن است تر باشد. يك اصطالح صحيح ياقتصادگزينشي شدن جهاني

 يشرفته نيست.پوليدي تخدمات  ميانه باشد، اما به شكل ارتباطات ومهاجرت و وج هاي

شاهد  اًتقريبدر آن كه آميز وجود دارد فاجعهبلكه مواردي از نقصان  ،در اينجا نه تنها مواردي از فقر بومي

كاهش  شاهدا و كينشاز 3، خارطومهاي اخير، براي مثالبوده است. در سال 2«مدني يجامعه»فروپاشي كامل 

ن دو . ايءاند تا استثناو آشفتگي اجتماعي بيشتر هنجار بوده نقش قانون و هرج و مرج اجتماعي بودند. جنگ

اند و توسط اهدافشان از درون متالشي شده ها وخواستهي كه براي همه هستند شهرهايي گرنمايان ،شهر

را  4«قطع ارتباط جهاني»، اجتماعي ناهنجاري مستمر. اندشدهيا كنار گذاشته  رها شدهداري جهاني سرمايه

 كند.يتقويت م

 اين گونه دهد.شوند را توضيح نمينار گذاشته ميكه چرا برخي شهرها ك و هرج و مرج اجتماعي، اينفقر 

فقدان متعاقب گذاران و توسط سرمايه پذيريريسك عدم ي وابسته بهكاركردتا حدي ، «جهاني طردشدن»

يك  وجود دارد. 6«ريسكگيري هانداز»براي  5«جهاني يسنجه»پيشرفته است. تعداد زيادي  يتوليدخدمات 

 world markets)كند توليد ميدر اقتصادهاي ملي را  پذيريميزان ريسك ابزار سنجششركت خصوصي 

country analysis 2002) .لوگزامبورگ ناچيز پذيريريسكسطح كشور را از  185 ،2002براي سال ها آن( 

-ريسكاين طبقات اند. كرده بنديرتبه( 185ي در رتبه ان)افغانست نهايتبي پذيريريسكسطح تا  (1ي در رتبه

شهرها  ياست. همه نشان داده شده( 3)ي شمارهدر جدول  7مطلق هايارزشو ( 2) يشماره در جدول پذيري

نهايت بي ريسكها به سمت آن 8عدديهاي اند و ارزشبندي شدهطبقه نهايتبي و باالتوجه، قابل ريسكبا 

 ،پذيريريسكسطح تواند معطوف به مقصود باشد. باال بودن مي پذيريريسك درکاست.  اشتهانحنا د شاخص

ف ما، . براي اهدادارد، باز ميشودمي پذيريريسكه خود سبب افزايش ميزان ي كارتباطاتايجاد ها را از شركت

 د.نكنع ارتباط جهاني خلق ميبراي قط يدهند كه شرايطاي از ارتباطات را نشان ميدر شبكه ايباريكهها داده

                                                 
1 . Dhaka 
2 . civil society 
3 . Khartoum 
4 . global disconnect 
5 . global metrics 
6 . risk rating 
7 . absolute values 
8 . numerical values 
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 ، شهرهايي هستند كه1يونگيانگتهران و پ ،مثال به عنوانكنند. يفا ميهاي ملي نقش مهمي اايدئولوژيچنين هم

تشويق  يدارسرمايهي پيشرفتهاقتصادهاي  را باارتباطات اقتصادي جهاني  ،شانهاي مليايدئولوژي هادر آن

 يكرهموجود نبود،  2000ها براي سال هاي درآمدي آنداده ي كهه سه كشور. اين تصادفي نيست ككرده استن

هاي اي دادهمقايسه انجامجهاني  يشبكهاز  در آن زمان خارج هاكشور . اينبودند 2مارشمالي، عراق و ميان

، از نوع سياسي و . اعتقادات بنيادگرايانهاي جهاني قرار داشتندون از ديگر گفتمانبير چهچنان ،المللي بودندبين

در مورد ايران به دليل ترس از  . اين امراست «داري جهانيسرمايه نفوذ»مقاومت در برابر  صدد درمذهبي، 

 با اين حال،. است «داريسرمايه يسلطه»ترس از به دليل لي شما يو در مورد كره 3«عقايد سكوالري اشاعه»

ثير فراگير يابند كه مقاومت در برابر تأدر مي گيرند،ميموضع  يشدن اقتصادنيجها در مقابلشهرهايي كه 

