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Introduction Metropolises play a vital role in the continuity of human life, the future of human 
society, and the determination of the future direction. Finding an appropriate pattern for the 
development of these areas can help to develop sustainable national development and reduce 
instabilities. The expansion of the scope in the immediate area of the periphery to pyhsical 
forms, change in land use and roles are of the functions of metropolises. The metropolitan 
areas are formed through the expansion of the peripheral realm and the spatial-functional 
integration of immediate areas in the core space of metropolis. The key to organizing Tehran 
is on its suborb. The linkage of margine and core in metropolitan areas can form opportunities 
and threats for the core and its periphery. Therefore, the present study was conducted with the 
aim of analyzing the role of urban periphery in organizing Tehran metropolis with emphasis 
on new cities. 
Conclusion The methods of organizing Tehran in the spatial, functional, and identity 
reconstruction of Tehran, in the metropolitan area and regional planning approach, are to 
engage urban periphery communities in the process of incorporation and integration. An 
integrated approach to the metropolitan area and analysis of roles and currents within the 
framework of a single spatial system, the establishment of an integrated management syastem 
in the metropolitan area and the strengthening of spatial cells and nodes in the form of new 
cities are required for organizing the political, social, cultural, and economic space of Tehran. 
Preventing the process of marginalization of the urban periphery area, reconstruction of urban 
periphery areas, rehabilitation and enhancement of social life in the metropolitan area by 
creating hierarchies of functional-spatial, social, and economic identity in the urban periphery 
area, the strategy of replacing new cities and revising their experiences are the key for growth 
and balanced development of metropolis of Tehran as the capital on its margin.
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شهر دهی کالندر سامان یشهریرانقش حوزه پ
  یدجد یبر شهرها یدکاتهران با ت
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  چکيده

بدیلی در تداوم زیست بشر، آینده جامعه بشری و یبشهرها نقش کالنمقدمه: 
کنند. یافتن الگوی مناسب برای توسعه این مناطق یمتعیین مسیر آینده ایفا 

. گسترش ها کمک کندیداریناپاد به توسعه پایدار در سطح ملی و کاهش توانمی
پیرامون به اشکال کالبدی، تغییر کاربری زمین و  حوزه بالفصلمحدوده در 

شهری از طریق گسترش ی کالنهاحوزهاست.  شهرهاکالناز کارکردهای  هانقش
ی بالفصل در فضای هامحدودهعملکردی  -در قلمرو پیرامونی و ادغام فضایی

دهی شهر تهران در حاشیه آن گیرد. کلید سامانیمشکل  شهرکالنهسته مرکزی 
و  هافرصتیری گشکل منزلهبهشهری پیوند حاشیه و متن در مناطق کالن است.

رود. بنابراین یمشمار تهدیدهایی برای هسته اصلی و حوزه پیرامونی آن به
شهر دهی کالندر سامان یشهریرانقش حوزه پتحلیل پژوهش حاضر با هدف 

  ید صورت گرفت.جد یبر شهرها یدکاتهران با ت
دهی تهران در بازسازی فضایی، کارکردی و هویتی راهکارهای سامانگیری: نتیجه

ی، درگیرساختن امنطقه ریزیبرنامهشهری و شهر تهران، در رویکرد منطقه کالن
سازی است. نگاه یکپارچه به اجتماعات پیراشهری در فرایند ادغام و یکپارچه

ها در چهارچوب یک سیستم یانجرو  هانقششهری و تحلیل منطقه کالن
و  هاسلولشهری و تقویت فضایی واحد، ایجاد نهاد مدیریت یکپارچه منطقه کالن

دهی فضای سیاسی، ی جدید الزمه سامانشهرهای فضایی در قالب هاگره
شدن اییهحاشجلوگیری از روند  .اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر تهران است

سازی و تقویت حیات باز زنده، پیراشهریناطق ی، بازسازی مشهریراپمنطقه 
فضایی،  -عملکردی مراتبسلسلهشهری با ایجاد اجتماعی در سطح منطقه کالن

کردن ، راهکار جایگزینپیراشهریبخشی اجتماعی و اقتصادی به حوزه هویت
شهر شهرهای جدید و بازنگری در تجربه آنها، کلید رشد و توسعه متوازن کالن

  نوان پایتخت در حاشیه آن است.عتهران به
  دهی، تهران، شهرهای جدیدی، سامانشهریراپحوزه  ها:کلیدواژه

  
  ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۰/۱۱/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

	mahjom43@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه
شهرها مناطقی هستند که به صورت شکل جدیدی در عرصه کالن

بدیلی در تداوم زیست یباند و نقش فضای جغرافیایی حضور یافته
کنند. این یمبشر، آینده جامعه بشری و تعیین مسیر آینده ایفا 

ها و یژگیوکننده، برخی از یینتعمناطق نوخاسته با اثرات 
ی دیگر انواع مناطق را دارا اشتراکات نظری، مفهومی و کارکرد

کند، یمهستند. آنچه آنها را از سایر انواع مناطق متمایز 
 معموالً ی متمایزی هستند که ویژه این مناطق است و هاشاخص

 به صورتشوند. موضوعاتی که یمها شناخته یژگیوبراساس این 
، ونقلحملی دارند و شامل کاربری زمین، امنطقهای ماهیت یژهو

یمت قارزانمسکن  هیارابوم، یستزت هوا، کیفیت آب، حفظ کیفی
و عدالت اجتماعی هستند. مشکل اساسی در اداره مناطق 

شهری، پیداکردن تمایل سیاسی و ظرفیت سازمانی برای ایجاد کالن
 چهارچوبی مفهومی در به دنبالتغییر است. در واقع پژوهش حاضر 
  شهری بود.ارتباط با توسعه پایدار در مناطق کالن

