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 چکیده

س نیدر ا ضمن برر ست،  یجهان يشهرها یشناختتیجمع يهایژگیو یمقاله  شده ا تلاش 
صاد یاجتماع يهاشاخص ریسا مورد  یشناخت تیجمع کردیبا رو یجهان يشهرها يو اقت
له تحل نیدر ا قی. روش تحقردیقرار گ یابیو ارز لیتحل قا هاي بوده و از داده هیثانو لیم

  .شده استاستفاده   (MPI) مهاجرت استیس ۀسسجمعیّت سازمان ملل متّحد و مؤ
 يهایژگیاز و یتیجمع یبیترک راتییتراکم، تمرکز، تنوع و ســرعت تغ دهدینشــان م جینتا

صل وجود دارد که تعداد  ایدر دن یشهر جهان 65. در حال حاضر، باشدیم یجهان يشهرها یا
 ۀاز جنوا و فرانکفورت هم ریغ. به رســدینفر م ونیلیم 540ســاکن در آنها به حدود  تیجمع

 36با حدود  ویتوک ،یتیهســتند. از نظر جمع یونیلیچند م تیجمع يرادا یجهان يشــهرها
ــهرها نیکوچکتر تیهزار نفر جمع 600و جنوا با حدود  نینفر بزرگتر ونیلیم در  یجهان يش

س 5/38شهر)  25(حدود یجهان يشهرها شتریاند. ببوده 2010سال  واقع  ایدرصد در قاره آ
سب قاره یجهان يرهاشه گریدر د تیجمع عیتوز ياند. الگوشده ست:  نیها به ابرح صورت ا

 1/26شـــهر ( 17با حدود  کایدرصـــد)، قاره آمر 7/27( یشـــهر جهان 18قاره اروپا با حدود 
سترال 4با  قایدرصد)، قاره آفر  يبزرگ دارا یجهان ياز شهرها ياریشهر. بس کیبا  ایشهر و ا

جامعه چند  يریگمنجر به شــکل صــهیخصــ نیهســتند که ا یاز مهاجران خارج ییحجم بالا
 تنوع نیا ،یغرب شــناســانتیاز جمع یشــده اســت. البته از نظر برخ یتیو چند هو یفرهنگ

 خواهد بود. افتهیجوامع توسعه  یبزرگ جهان يشهرها یاصل يهااز چالش یو فرهنگ ينژاد
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 مقدمه

شتاب  ستم  سدة بی شینی بوده که در  شهرن شري، فرایند  یکی از پایدارترین فرایندهاي جامعۀ ب
شد که تنها  ستم میلادي در حالی آغاز  سدة بی ست.  شتري یافته ا صد جمعیت زمین،  10بی در

سوب می شهرها زندگی می 150شدند و نزدیک به شهري مح کردند. لیکن آغاز میلیون نفر در 
ــدة  ــین یعنی فراتر از  3ا بیش از میلادي ب 21س ــهرنش ــد جمعیت زمین،  50میلیارد نفر ش درص

 ). 164: 1379شود (صرافی، عنوان شروع جهانی شهري قلمداد میبه
اي در نیمۀ دوم قرن بیستم، بسیاري از کشورهاي جهان، روندهاي شهرنشینی را با سرعت فزاینده

شهرهاي کوچک و  اند، در حالیتجربه کرده شتهکه  شد دا ستگی ر سط به آه شهرهاي متو اند، 
اند. بســیاري از شــهرها، رشــد جمعیتی شــتابانی را تجربه کردهها و کلانویژه پایتختبزرگ به

نیمۀ دوم  هستند. 1هاي جوامع توسعه یافته در حال تبدیل شدن به ابر شهرشهرها و پایتختکلان
ــعه نامید. در توان دورة گذار را می 21و نیمۀ اول قرن  20قرن  ــورهاي در حال توس ــهري کش ش

سال شهري بین  شتاب و روند  2025تا  1995هاي مقیاس جهانی جمعیت  شد،  دو برابر خواهد 
شهري به دو برابر خواهد  سیا، جمعیت  سب مناطق متفاوت خواهد بود که براي آ شد بر ح این ر

 ). 42: 1380شتسلند وشنه،رسید، و براي آمریکاي لاتین میزان شهرنشینی ضعیفتر خواهد بود (
درصد  2/48حدود  2000شده، درصد جمعیت شهرنشین که در سال بر اساس برآوردهاي انجام

سال  صاص داده بود، در  سال  8/53، 2010از کل جمعیت دنیا را به خود اخت صد و در   2025در
ــازمان ملل،  5/62به  ــید (س ــد خواهد رس ــازمان ملل پیش2012درص عداد بینی کرده که ت). س

به  2000میلیارد نفر در ســال  9/1جمعیت در مناطق شــهري در کشــورهاي درحال توســعه، از 
که در کشورهاي پیشرفته صنعتی، در خواهد رسید، در حالی 2030میلیارد نفر در سال  4آستانۀ 

صله زمانی رقم سنایس،  900 همان فا ستلند و چی سید (چا میلیون به یک میلیارد نفر خواهد ر
). بســیاري از ابر شــهرهاي جهان در حال 32: 1392زاده، نقل از اســتعلاجی و حســین به 1997

ـــعه، کارکردهاي بین المللی یافته ـــادي، فرهنگی و توس ـــهرها بر تحولات اقتص اند، این گونه ش
شده سبب کارکردهاي ویژهاجتماعی جهان تأثیر گذار  شهرها به  صاد اند، این گونه  اي که در اقت

 اند.بدیل به شهر جهانی شدهجهانی دارند، ت
پدیده روستاها، شهرها، مناطق و کشورها را  جهان معاصر در حال تجربه جهانی شدن است و این

دهد. اما نمودهاي بارزي در شهر دارد و شهر منعکس کننده جهان شده است تحت تأثیر قرار می
 -هاي اقتصــاديظامشــهر تجلی فضــایی ن ).8: 1389به نقل از محمدي،  1998(شــورت و کیم، 

ها مناســباتی دیالکتیکی بین شــکل و اجتماعی و کالبدي حاکم بر شــهروندانش اســت. این نظام

                                                 
1 Mega - city 
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توان شوند. بر این اساس، شهر را میکنند و موجب پویایی مستمر شهر میعملکرد شهر برقرار می
وجب هاي اخیر م). جهانی شـــدن در دهه164: 1379هم علت و هم معلول دانســـت (صـــرافی، 

شهرها در نتیجه  ست.  شده ا شهرهاي جهان  شینی و خصوصیات  شهرن شگرفی در روند  تحولات 
سانی، جریانات شوند هاي فردي دچار تحولاتی میفرهنگی و آگاهی جهانی شدن اقتصاد، روابط ان