اي بر روي ديوار نوشته 2001شدن فرهنگي به خصوص در ميان جوانان دشوار است. در تابستان سال جهاني

-مي مدونا»كه به زبان انگليسي نوشته شده بود:  شده ميشهر تهران ديد دولتي هاي ساختمانيكي از  ديوار

 .4«پرستمت

از شهرهاي  آرمانيچهار نوع  (4ي )شمارهابتدايي است. جدول  يمرحله ها درچالهپردازي در مورد سياهنظريه

 .8و شهر مقاومت كننده 7، شهر طرد شده6، شهر فروپاشيده5جهاني را فهرست كرده است: شهر فقيربزرگ غير

را فهرست كرده  9هاوارهبرخي مثال ورمزبدهد. جدول نشان مي 2003ا پيش از تهاجم سال ن جدول بغداد راي

تر شهرهاي بيان شده در جدول نوع وجود دارد و در واقع بيش ارتباط آشكاري ميان اين چهاراست. در اينجا 

ساني به آ 10«فروپاشي اجتماعي»گرايش به  .هستندعناصري از هر كدام از اين چهار نمونه را دارا ( 4ي )شماره

را متقاعد كند  11«دارهاي ضدسرمايهايدئولوژي»تواند اغلب افتد، فروپاشي ميفاق ميات «شهرهاي خيلي فقير»در 

بلكه فقدان آن را توجيه كنند. ارتباط دروني ميان اين چهار نوع در اين جدول  ،كه مانع ارتباط جهاني شوند

شهر فقير و  يك به عنوان يك  هر دوا و خارطوم نمونه نشان داده شده است. كينشازتوسط تكرار شهرهاي 

هم به عنوان يك شهر طرد شده و هم يك شهر  نيز يانگدر حالي كه پيونگ اند،نمود يافتهشهر فروپاشيده 

 دهند.را نمايش مي آرمانيشهرها ويژگي هر چهار نوع  اين شده است. اغلب فهرستت كننده ممقاو

 

 پيوندهاي سست

                                                 
1 . Pyongyang 
2 . Myanmar 
3 . secular beliefs 
4 . lauding Madonna 
5 . Poor city 
6 . Collapsed city 
7 . Excluded city 
8 . Resistance city 
9 . exemplar 
10 . social collapse 
11 . anti-capitalist ideologies 
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از هاي جمعيتي در كنار دادهتوانيم ارتباطند. ما مي ني درشهري جها يبقي شبكهمابا  متفاوتيشهرها با درجات 

تيلور و  گيري ميزان ارتباط يك شهر استفاده كنيم.براي اندازه  GAWCگروه پژوهشي هاي ارتباطيداده

شهر جهاني  123براي هر يك از  2«ارتباطي ارزش»يك هاي خدمات توليدي، بر اساس داده( 2001) 1ديگران

 مرتب شده بودند. 1تا  0.196ها از ند. اين ارزشمحاسبه كردخود 

 

 شناسي از شهرهاي بزرگ غيرجهاني (: يک گونه4ي )جدول شماره

 نمونه                                                                                    شهر

 رطومكينشازا، خا داكا،                                                                                  شهر فقير

 وم، خارطكينشازا                                                                           شهر فروپاشيده

 گگيانيونپبغداد،                                                                              طرد شدهشهر 

 نگيونگياشهر مقاومت كننده                                                                       تهران، پ

 

 

 الگوس داراي ارزشبود.  0.976 و پس از آن نيويورک با ارزش 1لندن داراي ارزش ترين شهر؛ يعني پرارتباط

شهر جهاني  123ارزش ارتباطي هر يك از ( 1ي )مودار شمارهن .بود ،«ترين ارزش ارتباطيپايين»؛ يعني  0.196

 وفارقام جمعيتي از برينك ترسيم كرده است.  GAWCگروه پژوهشياز منظر شان جمعيت بر اساسرا 

براي  شهرهايي با جمعيت بيش از يك ميليون ارائه كرده بود، مشتق شده است. يكه ارقامي براي همه (2001)

، آبي، براتيسالوا، كالگري، دبي، جنوابوظ)شهر  16تر از يك ميليون نفر كه شامل شهرهايي با جمعيت كم

 3 يتو، ولينگتون، زاگرب، زوريخ(وئرت لوئيس، اسلو، كوهاميلتون، لوكزامبورگ، ماناما، ناسائو، نيكوزيا، پ