گزاران و ای سیاست، نیازمند تغییر نگرشی و رویههای توسعهبرنامه
بردن سئوال یرزریزی پایداری است. ریزان در چهارچوب برنامهبرنامه
درک جدیدی  موجب ،آنها محدودیتهای سنتی رشد و پذیرش مدل

و مشارکت فعال و کنشگرانه در بازسازی جوامع و  از اهمیت مکان
شود. این طرز برخورد میی امنطقهی شهری و هااکوسیستم

 در رابطه باریزی های برنامهبحث دوبارهدادن تواند به جهتمی
افراد ، کمک کند. این دیدگاهشهری مناطق کالنهای توسعه چالش

گذشته  تا به مسایل به شکلی متفاوت نسبت به کندمی را تشویق
آن را بیان  ریچارد كاولو  وزان اوونزسگونه كه همان ،بیاندیشند

ها و گوی جدیدی که در آن برداشتو فضای گفتیعنی ، [1]اندكرده
  .[2]پرورانده شود بهزیستیادراکات جدیدی از مفهوم 

پیامدهای رشد شتابان جوامع انسانی (که گاه از سر نیاز و ضرورت 
روند دهد که هاست) نشان میخواهی انسانو گاه نتیجه زیاده

ای در حال وقوع تواند ادامه یابد. در اطراف ما فاجعهکنونی نمی
 هایی که به نظربودن آن در مکاناست که شاید به علت تدریجی

رسد از ما خیلی دورند یا ارتباطی به ما ندارند، کمتر مورد توجه می
گیرد. جلوگیری از کاهش کیفیت زندگی و افزایش ما قرار می

ی هامحدودهی و اجتماعی و عدم تعادل زیستی در نابرابری اقتصاد
شهری، نیازمند تغییر در نگرش، دیدگاه توسعه و نوع کالن
ریزی خود تری را در برنامهریزی است. باید افق زمانی طوالنیبرنامه
نسلی و قرار دهیم، یعنی بتوانیم منافع عمومی درون نظر مد
گروهی نماییم، به نسلی را جایگزین منافع مقطعی شخصی و بین

ها و تنوع جوامع انسانی توجه کنیم های مکانی و گوناگونیتفاوت
بندیم.  کار بهریزی گیری و برنامهگزاری، تصمیمو آنها را در سیاست

ی هاگاهسکونتترین به عنوان مهم شهرهاکالنتاکید بر مسایلی که 
ای هرو هستند و وضعیتانسانی در وضعیت موجود با آن روبه

رو شوند، تنها یک راه را توانند با آن روبهمختلفی که در آینده می
پایدار است.  ریزی برای توسعهدهد و آن برنامهپیش رو قرار می

شهری، نحوه کلید توسعه در سطوح مختلف سرزمین در مناطق کالن
 مدیریت مسایل در این مناطق و چگونگی پیوند این مناطق با سایر

  است.مناطق سرزمین 
 رو هستند که دریی روبههابحرانشهری با مسایل و مناطق کالن

شدت و ضعف آنها متفاوت و از حد  چند هراند، اغلب آنها مشترک
 مساله و مشکل تا بحران، براساس نوع برخورد و مدیریت این

شهری جلودار و الگوی توسعه مناطق در نوسان هستند. مناطق کالن
ی تا محلی است و یافتن امنطقهز سطح سایر واحدهای سرزمینی ا

 د به توسعه پایدار درتوانمیالگوی مناسب برای توسعه این مناطق 
ها کمک نماید. برخی از مسایل و یداریناپاسطح ملی و کاهش 

شهری که نیازمند توجه و یافتن راهکارهای ی مناطق کالنهابحران
  قرار داد:به شرح زیر مورد اشاره  توانمیاساسی هستند که 

به توسعه فیزیکی شهری در مناطق کالن هاقسمتی از این بحران) ۱
های زمین ازای شدهتکهانداز تکهکه چشم شودغلطی مربوط می

  گذارد.یمرا به نمایش  ناموزون هایکاربریبا  شدهبندییمتقس
ونقل و افزایش ازدحام ترافیکی و بخشی نیز به مساله حمل) ۲
وآمد مربوط شخصی برای رفت یبر خودرو از اندازهیش ب هتکی
  .شودمی
رشد اقتصادی و قدرت روبه هبه مساله توسع ی کهبحران) ۳

  .شودمیمربوط کوچک  یوکارهاو کاهش کسب بزرگهای شرکت
لحاظ  ازدسترس (یرقابل مسکن که اغلب کمیاب، غ هچالش تهی) ۴

  اند.یابی شدهو مکانیا به طور نامناسبی طراحی بودن) است گران
 از شمارییبحران مربوط به افزایش فقر و نابرابری که تعداد ب) ۵

با ی شهریراپبه ویژه در مناطق  شهریسطح منطقه کالنمردم را در 
های بهداشتی مراقبت کافی ودسترسی به کار مناسب، آموزش  عدم

  است. یا دیگر ضروریات زندگی مواجه کرده



  ۴۱ یدجد یبر شهرها یدکاشهر تهران با تدهی کالندر سامان یشهریرانقش حوزه پــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الگوهای رشد و توسعه  محیطییستز هایتبحران خسار) ۶
محیط تخریب و طبیعی  که به تحلیل منابعشهری مناطق کالن

  ناپذیر هستند.تا حد زیادی جبراناست و زیست انجامیده 
 ی زیادی برایهاتالش و مرتبط هستند ا همدیگراین مشکالت ب

 به صورت هاتالشاما اغلب این  این مسایل در جریان است، حل
هم در جریان است؛  برخالفکاری، ناهماهنگ و گاه ی، موازیانتزاع

