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  چکیده

شهري به معنـی تعـدد و تکثـر نهادهـا و     ترین چالش در اداره مناطق کالنتفرق سیاسی به عنوان اصلی

بردهاي مختلفی با راهشهري و فقدان هماهنگی بین آنها،  گیري در عرصه منطقه کالن قلمروهاي تصمیم

هـاي حکومـت یـا     نظـام گرایی یـا ایجـاد    رو شده است که به منطقه هشهري دنیا روب از سوي مناطق کالن

گی و گرایی کالن شهري در پی ایجاد هماهن کلیه راهبردهاي منطقه.ري معروف استشه حکمروایی کالن

موضـوع  . این پهنه از سـرزمین اسـت  ریزي و مدیریت در  همکاري بین نهادها و قلمروهاي مستقل برنامه

گرایی کالن شهري در تهران به منظور کاستن از  خاص متمرکز بر راهبردهاي منطقه مقاله حاضر به طور

اي مشخص به دلیـل   اله از ارائه یک مدل حکومت منطقهدر این مق. اثرات سوء تفرق سیاسی در آن است

هـاي  اي از راهبرد پرهیز شده و به جـاي آن مجموعـه   ورموانع اجرایی آن در زمینه قانونی و سازمانی کش

 . گرایی در تهران را افزایش داد اه بتوان امکان تحقق منطقهگام به گام پیشنهاد شده است تا از این ر

  يکلیدواژگان 
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  مقدمه 

ــ   ــار ده ــدود چه ــل  از ح ــیش، عوام ه پ

مختلفی موجب توسعه فیزیکی شهر تهـران و  

ــه    ــا منطق ــدهاي آن ب ــط و پیون ــزایش رواب اف

ــه   ــدریج منطق ــه ت پیرامــونی خــود شــده و ب

را  )1(عملکــردي یــا مجموعــه شــهري تهــران 

ــی از ایــن عوامــل   . شــکل داده اســت  برخ

ــارت ــد از ا عب ــت،  : ن ــی جمعی ــزایش طبیع اف

ــ  ه افــزایش مهــاجرت از روســتاها و شــهرها ب

تهران، تصویب طرح جـامع تهـران و افـزایش    

قیمت زمـین در داخـل محـدوده طـرح و در     

نتیجـه اسـکان اقشـار کـم درآمـد در اراضــی      

ر زمینـه  هـایی د  اعمـال محـدودیت  پیرامونی، 

ها در قلمرو بالفصل  استقرار صنایع و کارخانه

و  عوامل فوق موجب افزایش. شهر و نظایر آن

قلمـرو   فعالیـت و گسـترش  پخش جمعیت و 

به ایـن  . شهري تهران شده است  منطقه کالن

 شــهر 1345کــه در ســال  ترتیــب در حــالی

میلیـــون  2.7تهــران بــا جمعیــت حــدود     

ــه  ــه درصــد جمعیــت م 80نفرنزدیــک ب نطق

ــه خــود اختصــاص  شــهري کــالن تهــران را ب

و بـا افـزایش جمعیـت     1385در سال ،داد می

ایـن   ،شهر تهران به بیش از هفت میلیون نفر

رونـد  . درصد کاهش یافته است 60به  نسبت

ســریع گســترش منطقــه عملکــردي تهــران، 

بینی و استقرار ترتیبـات نهـادي و    بدون پیش

قانونی الزم براي کنتـرل و هـدایت توسـعه و    

موجـب   ،ارائه خدمات متناسب در کل منطقه

هاي محتـوایی متعـدد    بروز مشکالت و چالش

هاي غیر رسـمی،   همچون گسترش سکونتگاه

یب محیط زیست، از بـین رفـتن اراضـی    تخر

ــاورزي،   ــاغی و کش ــوب ب ــودگیمرغ ــاي  آل ه

ونقـل و   وخاك و هوا، ناکارآیی شبکه حمل آب

  . غیره شده است

اداره و مدیریت منطقه در شرایط کنونی 

نوان یک کل یکپارچه شهري تهران به ع کالن

هاي حکومتی و مدیریتی متعدد  در بین قلمرو

ت مرکـزي تقسـیم   نهادهاي خدماتی حکوم و

ه هـیچ نـوع نگـرش و    به طوري ک ،شده است

اي بـراي اداره و مـدیریت ان    رویکرد یکپارچه

این چالش بنیادین که بـه ابعـاد   . وجود ندارد

ي و اجــراي گذاراي سیاســت نــدي و رویــهفرآی

ــران  تصــمیمات در منطقــه کــالن شــهري ته

ــوط مــی ــا   ،شــود مرب ــرق سیاســی و ی ــه تف ب

بسیاري از موارد  درحکومتی مشهور است که 

ــا تشــدید مشــکالت   علــت شــکل ــري و ی گی

ــاد شــده اســت  ــوایی ی ــر ت .محت ــرق در براب ف

اي در اداره  سیاسی به عنوان یک چالش رویـه 

راهبردهـاي   شهري مناطق کالن و حکمروایی

شهري مختلـف   متعددي از سوي مناطق کالن

در دنیا تدبیر شده و به کـار رفتـه اسـت کـه     

ییـرات سـاختاري   ر حسب شدت تغطیفی را ب
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ایـن دسـته تـدابیر    . دهد شده نشان می اعمال

کـه از ایجـاد    - براي چیرگی بر تفرق سیاسی

شــدت (حکومـت یـک سـطحی و دو سـطحی    

تا ایجـاد روابـط داوطلبانـه    ) منطقه گرایی باال

شــدت (همکــاري بــین قلمروهــاي حکــومتی

در  -مختلـف متغیـر اسـت    ) گرایی کم منطقه

شـهري بـه    حکومـت کـالن  متون مـرتبط بـا   

مقالـه  . نـد ا گرایـی معـروف   راهبردهاي منطقه

چالش تفرق سیاسـی   بعد از طرح اولیه حاضر

گرایی براي چیرگی بر آن، بـا   و راهبرد منطقه

گذري کوتاه بر وضعیت کنـونی اداره منطقـه   

کـــالن شـــهري تهـــران در قالـــب تحلیـــل 

انـداز منطقـه    انیـه چشـم  استراتژیک و ارائه بی

پیشـتر هـر کـدام    کـه   -شـهري تهـران   کالن

تــالش  - )2(انـد  اي مجـزا بـوده   موضـوع مقالـه  

گرایـی   راهبردهـاي گـذار بـه منطقـه    کند  می

راهبردهـایی  شـهري تهـران را در قالـب     کالن

انداز مشترك منطقه تدوین  براي تحقق چشم

  .و تبیین نماید

ــاهیم  -1 ــاریف و مف ــرق :تع تف

ــی  ــه وسیاسـ ــی  منطقـ گرایـ

  شهري  کالن

هرگونـه   سـرآغاز  تفرق سیاسی به عنوان

شـهري بـه    هـاي کـالن   بحث درباره حکومـت 

ــاي    ــادي از قلمروه ــداد زی ــود تع ــی وج معن

درون یــک منطقــه   و مــدیریتی حکــومتی

، حاکی از این است که عملکرديشهري  کالن

داراي محلـی   مـدیریت هر قلمرو حکومتی یا 

نظر در بخشـی   حق، اختیار و صالحیت اظهار

و هیچ مرجع  استاز قلمرو منطقه یا هر شهر 

گیـري و عمـل    حکومتی واحدي براي تصمیم

شـهري وجـود    در گستره کـل منطقـه کـالن   

 ;Brenner, 2003; Barlow, 1991) نـدارد 

Miller, 2002, Schwab et al, 2001; 

Walker, 1999; Sybert, 1999)  

ــه ــرد نظری شــهري  ازان حکومــت کــالنپ

نـوع سیسـتم    کنند که باید بـین  استدالل می

منطقـه بـا    -کـومتی یـک شـهر   ح و سازمانی

 انطبـاق کلیت ارگانیک و قلمرو عملکردي آن 

ــود ــد وج ــته باش ــرو  . داش ــاق قلم ــدم انطب ع

با قلمـرو عملکـردي    محلی سازمانی حکومتی

ترین چـالش   توان عمده میها را  منطقه -شهر

ــت     ــاطق دانس ــن من ــت ای در اداره و حاکمی

)Lefevre,2001,10 .(این انطباق  زیرا در نبود

هـایی   از مسـائل محتـوایی در عرصـه    بسیاري

ریـزي   ونقل، خزش شهري، برنامـه  چون حمل

ماننـد  محیطی و  استراتژیک و حفاظت زیست

بـدون وجـود   . غیرقابل حل خواهـد بـود   هااین

ــدهی و   ــروي فرمان ــدوننی ــدد ب ــه  ی یکپارچ

بسیاري از مسائل بـه جـاي حـل و    ، اي منطقه

منطقــه  از دیگــر  بــه نقطــه اي از نقطــهرفــع، 

در چنین شـرایطی امکـان   . خواهد شدقل منت
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هـا در  سیاسـتی و اجـراي آن   تصـمیمات   اتخاذ

ــالن  ــه ک ــتره منطق ــت   گس ــه کلی ــهري ک ش

 را )3(اي عملکــردي و سیســتم شــهري روزانــه

بسـیاري  . میسر نخواهد بـود  ،دهد میل یشکت

شهري به  نظران حوزه حکومت کالن از صاحب

بـه  (وجود آمدن چالشی چون تفرق سیاسـی  

حکـومتی  مـدیریتی و   جود قلمروهايمعنی و

هــا،  هــا، فرمانــداري متعــدد ماننــد شــهرداري

هـر نـوع   غیره، بـدون  ها و  ها، دهیاري شهرك

را ناشـی از  ) کننـده  هـاي هماهنـگ   چارچوب

 ,Barlow)بسط و توسعه فرایند شهرنشـینی  

1991 ;Hamilton,1991,31; Savitch & 

Vogel ,2000(b),1) له مقیـاس  ئیا همان مس

 ;Brenner , 2003) شــهري ق کــالنمنــاط

Henton, 2001 ) دانند می.  