ست.  شدن، متفاوت ا شهرها با جریان جهانی  سب با میزان پیوستگی  ضعف آنها متنا شدت و  که 
هاي اخیر در جهانی شدن بر شهرها منجر به ظهور الگوي جدیدي از شهرنشینی در دههتأثیرات 

د هاي جدیهاي اقتصاد، فرهنگ، سیاست و شیوهدنیا شد که با خصیصه عملکرد جهانی در زمینه
). واژه شهر 30: 1390شود (پوراحمد و همکاران، زندگی، از اشکال شهرنشینی گذشته متمایز می

سال جهانی براي نخ سیلۀ پاتریکبه 1915ستین بار در  شهر 2004کار رفت (هال، گدس بهو  .(
صور می 1جهانی ست، که ت شهري ا شد. این عبارت از  صاد جهانی با رود نقطه تلاقی در نظام اقت

شده و بر این ایده تکیه می شتق  شهري و جغرافیایی م شدن مفهوم از مطالعات  کند که جهانی 
سترمی سله مراتب نظام تواند در مناطق ا سل اتژیک جغرافیایی با توجه به اهمیت عملکرد آنها در 

ــد. پیچیده ــته باش ــهر جهانی«ترین این مناطق تجاري و مالی جهانی عملکرد داش ــت که » ش اس
ستقیم و ملموس بر پدیده ادي اقتص-هاي جهانی از طریق عامل اجتماعیارتباطی نافذ و تأثیري م

مهمترین ویژگی شهرهاي جهانی عبارتند ). 2: 1391بنی فاطمه،  به نقل از 2003، 2(ساسندارد 
 از:
 المللی بالا؛) مبادلات مهاجرتی بین1 
 ) تنوع نژادي و قومی؛2 
 المللی؛ هاي بزرگ بین) داشتن فرودگاه3 
 ) برخورداري از یک شبکه حمل و نقل عمومی وسیع و گسترده؛4
 طح جهان؛ اي در س) برخورداري از مراکز بزرگ رسانه5
 المللی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی؛) برخورداري از نهادها و مراکز بین6
 هاي اقتصادي؛) برخورداري از مبادلات عمده سهام و بورس7
 هاي انسانی بالا و .... ) برخورداري از سرمایه8

ه ب هدف اصلی این مقاله تحلیل شهرهاي جهانی با رویکردي جمعیت شناسی است. این نوع نگاه
ست، زیرا تاکنون از منظر جمعیتشهرهاي جهانی، از زاویه سبتاً جدید ا سی به پدیدة اي ن شنا

ست. لذا در این مقاله تلاش می شده ا شهرهاي جهانی در شهرهاي جهانی در ایران توجه ن شود 

                                                 
1 Global City 
2 Sassen 
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هاي مختلف جهان و برخی از ابعاد اســاســی تحولات جمعیتی از جمله تغییرات تعداد، رشــد قاره
-2025) و پیش بینی براي دوره (2005-2010انه جمعیت در شــهرهاي جهانی براي دوره (ســال

 ) و سهم مهاجران بین المللی در شهرهاي جهانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.2020

 مبانی نظري و تجربی

 شدنجهانی نتیجه در را شگرفی اقتصادي و اجتماعی تحولات اخیر،ۀ ده چندین طول در شهرها
ــناخت براي. اندکرده تجربه ــادي، ارتباطی، ابعاد در تحولات این ش ــی اقتص ــیاس   فرهنگی، و س

 و دنش جهانی با شهرها رویارویی نحوه درباره توجهی قابل نتایج و شده انجام گوناگونی مطالعات
شکار را فراگیر پدیده این به آنها هايواکنش ست ساخته آ ضوعات این پیگیري. ا  به منجر مو
 و شدنجهانی و شهرها بین روابط بررسی که شد شهري مطالعات در نظري چارچوب یک توسعه

عه مطال .دارد خود توجه کانون در را شدنجهانی فزاینده گسترش نتیجه در آنها جدید خصوصیات
تأثیرات جهانی شدن بر شهرها موجب شکل گرفتن نظریه جدیدي در چند دهه اخیر در مطالعات 

شهر جهانی نام برده می شد که از آن به نظریه   به رو 1970ۀ ده ازشود. این نظریه که شهري 
، مبتنی بر شــناخت تأثیرات جهانی شــدن بر شــودمی افزوده آن غناي بر روز هر واســت  تکامل
شهر جهانی متشکل از مباحث و شهر ست. نظریه  شدن ا ها و نقش آفرینی آنها در فرآیند جهانی 

شهرها شهر و نحوه مواجهه  شدن و  ضیاتی براي تبیین روابط بین جهانی  شدن در  فر با جهانی 
هاي اخیر است. در این نظریه، شناخت شهرهایی که بیشترین پیوند را با جهانی شدن دارند دهه

ــتگی، از اهمیت کانونی برخوردار اســت. این نظریه و همچنین مع یارهاي تعیین ســطح این پیوس
ـــهرها براي حفظ حیات و اهمیت خود در دوران  همچنین تبیین جدید ش نده رویکردهاي  کن

ست؛ دورانی که امکان پراکندگی فعالیت شدن ا سر جهان، موجب تحول مفهوم جهانی  سرا ها در 
هایی که براي هرها بر اســاس میزان جهانی بودن آنها و نقشمکان و جغرافیا شــد. رتبه بندي شــ

سر جهان ایفا می سرا ضاع مختلف جوامع در  شهر تأثیرگذاري بر او کند، بخش دیگري از نظریه 
ــکیل می ــناخت ماهیت و فرایندهاي جهانی را تش ــتلزم ش ــناخت و تبیین این نظریه مس دهد. ش

سو و شکل دادن به فرآیندهایی براي ارتقاي یکجهانی شدن و تأثیرات آن بر شهرهاي معاصر از 
هاي جهانی از ســوي دیگر اســت (پوراحمد و همکاران، ســطح عملکردي شــهرها در نظام فعالیت

1390 :40-30.( 

 ها عبارتند از:کند، این نقشرا بر اساس نقش چندگانه آنها تعریف می 2، شهرهاي جهانی1هال

                                                 
1 Hall 

 .کنندمی یاد  Global Cityبا نیز ساسن و  World Cityعنوان با جهانی شهر از فریدمن و هال 2
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قدرت1 ـــی ملی و بین) مرکز  یاس ـــ هاي دولتی؛ هاي س هاد جاري ملی و 2المللی و ن ) مرکز ت
سایه عمل میبین شورهاي هم شور خود و گاهی نیز ک نند؛ کالمللی، که به عنوان مرکز بازرگانی ک