 کنند. ترمیمیمی که در بهترین حالت اثر هم را خنثی ابه گونه
ت رشد و توسعه نامتوازن و اصالح مسیر آینده نیازمند خسارا
شهری است ی و مدیریت یکپارچه در مقیاس منطقه کالننگرجامع

، اختیارات و مراتبسلسلهژه با ی ویامنطقهکه خود باید به عنوان 
قوانین ویژه خود اداره شود. با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش 

دهی در سامان یشهریرانقش حوزه پتحلیلی حاضر با هدف تحلیل 
	ید صورت گرفت.جد یبر شهرها یدکاشهر تهران با تکالن

  

  دکاربری زمین و مدیریت رش
روی و مصرف شهری، پراکندهی کالنهاپهنهگسترش سریع محدوده 

 به سرعت درشهری جهان سوم به ویژه در مناطق کالنزمین  رویهیب
پراکنده تنها توسعه  رشد پراکنده شهری، مشکل. حال گسترش است

این نوع رشد دارای برخی  بلکه ،ستنیتراکم معموًال کمو 
را در برابر تحول و ایجاد  وانعیهای دیگر نیز هست که مویژگی

 پراکندهرشد  کند.می ایجادپایدار و  یرپذیستز شهریمناطق کالن
جدا از هم و  تکه،اغلب تکه رویی شهری،هرزه اصطالحاً شهری یا 
لحاظ  و ازپیوندهای ضعیف کارکردی ، دارای ، یکنواختناپیوسته

 دگیمحیط، کیفیت زنیستها زاست. این ویژگی رباکولوژیک مخ
دهد. قرار می مورد تهدید شدتبهشهری در مناطق کالنو پایداری را 

جنگ بیشترین میزان رشد پراکنده از زمان در مقیاس جهانی 
گسترش  منجر بهاست. عواملی که  صورت گرفته جهانی دوم به بعد
عبارت از افزایش  شده استای حومهای و برونسریع توسعه حومه

ها و سازی دولتی، یارانهبیل، جادهپیوسته در مالکیت اتوم
ای، تبعیض نژادی و های حومهخانه تمّلکهای دولتی برای کمک
منظره مربوط به زندگی روستایی خوش یهاآلیدهی و اتطبقا

 ویسو تدینر اگ ،لوگان ،رویهان همچو. پژوهشگرانی [3]هستند
 "های رشدائتالف" شهری به واسطه رویهرزه که اندنشان داده

(Growth	 Coalitons) نفعان و یافته از ذیتشکیل
 اند، گسترشکرده یدهای را سازمانکه توسعه حومهی مدارانسیاست
در افسانه بابیت، این نوع  لوئیس، ۱۹۲۰در اوایل دهه . [4]است یافته

ای از رشد را که در پی گسترش حومه گرانهیتحما یداً ذهنیت شد
های واقعی ترین آگاهی نسبت به هزینهکوچک بدون ،است

 در یک قرن بعد،. [5]، مجسم کرده استمحیطییستاجتماعی و ز
  است.های مشترکی حاصل شده ، دیدگاهبسیاری از جوامع

 ها را مصرفمیزان زیادی از زمین ،شهری توسعه پراکندهرشد و 
ای ومهگسترش سریع ح رسدیاوقات به نظر مچه گاهی اگر کند.می

 قسمتاما به افزایش جمعیت منطقه ضروری است  پاسخبرای 
 عمده رشد فیزیکی مناطق شهری بر اثر استفاده ناکارآمد از زمین و

 شود. طبق آمار آژانس حفاظتنیازهای جمعیتی ناشی می نه
 شده بر، میزان زمین مصرف(EPA) متحده یاالتا محیطییستز

 برابر ۶۵/۲هری ایاالت متحده، منطقه بزرگ ش ۳۴اثر شهرسازی در 
 دهه آخر قرن۴ یتر از نرخ رشد جمعیت در این مناطق طسریع

 ای شهری حتی در برخی از مناطقرشد حومه. [6]بیستم بوده است
 عبارت ، نیز روی داده است. بهیافته شهری که جمعیت آنها کاهش

 ازاستفاده های بلکه به راه ،چندان به رشد جمعیتی، مشکل نهیگرد

  .[2]شودمربوط میی زمین بازبورسو زمین 
 رویه محدوده شهری و تغییر مکرریبشهر تهران گسترش در کالن

ی که امسالهرود. یمشمار حریم شهر یکی از مشکالت اساسی به 
خواری، نبود مدیریت یکپارچه و ینزمبیشتر ناشی از اقتصاد زمین، 

به اشکال مختلف در این  رانتیری گشکلدر این زمینه و  نگرجامع
یکپارچه  به صورتد این مسایل را توانمیحوزه است. چهارچوبی که 

ی که اببیند و مورد تحلیل قرار دهد اقتصاد سیاسی فضاست. حوزه
ی آن تعامل فضا به عنوان تجلی روابط اقتصادی و اصلبحث 

یابی روابط اقتصادی فضا بر ساخت ثیراتاجتماعی یا به تعبیر دیگر 
از آن برای  هاروی ی است کهاواژهیابی و اجتماعی است. ساخت

برد. وی معتقد است که یمشدن سرمایه بهره نظریه شهری
دهد، وقتی که سرمایه به یمشدن سرمایه در قرن بیستم رخ شهری
 شهرهامازاد اقتصادی در درون خود  شودمیآید و باعث یمشهر 
شدن سرمایه در غرب است؛ روندی که کل بگیرد. این روند شهریش

شدن رانت مواجه آن با شهری به جایدر ایران شکل نگرفته و 
 در وسازساختهستیم. برای مثال این رانت در حوزه مسکن و 