مســـائل مـــرتبط بـــا تفـــرق سیاســـی 

مسـائل   .ندهسـت  شـهري بسـیار متعـدد    کالن

کارایی، اثربخشـی   توان این حوزه را میعمده 

ــري  ــتو براب ــارایی . دانس ــی (ک ــرز تلق در ط

یــا یابـد   کـاهش مـی  زمـانی  ) اقتصـادي از آن 

هـاي مکـرر و    کـاري  شود که دوباره تهدید می

هــــاي  فعالیــــتغیرضــــروري در عرصــــه 

زمـانی کـه   یـا  . دهـد  ي مـی رسانی رو خدمات

اقتصاد مقیاس در خدمات عمومی قابل تحقق 

زمانی که منافع خـدمات عمـومی   یا نباشد و 

ــر   ــومتی دیگ ــاي حک ــین قلمروه ــت در ب نش

یابد کـه   میهنگامی کاهش اثربخشی  .یابد می

ملیـات  مرزهاي شهرداري، قلمرو فعالیـت و ع 

را ) نشـانی  مانند آتـش (رسانی عمومی  خدمات

زمـانی کـه   یـا  دهـد و   تحت تـأثیر قـرار مـی   

رسـانی و   می براي هماهنگی خـدمات سمکانی

یـک منطقـه یـا     هریزي بر پایه و گستر برنامه

در صـورتی  برابـري   .ناحیه خاص وجود ندارد

هـاي متعـددي    که شـهرداري  یابد تحقق نمی

که سطح مناسبی ند بدون اینشته باشوجود دا

زمـانی کـه    ارائه شود و یـا از خدمات عمومی 

ــین     ــومی بـ ــدمات عمـ ــطح خـ ــر سـ تغییـ

هـاي مختلـف بـا میـزان یـا سـطح        شهرداري

ــت     ــا ظرفی ــالك ی ــر ام ــات ب ــت مالی پرداخ

 ,Barlow)شود  قلمروهاي حکومتی تعیین می

مسائل تبعـی امـا مهـم دیگـري نیـز       .(1991

ــود دارد،  ــد وج ــتراتژي مانن ــدان اس ــاي  فق ه

شهري براي برخـورد بـا مسـائل عمـده،      النک

هـا و تضـادي کـه     وجود رقابت بین شهرداري

شـهري را تحـت تـأثیر     تواند توسعه کـالن  می

سوء قرار دهد، فقدان هرگونه صدا یـا عـاملی   

شهري را بـه عهـده    که نمایندگی منافع کالن

 هاي انحصاري بندي انجام منطقه ،داشته باشد

  .نظایر آن  و

ــاطق تفـــرق سیاســـی م ــود در منـ وجـ

شهري، چالشی است که بـا رویکردهـا و    کالن

ــاطق    ــوي منـ ــی از سـ ــاي مختلفـ راهبردهـ



ه 
ار

شم
ت 

هف
و 

ه 
جا

پن
●  

م 
ده

وز
ل ن

سا
●  

ن
تا

س
زم

 
13

89
 

   

 

301  

هـر کـدام    ورو شـده   شـهري دنیـا روبـه    کالن

هـایی همـراه    ها و کامیابی وبیش با کاستی کم

هـا بـا مفهـومی کلـی      گونه پاسـخ  این. اند بوده

گرایـی در   شود کـه بـه منطقـه    بندي می جمع

ن منـاطق معــروف  حکومـت یـا حاکمیــت ایـ   

گرایـی در پـی    کلیه راهبردهاي منطقـه . است

اجــزاي از هــم گســیخته و  هماهنــگ کــردن

ــه  ــتقل برنام ــه    مس ــدیریت منطق ــزي و م ری

شـهري بـراي کاسـتن از تفـرق و تعـدد       کالن

گیر و اجرایـی مختلـف مـؤثر و     عوامل تصمیم

ــت  ــال در آنهاســ ــاس ب .فعــ ــواع راســ انــ

 گرایـی  هـاي راهبردهـاي منطقـه    بنـدي  طبقه

(Hamilton, 1991; Walker, 1999; Sybert, 

ــواع. (1999 ــارویکرد ان ــا ه ــواع ( و راهبرده ان

رسـانی   له خـدمات ئبـراي مسـ  ) گرایـی  منطقه

شـده  شهري تـوان فهرسـت    اي و کالن منطقه

ــرین بــه   کــه در طیفــی از آســان  اســت  ت

ــت    ــده اس ــیم ش ــرد تنظ ــوارترین رویک . دش

ترین رویکردها مـواردي هسـتند کـه از     آسان

و مجادلــه  هسـتند تـر   ظ سیاسـی عملــی لحـا 

ـ انگیز کمتري برمـی  اگرچـه ممکـن اسـت    ، دن

، در مقابـل . دنکارایی کمتري هم داشـته باشـ  

دشوارترین رویکردها مـواردي هسـتند کـه از    

و  رنـد لحاظ سیاسی قابلیت اجرایـی کمـی دا  

بــراي کــارگزاران محلــی تهدیــدي محســوب 

کمتـرین  بـا  گرایـی   منطقهاز اشکال  .دنشو می

 همکـاري غیـر  توان به  میگرایی  منطقه شدت

ــین  رســمی و قراردادهــاي خــدمات رســانی ب

شـهري   هـاي حکومـت کـالن    یا شورايمحلی 

گرایـی در   شدت منطقـه در عوض،  .اشاره کرد

 سـطحی  سازي تک یکپارچههایی مانند راهبرد

در بیشـترین  تجدید سـاختار دوسـطحی   یا  و

شـدیدترین  به عبـارت دیگـر   . حالت قرار دارد

هایی اسـت کـه طـی     گرایی تالش واع منطقهان

آن تمــامی قلمروهــاي حکــومتی و مــدیریتی 

ها  ها یا فرمانداري ريها و دهیا مانند شهرداري

شـهري   موجود در منطقه کالنها  و بخشداري

رچـه  در قالب یک سطح حکومتی واحـد یکپا 

شـهري دو   شده و یا در قالب حکومـت کـالن  

ین تـر  شـدت  کـم .شود اندهی میسطحی سازم

کننـد تـا    ی است که تالش مـی ها آنهای حل راه

ــاري ــایی همک ــا و   ه ــین قلمروه ــه ب داوطالبان

هاي مختلف حکومتی موجود در منطقـه  نهاد

ء تفـرق سیاسـی   ایجاد کنند تا از اثـرات سـو  

ـ  کلیه راهبردهاي منطقه.بکاهند ین گرایی در ب

ــه   ــواع منطق ــدیدترین ان ــی از ش ــی  طیف گرای

ــطحی ( ــطحی و دو س ــک س ــت ی ــا  )حکوم ت

هــاي همکــاري  چــارچوب(نهــا تــرین آ ســانآ

موضوع مقاله حاضـر   .گیرد قرار می )داوطلبانه

ـ      هــاي  ر اسـتراتژي بـه طـور خـاص متمرکـز ب

شـــهري در منطقـــه  گرایـــی کـــالن منطقـــه

به عبـارت دیگـر در    .شهري تهران است کالن
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هـایی  شود تا تـدابیر و راهبرد  تالش می اینجا

ـ   بر اساس شـرایط سیاسـی و   ب مـدیریتی غال

ات ســوء تفــرق کشــور، بــراي کاســتن از اثــر

ــالن   ــه ک ــی در منطق ــران   سیاس ــهري ته ش

  .پیشنهاد گردد

 روش تحقیق  -2

ــه حاضــر را   در تحقیقــی ــه مقال ــه پای ک

در بخـش مبـانی نظـري از     ،دهـد  تشکیل می

هاي ثانویه تحلیل دادهروش 
1
اسـتفاده شـده    

بخـش شـناخت و تحلیـل وضـعیت      در. است

شـهري تهـران از    نموجود اداره منطقـه کـال  

اي ثانویه و روش پیمایشی ه روش تحلیل داده

هــاي مــرتبط بــا ایــن روش ماننــد  و تکنیــک

مصاحبه گروهی متمرکز
2
و مصاحبه انفـرادي   

. یا عمیق به طور همزمان استفاده شده اسـت 

هـا   و ارائه اسـتراتژي  در بخش تحلیل تلفیقی

   .نیز از تکنیک سوات استفاده شده است

منطقه  -ی شهرسیماي عموم -3

  تهران 

ــه عنــوان پایتخــت ایــران و    تهــر ان ب

بـا وسـعت    اي منطقه -شهر شهر مرکزي کالن

کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بـر   700 حدود

ون نفـر در مرکـز هندسـی منطقـه     هفت میلی

منطقـه   .شهري تهران قرار گرفته اسـت  کالن

                                       
1. Secondary Analysis 
2. Focus Group 

عملکردي تهران که موضوع اصلی ایـن مقالـه   

میلیون نفـر دارد   13.4 جمعیتی بالغ بر ،است

کیلومتر مربع را  16000بهو مساحتی نزدیک 

ت کنونی شـهر تهـران   جمعی. دهد پوشش می

شهر مرکزي منطقه نزدیک بـه   به عنوان کالن

جمعیـت منطقـه را بـه خـود     درصد کـل   60

  .دهد اختصاص می

تحوالت سهم جمعیت  -) 1( جدول شماره

تحوالت (ها  تهران نسبت به سایر سکونتگاه

 )پیرامون - نسبت جمعیت مرکز

  سال
   جمعیت مرکز

 )شهر تهران(

   جمعیت

کل منطقه (

  )کالن شهري

سهم مرکز از کل 

  )درصد(منطقه 

1345 2.719.730  3.456.314  78  

1355 4.530.223  5.305.038  85  

1365 6.042.584  8.068.250  74  

1375 6.758.845  10.309.746  65  

1385 7.797.520 13,383,082 58 

هـاي   نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسـکن سـال  (

1385-1345(  

ــامل   ــدوده، شـ ــن محـ ــه  22ایـ منطقـ

درصـد   4.7شهرداري اسـت کـه در مجمـوع    

ــل شــهر   ــود   –مســاحت ک ــه خ ــه را ب منطق

 اًمنطقه تهران تقریب -شهر. دهد اختصاص می

اسـتان تهـران را    مسـاحت  درصد 90بیش از 

حـال حاضـر ایـن محـدوده      در. گیرد میدربر

بخـش   30شهرستان و بیش از  12متشکل از 

ــومتی ( ــاي حک ــیش از  ) قلمروه ــز ب  50و نی

. اسـت ) قلمرو مـدیریتی  (محدوده شهرداري 
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ــدان دور،   ــه چن ــده ن ــدوده  1500در آین مح

بـه ایـن مجموعـه    ) دهیاري(مدیریتی روستا 

قلمروهاي حکومتی و مدیریتی افزوده خواهد 

ــد ــار(ش ــدي و همک ؛  18ص ، 1387ان، آخون

کـه شاخصـی از   ) 1389برك پور و بصـیرت،  

ــود د   ــی موج ــرق سیاس ــزان تف ــه می ر منطق

  .شود شهري تهران محسوب می کالن

الت تقسیمات تحو -) 2( جدول شماره

 شهري تهران سیاسی در منطقه کالن

  80دهه  60دهه  40دهه  

  12  6 5 شهرستان  )1385سال(

  33  17 13 بخش 

  49  18 8 شهر 

  74  37 33 دهستان 

  1389برك پور و بصیرت، : منبع 

  

شهري تهران  منطقه کالن:  )1(نمودار شماره 

بر اساس مطالعات طرح مجموعه شهري (

 )تهران

  

 گروه تحقیق:خذأم

 تحلیل استراتژیک و تلفیقی -4

از وضعیت موجود اداره منطقـه  

  شهري تهران کالن

اره و تحلیل وضعیت اد مطالعات شناخت

شهري تهـران در ابعـاد مختلفـی     منطقه کالن

 شـهري، بررسـی   کالنچون قلمروهاي منطقه 

ــاد ــارکردينهـ  شـــناخت عناصـــر و( ي و کـ

) شهري ي اثرگذار در اداره منطقه کالنهانهاد

شـامل قـوانین و   (نیز منابع پشـتیبان آنهـا   و 

مقررات، منابع مـالی و سـایر منـابع از جملـه     

با توجـه  . شده است انجام) ها ها و طرح برنامه

گیـري اسـتراتژیک پـژوهش،     به روش و جهت

هاي مطالعـات   تلفیقی اطالعات و داده تحلیل

انجام شده  SWOTفوق، در قالب مدل سوات 

تحلیــل تلفیقــی در برگیرنــده عناصــر . اســت

 ،»ها و نهادهـا سـاختار «هـاي   حـوزه  اصلی در

ــدیریت«، »قلمروهــاي فضــایی« ــابع م و » من

لمرو مجموعه شهري در ق »قوانین و مقررات«

ــ ــل ســه ســطح أاســت کــه در آن ت ثیر متقاب

در ارتبــاط بــا هــم و ملــی و محلــی ، جهــانی

در ایـن  . دیده شده اسـت شهري  منطقه کالن

ــل م ــر،  تحلی ــی فراگی ــیط بیرون ــی  ح محیط

ــی اســت و مقتضــیات  فرا ــاي مل ســوي مرزه

ــه  ــانی از جمل ــی  « جه ــدن ومحل ــانی ش جه

 و نیـز » گذار از حکومت به حاکمیت«، »شدن

عناصر اصلی آن  »هاي دیگرکشورتجربیات  «
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هـاي   هـا و تهدیـد   فرصـت . دهنـد  را شکل می