بانکی، بیمه3 ها؛ ) مرکز خدمات  به آن مالی مربوط  ـــی 4اي و امور  ـــص ) مرکز تمامی امور تخص
ــرفته در ت ــار اطلاعات؛ 5ها؛ مامی زمینهپیش ــرف انبوه؛ 6) مرکز جمع آوري و انتش ) 7) مرکز مص

به نقل  41: 1966(هال، ها هاي مربوط به این فعالیتمرکز هنري، فرهنگی و ســرگرمی و فعالیت
  ).2: 1391از بنی فاطمه، 

ـــهرهاي پویا ـــتق 1یاکوبز ش یم وارد چرخه را به عنوان مراکز نوآوري، که تولیدات آنها به طور مس
سطح جهانی می شوري و چه در  سطح منطقه و ک (یاکوبز، کند شوند، تعریف میتجاري، چه در 

نیز شــهر جهانی را بر اســاس کارکردهاي ذیل معرفی  2تئوري شــهر جهانی فریدمن ).29: 1984
شرکت1کند: می صادي؛ ) مراکزي براي فعالیت   ) مراکز خدمات مالی، ارتباطی و2هاي بزرگ اقت

اي را به اقتصــاد (که اقتصــاد ملی یا منطقه 3پیوندي ) شــهرهاي مفصــلی یا3المللی؛ تجاري بین
) مراکز خدمات تخصصی حقوقی، بیمه، حسابرسی و مدیریت، و تولید 4کنند)؛ جهانی مرتبط می

المللی هایی براي جذب مهاجرین ملی و بین) مکان5ها و اطلاعات خدمات تجارت جهانی؛ داده
شهرهایی که تفاوت آنها با سایر شهرها، نه در اندازه ). 2007، 4اولی جنیسزاك و1986دمن، (فری

شان است. آنها مکان تمرکز و جمعیت و مکان، بلکه در قدرت و برد اقتصادي، سیاسی و فرهنگی
ــرمایه ــیون 2003، 5(کلارك اندداري جهانیعوامل بازتولید، توزیع و مدیریت س به  2004، 6و پاس

 ).12: 1389از محمدي،  نقل

صل طرح شهر، مربوط به فعالیتمف ضایی فریدمن از  ست که از هاي آن بهبندي ف عنوان مرکزي ا
صل این طریق پول، کارگران، اطلاعات، کالا و غیره در نتیجه روابط صادي بین مناطق مِف بندي اقت

سرازیر می صاد جهانی به آنجا  ستدلال میحومه و اقت صلکند کشوند. وي ا  بنديه معیار این مف
شهرها را در رده ضایی  سیتی) و زیر ف هاي جهانی (نیویورك)، چند ملیتی (میامی)، ملی (مکزیکو

 دهد. (سان فرانسیسکو) قرار می 7ايمنطقه

 شوند، عبارتند از: هایی که گاهی اوقات انتخاب میویژگی

                                                 
1 Dynamic Cities 
2 Friedmann 
3 Olejniczak 
4 Articulator Cities 
5 Clarck 
6 Pacione 
7 Sub-regional 
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ود. براي شواحد سیاسی بالاتر شناخته میالمللی با نام شهر؛ که شهر بدون نیاز به آشنایی بین -
سطح بین سی متعددي به نام پاریس وجود دارند، در  سیا شهر و واحدهاي  المللی مثال، هر چند 

 .احتیاجی به معرفی پاریس با پسوند فرانسه وجود ندارد

ـــارکت و ایفاي نقش مؤثر در وقایع بین - ـــل مش ـــنگتن، برلین و بروکس المللی؛ براي مثال واش
 .المللی هستندهاي اصلی در تحولات بینتختپای
ــهري -  با جمعیتی در حدود یک میلیون نفر  1جمعیت تا حدودي زیاد (مرکز یک منطقه مادر ش

  و جمعیت ابر شهري چند میلیونی). 
ـــرکت هواپیمایی بینیک فرودگاه بین - یالمللی بزرگ که خدماتی براي چندین ش ه المللی ارا

 نماید.

شامل چندین بزرگراه و شکلسیستم حمل  - شبکه حمل و و نقل پیشرفته که  هاي متعددي از 
 نقل عمومی است.

ماع و فرهنگ - ـــهرك چینیبین در غرب، چندین اجت یاي کوچک2هاالمللی (نظیر ش تال ، 3، ای
ثال در نیویورك، لس آنجلس،   4تهرانجلس ند؛ براي م عدد) وجود دار هاجر مت عات م ما یا اجت و 

شیکاگ سمتتورنتو،  سائوپائولو و ونکوور. در ق سکو،  سی سان فران شهرهایو،  ی هاي دیگر جهان نیز 
ــرکت ــی مربوط به آنها را به خود جذب وجود دارند، که ش ــص هاي بزرگ خارجی اجتماعات تخص

 .کنگ، مسکو، شانگهاي، سنگاپور و توکیوکنند؛ نظیر هنگمی
هاي چند ملیتی و مراکز شــرکت مرکزي المللی، مؤســســات حقوقی، شــعبنهادهاي مالی بین -

 بورس (نظیر بانک جهانی و یا مرکز بورس نیویورك) که تأثیر عظیم بر اقتصاد جهانی دارند. 

ساخت - شرکتزیر  سط  شرفته ارتباطی که تو شدههاي پی شرفته فراملی ایجاد  ظیر اند، نهاي پی
 .خطوط پرسرعت ارتباطی، خدمات تلفن همراه و دیگر  5سیمفیبرهاي نوري، شبکه اینترنت بی

 .هاها و دانشگاهالمللی نظیر موزهنهادهاي معروف فرهنگی بین -

و تورنتو)، اکران  6هاي فیلم (مانند جشنواره فیلم برلینانداز فرهنگی پویا، شامل فستیوالچشم -
ــنوارهاولیه فیلم ــگاههاي پرفروش، جش ــتر، اپرا، نمایش ــیقی و تئاتر، ارکس  و هاي هنري هاي موس

 .اجراهاي تئاتر خیابانی

                                                 
1 metropolitan 
2 Chinatown 
3 Little Italy 
4 Tehrangeles 
5 Wi-Fi network 
6 Berlinale 
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ــانه مؤثر و قوي بین - ، نیویورك 2، رویترز1ســیبیالمللی با برد جهانی، نظیر بیوجود چندین رس
 .4و فرانس پرس 3تایمز

هاي ورزشی معتبر، هاي محلی در لیگمؤسسات ورزشی قوي، شامل امکانات عمده ورزشِ، تیم -
شی مهم بینو توانایی و تجربه تاریخی جهت انجام  سابقات المپیک، رویدادهاي ورز المللی نظیر م

 ).7-9: 1391(بنی فاطمه،  5جهانی فوتبال و یا مسابقات گرند اسلمجام
 اند:هایی به شرح زیر مطرح شدهدر خصوص جهانی شدن شهرها فرضیه