از آن به  هارویی که اطبقهانحصار یک طبقه خاص است. همان 
ی هاارزشدر ایران تنها برد. یمعنوان بورژوازی مستغالت نام 

. این کژفهمی در اقتصاد فضا و شودمیسوداگری به فضا تحمیل 
نیز درک مبتذلی که بر اقتصاد سیاسی و اقتصاد فضا حاکم است، 

جویانه، ی شهر انجامیده است. نگاه سوداگرایانه و رانتکژکارکردبه 
ی رشد و توسعه شهری را به وجود آورده ناموزونی و کژاندام
شهر تهران یری رشد و توسعه کالنگشکل. بر این اساس در [7]است

بدون  سئواالتبدون توجه به بار اقتصاد سیاسی آن، بسیاری از 
  ماند.یمپاسخ 

  
  ونقل و وابستگی به خودروحمل

های توسعه ترین بحراناستفاده از خودرو یکی از مهمسرانه افزایش 
ایاالت سرانه در  صورتبه شده با خودرو . مسافت طیاستشهری 
به این  ؛در سال رو به افزایش است %۸/۳با نرخ حدود  متحده

سال گذشته  ۲۵برابر میزانی که در  ۲ متوسط به طورمعنا که هر فرد 
در انگلستان، مسافرت . [8]کندمی کرد، از خودرو استفادهرانندگی می

طی دو  در ایران نیز .[9]ده برابر شده است ۱۹۵۲با خودرو از سال 
دهه گذشته سرانه استفاده از خودروی شخصی بیش از ده برابر شده 

 تعداد ساعاتی که افراد در( ترافیکی بنداناست. بر همین اساس راه
  .[2]در حال رشد است به سرعتنیز ) کنندمی ترافیک سپری

گسترش وسعت از  عبارتاثرات منفی رشد استفاده از خودرو 
کاهش کیفیت زندگی، استفاده شهری، روی کالنمحدوده و پراکنده

ای از مشکالت دامنه رویه از منابع تجدیدناپذیر، آلودگی هوا،بی
ها هزار مرگ ساالنه بر اثر سوانح سالمت و بهداشت عمومی و ده

  .[10] )۱ نمودار(هستند  آلودگیرانندگی و 
  

  
  متحده یاالتامایل در  برحسبخودرو  سفر بارشد سالیانه سرانه  )۱نمودار 
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  انرژیمنابع و استفاده از 
، استفاده شهریدر مناطق کالن به دلیل نوع توسعه و سبک زندگی

رفتن . تحلیلداردسطوح غیرپایدار قرار در از منابع تا حد زیادی 
و کمبود آب، آن را به یک بحران جدی برای آب  حیاتی مانندمنابع 
یی مانند تهران تبدیل کرده است. این در حالی است که شهرهاکالن

برابر میانگین جهانی  ۱۵متوسط  به طورسرانه مصرف آب در تهران 
ی اساسی به ویژه هابحرانبحران آب و مدیریت آن یکی از  است.

، بلندمدت، طی دهه آینده خواهد بود که ضرورت نگرش جامع
مفهوم بازیافت آب هنوز به . شودمیاکولوژیک و یکپارچه را یادآور 

مدیریت جامع منابع آب قرار نگرفته است.  توجهمیزان کافی مورد 
های یفناوراز ذخیره، برداشت تا الگوی مصرف، استفاده از دانش و 

ی از منبع و کاهش میزان برداربهرهنوین برای افزایش کارآیی و 
فت، جلوگیری از آلودگی آب، بازیافت و ایجاد تعادل در چرخه هدرر
  نادر هستند. آب

یدشده و مدیریت آن در تهران یکی تولی هازبالهمساله پسماند و 
 ایرانبخش عمده استفاده از منابع در دیگر از مسایل اساسی است. 
یک  فقطین معنی که منابع بد ؛افتدهنوز به شکل خطی اتفاق می

، سپس به عنوان زباله دور ریخته گیرندقرار می استفاده مورد بار
پسماندهای  %۱۰بسیار پایین و کمتر از  بازیافت شوند. نرخمی

گیرد. این در حالی است که در بسیاری از مناطق یدر برمشهری را 
 شهری دنیا، ضمن مدیریت تولید پسماند، نرخ بازیافت بسیارکالن

هنوز تا زمان  در ایراناز کل است.  %۵۰باالتر و اغلب بیش از 
چرخه منابع که در آنها مواد به طور گسترده  "حلقه بسته"رسیدن به 

شوند و مواد اولیه ها حذف میشوند، زبالهبه جریان انداخته می
وجود شوند، فاصله زیادی جدید از منابع قابل بازیافت تولید می

تماعی، اقتصادی، دارد؛ اما بازیافت منابع و مواد از نظر اج
یر است. مسایلی ناپذاجتناباکولوژیک، فرهنگی و سیاسی ضرورتی 

خود به  هرکدامرو است و جدی با آن روبه به طورشهر تهران که کالن
  .شودمییک بحران تبدیل 

  
  آلودگی و محیط زیست

تولید بسیار زیاد  ،یکی از پیامدهای الگوهای کاربری منابع امروز
. مساله هستندی ر آنها سمّ تاست که بیش یدیاآلودگی و مواد ز

 ازشهری و الگوی تولید و مصرف موجود در مناطق کالن ،اساسی
تهران است که با توسعه پایدار چندان همخوانی ندارد و  جمله

ی خاصی هاگروه مدتکوتاهبرنده منافع کننده و پیشمیناتبیشتر 
ی مختلف است که منافع جمعی هارانتگذاران و صاحبان یهسرمااز 

کنند. یم مصادره مدتکوتاهو درازمدت را به نفع منافع فردی و 
 شهر تهران آن هم دری کالنشهریراپتمرکز انبوه صنایع در حومه 