جهانی در قلمرو این محیط بر حکومـت ملـی   

آن بـر نظـام اداره    و نظام اداره آن و بـه تبـع  

محــیط  .گــذارد ثیر مــیأمجموعــه شــهري تــ

هاي مختلـف   نیز در اینجا حوزهداخلی فراگیر 

در سطح ملـی   وجودمثیرگذار و روندهاي أو ت

ه براي اداره گیرد ک و نظام حکومت را دربرمی

توانـد فـراهم سـازنده     شهري می منطقه کالن

 .هـا و تهدیـدها در سـطح ملـی باشـد      فرصت

محیط درونی که شامل نقـاط قـوت و ضـعف    

ــه شــهري در   ــدیریت مجموع ــام اداره و م نظ

بیشــتر بــا ارجــاع بــه  ،اســت موجــودشـرایط  

مرو مجموعـه شـهري   مطالعه در قل هاي حوزه

   .تدوین شده است

از وضـعیت  نتایج اصلی تحلیـل تلفیقـی   

در  شـهري تهـران   موجود اداره منطقـه کـالن  

نقـاط قـوت و    هـا و تهدیـدها و   قالب فرصـت 

آخوندي (ضعف به شرح زیر تنظیم شده است

  ).1387و  1386و همکاران، 

  ها  فرصت -4-1

/ شـدن   جهانی( سطح جهانی -4-1-1

ذار از حکومـت بـه حاکمیـت،    گرایی، گ محلی

  ) تجربیات جهانی

ــرزمینی ا   - ــت س ــاس رقاب ــر مقی ز تغیی

اي و  سطح کشوري به سطح شهري و منطقـه 

ــه بـــه  ــام اداره منطقـــه ضـــرورت توجـ نظـ

زي و تسـهیل  سـا  شـهري بـراي ظرفیـت    کالن

  ؛پذیري توسعه و افزایش رقابت

ــه ایجــاد نظــام - هــاي اداره و  گــرایش ب

کمیـت از جملـه   مدیریت مبتنی بر اصـول حا 

پاسخگویی، قانونمنـدي و فراگیـري در کلیـه    

  ؛سطوح اداره سرزمین

هـاي   گیري نظام پیشینه طوالنی شکل -

حـدود  (شـهري   طق کـالن اداره و مدیریت منا

  ؛)سال 50

هاي مدیریتی گونـاگون در   وجود نظام -

سایر کشورها و امکـان اسـتفاده از تجـارب و    

 پیشـــنهاد سیســـتمدســـتاوردهاي آنهـــا در 

  .شهري تهران مدیریت منطقه کالن

قلمروهـــا، ( ســـطح ملـــی -4-1-2

هـا و   ساختارها و نهادها، منابع شـامل برنامـه  

  ) ع مالیها، قوانین و مقررات و مناب طرح

ــتگذاران،   - ــتمر سیاســ ــه مســ توجــ

ریــزان بــه موضــوع     قانونگــذاران و برنامــه  

هاي شهري کشور در یک  قلمروهاي مجموعه

ــر   ــه اخی ــه  1374از (ده ــد ب در قالــب )بع

، 1374(وزیـران   تأهـاي مختلـف هیـ    مصوبه

ریـزي   و رسمیت یافتن برنامـه )1383، 1382

هـاي   شهري در قالب تهیه طـرح  مناطق کالن

  ؛مجموعه شهري
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ــرورت   أت - ــر ض ــی ب ــانون اساس ــد ق کی

الب شـوراها بـه عنـوان    مشارکت مردمی در ق

  ؛گیري کشور ارکان تصمیم

ــراي    ا - ــا ب ــارچوب ه ــی چ ــاد برخ یج

ماننـد  ) اي منطقه(شینگی افقی و فرا بخهماه

  ؛ریزي و توسعه استان شوراي برنامه

ــی  اســتمرار سیاســت - ــاي تمرکززدای ه

  ؛ساله اخیر کشور دولت در سه برنامه پنج

ــکل  - ــه ش ــود تجرب ــی   وج ــري برخ گی

هاي نهـــادي بـــراي اداره منطقـــه ســـازوکار

شـوراي نظـارت بـر     شهري تهران ماننـد  کالن

  ؛گسترش شهر تهران

ساله چهارم بـر   کید قانون برنامه پنجأت -

اي و  ریـزي و مـدیریت منطقـه    تسهیل برنامـه 

  ؛اي ایجاد نهادهاي منطقه

ــب  - ــادي مناس ــت اقتص ــه  ظرفی منطق

مین منابع درآمدي أشهري تهران براي ت کالن

  .مدیریت منطقه

  هاتهدید -4-2

جهــانی ( ســطح جهــانی  -4-2-1

ــی/شــدن ــه   محل ــذار از حکومــت ب ــی، گ گرای

  )و تجربیات جهانی حاکمیت

افزایش پیچیـدگی، سـرعت و مقیـاس     -

  ؛تغییرات و تحوالت ناشی از جهانی شدن

ــدد در   - ــاي متع ــل و متغیره ورود عوام

ریــزي و مــدیریت پویــاي منــاطق     برنامــه

شهري ماننـد افـزایش سـرعت تولیـد و      کالن

اي،  انتقـال اطالعـات، تشــدید رقابـت منطقــه   

  ؛لیالمللی و فرام ثیر نهادهاي بینأت

گیـري بـه نـوعی     تبدیل شدن تصـمیم  -

زنی چندسـطحی و چندنقشـی و ضـعف     چانه

گیـري سـنتی در    ساختارهاي اداره و تصـمیم 

  ؛اداره شرایط جدید

ــد   - ــان و فرآینـ ــدن زمـ ــوالنی شـ  طـ

  ؛گیري تصمیم

هـا و الگوهـاي اداره    تعدد و تنوع مدل -

و  شهري در کشـورهاي مختلـف   مناطق کالن

عــام بــراي اداره  توافــقفقـدان الگــوي مــورد  

  شهري مناطق کالن

قلمروهــا،  ( ســطح ملــی  -4-2-2

ساختارها و نهادها، منابع شامل برنامـه هـا و   

  ) ع مالیها، قوانین و مقررات و مناب طرح

ــا   - عــدم انطبــاق تقســیمات سیاســی ب

   ؛سازمان فضایی منطقه عملکردي تهران

ــومتی   - ــاي حک ــرق قلمروه ــدد و تف تع

هــاي مــدیریت و قلمرو) تقســیمات سیاســی(

   ؛شهري

استقالل عمـل دولـت از جامعـه، و در     -

نتیجه محدود شدن فضاي فعالیـت نهادهـاي   

   ؛عمومی و مردمی

عـــدم توفیـــق در اجـــراي سیاســـت  -

   ؛زدایی و کاستن از حجم دولتتمرکز
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هاي خصوصـی نیرومنـد    ضعف سازمان -

   ؛در تولید خدمات در سطح مجموعه شهري

و عمـل  عدم تثبیـت نگـرش، اندیشـه     -

   ؛تعاونی و همکارانه بین نهادي

هـاي ملـی بـه     توجهی اغلب برنامـه  بی -

شهري تهران و ضـرورت   گیري مجموعه شکل

   ؛کارهاي مناسب براي اداره آناتخاذ سازو

عدم انسجام و فقدان نظم حقـوقی در   -

رل و هـدایت  قوانین و مقررات مربوط به کنتـ 

   ؛هاي شهري توسعه شهري در مجموعه

   ؛لتزام به اجراي قانونعدم ا -

هـا   نگرش به نظام درآمـدي شـهرداري   -

به صورت انتزاعی، مجرد و خـارج از سـاختار   

   .اداره کالن کشور

  نقاط قوت  -4-3

تعیین قلمرو مجموعه شهري تهـران و   -

ت أبه رسمیت شـناختن آن در مصـوبات هیـ   

ــال آن تعیــین حــوزه  هــاي  وزیــران و بــه دنب

  ؛شهري

نهـادي بـراي اداره   هاي وجود سازوکار -

شهري تهـران بـه دلیـل انطبـاق      منطقه کالن

  ؛نسبی آن با استان تهران

گیـــري شـــوراهاي شـــهري و  شـــکل -

نیز شوراهاي سطوح فـرا دسـت و    روستایی و

  ؛هاي غیر دولتی همچنین تشکل

ح مجموعـه شـهري   تهیه و تصویب طر -

ســیس نهـــاد واحـــد  أتهــران و پیشـــنهاد ت 

  ؛ي براي آنهماهنگی مدیریت مجموعه شهر

توفیــق نســبی برخــی از قـــوانین و     -

مقررات در کنترل و هـدایت رشـد و توسـعه    

  .شهري

  نقاط ضعف  -4-4

ي سیاسی و مـدیریتی  هاتداخل قلمرو -

  ؛شهري تهران در منطقه کالن

افزایش تعداد قلمروهاي حکومتی و به  -

گیـر و   ن افزایش تعداد نهادهاي تصـمیم آع تب

  ؛اجرایی

ــ  - ــداقل همک ــطح ح ــریک س اري و تش

ــین ثر در اداره منطقــه ؤعوامــل مــ مســاعی ب

  ؛شهري تهران کالن

هاي مشـارکت عمـومی   ارکضعف سازو -

  ؛گیري و اجرا در تصمیم

بازنگري و تجدیـد   هايارکسازوفقدان  -

   ؛هاي توسعه شهري نظر در طرح

ــدي   - ــادل در ســـرانه درآمـ عـــدم تعـ

شـهري   النهاي واقـع درمنطقـه کـ    شهرداري

ر خاص بین شهرداري مرکز بـا  به طو( تهران 

   ؛)پیرامون

ــهرداري  - ــدید ش ــتگی ش ــه   وابس ــا ب ه

ــدار و ــدهاي ناپای ــدهاي  درآم ــالم و درآم ناس

  .وساز ناشی از ساخت
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از اي از تحلیـل تلفیقـی،   به عنوان نتیجه