 اي براي تشخیص دقیق ماهیت شهرهايطور ویژهگانه ساسن: کار ساسن بهفرضیۀ شهرهاي سه
ــت. او تغییرات در منابع مالی و بانکداري بین ــیعنوان پایهالمللی را بهجهانی مهم اس ۀ اي در فرض

اش شناسایی کرده است و معتقد است که شهرهاي جهانی مهمتر از مراکز مالی گانهشهرهاي سه
ــت، که عملکرد  ــرفته اس ــته از تولیدات خدمات پیش ــن منابع مالی یک رش ــاس ــتند. براي س هس

صنعتیمکان«عنوان ي جهانی را بهشهرها شخص می» هاي تولید فرا کند. این مخالف با عقیدة م
خاطر تمرکز دفاتر مرکزي به» مراکز فرماندهی عمومی«عنوان اولیۀ فریدمن از شهرهاي جهانی به

عنوان یک عنصر اساسی شهر جهانی شناسایی نشده است. وسیلۀ ساسن بهها است، که بهشرکت
س سا سرویستفاوت ا شهر جهانی، کانونی براي  ست که یک  سن این ا سا سی ی براي  سا دهی ا

ست. به سله مراتب سرمایه جهانی و نه مدیریتش ا سل سؤال  سن، وقتی  سا هر حال قدرت تحلیل 
ضعیف میجهانی مطرح می شتر بحثشود،  صوص مبادلات مالی بین شود. گرچه بی هاي او در خ

تایی (نیویورك، لندن و توکیو) کند که آیا گروه سهآشکار نمیها به سادگی شهرها است، ولی داده
شان می سله مراتب جهانی را ن سل سهواقعاً نقطۀ اوج  اي دهند؟ روي هم رفته او یک مطالعه مقای

صوص تغییرات موازي بین نیویورك، لندن  شهرهاي جهانی با نتایج بهتري در خ شمندي را از  ارز
ـــهرها هر حال و توکیو فراهم کرد. به تحلیل او کمک کمی به بهبود فهم ما از ارتباطات میان ش

شود که نقش لندن را در یک سیستم شهري اروپایی کند. یک نقص جدي وقتی مشخص میمی
سه سن با طرح مجموع  سا شهرهاي جهانی (نیویورك، لندن و توکیو)، بحث در نظر بگیریم.  تایی 

شود، ن صاد جهانی مهار ن شد اقت ضري براي فقرا و براي بخشکرده که اگر ر هاي بزرگی از تایج م
ــت که حداقل نیمی از تجارت و فعالیت ــت. او معتقد اس ــط خواهد داش هایی که در طبقات متوس

                                                 
1 BBC 
2 Reuters 
3 The New York Times 
4 Agence France-Presse 
5 Grand Slam tennis 



 

 
 

 

  ٨٩و  ٧٩فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                           ٥٤

 

  

توان به اقتصاد شهري اجازه داد که را ندارند و نمیگیرد، شایستگی آن شهرهاي جهانی انجام می
 ). 53: 1385به نقل از رهنما،  45: 0002، 1ك و همکارانتو(بیوراس کشتزار اقتصادي شود

شبکه  ستلزظهور جامعۀ  شهر جهانی به2اي کا سن  سا ساس«عنوان ، از نظر فریدمن و  یا » نقطۀ ا
شده که می» مراکز خدمات جهانی« سی بهتواند بهنامیده  سا شوند. » فرایند«عنوان طور ا مطالعه 

نظر او در کار برده اســت. بهر جهانی بهرا براي فهم شــه» ايظهور جامعه شــبکه«کاســتلز عنوان 
شبکه شهرهاي جهانی ترکیبی از دگرگونیجامعه  شهرهاي اي  ستند و  سیعتر ه هاي اجتماعی و

که فرایندهاي خدمات پیشرو، خاطر اینکنند. بهجهانی ثروت و قدرتشان را متراکم و نگهداري می
به نقل از رهنما،  380: 1966دهد (کاستلز، مراکز تولید و بازارها را در یک شبکۀ جهانی پیوند می

نه  ).53: 1385 یدات فرهنگی و  عات، پول و تول ـــهرهاي جهانی از طریق جریان دانش، اطلا ش
صه شخ شهرهاي جهانی از هاي ثابت (فرم و کارکرد) تولید و باز تولید میم ساس  شوند، بر این ا

 مصرف خدمات پیشرفته و جوامع محلی هستند. که به وسیلۀ مراکز تولید و» فرایند«نظر کاستلز 
ناي دلیل ماهیت جامعۀ نوین که برمبنظر کاستلز بهپیوندند. همچنین بهفرعی به شبکۀ جهانی می

ها تشکیل شده است. شهر ها سازمان یافته، تا حدي از جریاندانش استوار است و پیرامون شبکه
ها، که ســلطه ســاختاري فضــاي جریاناطلاعاتی، نه یک شــکل، بلکه یک فرایند اســت، فرایندي 

ویژگی آن است. عاملی که در فرایندهاي جدید شهري اهمیت دارد، این حقیقت است که فضاي 
شـــود. در همان حال، از نظر کارکردي، شـــهري هر روز بیش از پیش از نظر اجتماعی متمایز می

ــتگی متقابل بخش ــی از رود. هاي مختلف آن از مجاورت فیزیکی فراتر میوابس ــوع ناش این موض
شــهري اســت جدایی معنایی نمادین محل انجام کار و تخصــیص اجتماعی فضــا در مناطق کلان

 ). 54: 1385به نقل از رهنما،  464-467: 1380(کاستلز، 
ــتلز (بنابراین، از نقطه نظر تئوریکی براي اندازه ــازي از عقیدة کاس ــتانداردس ) از 1996گیري و اس

ضاي جریان» فرایند«شهر به عنوان  شهر جهانی«ها)، از (ف ضیه  ) در درون 1986فریدمن (» فر
ــن ( ــاس ــاد جهانی متغیر و تحلیل س هاي تولیدي ـ ) از تراکم و مرکزیت مجموعه1994یک اقتص

 خدماتی شهر جهانی استفاده شده است. 

 شناسیروش

ـــت، به این معنا روش تحقیق در این مقاله تحلیل ثانویه داده هاي این داده کههاي جمعیتی اس
  )MPI(و مؤســســه ســیاســت مهاجرت ســازمان ملل متّحد  جمعیّتهاي صــندوق از داده مقاله

                                                 
1 Beaverstock and et.al 
2 Castells 
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ها، تهیۀ جداول و نمودارها، و تفاســیر و تحلیل توســط محققین بندي. طبقهاقتباس شــده اســت
 صورت گرفته است.