و ناتوانی و انفعال  شودمیمحورهایی که به تشدید آلودگی منجر 
ندگی مدیریت شهری در مقابله با آن یکی از عوامل کاهش کیفیت ز

ی هاها و آالیندهبسیاری از زباله رود.یمشهر تهران به شمار در کالن
، دارای پیامدهای جدی برای سالمت تولیدشده در این مناطق

شهری تعداد روزهایی با هوای سالم در منطقه کالنعمومی هستند. 
صنعتی با  هایکاربریتهران گویای عمق این مساله است. تداخل 

شهر یعنی شهری به ویژه در محور اصلی رشد کالن ایهکاربریسایر 
 های ناشی از آن یکی از مسایل جدی به شماریآلودگمحور غربی و 

 رود که حل آن و مدیریت مساله فراتر از توان و ظرفیت ساختاریم
  موجود مدیریت شهری است.

محیطی روشن با مراجعه به مفاهیم عدالت اجتماعی و تنزل زیست
های مفهوم پایداری در تعریف و استدالل نظری محیطشود که می

پیراشهری نادیده گرفته شده است. در نتیجه این رویارویی، پایداری 

محیطی تحت تاثیر اثرات منفی منابع مهم طبیعی و کیفیت زیست
مشکل تخریب محیط زیست به واسطه اقدامات و . گیردقرار می
ت که بسیاری از مناطق های انسانی یکی از مسایل مهم اسفعالیت
  شهری با آن مواجه هستند.کالن

  
  نابرابری و فقر

رشد میان های عظیم و روبهبا نابرابری کنونیالگوهای توسعه 
 های شهری همجوار،شهرها و حومه یاجتماع های اقتصادی،گروه

ی هاحومه فزایندهیری گشکلپیدایش و همراه شده است. 
ی غیررسمی و گسترش هاگاهسکونتنشینی و یهحاشفقیرنشین، 

ی مناطق هاتعارضشهر یکی از آن در محدوده پیرامونی کالن
تهران است. تعارضی که برخورد هسته مرکزی  جمله ازشهری کالن

ید کلشاهشهر و پیوند حاشیه و متن را به و پیرامونی در کالن
  شهری تبدیل کرده است.مدیریت و توسعه منطقه کالن

های یک موزاییک ناهمگن از اکوسیستم های پیراشهری ازمحیط
رقابت ( اقتصادی - های اجتماعیمحیطی همراه با ویژگیزیست

های ایجادشده به وسیله طبقات مختلف مردم که سودها و فرصت
های اند که فقر را به روشتشکیل شده) کنندهمه با هم زندگی می

های پیراشهری رآمدی که در محیطدافراد کم .کنندمختلف ایجاد می
کنند، شرایط بسیار بدتری نسبت به دیگر ساکنان این زندگی می
ها دارند که عبارت از ناامنی بیشتر، درآمد کمتر، مالکیت محیط

نامطمئن، دسترسی کمتر ولی وابستگی بیشتر به منابع 
های کمتر، محیطی، ُبعد خانوار بیشتر، تحصیالت و مهارتزیست
این شرایط با تامین آب و  .ت بیشتر و کارمزد کمتر استمهاجر

ضعیف، جمعیت زیاد، تهدیدات زیستی و شیمیایی  بهداشت بسیار
بیشتر و فقدان دسترسی به خدمات بهداشتی همراه است هرچند 

های پیراشهری که از مشکالت پایداری در محیط تنها فقرا نیستند
درآمد، منابع راد کمدرک پایداری سبک زندگی اف .برندرنج می
های کشاورزی نیازمند نگاهی دقیق به محیطی و سیستمزیست

  .[11]افتداتفاقاتی است که در مناطق شهری می
نیز یکی  شهریکالن گسترش مسکن ارزان در مناطق به کمیابی رو

 بر ساخت مسکناست. صنعت  فقیردیگر از موانع بزرگ برای قشر 
 متوسط و مرفه تمرکز دارد و از ایجادهای وساز برای طیفساخت

 نیاز و متناسب با توان درآمدی و قدرت اقتصادی ومسکن مناسب 
 اقتصاد زمین و مسکن عامل کند.می پرهیزبا رفاه کمتر شهروندان 

 مهمی در تبیین نابرابری اقتصادی و اجتماعی در مناطق
مهم  رود که یکی از عواملیمشهری از جمله تهران به شمار کالن

روی و شهری و هرزهنشینی، گسترش محدوده کالنیهحاشگسترش 
خواری است. بورژوازی مستغالت و اقتصاد ینزمیری پدیده گشکل

روی در مناطق رانتی زمین و مسکن، رویه خود را از طریق پیش
های بکر و ینزمشهری و مسابقه برای تصرف بیشتر پیرامونی کالن

ی شهری و هاپهنهد و بر وسعت دهیمنشده ادامه استفاده
  افزاید.یمشده ساخته

  
  تعلق اجتماعیحس 
ها و مسایلی یکی دیگر از دغدغه جامعه،آمدن حس تعلق به پایین

 وجهیچه ولی به ،است که اگرچه بسیار کمتر ملموس است
 ۵۰ای در طول شهری و حومه یهاتوسعه نیست. بیشتر یتاهمکم

به مکان، تعلق پایین مشابهی با حس  سال گذشته، به طور نسبتاً 
هر مکان از این نظر است.  همراه بودهتاریخ و تمایزات فرهنگی 

جغرافیای "نویسنده کانستلر قول  شبیه به مکان دیگر است یا به
در نتیجه تمام این عوامل، . [12]یا ناکجاآباد است" هیچ کجا
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 ، یک روند افول بلندمدت درپوتنامدانشمندان علوم سیاسی مانند 
 محلی ها و نهادهای اجتماعیمیزان مشارکت شهروندان در گروه