اي عمـده فـراروي   هـ  ها و تهدیـد  میان فرصت

شهري در سـطح جهـانی و    اداره مناطق کالن

تغییـر مقیـاس   بـه  توان از یـک سـو    ملی می

ز سطح کشـوري بـه سـطح    رقابت سرزمینی ا

سیاســتگذاران، و توجــه  اي شــهري و منطقــه

بـه موضـوع    ایـران  ریـزان  قانونگذاران و برنامه

هـاي شـهري    ها و قلمروهاي مجموعه محدوده

، افزایش پیچیدگیهمچنین . اشاره کردکشور 

سرعت و مقیاس تغییرات و تحوالت ناشـی از  

گیـري بـه    ل شدن تصـمیم تبدیجهانی شدن، 

نقشــی، زنــی چندســطحی و چند نــوعی چانــه

گیري سنتی  هاي اداره و تصمیمضعف ساختار

ــد ــرایط جدیـ ــرق ، در اداره شـ ــدد و تفـ تعـ

ــدیریت  ــومتی و م ــاي حک ــه قلمروه ی از جمل

ــه     ــدوین هرگون ــه در ت ــت ک ــداتی اس تهدی

 .استراتژي کارآمد باید مورد توجه قرار گیرند

روسـتایی   گیري شوراهاي شهري وشکل

ونیز شوراهاي سطوح فـرا دسـت و همچنـین    

تعیین قلمرو مجموعه ، هاي غیر دولتی تشکل

شهري تهران و بـه رسـمیت شـناختن آن در    

تهیه و تصـویب طـرح   ، ت وزیرانأهیمصوبات 

ظرفیت مالی مناسب و مجموعه شهري تهران 

شـهري   هاي واقـع در منطقـه کـالن    شهرداري

منطقـه   از جملـه نقـاط قـوت موجـود    تهران 

از ســوي دیگــر، . تهــران محســوب مــی شــود

ــداخل قلمرو ــات ــدیریتی در ه ي سیاســی و م

افـزایش تعـداد   ، شـهري تهـران   منطقه کـالن 

ن افــزایش آقلمروهــاي حکــومتی و بــه تبــع 

سـطح  ، گیـر و اجرایـی   تعداد نهادهاي تصمیم

حداقل همکاري و تشریک مساعی بین عوامل 

 و شـهري تهـران   اره منطقـه کـالن  ثر در ادؤم

هـاي   عدم تعادل در سرانه درآمدي شهرداري

ملـه  از ج شـهري تهـران   واقع درمنطقه کـالن 

گرایـی   نقاط ضـعف عمـده در تحقـق منطقـه    

  . شوند شهري محسوب می کالن

انــداز نظــام  تــدوین چشــم -5

شـهري  حاکمیت منطقـه کـالن  

  تهران 

توان  عنوانی است که می اندازسازي چشم

در متـون  ي از آن را محـدود تلقی وسـیع یـا   

اي  برخی متون به گونـه . مرتبط مشاهده کرد

دهند کـه دربرگیرنـده کلیـه     آن را وسعت می

ریـزي یـا تـدوین     مراحل یـک فراینـد برنامـه   

در مقابـل در   .اسـت  استراتژي توسعه شـهري 

را صرفاً اقداماتی  سازيانداز برخی موارد چشم

انداز  که به تهیه یک سند چشم گیرددر بر می

خـاص و محـدود از    تلقیدر  .شود منتهی می

بـه   آنشـود تـا از    تالش میچشم اندازسازي 

ریزي و به عنوان  عنوان گامی در فرایند برنامه

. بـــراي ایجـــاد وفـــاق ســـود بـــرد روشـــی 

گـر   اندازسازي در این طرز تلقی تسـهیل  چشم
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توسعه و تدوین یک برنامـه و طـرح جـامع و    

ــاختن   ــز س ــق متمرک ــؤثر از طری ــر و م فراگی

ر این موضوع است که چگونه تفکـر  توجهات ب

و اقـــدام جمعــــی را درون یـــک شــــبکه   

که در آن هـیچ شـخص، گـروه،     یسازمان بین

سازمان یا نهادي به طور کامل متعهد آن کار 

 در بـراي مثـال  دهـی کنـیم،    نیست، سـازمان 

 اقــدامات چنــد قلمرویــی هــا و سیاســتگذاري

بـا   شـهري  طقـه کـالن  مانند آنچه در یـک من 

ي متعدد سیاسـی و مـدیریتی   هاوجود قلمرو

اندازسازي  ممکن است از چشم اتفاق می افتد

هـاي اصـلی و    براي ایجاد وفاق بـر سـر ارزش  

هـا و نهادهـاي مختلـف     و گروه کمک به افراد

نظــر در   بـراي تحقـق آن، بـا وجـود اخـتالف     

ــتفاده   ــداف، اســ ــیاري از اهــ ــربســ  .دکــ

اندازسازي در این تلقی فراینـدي اسـت    چشم

اي را  ریق اجتماعات محلـی آینـده  که از آن ط

. کننـد  تعریـف مـی   ،که خواهـان آن هسـتند  

انداز در صدد ترسیم شماي کلی چیزي  چشم

است که اجتماعات محلـی از ابعـاد کالبـدي،    

یـا   10، 5محیطی و در طی  اجتماعی و زیست

 رسیدن بـه آن هسـتند  سال آینده در پی  20

(Haines, 2001, pp.1-2).   

مشترك بنا بر  انداز شمچدر اینجا تدوین 

ــه تعریــف متــأ ثر از عوامــل متعــددي از جمل

ــانی نظــري و بررســی« هــاي تطبیقــی در  مب

مطالعــات شــناخت و تحلیــل   «، »موضــوع

شــهري  کــالنوضــعیت موجــود اداره منطقــه 

ــران ــر مــ  «و » ته ــدگاه عناص ثر در اداره ؤدی

ارت دیگـر  به عبـ . صورت گرفته است» منطقه

ـ  بیانیه چشـم  ایج مطالعـات  داز محصـول نتـ  ان

هاي  ا و نمونههها، مدلبررسی نظریه(اسنادي 

شهري در نقاط مختلـف   مدیریت مناطق کالن

و تحلیـل وضـعیت    جهان و همچنین شناخت

و تلفیـق آن  ) شهري تهـران  اداره منطقه کالن

هـاي  مصـاحبه ( با نتـایج مطالعـات پیمایشـی   

گذار در اداره ثیربا عوامل تأ انفرادي و گروهی

مطالعـات  . اسـت ) شهري تهـران  نمنطقه کال

انـداز مشـترك    نظري و تطبیقی مبناي چشـم 

شهري تهران در قالب پروژه  اداره منطقه کالن

بـراي   .تحقیقی پایه این مقاله صـورت گرفـت  

منطقـه   عناصـر مـؤثر در اداره  کسب دیـدگاه  

هاي گروهی  شهري تهران دو روش بحث کالن

 هاي عمیق مورد توجه قرار همتمرکز و مصاحب

هاي مختلفـی   بر همین اساس گروه. اند گرفته

ــدیریت و (ش دولتــی شــامل بخــ ــازمان م س

ریـزي، وزارت کشـور، وزارت مسـکن و     برنامه

ــرو،    ــامی، وزرات نی ــروي انتظ ــازي، نی شهرس

ســازمان حفاظــت محــیط زیســت، ســازمان  

، )، فرمانـداري يبازرسی کل کشـور، اسـتاندار  

و  هـا  شوراهاي شهر، شهرداري(بخش عمومی 

، دانشـــگاهیان و متخصصـــان )هـــا یـــاريده
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ــان و   ( ــگاهیان، متخصصـ ــدادي از دانشـ تعـ

ــان ــی  ) محقق ــش خصوص ــدگان (و بخ نماین

نهادهاي غیـر دولتـی، نماینـدگان مهندسـان     

بـه  ) نماینـدگان مؤسسـات خصوصـی   مشاور، 

و در  هـاي مرجـع انتخـاب شـده     عنوان گـروه 

هـاي گروهـی حـول دو محـور      جلسات بحـث 

ــم" ــکال  مه ــایل و مش ــرین مس ــدیریت ت ت م

و  "مجموعه شهري تهران و دالیل بـروز آنهـا   

ــنهادي   " ــوي پیش ــا الگ ــدل ی ــراي اداره  م ب

صاحبه قرار موضوع م "مجموعه شهري تهران

شرکت خـدمات مـدیریت ایرانیـان،    (اند گرفته

   ). 4، گزارش شماره 1384

ــم -6 ــه چش ــداز بیانی ــام  ان نظ

شـهري   اکمیت منطقـه کـالن  ح

  تهران 

ــم ــام حا  چش ــداز نظ ــه  ان ــت منطق کمی

شهري تهران به تعریف تصویر مطلوب از  کالن

شـهري تهـران    نظام حاکمیـت منطقـه کـالن   

انـداز نظـام    شـم بـر ایـن اسـاس چ   . پردازد می

شهري تهـران بـه شـرح     مدیریت منطقه کالن

آخونـدي و همکـاران،   ( زیر ترسیم شده است

  ) : 24 ص ،1387

 انداز نظام حاکمیت منطقـه   افق چشم در

گیـري   تهـران شـاهد شـکل   شهري  کالن

ــه ــوعی ادراك منطقـ ــران  )4(اي نـ از تهـ

ــی از    ــل درك و تلق ــه حاص ــتیم ک هس

 )5(منطقه به عنـوان یـک کـل ارگانیـک    

به مـدد ایـن نـوع ادراك از سـوي     . است

منـافع بلندمـدت   کلیه عوامل و عناصـر،  

ـ  هاي مخاصمه اي بر رقابت منطقه ه جویان

مـدت محلـی تـرجیح     براي منافع کوتـاه 

بر این دسته  توافق و التزام. ودش داده می

هــا در قالــب ســند  افع و خواســتهمنــ از

 . یابد انداز تحقق می چشم

  ــه ــوع ادراك منطق ــن ن ــاب ای در  اي، بازت

نظــام اداره و حاکمیــت  رسـمیت یــافتن 

شهري تهران به عنوان یـک   منطقه کالن

ــی،    ــر ســطوح مل ــایز از دیگ ســطح متم

ایـن  . شـود  استانی و محلی متجلـی مـی  

کــه در منطقــه  متمــایز یــد وســطح جد

گیرد در حقیقـت   می کالن شهري شکل

کـه   )6(د ساختار استحاصل نوعی تجدی

اي هـ در نتیجه واگذاري برخی از کارکرد

اي  گفته به سطح منطقـه  سه سطح پیش

و نیــز بــه عهــده گــرفتن برخــی جدیــد 

تحقـق   کارکردهاي نو از سوي این سطح

  .یابد می

 افق ایـن  در  )7(شهري تهران منطقه کالن

ــت  چشــم ــام حاکمی ــک نظ ــداز از ی  )8(ان

و  اي برخوردار است کـه شایسـته   منطقه

. متناسب با منطقه پایتخت کشور اسـت 

بـین   در این نظـام، همـاهنگی عمـودي   
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محلـــی،  -منطقـــه اي -ســـطوح ملـــی 