 هایافته

ــماره ( ــور و قاره گروه1در جدول ش ــاس کش ــهرهاي جهانی بر اس ــدهبن) ش اند. همچنانکه دي ش
ساس برآورد کیرنیملاحظه می ضر نزدیک  1شود، بر ا شهر جهانی وجود دارد، که  65در حال حا

سیا،  5/38شهر آن، ( 25حدود  صد) در آ صد) در اروپا،  7/27شهر ( 18در صد)  1/26( 17در در
شورهاي م 2/6شهر ( 4در آمریکا و  صد) در قاره آفریقا قرار دارند. در بین ک شور در ورد مطالعه ک

شور چین با  9ایالات متحده با  ست. ک شهر جهانی را در خود جاي داده ا شترین  شهر  7شهر بی
 جهانی در رتبه بعدي قرار دارد. 

ها، شهرها و شهرهاي جهانی گزارش شده است. ) تعداد و درصد جمعیت قاره2در جدول شماره (
درصد جمعیت جهان را تشکیل  4/60حدود  میلیارد جمعیت است که 4قاره آسیا داراي بیش از 

شهرها زندگی می 44دهد. نزدیک به می سیا در  درصد از جمعیت  52کنند و درصد از جمعیت آ
درصد جمعیت  7/72میلیون، داراي  738کنند. اروپا با شهري آسیا در شهرهاي جهانی زیست می

اشند. قاره آمریکا نزدیک بدرصد آن ساکن در شهرهاي جهانی می 12شهرنشین است که حدود 
ــت، که نزدیک  934 ــد جمعیت  6/13میلیون نفر از جمعیت جهان را در خود جاي داده اس درص

درصــد از  2/29کنند، درصــد جمعیت قاره آمریکا در شــهرها زندگی می 80باشــد. کل جهان می
شهرهاي قاره آمریکا زندگی می شهرهاي جهانی، در  گیري کرد توان نتیجهکنند. لذا میجمعیت 

سیا با  شدن، مردم قاره آمریکا و آ سرعت جهانی  شهرهاي جهانی بر  که با توجه به اثر زندگی در 
 سرعت بیشتري در معرض تغییرات جهانی شدن هستند.

ــماره ( ــهرهاي جهانی با بیش از 3در جدول ش ــالانه جمعیت در ش ــد س ــد رش  10) تعداد و درص
شدهمیلیون نفر جمعیت طبقه شهر جهانی همچنانکه ملاحظه میاند. بندي  شود در حدود هفت 

 37میلیونی و بیشتر در جهان وجود دارد، که در این میان توکیو بیشترین تعداد یعنی حدود  20
میلیون نفر سکنه دارد. سایر شهرها شامل دهلی نو، مکزیکوستی، نیویورك، سائوپولو، شانگهاي و 

شهرهاي بالاي م 20بمبئی تقریباً جمعیتی برابر و حدود  میلیون نفر،  20یلیون نفر دارند. در بین 
ــالانه  ــد س ــد رش ــانگهاي با درص ــد جمعیت را دارا  3/3دهلی نو و ش ــد، بالاترین میزان رش درص

میلیون نفري جهان در  10-20شــود تعداد شــهرهاي جهانی باشــند. همانگونه که ملاحظه میمی
اند میلیون نفر را در بر گرفته 15معیتی حدود و داکا ج شهر است. بین این شهرها پکن 16حدود 

                                                 
1 Kearney 
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سالانه شد  صد ر صد دارند.  3-4اي حدود و در شهر جهانی پکن، داکا، لاگوس، گوانگ زو و  5در
توان گفت رشـد جمعیتی بسـیار بالایی درصـد دارند که می 3-4شـین زن رشـد جمعیتی حدود 

شهري و برنامه ریزي دقیق و کارآم ستلزم مدیریت  ست که م صد ا سه ارقام در ست. از مقای دي ا
سالانۀ جمعیتی شهرهاي جهانی در کشورهاي نیمه پیرامونی و هسته، می ري گیتوان نتیجهرشد 

شـان در حال افزایش اسـت، در کرد که، شـهرهاي کشـورهاي پیرامونی با سـرعت بالایی جمعیت
   کنند.که شهرهاي کشورهاي هسته، رشد جمعیتی کندتري را تجربه میصورتی
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2010ها در سال توزیع تعداد و درصد شهرهاي جهانی برحسب کشورها و قاره ):1(جدول  
 درصد تعداد اسامی شهرها نام قاره

 آسیا

، هونگ کنگ، پکن، گوانگ زو، شین زن، چونگ (ژاپن)اوزاکا  توکیو،
کینگ، تایپی، شانگهاي (چین)، سنگاپور (سنگاپور)، سئول (کره 
جنوبی)، دبی (امارات متحده عربی)، بانکوك (تایلند)، استانبول 
(ترکیه)، دهلی نو، کلکته ، بنگلور، بمبئی (هند)، کوالالامپور (مالزي)، 

(فیلیپین)، جاکارتا (اندونزي)، مانیل  )،فلسطین اشغالیآویو (تل
 مین (ویتنام)، داکا (بنگلادش) کراچی (پاکستان)، هوشی

25 5/38 

 اروپا

لندن (انگلستان)، پاریس (فرانسه)، بروکسل (بلژیک)، برلین، مانش 
(آلمان)، بارسلونا، مادرید (اسپانیا)، وین (اتریش)، استکهلم (سوئد)، 
زوریخ (سوئیس)، مسکو (روسیه)، میلان، رم (ایتالیا)، آمستردام 

 (هلند)، کپنهاگ (دانمارك)، دوبلین (ایرلند) 

18 7/27 

 آفریقا
، ژوهانسبورگ (آفریقاي جنوبی)، نایروبی (کنیا)، لاگوس قاهره (مصر)

 (نیجریه)
4 2/6 

 آمریکا

آنجلس، هاستون، بوستون، سانفرانسیسکو، نیویورك، شیکاگو، لوس
آتلانتا، میامی، واشنگتن (ایالات متحده)، تورونتو، مونترال، (کانادا)، 

و، ژانیرآیرس (آرژانتین)، مکزیکوستی (مکزیک)، ریو دو بوئنوس
 سائوپولو (برزیل)، بوگوتا (کلمبیا)، کاراکاس (ونزوئلا)

17 1/26 

 5/1 1 سیدنی (استرالیا) استرالیا
 100 65 جمع

Source: Kearney, 2010 
 

 2010ها، شهرها و شهرهاي جهانی در سال ): توزیع تعداد و درصد تعداد جمعیت در قاره2جدول(

 نام قاره
 جمعیت شهرها جمعیت

شهرهاي جمعیت 
 جهانی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 6/52 283563000 4/44 1847733 4/60 4164252000 آسیا
 0/12 64648526 7/72 536611 7/10 738200000 اروپا