 ي ازنوان كاركردبه ع يابيرقام جمعيتي از آخرين سرشماري ملي گرفته شده است. ارتباطاآخرين  باشند،مي

 حاصله 4ها و رگرسيون خطيبر مبناي داده سازي شده است، يك خط رگرسيونيجمعيتي مفهوم ياندازه

  .نشان داده شده است (1ي )نمودار شمارهكه در  جايابي شد

ين تر بمتنوعي براي ناچيز كردن ارتباطات نامحسوس 5«خطيغير ارتباطات»توانند از تر ميهاي پيچيدهتحليل

و  يابي و جمعيت بهره گيرند. ارتباطاتي كه ناشي از اين روندهاي عمومي از جمله بازگشت به مقياسارتباط

 منفي شهرهاي بزرگ است پيامدهاي خارجيجمعيت توسط تمايالت عمومي از قبيل بازگشت به مقياس و 

                                                 
1 . Taylor et al 
2 . connectivity value 
3 . Abu Dhabi, Bratislava, Calgary, Dubai, Geneva, Hamilton, Luxemburg, Manama, Nassau, Nicosia, Port 

Louis, Oslo, Quito, Wellington, Zagreb, Zurich 
4 . linear regression 
5 . non-linear relationships 
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(Krugman, 1991) .هاي ويژگي خاص داده چونهمتر اين ارتباطات نامحسوسGAWC  كه تعداد  است

  .دباشدارا مي «پرارتباطشهرهاي »كمي از 

 

 يابي(: جمعيت و ارتباط1ي )نمودار شماره

 
 

 منزلت آسان اًدهد تا به شكلي نسبتبه ما اجازه ميمدل رگرسيون خطي ابزاري ساده است كه  با اين وجود،

  .ادله استمع متفاوت از اين خاصهاي ارزش شهر شناسايي كنيم.در مقايسه با الگوي كلي  خاص راشهرهاي 

از ميزان  ترييابي بيشارتباطكه  شهرهايي كهشود. در نظر گرفته مي 1خطاي برازشاين تفاوت به عنوان يك 

-كم يابيارتباطهايي كه س آنو برعك مثبتي هستند خطاهاي برازشاراي د ،دارندمعادله بيني شده توسط پيش

زماني  خطاهاي برازشمنفي هستند.  خطاهاي برازشداراي  ،را دارند معادلهتوسط بيني شده ميزان پيش تري از

خطاهاي اين . باشدجمعيت  ياندازه اساس بربيني شده تر از حد پيشتر يا كمبيشيابي ارتباطكه يابند نمود مي

را دارند نيز   زشخطاهاي براترين اند و شهرهايي كه بزرگگذاري شده( نقطه2ي )شماره رنمودادر  برازش

مثبت و منفي را  خطاهاي برازشترين ( به ترتيب ده شهر با بزرگ6( و )5ي )شماره اند. جداولمشخص شده

 نشان داده است.

 

 

 

                                                 
1 . residual 
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 خطاهاي برازش(: بازنمايي 2ي )نمودار شماره

 
 

 
 (: پيوندهاي سست 5ي )جدول شماره

 خطاي برازش                                   شهر                                             

 -175/0                                                                                  كلكته

 -165/0                                                                                الگوس

 -147/0                                                                                 كراچي

 -131/0                                                                                   چِناي

 -121/0                                                                                گوانگژو

 -115/0كيِف                                                                                    

 -113/0ريودوژانيرو                                                                            

 -113/0                      پيتزبورگ                                                         

 -110/0كازابْالنكا                                                                              

 -108/0        ليما                                                                              
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 ارتباط (: شهرهاي خوش6ي )جدول شماره

 خطاي برازششهر                                                                               

 591/0                                                                                   لندن

 470/0                                                                              نيويورک

 348/0                                                                            هنگ كنگ

  322/0                                                                               سنگاپور

 278/0                                     آمستردام                                     

 275/0         ميالن                                                                     

 257/0       فرانکفورت                                                                

 253/0                                             مادريد                                

 251/0                                            تورنتو                                 

 

از ميزان هستند كه   GAWCمد نظر شهرهاي جهاني  اند،( جاي گرفته5ي )جداول شمارهشهرهايي كه در 

است،  خامهايشان است. اين يك ميزان جمعيت بر اساسبيني شده تر از ميزان پيشكه كمارتباطي برخوردارند 