ــاري ــاي  همک ــین نهاده ــومتی و  ب حک

هاي حکومتی، عمومی همیاري بین نهاد

ــر  تشــکلو بخــش خصوصــی،  ــاي غی ه

ــی ــا در  ، دولتـــ ــراد و خانوارهـــ افـــ

هـا بـه    گیـري  ها و تصمیم گذاري سیاست

 . گیرد نحو مطلوب صورت می

  ــد و ــت از دی ــن نظــام حاکمی ــنش  ای بی

استراتژیک
3

خوردار اي بر منطقه اي ویژه 

اندازسـازي   است که به مدد فرایند چشم

ــه )9(مشــترك ــال آن  اي منطق ــه دنب و ب

زي اسـتراتژیک در ایـن سـطح    ریـ  برنامه

گیـري   ماي تصمیمشود و راهن حاصل می

ؤثر در و نهادهاي م ها و اقدام کلیه بخش

ــی اســت،  ســطوح منطقــه ــه اي و محل ب

اي که کلیه تصمیمات و اقدامات در  گونه

ــداف،    ــان اهـ ــی ترجمـ ــطوح محلـ سـ

اي  هـاي منطقـه   هـا و سیاسـت   استراتژي

 .است

   ـ ه دلیـل مقیـاس   این نظام حکمروایـی ب

شـهري تهـران،    سرزمینی منطقـه کـالن  

ماهیــت بــین بخشــی و بــین  وه بــرعــال

سازمانی، واجد ویژگی بین قلمرویی نیـز  

ــه  . باشــد  مــی ــی کــه کلی ــن معن ــه ای ب

هـا   شهرداري(قلمروهاي مدیریت محلی 

                                       
3. strategic vision 

موجود در آن بـا درك منـافع    )و شوراها

انـداز   حاصل از توافق بر چشـم اي  منطقه

هاي توسعه بـا   مشترك در سیاستگذاري

 . ندسو هست همدیگر هماهنگ و هم

  ام بـا تعامـل سـازنده دو سـطح     این نظـ

بـه   ،یابـد  اي و محلی تحقـق مـی   منطقه

ــه هم  ــوري ک ــرحفظ  ط ــالوه ب ــان ع زم

هـاي متعـدد محلـی،     استقالل مـدیریت 

ــاد مقیــ   ــتفاده از اقتص ــال اس اس و اعم

ــه   ــه منطقـــ ــرد یکپارچـــ  اي رویکـــ

تفـرق   بـراي کاسـتن از  ) گرایـی  منطقه(

منـتج   )10(هاي محتوایی سیاسی و چالش

  .پذیر است امکان از آن

 رآیندکلیـه نیروهـا و  این نظام به عنوان ب 

ــروه ــع و ذي گ ــاي ذینف ــوذ در اداره  ه نف

سـاالرانه   مـردم  اي کـامالً  منطقه به شیوه

از ایـن رو   .کنـد  گیرد و کار می شکل می

ــخگویی   ــفافیت و پاس ــروعیت، ش از  مش

بـا   .آید هاي عمده آن به شمار می ویژگی

از و هــاي ممتــ تکیــه بــر چنــین ویژگــی

نظـام حاکمیــت منطقــه  منحصـر بفــرد،  

ــالن ــوان  ک ــران ت ــراي  شــهري ته الزم ب

اي را در برابـر   نماینـدگی منـافع منطقـه   

 . سطوح ملی و محلی در اختیار دارد

  این نظام به مدد درك جایگاه و موقعیت

ملـی، منطقــه اي و جهـانی خــود و نیــز   

شـــرایط زمـــانی کـــه در آن حیـــات و 
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حفـظ و  سرزندگی شهرها و منـاطق بـه   

ــت زیســـت وار ــاي کیفیـ ــزایش  تقـ افـ

پذیري آنهـا بسـتگی دارد، محـیط     رقابت

سیاسی، اجتماعی، اقتصـادي و کالبـدي   

جـذب   کـار و مناسبی را بـراي زنـدگی،   

ــرمایه ــذاري سـ ــه  گـ ــاي منطقـ اي و  هـ

. سازد المللی هر چه بیشتر فراهم می بین

 : به این ترتیب

ــط - ــت   در س ــام حاکمی ــانی؛ نظ ح جه

ــالن ــه ک ــهري منطق ــن   ش ــق ای ــران در اف ته

هـاي   انداز همسو و همراه با دیگـر نظـام   چشم

  .شهري پیشرفته است حاکمیت مناطق کالن

اي؛ نظــام حاکمیــت  نطقــهدر ســطح م -

ــالن ــه ک ــران در ا منطق ــهري ته ــن ش ــق ای ف

هاي حاکمیت  انداز پیشتاز و الگوي نظام چشم

 . کشورهاي منطقه است شهري مناطق کالن

اکمیـت منطقـه   سطح ملی؛ نظام حدر  -

انـداز بـه    شهري تهران در افق این چشم کالن

هـاي   سرمشق موفق بـراي دیگـر نظـام    نوانع

شـهري کشـور مطـرح     حاکمیت مناطق کالن

  . است

ــام  -7 ــاي نظ ــدوین راهبرده ت

مطلـــوب مـــدیریت منطقـــه 

  شهري تهران  کالن

تدوین راهبردهاي نظام مطلوب مدیریت 

ی شهري تهران در حقیقت تالشـ  منطقه کالن

ها و ارائه تدابیري براي براي تعریف ابزاراست 

لی در اداره و مـدیریت  کاسـتن از چـالش اصـ   

و نیـز  ) تفـرق سیاسـی  (شـهري   منطقه کـالن 

راهبردهـا در یـک   . انداز مشترك تحقق چشم

هـاي   و یافتـه  از نتـایج  نطقی برگرفتـه رویه م

ــز    ــی و نی ــري و تطبیق ــانی نظ ــات مب مطالع

 یـک سـو و  سـتراتژیک از  شناخت و تحلیـل ا 

. انداز مشترك از سوي دیگر اسـت  بیانیه چشم

انداز مشـترك، مسـتلزم    تحقق محتواي چشم

اعمال تغییرات فراوان در ابعـاد مختلـف اداره   

. شهري تهران اسـت  وضع موجود منطقه کالن

این تغییرات باید در ابعاد نهـادي و سـازمانی،   

قلمرویـی و منـابع پشـتیبان اداره و     -فضایی 

هــا و   اســتراتژي. ت گیــرد مــدیریت صــور 

هــایی کــه در ایــن بخــش پیشــنهاد  سیاســت

حقـق  شود چارچوب الزم تغییرات بـراي ت  می

   )11(.کند انداز مشترك را ارائه می چشم

رسد چنین اقـدامی بـا هـدف     به نظر می

تغییر در قلمرو عمومی بـا مسـائل پیچیـده و    

تـوان   روست که به سـادگی نمـی   هبغرنجی روب

تحقق اهداف داشت، از ایـن  انتظار موفقیت و 

توان مجموعـه   این واقعیت که نمی كرو با در

اي از تغییرات را ولـو در قالـب    بسیار گسترده

هـا   ترین پیشنهادات و ایده ترین و جامع کامل

آل یـک   به عنوان تنها خروجی و راه حل ایده

مطالعــه ارائــه داد، مقالــه حاضــر راهبردهــاي 

ــدد ــ متع ــرایط  گ ــه ش ــود ب ذار از وضــع موج
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انداز مشترك را در قالب  شده در چشم تشریح

 در ایـن  .دهـد  تغییرات گام به گـام ارائـه مـی   

ــالش مــی ــه ت ــا ترســیم مســیر   مرحل شــود ب

ستقرار نظـام حکمروایـی منطقـه    استراتژیک ا

هاي مختلف در سه گام  شهري استراتژي کالن

گرایی متفاوتی  اصلی که هر یک شدت منطقه

  . سازماندهی گردد ،نددار

ترسیم مسـیر اسـتراتژیک    -7-1

استقرار نظـام حکمروایـی منطقـه    

   شهري تهران کالن

ــتراتژیک    ــیر اس ــیم مس ــود از ترس مقص

شـهري   استقرار نظام حکمروایی منطقه کـالن 

هـاي مختلـف بـه     چیدن راهبردها و سیاسـت 

اجراي گام به گـام آنهـا امکـان     اي که با گونه

سیاسی و نیـز تحقـق   عملی رفع چالش تفرق 

در اینجا باید . انداز میسر گردد تدریجی چشم

. کید قرار گیردنکته اساسی دوباره مورد تأدو 

گرایی و رسیدن بـه رویکـرد یکپارچـه     منطقه

شـهري   اي در حکمروایی منطقه کـالن  منطقه

تهران داراي مراتب و شدت و ضعف مشخصی 

ــت ــدل  . اس ــا و م ــه الگوه ــراي هم ــا اج ي ه

شهري با هـدف کاسـتن از    کالن گرایی منطقه

تفرق سیاسی و افزایش هماهنگی و همکـاري  

گذار در اداره این مناطق بیشتر بین عوامل اثر

ــن . گیــرد صــورت مــی ــا درك ای ــن رو ب از ای

شـدیدترین سـطح    واقعیت در اینجـا از ارائـه  

گرایی در قالب یـک راه حـل جـامع و     منطقه

تغییـر نظـام اداره موجـود پرهیـز     براي  کامل

مراحـل   زیـرا چنـین پیشـنهادي در   . شود می

اولیه با مقاومت سیاسی و سـازمانی گسـترده   

رو خواهد شد که امکان اجراي موفـق   هاي روب

راه حـل مناسـب    .دهد آن را بسیار کاهش می

هــاي ارائــه شــده از  ایــن اســت کــه سیاســت

گرایی شروع شـده و در   کمترین شدت منطقه

هـاي   هر گام و پس از اجراي موفـق سیاسـت  

  . گیري شودهاي بعدي پی ، سیاستگام اول

ــوع و  منطقــه گرایــی و یــافتن بهتــرین ن

الگوي آن، در یـک شـرایط مفـروض، عبـارت     

است از دست یـافتن بـه تعـادلی بـین وضـع      

تفرق سیاسی ناشی از وجود قلمروها (موجود 

و واحدهاي حکـومتی و مـدیریتی متعـدد در    

و ) اي قـه فقدان رویکرد و دیـد یکپارچـه منط  

اي  وکارهاي منطقهاستقرار ساز(وضع مطلوب 

) گیري و اقدام سیاستی یکپارچه براي تصمیم

شهري تهران که  براي حکمروایی منطقه کالن

گرایـی میسـر    با توافق بر مدلی بـراي منطقـه  

حــل  دســت یــافتن بــه چنــین راه. شــود مــی

متعادلی بسـتگی بـه شـناخت چنـد واقعیـت      

  :عمده دارد

شــهري  قــه کــالننظــام اداره منط) الــف

هایی  تهران در شرایط حاضر داراي چه ویژگی

  است؟
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پاسخ به ایـن پرسـش از طریـق ارزیـابی     

ــومتی و     ــاي حک ــا و قلمروه ــرد نهاده عملک

سـازي و سـنجش    مدیریتی موجود و شـاخص 

ــی و    ــف محل ــدمات مختل ــی خ ــی و کیف کم

اي ارائه شده در آن به لحاظ کـارآیی و   منطقه

ت طیـف  ایـن خـدما  . اثربخشـی میسـر اسـت   

ــیعی ــها وس ــین و   ز برنام ــاربري زم ــزي ک ری

نقل تا ارائه خدمات عمـومی شـهري را   و حمل

  .شود شامل می

باید به این شناخت دست یافت کـه  ) ب

شهري تهـران در آرزوي رسـیدن    منطقه کالن

اجتمـاعی  به چه جایگاهی در حوزه اقتصادي، 

اي و  هـاي ملـی، منطقـه    و سیاسی و در عرصه

  المللی است؟ بین

اسخ به ایـن پرسـش از طریـق فرآینـد     پ

شـهري   اندازسازي مشترك منطقه کالن چشم

  .میسر است

باید دانش و شناخت کافی از منـافع  ) ج

هاي مسـیرهاي اسـتراتژیک مختلـف     و هزینه

براي رسیدن به اهداف مورد انتظار بـه دسـت   

آورد تـا از ایــن طریــق امکـان اجــراي موفــق   

سوء اجراي  ها را افزایش داد و از شدت حل راه

  .راهبردهاي غیرمتناسب کاست

با مالحظه هر سه این عوامـل و بررسـی   

حل متناسـب   توان به راه دقیق آنهاست که می

ر د. له در هر لحظه از زمـان رسـید  ئبراي مس

گفته بـراي   اینجا هر سه عوامل و عناصر پیش

رسیدن بـه یـک مسـیر متعـادل مـورد نظـر       

و تحلیـل   از طریق شناخت )الف(بند . اند بوده

ــه    ــدیریت و اداره منطقـ ــود مـ ــع موجـ وضـ

شهري تهران و تالش بـراي نشـان دادن    کالن

ــعف  ــایص و ض ــاد    نق ــده آن در ابع ــاي عم ه

سازمانی، قـانونی   -قلمرویی و فضایی، نهادي 

بـا   )ب(بنـد  . و مالی به انجـام رسـیده اسـت   

انداز مشترك از  چشم تالش در تدوین و تهیه

تهـران جامـه    شـهري  نظام اداره منطقه کالن

ــت   ــیده اس ــل پوش ــدوین   . عم ــه و ت ــا تهی ب

انداز مشترك تالش شده است تا اهداف  چشم

هاي عمده مورد توافق در یـک سـند    و ارزش

کنار هم قرار گیـرد تـا از ایـن طریـق بتـوان      

ثر اي عمده عوامل و عناصر متعدد و مـؤ نیروه

سـو   شهري تهـران را هـم   بر اداره منطقه کالن

شـده در سـند    ي تصـریح هـا  با اهداف و ارزش

قرارداد تا فرآیندگذار بـه حکمروایـی تسـریع    

با موانـع سیاسـی و فرهنگـی کمتـري      شود و

  .برخورد نماید

، مطالعـه  )ج(براي تضمین الزامـات بنـد   

ــا و    ــا راهبرده ــت ت ــرده اس ــالش ک حاضــر ت

اي  هـاي پیشـنهادي خـود را بـه گونـه      حل راه

سـازمان دهـد تـا کمتـرین موانـع سیاسـی و       

ی در برابــر آن قــرار گیــرد و مســتلزم ســازمان

هـاي   هاي اندك، حداقل در گـام  صرف هزینه
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ــد  ــه آن، باش ــیر   . اولی ــام اول در مس ــرا گ زی