 3/5 28819000 2/39 400651 8/14 1022234000 آفریقا
 2/29 157589000 80 747727 6/13 934611000 آمریکا
 8/0 4479000 7/70 25857 5/0 36593000 استرالیا

 100 539098526 6/51 3558578 100 6895890000 جمع
Source: United Nation Population Division, (2012), “World Population 
Prospects, the 2012 Revision”, New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 

http://esa.un.org/unpd/wpp/index


 

 
 

 

  ٨٩و  ٧٩فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                           ٥٨

 

  

میلیون نفر  10تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت در شهرهاي جهانی با بیش از  ):3(جدول
)2010-2005( 

 نام شهر طبقات جمعیتی
تعداد جمعیت 
 (میلیون نفر)

رشد سالانه جمعیت 
2010-2005 

 شهرهاي
 20با بیش از  

 میلیون جمعیت

 7/0 36933 توکیو
 3/3 21935 دهلی نو

 5/1 20142 مکزیکوستی
 3/1 20104 نیویورك
 4/1 19649 سائوپولو
 3/3 19554 شانگهاي
 7/1 19422 بمبئی

 شهرهاي
 20تا  10 با

 میلیون جمعیت

 0/4 15000 پکن
 4/3 14930 داکا

 8/0 14283 کلکته
 8/2 13500 کراچی

 2/1 13370 بوئنوس آیرس
 3/1 13223 آنجلسلوس

 9/0 11867 ریو دو ژانیرو
 6/1 11654 مانیل
 3/1 11472 مسکو
 3/0 11430 اوزاکا
 9/0 11031 قاهره

 3/2 10953 استانبول
 0/4 10788 لاگوس
 8/0 10516 پاریس

 5/3 10486 گوانگ زو
 0/4 10222 شین زن

 -- 352464000 جمع
Source: United Nation Population Division, (2012), “World Population 
Prospects, the 2012 Revision”, New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 

 
 

انی با جمعیت کمتر از ) تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت در شهرهاي جه4در جدول شماره (
میلیون  5-10شهر جهانی  15شود، حدود میلیون نفر گزارش شده است. همچنانکه ملاحظه می 10

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm


 
 
 
 
 
 

 ٥٩                                                    جهان یاز هشرها کیدموگراف �یلتح

 

 
 

میلیون)،  7/9کینگ با (نفري در جهان وجود دارد. در این دسته شهرهایی چون سئول و چونگ
میلیون)،  5ر (میلیون) نفر، داراي بیشترین جمعیت هستند و شهرهاي سنگاپو 6/9جاکارتا با (

باشند. بیشترین درصد رشد سالانه میلیون) داراي کمترین جمعیت می 5/5تورنتو و بارسلونا (
 6/3درصد) و سنگاپور ( 5/3مین (درصد)، هوشی 1/4جمعیت شهري مربوط به شهرهاي بنگلور (

بوستون، میلیون نفر، آتلانتا، هاستون،  5تا  1درصد) است. همچنین در بین شهرهاي با جمعیت 
شود، میلیون نفر دارند. در این جدول همچنانکه ملاحظه می 5/4واشنگتن و سیدنی جمعیتی بین 

 میلیون نفر هستند. 1شهرهاي فرانکفورت و جنوا تنها شهرهاي جهانی با جمعیت زیر 

 
میلیون نفر  10تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت در شهرهاي جهانی با کمتر از  ):4(جدول

)2010-2005( 

 نام شهر طبقات جمعیتی
تعداد جمعیت 
 (میلیون نفر)

رشد سالانه جمعیت 
2010-2005 

 بین
 10تا  5

 میلیون نفر

 -2/0 9751 سئول
 5/2 9732 چونگ کینگ

 4/1 9630 جاکارتا
 4/1 9545 شیکاگو
 9/0 8923 لندن
 9/2 8502 بوگوتا
 1/4 8275 بنگلور
 6/2 8213 بانکوك

 7/0 7053 هونگ کنگ
 7/2 6405 مادرید

 5/3 6189 مینهوشی
 7/1 5971 میامی
 5/1 5488 بارسلونا
 7/1 5485 تورونتو
 6/3 5086 سنگاپور

 بین
5تا  1  

 میلیون نفر

 3/2 4875 آتلانتا
 9/1 4785 هاستون
 6/1 4772 بوستون
 6/1 4634 واشنگتن
 0/1 4479 سیدنی
 1/1 3808 مونترال

 8/2 3763 ژوهانسبورگ
 5/1 3681 سانفرانسیسکو

 3/0 3450 برلین



 

 
 

 

  ٨٩و  ٧٩فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                                           ٦٠

 

  

 بین
5تا  1  

 میلیون نفر
 (ادامه)

 9/1 3319 آویوتل
 -2/0 3306 رم

 9/3 3237 نایروبی
 6/1 3176 کاراکاس
 -2/0 2916 میلان
 1/0 2654 تایپی

 8/0 1933 بروکسل
 7/7 1835 دبی
 8/0 1708 وین

 6/1 1524 کوالالامپور
 7/1 1360 استکهلم
 5/1 1350 مانش

 1/1 1192 کوپنهاگ
 9/0 1183 زوریخ
 2/1 1102 دوبلین

 5/0 1049 آمستردام

 میلیون نفر 1کمتر از 
 0/1 687755 فرانکفورت

 3/0 607771 جنوا
 -- 186634526 جمع

Source: United Nation Population Division, (2012), “World 
Population Prospects, the 2012 Revision”, New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 

 
میلیون  10درصد رشد سالانه جمعیت در شهرهاي جهانی با بیش از ) تعداد و 5در جدول شماره (

شود، که ملاحظه میپیش بینی شده است. همچنان 2020-2025هاي نفر جمعیت براي سال
توان گفت در آن رسد که میمیلیون نفر می 6/38به حدود  2025جمعیت شهر توکیو تا سال 

ترین شهر جهان خواهد بود. شهرهاي شانگهاي، داکا، کراچی و بمبئی از رشد زمان پرجمعیت
معیت، میلیون نفر ج 20تا  10العاده جمعیتی برخوردار خواهند بود. در بین شهرهاي با فوق

درصد، داراي رشد  5/2 – 5/3شهرهاي لاگوس، کلکته، مانیل و بنگلور با رشد سالانه جمعیتی بین 
جمعیتی بسیار بالایی هستند. اما شهرهاي اوزاکا در ژاپن و مسکو در روسیه، رشد جمعیتی نزدیک 

 به صفر را تجربه خواهند کرد.

http://esa.un.org/unpd/wpp/index
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 10ت در شهرهاي جهانی با بیش از پیش بینی تعداد و درصد رشد سالانه جمعی ):5( جدول
 )2020-2025میلیون نفر (