برای را  یاکنندهها و پیامدهای نگراناین روند پیاماند. ثبت کرده
 در بر دارد.شهری اری و مدیریت مناطق کالنگزسالمت سیاست

حدودی به  حداقل تا ،باور دارد که این ُافت سرمایه اجتماعی پوتنام
 شهریرشد شهرهای بزرگ و مناطق کالنطبیعت و شکل فیزیکی 

  .[13]مربوط است
گونه که از بسیاری جهات، آنچه اکنون در حال انجام است، آن

 ۱۹۶۰به آن اطالق کرد و اصطالحش در دهه  هاردن بیولوژیست
ها دهندگان شرکتاست. توسعهعمومی" ژدی ترا"	یک معروف شد،

سود شخصی را با هزینه منافع عمومی مشترک  ،و شهروندان عادی
 ، جدا ازی شهریهاشهرها و حومهزندگی در  کیفیت (از جمله

اند. فردگرایی به حداکثر رسانده) شده به محیط زیستدخسارات وار
دهندگان بر هر تکه توسعه بر منفعت و رفاه جمعی غلبه کرده است.

و کنند می وسازدسترس در حاشیه شهرها ساخت زمین موجود و در
که این حق آنهاست تا به دنبال  کنندیم مالکان زمین احساس

صاحبان  .حداکثر میزان بازده اقتصادی از امالک خود باشند
یک به سهم خود به آلودگی هوای مناطق  ها و خودروها هرکارخانه
اغلب بدون توجه کافی به  ،دهندگانزنند و توسعهامن میشهری د

سازی ساختمان ،ظاهر و نمای خیابان و محیط عمومینتیجه و 
کنند. دولت که به طور عمده برای حفاظت و دفاع از منافع می

، به طور روزمره توسط آنهایی که دوست است وجود آمده عمومی به
گیرد. می حمله قراررا خصوصی کنند، مورد  یزچ دارند همه

و  های دولتیسیاست قانون، های فردگرایانه به واسطهنگرش
اند. این جامعه نهادینه شدهدر از عناصر ساختاری دیگر بسیاری 

 و های تفکر فردگراها، رفتارها و شکلنیروهای ساختاری ارزش
 شهری و کل سرزمینمیان شهروندان مناطق کالنگرایانه را مصرف
 و آن را به هژمونی غالب در الگوی رشد و توسعه سایر تقویت

  .[2]کنندمیشهرها تبدیل 
 هر کنند ویمایجاد  یناپایدار فضاهای زیستاین نیروها و روندها، 

 محیطییستهای اجتماعی، سیاسی یا زلحظه ممکن است بحران
د. مورد توجه قراردادن این وضعیت یکی از وظایف نرا به وجود آور

ریزان در حوزه اقتصاد سیاسی فضا و برنامه گزارانسیاستمحوری 
مشارکتی و گسترش  ریزیبرنامهنگر، یندهآاری گزاست. سیاست

نقش و مشارکت شهروندان در مدیریت رشد و توسعه مناطق 
دارای ارزش  وضعیتریزی برای مقابله با این برنامهشهری و کالن

  است.حیاتی 
  

رکزی و محدوده پیرامونی در تبیین مکانیزم رابطه شهر م
  شهریمناطق کالن

شدن نواحی پیرامون مادرشهر و انضمام آن به اییهحاشروند 
شهری است که شهری یکی از کارکردهای مناطق کالنمنطقه کالن

شهری، اری و مدیریت یکپارچه در منطقه کالنگزسیاستدر نبود 
نواحی  د هم به ضرر هسته اصلی و همتوانمیاین دیالکتیک 

 های پیراشهری ازشهری منجر شود. محیطپیرامونی منطقه کالن
های های مختلف فعالیتفضاهای زیستی در بر گیرنده جنبه

 اند و تحت تاثیرروستایی و شهری و موسسات مربوطه تشکیل شده
تغییرات سریع اجتماعی، اکولوژیک، فناوری و نیز افزایش 

  .نشینی قرار دارندحاشیه
سوی محیط روی مادرشهر به پدیده پیراشهری، حاصل پیش

هایی است که ها، عملکردها و فعالیتپیرامون و فضای برخورد فرم

پایان و گاه در پیوند در دیالکتیک زمان و مکان، گاه در تنازع بی
 توان گفت که دربرای تداوم بقا و جایگزینی هستند. به عبارتی می

 را ازشیکاگو م اکولوژی شهری مکتب شهری، مفاهیمناطق کالن
 شهر خواندهمرکز شهر به پیرامون آنجا که حوزه پیراشهری کالن

 . با این نگاه نیازمند یک رویکرد یکپارچه و[14]ِکشدشود، میمی
 ها ازشهری است که تمامی زمینهسیستمی به منطقه کالن

رد و هر گونه ریزی، مدیریت و اجرا را در بر گیگزاری تا برنامهسیاست
تواند به ناپایداری توسعه توجهی به این پیوندهای سیستمی میبی

شهری و با توجه به مقیاس عملکردی این مناطق حتی منطقه کالن
رسد که به توسعه نامتوازن و ناپایدار ملی بیانجامد. پس به نظر می

چیز به اصالح نگرش  شهری قبل از هردهی منطقه کالنسامان
ران و در مراحل بعدی به الزامات نگرش یکپارچه و گزاسیاست

شهری از قانون تا ساختار و سازمان سیستمی در سطح منطقه کالن
ها و فضاها در درون و بیرون منطقه پیوندی فعالیتمدیریتی و هم