ــري  اســــت ــامل پیگیــ ــدتاً شــ راتژیک عمــ

ــت ــاد    سیاس ــتلزم ایج ــه مس ــت ک ــایی اس ه

 ،ساختارهاي سازمانی جدید و خاصی نیسـت 

هــاي ســلبی را شــامل  بیشــتر سیاســتبلکــه 

ایـی فراوانـی بـه بـار     شود کـه هزینـه اجر   می

ــدن   ــال مســتثنی ش ــراي مث ــد آورد، ب نخواه

شـــهري تهـــران از شـــمول  منطقـــه کـــالن

ــاي  تبصــره ــاده  4و  1ه ــاریف  3م ــانون تع ق

محدوده و حـریم شـهرها یـا توقـف سیاسـت      

هاي جدید در منطقه از جمله  ایجاد شهرداري

  . روند میها به شمار  این سیاست

بـه   به این ترتیب، در شرایط اجراي گـام 

ــر دوره و اجــراي   ــا، در طــی ه گــام راهبرده

تـوان اثـرات    هاي مـرتبط بـا آن، مـی    سیاست

ــرد و   ــابی کـ ــی از آن را ارزیـ ــف ناشـ مختلـ

هاي بعدي را بـا   هاي گام تصمیمات و سیاست

. شده از این ارزیابی اصـالح کـرد   دانش کسب

گرایـی،   هاي منطقه اجراي گام به گام سیاست

ــدت    ــوان شـ ــا عنـ ــدي را بـ ــوم جدیـ  مفهـ

. سـازد  ها مطرح مـی  گرایی این سیاست منطقه

گرایی با  از دیدگاه نظري، مفهوم شدت منطقه

هایی مرتبط اسـت   میزان تغییرات و دگرگونی

هاي پیشنهادي  که هر یک از راهبردها و مدل

شــهري  در نظــام موجــود اداره منطقــه کــالن

به هر میزان که اعمال . تهران ایجاد می کنند

م تغییرات بیشتر در ابعاد این راهبردها مستلز

سازمانی، قانونی، روابط مالی و اداري  -نهادي 

ملــی در وضــع  -اســتانی  -ســطوح مرکــزي 

ــد ــود باش ــدت   ،موج ــدازه از ش ــان ان ــه هم ب

بیشتري برخوردار خواهد بود و به این ترتیب 

مستلزم نیرو، زمـان و هزینـه بیشـتري بـراي     

 گام اول از این رو اجراي راهبردهاي. اجراست

نسبت به راهبردهاي گام دوم و سوم هزینه و 

رجـوع کنیـد بـه    (کند  زمان کمتري طلب می

  .)2نمودار شماره 

از آنجا که مسیر استراتژیک شـکل گـام   

به گام و ماهیت طیفی، از ضـعیف بـه شـدید    

در اینجا سه معیار عمده براي تشخیص  ،دارد

گرایـی و   ها و راهبردهـاي منطقـه   شدت مدل

شود تا بر اسـاس   نها ارائه میمیزان جامعیت آ

شده ممکـن   ارزیابی راهبردهاي کالن ارائه نآ

به لحاظ نظري کارکردهاي حکمروایـی   .گردد

آل شـامل سـه جـزء     اي در حالت ایـده  منطقه

اصلی سازنده است که در صورت تحقـق آنهـا   

اي  تـوان مـدعی شـد حکمروایـی منطقــه     مـی 

  :ند ازا این سه جزء عبارت.شکل گرفته است

   ؛اي مین خدمات منطقهتأ .1

وضع و اخذ مالیات و عوارض بـراي   .2

  ؛مین منابع مالیتأ

گیــري در  گذاري و تصــمیمسیاســت .3

  ؛اي امور منطقه
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ــدل    ــواع م ــک از ان ــر ی ــاذ ه ــاي  اتخ ه

، گزارش شـماره  1384ایرانیان، (گرایی  منطقه

شرایط متفاوتی را در ارتباط بـا سـه جـزء    ) 1

ــی خواهنــد داشــت  ــواع  .مختلــف حکمروای ان

گرایی ضعیف بیشتر ترتیباتی  هاي منطقه دلم

ــمی  ــمی و غیررسـ ــاري و   رسـ ــراي همکـ بـ

رسانی در سطحی فراتـر   هماهنگی در خدمات

شهري یـا  (از یک قلمرو مدیریتی یا حکومتی 

هـاي   در مـدل . سـازند  فـراهم مـی  ) شهرستان

رسـانی، در برخـی    سط عالوه بـر خـدمات  متو

ذ مالیات نیـز تفـویض   مواقع اختیار وضع و اخ

اي،  ترین نوع حکمروایی منطقه کامل. شود می

هر سه جزء اصلی حکمروایی نظامی است که 

مین خـدمات یـا ایجـاد سـازوکارهاي     تأ یعنی

همکاري و هماهنگی بـراي آن، وضـع و اخـذ    

گیـري در امـور    مالیات و نیز اختیـار تصـمیم  

اي و نیــز ضــمانت اجرایــی آنهــا را در  منطقــه

الگوهـــاي  هـــا و انـــواع مـــدل. اختیـــار دارد

گرایی ترکیبـی از ایـن سـه جـزء را بـا       منطقه

بـا داشـتن سـه    . شدت و ضعف متفاوت دارند

گفتــه بــه عنــوان معیــار، اکنــون  جــزء پــیش

شـده در سـه گـام     شـاره راهبردهاي ا توان می

ــتراتژیک را از نظــــ ر شــــدت مســــیر اســ

  . گرایی آنها ارزیابی کرد منطقه

ــام    ــتقرار نظـ ــتراتژیک اسـ ــیر اسـ مسـ

شـهري تهـران داراي    کالن طقهحکمروایی من

سه گام اصلی اسـت کـه بـا عنـاوین رویکـرد      

، رویکرد متوسط )گام اول(گرایی  آسان منطقه

و رویکــرد دشــوار ) گــام دوم(گرایــی  منطقــه

یا بـه ترتیـب توقـف    ) گام سوم(گرایی  منطقه

اقدامات عاجـل  (گرایی  هاي ضد منطقه حرکت

گـــذار و   گرایـــی دوره ، منطقـــه)و فـــوري

سـازمانی و   -هـاي نهـادي   یري زمینـه گ شکل

شـهري   قانونی و مالی حکمروایی منطقه کالن

  .اند گذاري شده نام

هـاي   توقف حرکت: گام اول -7-1-1

  گرایی  ضد منطقه

  : گام اول شامل راهبردهاي زیر است

ایجاد انطباق بین تقسیمات مدیریتی . 1

و سیاسی و رفع تعارضـات موجـود در حـریم    

   ؛شهر تهران

ــ. 2 ــیمات بـ ــدوده تقسـ ازنگري در محـ

شهري تهران بر پایـه   کشوري در منطقه کالن

  ؛گزینی جمعیت و فعالیت نحوه مکان

هـاي   توقف سیاست ایجـاد شـهرداري  . 3

شهري تهران و کاسـتن   جدید در منطقه کالن

کاهش تعدد و تفـرق  (هاي موجود از شهرداري

  ؛ )مدیریتی

شـهري   مستثنی شدن منطقـه کـالن  . 4

 3مـاده   4و  1هـاي   ول تبصـره تهـران از شـم  

  .حریم شهرها قانون تعاریف محدوده و
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گــام اول را بــر اســاس ســه راهبردهــاي 

تــوان تالشــی بــراي  گفتــه نمــی معیــار پــیش

گرایـی   سازي مدل یـا الگـویی از منطقـه    پیاده

ــد ــرا بیشــتر از ســنخ سیاســت  ،نامی ــا و  زی ه

 راهبردهاي سـلبی و ایجـابی هسـتند کـه در    

به سرعت به اجـرا درآینـد   شرایط کنونی باید 

تا از اثرات سوء تفرق سیاسی رو به گسـترش  

د و راه براي اجراي گام دوم همـوار  وکاسته ش

این مجموعـه از راهبردهـا در گـام اول     .گردد

بیشــتر مســتلزم تغییــر و تحــوالت قــانونی و 

بازنگري در تقسیمات سیاسـی بـوده اسـت و    

ــزایش     ــراي اف ــد ب ــازوکار جدی ــاختار و س س

ــاهنگ ــه   هم ــادي ارائ ــین نه ــاري ب ی و همک

به ایـن ترتیـب گـام اول بـه نـوعی      . دهد نمی

  .پیش شرط شروع گام بعدي است

ــام دوم -7-1-2 ــه: گ ــی  منطق گرای

  متوسط 

ــ ــر را در بــر    ای ــاي زی ــام راهبرده ن گ

  : گیرد می

گسـترش شـهر    احیاء قانون نظارت بر. 1

ــوراي   ــل ش ــران و گســترش محــدوده عم ته

شـهر تهـران در    نظارت به کـل منطقـه کـالن   

شـهري   دوره گذار به حکمروایی منطقه کـالن 

   ؛تهران

ــوقی در   . 2 ــم حق ــجام و نظ ــاد انس ایج

ل و هـدایت  قوانین ومقررات مربوط بـه کنتـر  

هـاي   بینی ضمانت توسعه سکونتگاهی و پیش

   ؛اجرایی کارآمد

ایجاد روابـط افقـی و داوطلبانـه بـین     . 3

 ؛شهري تهران نهادي در منطقه کالن

ف و تبیـــین جایگــاه قـــانونی  یــ تعر. 4

شـهري تهـران در    ریـزي منطقـه کـالن    برنامه

  .ریزي کشور نظام برنامه

گذار  گرایی که به دوره گام دوم در منطقه

تعبیر شده است، اولـین گـام مهـم در جهـت     

ن شـهري در تهـرا   گرایـی کـالن   تحقق منطقه

وکار سازمانی دو راهبرد براي ایجاد ساز. است

و همکاري بین نهادي  براي افزایش هماهنگی

هـاي قـانونی    و دو راهبرد براي تغییر در رویه

مرتبط براي کاستن از چالش تفـرق سیاسـی   

احیـاء  . بینی شده است روز افزون در آن پیش

ــر گســترش شــهر تهــران و   قــانون نظــارت ب

گسترش محـدوده عمـل آن بـه کـل منطقـه      

در تواند نـوعی حرکـت و گزینـه شـورایی      می

کالن در گسـتره منطقـه    گذاريزمینه سیاست

اما اینکه تصمیمات این شورا در . قلمداد شود

هایی و واجد چـه ضـمانت اجرایـی     چه عرصه

تواند شدت و ضـعف متفـاوتی    خواهد بود می

ــه ــد  در منطق ــه ایجــاد کن ــن گزین ــی ای . گرای

هــایی شـورایی معمــوالً در پـی ایجــاد    گزینـه 

اي  گیري در امـور منطقـه   کانونی براي تصمیم

آینـد و اغلـب فاقـد سـازوکار یـا       ر میبه شما
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ختیار اخـذ مالیـات و عـوارض بـراي تـأمین      ا