نسبت به جمعيت آن كلكته  شهرترين ارتباطكمكند. مي پيوندهاي سست ارائهموقتي به  ينگاه ،اما با اين وجود

ترين ارتباطكميم. انتظار داشته باشاز مبحث قبلي توانيم اين الگو را ميگوس و كراچي است. پس از آن ال و

 يتوليدخدمات هاي ها با فعاليتجمعيتي آن حجمكه  ، شهرهايي بسيار بزرگ در كشورهاي فقير هستندشهرها

 ]در اياالت متحده[ 2و پيتسبورگ ]در اوكراين[ 1فكيِ  ،مطابقت ندارد. در پايين همين جدول، ساير نقاط جهان

-صنعت»شاهد  ،در حالي كه پيتسبورگ .در حال فروپاشي است ،هاي اخيرد. اقتصاد اوكراين در سالنقرار دار

د به آساني توسط شهرهاي نتوانمي يتوليدخدمات شديدي است، با اين كه خيلي از كاركردهاي  3«زدايي

نشان  (6ي )شمارهكه در جدول  ترين شهرهاپرارتباطد. نمانند نيويورک و فيالدلفيا كنترل شو جوارهمبزرگ 

 نيزكنگ و سنگاپور و يك بازنمايي قوي  از شهرهاي اروپايي و لندن، نيويورک، هنگ اند ازعبارتاند داده شده

تر نسبت به شهرهاي ديگر داراي ارتباطات بيشرغم جمعيت زيادشان تورنتو است. لندن و نيويورک علي

تر دول كوچكي جهاني است. ساير شهرهاي جهاشهر يها در شبكههستند. اين كاركردي از مركزيت آن

-نشان مي را يياما شهرها ،تر پيشنهادي هستند تا قطعيبيش ،گير هستند. نتايجچشم ياما داراي ارتباط ،هستند

 .يابندپيوند ميي جهاني هابه طور متفاوت به سلسله مراتب شهر دهند كه

ترين از بزرگ ترمثبت در اصل بزرگ خطاهاي برازشترين مهم است كه به طور گذرا بيان شود كه بزرگ

ارتباط تسلط تعداد كمي از شهرهاي خوشتحت  يدهد كه شبكهيم . اين نشانمنفي هستند خطاي برازش
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شهر پيتسبورگ  بيش از همان ارزش برايبرابر  6براي لندن تقريباً  خطاي برازش ارزش به عنوان مثال، هستند. 

. ه تحت تسلط تعداد اندكي از شهرهاي كليدي استدهد كي جهاني را نشان ميهاشهر از ياشبكه ،نتايجاست. 

 .دهندرا تشكيل ميي جهاني هاشهر يشبكه هاي اصليو سنگاپور قطب كنگهنگلندن، نيويورک، 

ي الگوهاي كنندهدهنده و هم منعكسكه هم شكل كنندارائه مياي از ارتباط را هاي تجربيايج به ما نشانهنت

درآمد  يساده بنديملي وجود دارد. طبقه تعصبيك  ،براي تحقيقات توسعه است. 1گينيافتتوسعه و توسعه

ها دارد. شهرها بيش از اقتصادهاي گزين شدن با مكان خاص جريان دادهاي نياز به جايملي و موقعيت توسعه

م ساختاري مه ساز و كارهاييكي از  2هاي شهري جهانيملي در اقتصاد جهاني داراي پيوند هستند. جريان

 توسعه نيافتگي هستند. گسترشبراي 

ممكن است راهي را  3«ي جهانيهاشهر يشبكهجريان »هاي مرتبط با دادهتر از ما پيچيدهمشابه ا ياستفاده

جهت فراتر رفتن از مرزهاي كنوني مطالعات شهري ميان دو ديدگاه جهان اول و جهان سوم فراهم آورد. در 

و  يابيارتباطوجود دارد كه اغلب جهت  4«جهان اولشهرهاي شهري  ينظريه»براي  يك جغرافياجا اين

 اند.نقل شده 5«اي بودنو حاشيه گيريكناره»تر براي بيش ،در حالي كه شهرهاي جهان سوم شده،مركزيت بيان 

در حالي كه  ،اندجهان اول مورد مطالعه قرار گرفتهو مالي در تحقيقات شهرهاي ي توليدمراكز خدمات 