  شهری وابسته باشد.کالن
آیند حساب می های پیراشهری به عنوان یک ناحیه مکمل بهمحیط

های زیادی وجود دارد. وابستگی ها و فرصتمحدودیتکه در آنها 
 متقابل بین منابع طبیعی، کشاورزی و فرآیندهای شهری در

 بودن جدا ازدهنده آن است که مکملهای پیراشهری نشانمحیط
 رقابت نیست و این وابستگی باعث ایجاد یک محیط رقابتی خواهد

 درآمد و نیازد کمشد. برای مثال تضادهایی بین نیاز به مسکن افرا
عمومی به حفظ محیط زیست یا بین نیازهای بهداشتی و سالمت 

 های شیمیایی ناشی از انتقال صنایع ازتمام ساکنان و آالینده
  .[11]آیدشهرها به پیرامون شهرها به وجود می

های گرفتن زمین بر در طول زمان، مرزهای شهری اغلب با در
شدن هستند، در یک فرآیند در حال شهری تازگیبه ای که حومه

تر ممکن ، شهرهای قدیمیحالبا اینیابند. الحاقی گسترش می
است توسط شهرهای مستقل دیگر احاطه و محدود شده و نتوانند 

ای مجاور مناطق روی کنند. بیشتر جوامع حومهبیشتر پیش
شدن توسط ، تا حدودی برای جلوگیری از بلعیدهشهریکالن
تر، خود برای تشکیل شهرهای مستقل یکپارچه ای قدیمیشهره

انداز سیاسی یک چشم ،انگیز این فرآیندسفاشدند. نتیجه ت
درون مناطق عمده شهری است  گسیختهاز هم چندپاره و  شدتبه

ای مستقل بدون داشتن حومه هایو شهرک شهرها ،که در آن
 در پیرامون نهگوقارچمشترکات و تعامالت با یکدیگر،  گونههیچ

در حال  آنها به سرعتو هریک از  سبز شده بخش شهری مرکزی
هستند. این چندپارگی  ماندهباقیهای روستایی بلعیدن تکه زمین

به رقابت میان این شهرها برای توسعه  گسیختگیاز هم و 
یک از شهرها و  مالیاتی انجامیده و هر ماخذهایاقتصادی و 

گرفتن  دراختیار به جایاز منافع محلی خود  ها را به حفاظتشهرک
  کند.می ای تشویقمنطقهرویکرد یکپارچه یک 

شهر تهران نرخ رشد باالی مناطق پیرامون در قالب در کالن
ی هاگاهسکونتگاهی خودرو، تبدیل ی سکونتهاهستهیری گشکل

ای با رشد بسیار سریع، یهحاشروستایی در محدوده به شهرهای 
شده در قالب شهرهای جدید که ریزیبرنامهاهای شهری ایجاد فض

اند و شدهیل تبدهویت یبای یهحاشخود به فضاهای 
های نامشخص و بدون برنامه در حوزه تقسیمات اریگزسیاست

سیاسی و اداری و مسابقه برای تبدیل روستا به شهر و بخش به 
 البرز شهرستان و استان که نمونه بارز آن را در ایجاد استان

شهری دامن زده است. بینیم که به نابسامانی در منطقه کالنیم
شهر از طریق ایجاد ایجاد رشد کاذب در مناطق پیرامونی کالن
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ی شهری وابسته و رانتی، بدون کارکرد و هویت مستقل به هاهسته
 اییهحاشای و تبدیل فضاهای پیرامونی به یهحاشگسترش مناطق 

  شهر تهران دامن زده است.کالنرویی و پراکنده
جذب  هدف باطرح شهرهای جدید که در پیرامون شهرهای بزرگ 

، طراحی و اجرای ریزیبرنامهسرریز جمعیتی شهرهای بزرگ با 
دولتی و بودجه ملی به اجرا درآمدند، به عنوان نمونه شهرهای 

 تنهانهشهری تهران جدید اندیشه، پرند و پردیس در حوزه کالن
شده در طرح را برآورده سازد، بلکه یفتعرنست اهداف اولیه نتوا

نشینی و جذب مهاجران یهحاشیی برای گسترش هامکانخود به 
جدید تبدیل شدند. شهرهای جدید که تنها به ساخت آنها به عنوان 

نقش مسکونی نقش دیگری برای  جز بهمسکن جدید توجه شده و 
نقش خوابگاهی  اندتوانستهآنها دیده نشده است در بهترین حالت 

ی عملکردی به هانقشناتوانی در ایفای سایر  به دلیلایفا کنند و 
. پژوهش اندشدههویت و وابسته تبدیل یبی شهری هاهسته
شده در این شهرها نشان داده است که ساکنان در این شهرها انجام

، خود را اندداشتهسال سابقه سکونت  ۲۰حتی کسانی که بیش از 
دانند که در چنین شرایطی هویت یماکن موقت در این شهرها س

ترین یینپاگیرد و در نتیجه سرمایه اجتماعی در ینممستقل شکل 
  سطح خود قرار دارد.