. مین خدمات عمومی هسـتند منابع مالی و تأ

راهبرد ایجـاد روابـط افقـی و داوطلبانـه بـین      

نهادي در منطقه، همان گونه که از عنوان آن 

ــازوکاري   ــاد س ــت، ایج ــراي  پیداس ــمی ب رس

قـه  در منط رسـانی  همکاري در زمینه خدمات

وکار در قالــب ایــن ســاز. شــود محســوب مــی

هـاي موجـود در    قراردادهایی بـین شـهرداري  

ــرد و مــی منطقــه شــکل مــی ــین  گی ــد ب توان

هاي پیرامـون   با شهرداري هاي مرکز شهرداري

هـاي همجـوار پیرامـون بـا      یا بین شـهرداري 

به هـر ترتیـب چنـین    . همدیگر صورت گیرد

ــازوکاري، ــه سـ ــتر رابطـ ــه  بیشـ اي در زمینـ

ــدم ــی  اتخ ــوب م ــانی محس ــود رس ــن. ش  ای

اغلب فاقد قـدرت وضـع مالیـات و     سازوکارها

گیري در امـور مختلـف نـواحی تحـت      تصمیم

دو راهبـرد بعـدي بیشـتر از    . پوشش هسـتند 

سنخ راهبردهاي ایجـابی گـام اول بـه شـمار     

آینـد، امـا از آنجـا کـه مسـتلزم تغییـرات        می

تــر نســبت بــه راهبردهــاي پیشــین  گســترده

ــتند ــده  در  .هس ــرار داده ش ــام دوم ق ــد  گ ان

  ).4، گزارش شماره 1384ایرانیان، (

ــوم -7-1-3 ــام س ــکل: گ ــري  ش گی

ــه ــی  زمین ــاي حکمروای ــه  ه منطق

  شهري تهران  کالن

  : این گام شامل راهبردهاي زیر است

ایجـاد مــدیریت یکپارچــه شــهري در  . 1

بـاز آرایـی وظـایف    (محدوده و حریم شـهرها  

  ؛)و نهادهاي محلی حکومت مرکزي

ایجــاد منــابع درآمــدي پایــدار بــراي . 2

شـهري   هاي واقـع در منطقـه کـالن    شهرداري

 ؛سرانه درآمدي آنها تهران و تعادل بخشی به

ایجاد ساختار قانونی و اجرایی متمایز . 3

ریـزي منطقـه    اداره و برنامـه براي حکمروایی، 

  ؛شهري تهران کالن

ــه    ــکل دادن ب ــوان ش ــا عن ــوم ب ــام س گ

ازمانی، قـانونی و مـالی   سـ  -هاي نهادي زمینه

شهري تهران سـومین   حکمروایی منطقه کالن

شود کـه   گام از مسیر استراتژیک محسوب می

اگـر چـه    .مشتمل بر سه راهبرد عمـده اسـت  

گري در قالـب گـام   بعد از گام سوم راهبرد دی

اما این بدین معنا نیست  ،جدید تعریف نشده

اي  که تالش براي استقرار حکمروایـی منطقـه  

گونه که نمـودار   بلکه همان. ه یافته استخاتم

هـا تـا ایـن مرحلـه      دهد کلیه تالش نشان می

ــک   ــرف ش ــتر ص ــه  لبیش ــري زمین ــاي  گی ه

اما تـالش  . اي گردیده است حکمروایی منطقه

انـداز مشـترك، موضـوعی     براي تحقق چشـم 

از . طلبـد  هاي بیشتري مـی  است که دگرگونی

ف رسد، راه براي تحقق اهدا این رو به نظر می

انداز با گستردگی و عمق هر چه بیشـتر   چشم

  .همیشه باقی است
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گونه که اشاره شد، گام سوم شامل  همان

راهبردهاي فـوق کـه   .سه راهبرد عمده است 

هاي زیـر مجموعـه اي    هرکدام داراي سیاست

. هسـتند  هستند یک مجموعه مرتبط بـا هـم  

و  136اد وتر نیز تحـت مـ  راهبرد اول که پیش

. مه سوم و چهارم آمـده اسـت  قانون برنا 137

در حقیقت به نوعی در پـی کاسـتن از تفـرق    

یک  عملکردي موجود در محدوده و حریم هر

تواند به  این اقدام خود می. هاست از شهرداري

حل چالش تفرق سیاسی در کل منطقـه نیـز   
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  . کمک کند

این راهبرد با راهبـرد سـوم کـه در پـی     

بـراي   رایـی متمـایز  ایجاد ساختار قانونی و اج

ــی منطقــه  ــرق   حکمروای ــتن از تف اي و کاس

زیـرا  . همبسـتگی متقابـل دارد   ،سیاسی است

اعمال هر دو راهبرد مستلزم بازآرایی وظـایف  

ــاختار   ــد س ــازمان کارکردهــاي  / و تجدی س

مختلف حکومـت مرکـزي، اسـتانی و محلـی     

جـراي  به این ترتیب اتخـاذ تصـمیم و ا  . است

تهـران  شـهري   منطقه کالن این دو راهبرد در

باید با مالحظـه شـرایط و مقتضـیات هـر دو     

حکومت صورت گیرد تا بتوان به یـک  / سطح 

  . کلیت انسجام درونی دست یافت

راهبرد دوم کـه در پـی تضـمین منـابع     

هـاي منطقـه    درآمدي پایدار بـراي شـهرداري  

شود تا مانع از  ، با این هدف پیشنهاد میاست

گرایـی و ضـد    هاي ضد منطقـه  اتخاذ سیاست

اصول توسـعه پایـدار بـراي کسـب درآمـد از      

بـه ایـن   . هـاي منطقـه گـردد    سوي شهرداري

ترتیب از سه راهبـرد گـام سـوم، دو راهبـرد     

مستلزم تجدید ساختار حکومت در سه سطح 

 ،هااي و ملی است تـا از ایـن ر   محلی و منطقه

یکپارچگی سیاسی و عملکـردي بیشـتري در   

هـاي محلـی    سطح منطقه و قلمرو شـهرداري 

  . آن حاصل شود واقع در

در این تجدید ساختار و شکل دادن بـه یـک   

ــوا   ــا ق ــژه ب ــادي وی ــازمانی نه نین ســاختار س

بایـد هـر   اي،  پشتیبان براي حکمروایی منطقه

تـأمین  «اي یعنـی   سه جزء حکمروایی منطقه

وضع و اخـذ مالیـات و   « ، »اي خدمات منطقه

ــأ  ــراي ت ــوارض ب ــابع ع ــالیمین من ــز » م و نی

گیــري در امــور   و تصــمیم سیاســتگذاري«

تنهـا در ایـن   . پـذیر باشـد   امکـان ، »اي منطقه

اد صـــورت اســـت کـــه اختیـــارات الزم نهـــ

انـداز   شـم اي براي تحقـق چ  حکمروایی منطقه

ز اجـراي  پـس ا . شـود  شده فـراهم مـی   تدوین

توانـد بـا    اي مـی  کامل گام سوم نهـاد منطقـه  

رتبط در هــاي مــ سیاســت اتخــاذ راهبردهــا و

ود بـه تـدریج و بـه صـورت     موریت خحوزه مأ

ــه گــام ــراي تحقــق چشــم ب ــداز  گــام راه را ب ان

  . مشترك فراهم سازد

  فرجام

ــیاري از    ــی بس ــروزه اداره و حکمروای ام

ـ    مناطق کالن ا حساسـیت و  شـهري در دنیـا ب

و در دو دهـه   شـود  دیدگاه خاصی دنبال مـی 

هـایی چـون    اي بـر مقولـه   اخیر با تأکید ویـژه 

ــت  ــتالي رقاب ــ  اع ــذیري اقتص ــاي ادي، پ ارتق

بهبـــود کیفیـــت پـــذیري انســـانی،  زیســـت

ــت ــتالي    زیس ــت از آن، اع ــی و حفاظ محیط

بخشـی در اداره و مـدیریت آنهـا    ی و اثرکـارای 

که بقا فرآیند جهانی شدن . همراه شده است 
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هــا و منــاطق در ســایه آن،    و دوام شــرکت

اي  خاذ دیدگاه و انجام اقدامات ویـژه مرهون ات

عف بـراي منـاطق   و اهمیتی مضا ارزش ،است

هـاي   چالش. شهري به وجود آورده است کالن

ــوا ــاموزون و  یمحتــ ــعه نــ ــون توســ ی چــ

محیطـی ماننـد    مسـائل زیسـت  رویی،  پراکنده

مسائل موجود آلودگی هوا، خاك، آب و غیره، 

هاي  ساختونقل عمومی و زیر گستره حمل در

پـذیري بـدون    توسعه اقتصادي و رقابتکالن، 

داره و حکمروایـی  در ا توجه به چـالش کـالن  

سیاســی و  تفــرق(شــهري  منــاطق کــالن 

زیـرا  . نخواهـد بـود   قابل رفع و حل) حکومتی

این نوع مناطق عملکردي با توجه به وسـعت  

گیـر و   یاس آنها با عناصر و عوامل تصمیمو مق

دي درگیرنـد کـه بـدون    ثر و متعـد اجرایی مؤ

کننـده   هاي هماهنگ ها و قالب ایجاد چارچوب

گیـري از   ین آنها امکـان بهـره  ساز ب و همکاري

هاي این نوع مناطق، که بسیاري از آنهـا   توان

اعـتالي  ، هسـتند موتورهاي رشـد اقتصـادي   

کارایی و اثر بخشی اداره آنها ممکـن نخواهـد   

  .بود

رسـد کــه جایگــاه منــاطق   بـه نظــر مــی 

شـهري   درکشور و منطقـه کـالن   شهري کالن

درصـد از   25تهران به طور خاص که بیش از 

بـراي   ،ید ناخالص ملی مربوط به آن اسـت تول

کارگزاران اداره سرزمین بـه خـوبی شـناخته    

ــده اســت،  ــازونش ــرا س ــراي کار خاصــیزی  ب

هـا در   نهفته این پهنه هاي از توان برداري بهره

شده کـه کـانون    شرایط خاص اقتصاد جهانی

اندیشـه   ،یابـد  شهري مـی  خود را مناطق کالن

ه منطقـه  مفهوم منطقـه و جایگـا  . نشده است

تـرین   گستره فعالشهري تهران در دنیا،  کالن

هاي اقتصـادي، سیاسـی و اجتمـاعی بـه      پهنه

شـهري   رود که با دیگر مناطق کالن شمار می

در رقابتی بسیار دشوار قـرار دارد و غفلـت از   

 آن، منطقه را نه از دایـره رقابـت بلکـه بقـا و    

 شـهري  منطقه کـالن . دوام دور خواهد داشت

نیز  هاي پیشین گونه که در بخش همان تهران

در اداره و  با چـالش بزرگـی   ،به آن اشاره شد

ــه روســت و آن تفــرق حکمروایــ ی خــود رو ب

سیاسی و حکومتی است، یعنی وجـود تعـداد   

گیر و اجرایی  از عناصر و عوامل تصمیم زیادي

کننده کـه   هماهنگ هاي بدون وجود چارچوب

ی از مسـائل محتـوای   بر بسیاري براي چیرگی

بـه  . شـد  باید در گام اول بر آن چالش چیـره 

 هـاي  از تـوان  گیـري  بهـره  امکان عبارت دیگر

در عین حـال   ثر، ولیکلیه عناصر و عوامل مؤ

 شـهري مسـتلزم نـوعی    پراکنده منطقه کـالن 

سازي عناصر اداره و مدیریت متفرق آن  شبکه

  . کوشید است که باید براي تحقق آن

ــق بســیاري   ــراي تحق ــدام ب ــواع از  اق ان

گرایی مستلزم تغییر در مقیاس فضایی  منطقه
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انــــواع  رســـانی  خـــدمات  و عملکردهـــاي 