هستند. هر مكتبي  «جهان سوم شهري مطالعات» ي ثقلنقطهغيررسمي  و اقتصاد 6هاي غيررسميگاهتسكون

 يابيمرتبط با ارتباطهاي دارد. استفاده از داده دانشگاهياين تقسيم كار  يشخصي در حفظ و بقا يك منفعت

 روندهاي»با  را سائل توسعهم، 7«تر شهرييك الگوي جهاني»بطن  دردهد كه به ما اين اجازه را مي ،جهاني

 پيوند دهيم. «جهان سوم شهرهاي»را با  «شهرهاي جهان اول»هيم و ارتباط د 8«يننشيشهر

 

 

 گيرييجهنت

از خاص  ييك شبكه هاي نامعلومتر بر شكافاست كه بيش بنيادييك تحليل تجربي اكتشافي  مقالهاين 

ند و تحليل نسبتاً نبود مطلوبها داده ي. مجموعهي آنستهپيوهاي به هم كند تا  گرهتمركز ميي جهاني هاشهر

مورد بحث را مقياس  موضوعو  ن صورت گرفتتحليل در يك مقياس كالبر اين اساس، صورت گرفت.  خام

در حالي كه  ،هستند «رانده شدههايي به حاشيه جمعيت»شهرهاي جهاني داراي  ،مثال به عنوان .دادقرار ن
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-يك شبكه فقط وجود دارد: خيزجا چندين موضوع مسألههستند. در اين 1«فرامليتي ينخبگان» ها دارايچالهسياه

ها چالهبراي مشخص كردن سياه يابيارتباطاز جمعيت و  فقط ،شهري جهاني خاص مورد تحليل قرار گرفت ي

براي ( 3( و )2)ي هاي شمارههاي شهري در جدولهاي ملي با دادهو داده ،استفاده شد سست پيوندهاي و

 با اين وجود،. استتري كار بيش درخوراين موضوع كه  آشكار است .با هم تركيب شدند درک علت ارتباطات

-. بيشآوردفراهم  «طبيعت ناموزون جهاني شدن»مدخلي تجربي براي ورود به يك بحث در مورد  مقالهاين 

 يبررسي چندين نمونهن تحليل ساده براي شروع براي آشكار كردن اين است كه تا چه حد اي يترين نقطه

و  ياقتصاديانگ مديريت شده است. فقر، فروپاشي يونگو پ 2ا، رنگوونح از قطع ارتباط جهاني مثل كينشازواض

بسيار اقتصادي  پيوندهايو مقاومت به عنوان داليلي براي وجود شهرهاي خيلي بزرگ با  طرد شدناجتماعي، 

پاشيده، شهر طردشده و شهر فقير، شهر فرو :پيشنهاد شد شهر آرمانينوع  چهاردر نهايت د. مطرح ش سست

به و  اند، رها شده يا طرد شدهداري جهاني ناديده انگاشته شدههشهر مقاومت كننده. اين شهرها توسط سرماي

 .اندقد علم كرده 3«داريگير شدن سرمايههمه»كننده در برابر هايي مقاومتمكانعنوان 

تر از كه خيلي كم است آسيا و آفريقا شهرهايكالنيك الگوي مشابه از  گرندهاي سست نمايانپيوتصوير 

ند كه هستاي شبكهگر نمايانهاي مطلق ارزشباشند. مي كنگ و سنگاپور داراي ارتباطلندن، نيويورک، هنگ

 هستند. 4«ارتباطبسيار خوش شهر»چندين  يتحت سلطه

 در قالبتر است كه بيشتعادلي  اه بارو هم تر پيشنهادي است تا قطعيبيش هلمقاارائه شده در اين  پژوهش

 ارائهاز جهاني شدن و شهرها  فراگيرتر ييك مطالعهپژوهش مزبور  با اين حال، پاسخ.تا  شودارائه ميال سؤ

ت جالب يك فرص 5«يافتهتر ارتباطشهرهاي كم» شده از پردازينظريهممكن است مطالعات موردي دهد. يم

از  جزئي نيز 6«هابودنخنثيو  هاارتباطقطع»شدن ارائه دهد. جهاني پنهانتوجه براي فهم و كشف بخش 

جهاني هاي شهريهاي شبكهگره يبه همان اندازه پيوندهاي سست،ها و چالهسياه شناساييشدن هستند. هانيج

   .  استاهميت حائز 
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