 2020-2025جمعیت  سالانه رشد تعداد جمعیت (میلیون نفر) نام شهر طبقات جمعیتی

 شهرهاي
 با بیش از

 میلیون 20
 جمعیت

 0/0 38661 توکیو
 4/2 32935 دهلی نو
 7/1 28404 شانگهاي
 3/2 26557 بمبئی

 1/1 24581 مکزیکوستی
 9/0 23572 نیویورك
 8/0 23175 سائوپولو

 7/2 22906 داکا
 7/1 22633 پکن

 6/2 20190 کراچی

 شهرهاي
 10با 

 میلیون 20تا 
 جمعیت

 6/3 18857 لاگوس
 4/2 18711 کلکته
 4/2 16278 مانیل

 0/1 15687 آنجلسلوس
 8/1 15545 شین زن

 9/0 15524 بوئنوس آیرس
 8/1 15474 گوانگ زو
 6/1 14897 استانبول
 1/2 14740 قاهره

 8/1 13627 چونگ کینگ
 9/0 13621 ریو دو ژانیرو

 5/2 13193 بنگلور
 0/2 12822 جاکارتا
 2/0 12576 مسکو
 8/0 12163 پاریس
 0/0 12031 اوزاکا

 1/1 11434 شیکاگو
 5/1 11369 بوگوتا

 8/1 11235 بانکوك
 9/0 10255 لندن

 -- 543653000 جمع
Source: United Nation Population Division, (2012), “World Population 
Prospects, the 2012 Revision”, New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 

 
 10و درصد رشد سالانۀ جمعیت شهرهاي جهانی کمتر از  بینی تعداد) پیش6جدول شماره (

  10تا 5دهد. از شهرهاي جهانی با جمعیت بین نشان می 2020-2025هاي میلیون نفر را در سال

http://esa.un.org/unpd/wpp/index
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میلیون نفر داراي کمترین رشد جمعیتی (رشد صفر) و شهر  10میلیون نفر، شهر سئول با حدود 
دهد که مقامات نۀ جمعیتی است. مطالعات نشان میدرصد رشد سالا 5/4نایروبی در کنیا داراي 

اند با مدیریت شهري بسیار مؤثر، رشد جمعیت شهر سئول را کنترل و مدیریت اي توانستهکره
ترین شهرهاي جهانی در قاره آفریقا است. بقیه که شهر نایروبی یکی از پرمعضلکنند، در حالی

 درصد دارند.1شهرهاي جهانی تقریباً رشد متعارفی نزدیک به 

 
میلیون نفر  10تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت در شهرهاي جهانی با کمتر از  ):6( جدول

)2025-2020( 

 نام شهر طبقات جمعیتی
تعداد جمعیت 

 (میلیون نفر)
 رشد جمعیت

 2025-2020 

 بین
 10تا  5

 میلیون نفر

 0/0 9867 سئول
 6/2 9699 مینهوشی

 9/0 8160 هونگ کنگ
 9/0 8098 مادرید
 2/1 7255 میامی
 9/0 6511 بارسلونا
 2/1 6682 تورونتو
 5/4 6143 نایروبی
 2/1 5971 آتلانتا

 2/1 5854 هاستون
 2/1 5834 بوستون
 7/0 5801 سنگاپور
 2/1 5670 واشنگتن
 5/1 5646 سیدنی

 بین
5تا  1  

 میلیون نفر

 4/1 4732 ژوهانسبورگ
 3/1 4628 مونترال

 3/1 4531 سانفرانسیسکو
 4/1 4295 آویوتل

 6/1 4169 کاراکاس
 5/0 3669 برلین
 7/0 3538 رم

 0/2 3310 تایپی
 1/2 3484 دبی
 7/0 3129 میلان

 3/2 2192 کوالالامپور
 7/0 2166 بروکسل

 0/1 1943 وین
 2/1 1695 استکهلم
 6/0 1511 مانش
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 بین
5تا  1  

 میلیون نفر
 (ادامه)

 0/1 1397 کوپنهاگ
 0/1 1374 زوریخ
 9/1 1476 دوبلین

 0/1 1212 آمستردام

 میلیون نفر 1کمتر از 
 -- -- فرانکفورت

 -- -- جنوا
 -- 151642000 جمع

Source: United Nation Population Division, (2012), “World Population 
Prospects, the 2012 Revision”, New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm. 

 
دهد، هاي شهرهاي جهانی، حجم بالاي مهاجران خارجی است. مطالعات نشان میکی از مشخصی

ل اي از عوامند. مجموعهکنصورت تصادفی انتخاب نمیالمللی کشور مقصدشان را بهمهاجران بین
شود آنها به نقاط شهري خاصی مهاجرت کنند. اقتصادي، اجتماعی، زبانی و دلایل دیگري باعث می

المللی در رابطه با شهرهاي جهانی، مسیر جابجائی نیروهاي متخصص و هاي بینبررسی مهاجرت
اي جهانی برحسب شهره 7تواند به ما نشان دهد. در جدول تحصیلکرده را در سطح جهان می

شهر جهانی در ایالات  7شود، اند. همچنانکه ملاحظه میبندي شدهتعداد مهاجران خارجی طبقه
کنگ، جده و ریاض میلیون نفر مهاجر خارجی دارند. سپس شهرهاي دبی، هنگ 1متحده بیش از 

با حدود  بیشترین حجم مهاجران خارجی را دارا هستند. در جدول ذیل، ردیف دوم شهرهاي جهانی
شهر در  6گردد، اند. همچنانکه ملاحظه میمیلیون مهاجر خارجی نشان داده شده 1هزار تا  500

شهر جهانی در ایالات  28ایالات متحده داراي جمعیت این تعداد مهاجر خارجی هستند. همچنین 
 هزار مهاجر خارجی است. 500تا  100متحده داراي بین 

  

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
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 2007جهانی بر اساس تعداد جمعیت مهاجران خارجی در سال  رتبه بندي شهرهاي): 7( جدول

رتبه بندي بر اساس 
تعداد جمعیت 

 مهاجران خارجی
 نام شهرها و کشور

میلیون و  1شهرهاي با 
 بیشتر مهاجر خارجی

شیکاگو، دالاس، هاستون، لوس انجلس، میامی، نیویورك، واشنگتن (ایالات 
ی)، هنگ کنگ (چین)، جده، ریاض متحده آمریکا)، دبی (امارات متحده عرب

(عربستان سعودي)، لندن (انگلستان)، ملبورن، سیدنی (استرالیا)، مسکو 
 (روسیه)، پاریس (فرانسه)، سنگاپور (سنگاپور)، تورنتو (کانادا) 