هـــاي محلـــی بـــا اهـــداف عـــام  حکومـــت

 ، انـواع واحـدهاي  )هـا  ها و دهداري شهرداري(

 شـعب اسـتانی و شهرسـتانی   (رسانی  خدمات

و نیـز  ) هـاي مرکـزي   هـا و سـازمان   وزارتخانه

وظایف و اختیارات قلمروهاي حکومتی چـون  

ستان، شهرستان و بخـش و تجدیـد نظـر در    ا

از آنجا که سـطح منطقـه   . روابط بین آنهاست

شــهري یــا مجموعــه شــهري در نظــام  کــالن

و مدیریت سرزمین جایگاه  تقسیمات سیاسی

تـرین مـانع    شده حقوقی ندارد، بزرگ شناخته

گیري وحـدت و یکپـارچگی و    شکل بر سر راه

ــرق سیاســی خــود را نشــان    ــر تف ــی ب چیرگ

رار بـر حفـظ   باید تأکید کرد که اصـ . هدد می

مراتبـی کنـونی در    وضع موجود نظام سلسـله 

ــب تقســیمات سیاســی و نظــام مــدیریت   قال

شعب  هاي مرکزي و در قالب وزارتخانه بخشی

ــتانی ــتانی و شهرس ــدام  اس ــر ک ــه ه ــا ک  آنه

ـ  هاي خود را از سطوح فراتر می سیاست د گیرن

 هـاي محلـی   و نیز تعدد و تفرق انواع حکومت

هــا در فقــدان ســازوکارهاي  چــون شــهرداري

برسر راه تحقـق   هماهنگی و همکاري، مانعی

 گونه تجدید سـازمان حکومـت سـرزمینی   هر

و  ریـزي  برنامـه  گانگی دراین نوع چنـد . است

مدیریت که بیشتر نشانگر قدرت عناصر نظـام  

هاي شـهري   در مجموعه ها شهرداريبخشی و 

هنگ و هایی هما ، باید در قالب چارچوباست

یکپارچه گردد تا از اثرات سوء تفرق سیاسـی  

ایـن نـوع یکپـارچگی مسـتلزم      .کاسته شـود 

یا نظام حکمروایی  تالش براي تحقق حکومت

ن نیــز اسـت کـه آ  شـهري   اي و کـالن  منطقـه 

مستلزم تجدید سازمان و بازآرایی جدیدي در 

وظایف سـطوح مختلـف حکـومتی در تهـران     

ازمان ایـن تجدیـد سـ   بـه ایـن ترتیـب     .است

زدایـی از  نیازمنـد تمرکز هـا  وظایف و کارکرد

سطوح ملی و استانی و محلی به سطح جدید 

یعنـی ایجـاد الیـه    . شهري اسـت  منطقه کالن

حکومــت و حکمروایــی منطقــه  جدیــد بــراي

توانـد بـا شـدت و ضـعف      شهري که می کالن

   .گرایی متفاوتی دنبال شود منطقه

  

  ها  پانوشت

بـازنگري  « طرح  ها و نتایج هاین مقاله مبتنی بر یافت -

» شـهر تهـران    استراتژیک نظام مدیریت و مالیه کالن

ریـزي شـهر    مرکز مطالعات و برنامه"زیر نظر  است که

ات مـدیریت ایرانیـان تهیـه    و در شرکت خدم "تهران

  .شده است

گولـد،  ( بررسی تعـاریف مختلـف دربـاره موضـوع     -1

 ؛ صــــرافی و تورانیــــان  1378 ،صــــرافی ؛1376

 ,(Pacione ,2001) ؛1386؛زبردســــت ،1383

(Johnston ,2001), (Hamilton ,1995), 

(Whittick, 1974), (Small, 1990)  نشان می دهد

منطقـه عملکـردي    -شـهري یـا شـهر    که منطقه کالن

مفهومی است که براي تعریـف یـک نظـام یـا شـبکه      



ن
ال

 ک
قه

ط
من

ر 
 د

ی
وای

مر
حک

م 
ظا

ر ن
را

تق
س

ي ا
ها

رد
هب

را
 

ن
را

ته
ي 

هر
ش

  

 

 

322  

 کـه در منـاطق   شهري به هم پیوسته به کار مـی رود 

شهر یا مادر شهر  یک کالن حداقلاي، شامل  هسته تک

نفــر تــا بــیش از    000/50از بــا جمعیتــی  اصــلی

ــا کــالن  000/000/1 ــا ی ــر در امریک ــا  نف شــهرهایی ب

جمعیت بیش از یک میلیون نفر در ایران و نیـز نقـاط   

هـا، شـهرهاي    شهرها، شـهرك (سکونتگاهی پیرامونی 

باز کـه از   هايهاي فضا و پهنه )و نقاط روستایی جدید

کـل   )شـده  پهنـه سـاخته   نـه صـرفاً  ( ملکرديلحاظ ع

یکپارچگی عملکردي در . دهند اي را شکل می یکپارچه

این تعریف به این معنی است که نقاط سـکونتگاهی و  

قلمروهاي حکومتی متعددي که در این منطقه وجـود  

شکل دارند، بازار کار، خرید، آموزش و تفریح بزرگی را 

. کند نه عمل میبه صورت نظام شهري روزادهد که  می

توان بـر حسـب    نطقه عملکردي در این تعریف را میم

ي به مقصد سفرها catchment's Area)(حوزه جذب 

کار، خدمات، تفریح و غیره از پیرامون به مرکز و مرکز 

ریف کرد که بـه طـور روزانـه عمـل     به پیرامون نیز تع

 .کند می

شهري تهران در این مقالـه بـا قلمـرو     نمنطقه کال -2

بـا   که در حـال حاضـر تقریبـاً   (جموعه شهري تهران م

قلمرو استان تهران به اسـتثناي شهرسـتان فیروزکـوه    

قلمرو این منطقه  .یکسان دیده شده است) برابر است 

شهرسـتان و بـیش از    12شـهر و   50شامل بـیش از  

منطقـه   –این مفهوم با مفهوم شهر . روستاست 1400

  . ه شده استمنطقه مترادف دید -عملکردي و شهر 

یـل وضـعیت موجـود اداره    در مورد شناخت و تحل -3

ــدوین  شــه منطقــه کــالن ــد ت ــز فراین ري تهــران و نی

ي تهران پیشتر شهر انداز و مأموریت منطقه کالن چشم

ــماره  ــه در ش ــا دو مقال ــی   33و  29ي ه ــریه علم نش

   .هاي زیبا به چاپ رسیده استپژوهشی هنر

ك از منطقـه بـه   اي در ارتباط بـا در  ادراك منطقه -4

در آن  عنوان یک کل ارگانیک قابل توجیـه اسـت کـه   

هاي مختلف و نیز جایگاه  در بخش کلیه منافع صورت

در  هرگونه تصمیم و اقدام در سـطح محلـی   و اهمیت

نگر از منطقه قابل ارزیابی  تلقی یکپارچه و کل رابطه با

ر منـافع محلـی   منطقه اي ب بر این اساس منافع. است

   .یابد ارجحیت می

از منطقـه  ) Organic Whole(تصور کل ارگانیـک  -5

منطقه به عنـوان یـک هویـت    در برابر تصور و تلقی از 

لقـی، منطقـه را   ایـن ت . گیـرد  اي قـرار مـی   چند هسته

گـارد کـه بـراي آن بایـد نظـام      ان کلیتی یکپارچه مـی 

امـا  . اي ایجـاد کـرد   گیري و حکومتی یکپارچه تصمیم

گونـه  ، مخـالف ایجـاد هر  قهاي از منط تلقی چندهسته

فرادسـت محلـی بـا عنـوان حکومـت      سطح حکومتی 

  . اي است شهري یا حکومت منطقه کالن

 Restructuring) تجدید ساختار یا تجدید سازمان -6

/Reorganization) تعدیل و  در اینجا عبارت است از

گیري  هاي تصمیم ها و فرایند رویه تغییر در ساختارها،

اي افزایش کارایی و اثربخشـی آنهـا   رسانی بر خدمات و

   .در تحقق اهداف است

  . شودرجوع ) 1(توضیحات پانوشت شماره  هب -7

در بخش  اقداممستلزم  )Governance(حاکمیت  -8

عمومی و فراسوي مرزهاي آن و بین بخش خصوصی و 

حاکمیـت بـر   . هـاي داوطلبانـه اسـت    عمومی با بخش

هـاي رسـمی    مجموعه بازیگرانی که فراسـوي سـازمان  

تـرین کـار در    اصـلی . کند میتأکید  ،حکومتی هستند
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ــن ــدهاي شــبکه ای ــاره فراین ــازي  ب و  Networkingس

  . است Partnershipشراکت 

 Developing) سـازي مشـترك  انداز فرایند چشم -9

Common Vision)   عبارت است از فرایندي که طـی

و مداخلــه  آن اجتماعــات محلــی از طریــق مشــارکت

ن آن هسـتند،  اي را که خواهـا  گیر، آیندهعمومی و فرا

اي عمده مـورد انتظـار خـود    ه در قالب اهداف و ارزش

   .سازند مشخص می

 Substantive) هـــاي محتـــوایی   چـــالش  -10

Challenges) ولـی ملمـوس    توان مسائل بغرنج را می

ر زنـدگی روزمـره آنهـا را تجربـه     دانست که همگان د

آلودگی هـوا و   ،یکله ازدحام، ترافئمانند مس ،کنند می

ائل در برابر دسـته دیگـري از   ها و مس این چالش .غیره

هـا و   گیرند که بیشتر مربوط به نظام ها قرار می چالش

گیـري بـراي رفـع     ریـزي و تصـمیم   هاي برنامـه  فرآیند

، براي مثـال تفـرق و تعـدد    هاي محتوایی است چالش

ــاد ــاي تصــمیم   نه ــري در منطقــه   هــا و قلمروه گی

  . اي قدان دید و رویکرد یکپارچه منطقهفشهري و  کالن

تلخیصـی   ي این بخـش از مقالـه عمـدتاً   ها بحث -11

بازنگري سـاختاري در نظـام    4است از گزارش شماره 

که به سفارش مرکز مطالعات شهر تهران  مدیریت کالن

ریـزي شــهر تهـران از ســوي شـرکت خــدمات     برنامـه 

اوایل شروع و در 1384مدیریت ایرانیان در اوایل سال 
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