هزار  500شهرهاي با 
میلیون مهاجر  1تا 

 خارجی

حده (ایالات متآتلانتا، بوستون، فینیکس، ریورساید، سن دیگو، سن خوزه 
آمریکا)، بوئنوس آیرس (آرژانتین)، مونترال، وانکور (کانادا)، سن پطرزبورگ 

 ) فلسطین اشغالی(روسیه)، تلاویو (

تا  100شهرهاي با 
هزار مهاجر  500

 خارجی

آکرا (غنا)، امان (اردن)، آمستردام (هلند)، آتن (یونان)، اوکلند (نیوزیلند)، 
ر، بریجپورت، شارلوت، کلیولند، کلمبوس، دنور، سن مارکوس، بالتیمو-آستین

دیترویت، فرزنو، هارتفورد، هونولولو، کانزاس سیتی، لاس وگاس، مینیاپولیس. 
سنت. پل، اورلاندو، فیلادلفیا، پورتلند، پروویدنس، ساکرامنتو، ساینت لوئیس، 

درید اسن آنتونیو، سان خوان، سیاتل، تمپا، توسان (ایالات متحده)، بارسلونا، م
(اسپانیا)، برلین، کلن، فرانکفورت، هامبورگ، مونیخ (آلمان)، برن، زوریخ 
(سویس)، بیرمنگام، منچستر (انگلستان)، بریزبن، پرت (استرالیا)، بروکسل 
(بلژیک)، کلگري، ادمونتن، اتاوا (کانادا)، کاراکاس (ونزوئلا)، کپنهاگ 

ن فلسطیبیت المقدس ((دانمارك)، دوبلین (ایرلند)، استانبول (ترکیه)، 
)، ژوهانسبورگ (آفریقاي جنوبی)، کراچی (پاکستان)، کیف (اوکراین)، اشغالی

لیسبون (پرتقال)، لیون، مارسی (فرانسه)، مکه (عربستان سعودي)، میلان، رم 
(ایتالیا)، مسقط (عمان)، ناگویا، اوزاکا، توکیو (ژاپن)، ریودوژانیرو، سائوپولو 

وبی)، استکهلم (سوئد)، تایپه (تایوان)، تفلیس (برزیل)، سئول (کره جن
 (گرجستان)، وین (اتریش)، 

Source: MPI, http://www.migrationpolicy.org/about/work-mpi  

 گیري نتیجه

گیري داند که در طی آن وابستگی متقابل جهانی و شکلساسن، جهانی شدن را فرایندي می
ها و ن فرایند فشارهاي رقابتی میان نهادها، شهرها، منطقهیابد. در اینهادهاي جهانی افزایش می

ی اي با اقتصاد جهانیابد. او شهر جهانی را مرکز پیوند اقتصادهاي ملی و منطقهکشورها افزایش می
داند. بنابراین خدماتی و صنعتی می هاي مبتنی بر اقتصاد پیشرفتۀو محیطی براي نوآوري در فعالیت

بندي شبکۀ شهرهاي جهانی در گروه آلفا قرار دارد، که در واقع که در ردهشهر جهانی شهري است 
نبض اقتصاد جهانی و هدایت و فرماندهی شبکۀ شهرهاي جهانی را در دست دارند و به گفتۀ ساسن 

شوند. بنابراین، از نظر هاي مرکزي فرماندهی و اتصال با اقتصاد جهانی محسوب میعنوان مکانبه
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ا قرار هکه یک شهر در فضاي جریان رنه شورت، تیلور و کاستلز، زمانیهمچون جان نظریه پردازانی
ت پردازد، در حقیقآفرینی میعنوان یک گره در شبکه به نقششود و بهگیرد و وارد شبکه میمی

 ). 90-91: 1388(صرافی و همکاران،  گذاردبه مرحلۀ شهر جهانی قدم می
کارهاي جمعیت شناسی، در زمینه تحلیل جمعیت شناسی شهرهاي این مقاله، یکی از اولین 

توان گفت، جمعیت شناسی شهرهاي جهانی هنوز در مرحله اولیه است. تا آنجا جهانی است و می
هاي شهرهاي جهانی از جمله، هاي موجود اجازه داده است، برخی از مهمترین مشخصهکه داده

المللی مورد نگري جمعیت آنها، حجم مهاجران بینتعداد جمعیت، رشد سالانه جمعیت، آینده
 اند.بررسی قرار گرفته

هاي اصلی دهد که حجم بالا، تراکم، تمرکز و تنوع جمعیتی از مشخصهاین مطالعه نشان می 
جمعیتی شهرهاي جهانی است. نزدیک به نیم میلیارد از جمعیت جهان در شهرهاي جهانی زیست 

درصد در شهرهاي  2/29ین نیم میلیارد در شهرهاي جهانی آسیایی و درصد از ا 53کنند. حدود می
کنند. اگر رشد جمعیتی شهرهاي جهانی در اروپا و آمریکا آرام و با شیب جهانی آمریکا زندگی می

کند است، اما اغلب شهرهاي جهانی در آسیا از آهنگ رشد جمعیتی بالایی برخوردار هستند که 
هاي شی از رشد داخلی جمعیتی این مناطق است، به سبب مهاجرتعلاوه بر اینکه این رشد نا

المللی نقش قابل توجهی در افزایش حجم رشد داخلی و رشد طبیعی آنهاست. مهاجران بین
 جمعیت شهرهاي جهانی آسیایی دارد.

یکی از موضوعات مهم که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، بررسی وضعیت مهاجران خارجی 
بندي شهرهاي جهانی بر اساس حجم مهاجران خارجی بود. شهرهاي جهانی واقع در ایالات و رتبه

متحده، کانادا، آلمان، انگلستان و برخی از کشورهاي عربی از جمله عربستان و امارات متحده عربی، 
اند، البته ماهیت و اهداف مهاجرپذیري در هر یک از این پذیراي بیشترین مهاجران خارجی بوده

 ورها متفاوت است. کش
آمریکا و کانادا از جمله کشورهاي مهاجرپذیر دنیا هستند که از رویکرد چند فرهنگی و دیگ 

کنند، اما کشورهاي عربی از مهاجران خارجی جوشان، براي پذیرش مهاجران خارجی پیروي می
یک تحلیل دموگرافکنند. این مقاله پیش درآمدي براي عنوان کارگران مهمان و موقت استفاده میبه

پردازي در این زمینه است و تلاش خواهد هاي اولیه ایدهشهرهاي جهانی است که هنوز در نطفه
کرد در داخل بعدي از ابعاد دیگر جمعیت شناسی همچون ساختار سنی، شغلی و خانواده این 

 شهرها مورد تجزیه و تحلیل بیشتري قرار گیرند.
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