فضایی در سطح  مراتبسلسلهتمرکزگرایی فضایی از طریق تقویت 
عملکردی که در آن  -شهری و ایجاد یک سیستم فضاییمنطقه کالن

دارای نقش و عملکرد ویژه و  کدام هرگاهی ونتی سکهاهسته
ی هاهستهبخشی به شهری باشد به هویتمکمل در منطقه کالن

 در تعریفی از ویورو  فریدمنکند. چنان که یمی کمک شهریراپ
 پیوند عملکردی، بر اهمیت دهندمیتمامیت ارضی در فضا ارایه 

به  فریدمن. [15]ورزندمی تاکیدفضای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
که در آن مفاهیمی از قبیل  پردازدمیاستدالل درباره نوعی توسعه 

. مبنای اندخوردهفضای زیستی و جامعه سیاسی به هم پیوند 
و فنی تشکیل  شناختیبوماستدالل او را موازین سیاسی، 

شهری به گزاری برای منطقه کالن. بنابراین در سیاست[16]دهندمی
آن باید توجه شود و مسایل در چهارچوب اقتصاد ماهیت سیستمی 

  وتحلیل قرار گیرد.سیاسی فضا مورد تجزیه
آن را حد  توانمیی حدی از تمرکز که امنطقه ریزیبرنامهاز دیدگاه 

ی امنطقهین شرایط را برای توسعه ترمناسببهینه تمرکز نامید، 
 کار کند؛ حدی که مانند حد بهینه جمعیت، تعیین آنیمفراهم 

شدن به ین روشن است که نزدیکا وجود باچندان آسانی نیست. 
 د به بهبود شرایط منطقه در تمامی ابعاد منجرتوانمیاین حد نیز 
 از آن به عنوان تمرکز نامتمرکز یا حد میسراای که یهپاشود. مفهوم 

 شهر تهران از. تعدیل تمرکز در کالن[17]بردیماعتدال تمرکز نام 
های مراتب فضای عملکردی در هستهدهی سلسلهنطریق ساما
 گزاری و سازمان اجرایی فراتر ازگاهی نیازمند نهاد سیاستسکونت

نهادهای موجود است. نهادی که به شکل یکپارچه برای کل قلمروی 
های مختلف ریزی نماید و بر کانونگزاری و برنامهشهر سیاستکالن

تغییر شرایط به وضعیت سودبرنده از وضعیت موجود و مخالف 
  شده غلبه کند.ریزیبرنامه

مراتب فضایی، مرکز و پیرامون، پیوندی در سلسلهایجاد تعادل و هم
گزاری و مدیریتی و های سیاستطبقات اقتصادی و اجتماعی، نهاد

دادن شهری و مشارکتشهروندان و حقوق شهروندی در منطقه کالن
شهری ریت مسایل منطقه کالنفعاالنه کنشگران عامل مهمی در مدی

ی مفهوم تعادل، امروزه امنطقه ریزیبرنامهرود. در یمبه شمار 
های یستماکوسی به خود گرفته است و از تعادل اگستردهمعنای 

پیرامون به تعادل  محیط زیستطبیعی و تعادل در رابطه انسان با 

 محیطییستزی اجتماعی، اقتصادی و هاجنبهدر تمامی سطوح و 
د توانمییافته است. تعادل  گسترشدر سطوح عمودی و افقی 

شهری افزایش ی دو مفهوم تنوع و تمرکز را در منطقه کالناثربخش
در صورت عدم وجود تعادل مساله تمرکز و تنوع  که همچناندهد؛ 
  منفی خود را بر منطقه بیشتر نشان دهد. ثیراتد توانمی

در ابعاد مختلف در سطح عملکردی  - مساله ایجاد تعادل فضایی
افزایی و کاهش پیوندی و همشهری از طریق هممناطق کالن

های اجتماعی، اقتصادی و تعارضات از طریق کاهش نابرابری
ها و نهادهای اجتماعی، فضایی در کانون توجه بسیاری از گروه

دهندگان عدالت اجتماعی بوده است. های کارگری و سازماناتحادیه
 های آخرموضوعات مربوط به برابری در اولویت اگرچه غالباً 

اند ولی در سطح جهانی ریزی و مباحث سیاسی قرار گرفتهبرنامه
، گلد اسمیت، هاروی، مسی گروه متنوعی از نویسندگان شامل

ها در قدرت ، به رشد نابرابریاسکوبارو همکاران و  وندانا شیوا
 ها به طوربرابریهایی که این نااقتصادی، توزیع منابع و روش

 کار فضایی برای اجتماعات انسانی مختلف در سطح جهان به
	,18]اندگیرند، توجه کردهمی  . بحث در مورد اثرات نابرابری با[19
شود که شروع می ۱۹۶۰و دیگران در دهه  گوندر فرانکهای بحث

 شدن اقتصاد جهان سوم دراند برای فرآیندهای جهانیمعتقد بوده
 انداند و منجر به وضعیتی شدهجهان اول وابستگی ایجاد کردهبرابر 

که مزایای توسعه به نفع کشورهای شمال مصادره شده یا سود آن 
 شده است، یعنی بیش ازدر جهان سوم عمدتًا به طبقه برگزیده داده 

سودی که نصیب فقیرترین و نیازمندترین اقشار در کشورهای 
متوازن در سطح منطقه  . توسعه[2]جنوب داده شده است

روایی در نواحی شهری و روستایی شهری مساله اصلی حکمکالن
المللی است. ای، ملی و بینهمزیست و اقتصادهای محلی، منطقه
تواند با اصالحات شهری میوجود همزیستی در مراکز کالن

روایی شهری ساختاری که شامل تمامی ترکیبات مشروع حکم
براساس نوسازی تسهیالت، تمرکززدایی و شود پرورش یابد و می

  همکاری باشد.
  

عملکردی منطقه  - دهی فضاییچهارچوب نظری سامان
  شهری تهرانکالن

های اجتماعی اکولوژیک در چهارچوب یهنظررسد که یمبه نظر 
دهی و بهبود پارادایم توسعه پایدار قالب نظری مناسبی برای سامان

شهری تهران باشد. با توجه به ابعاد مختلف اجتماعی، منطقه کالن
اری، گزسیاستمحیطی یستزاقتصادی، فضایی، سیاسی و 

ی شهری، رویکرد نوگرایو مدیریت مناطق کالن ریزیبرنامه
  دهد.یماکولوژیک الگوی نظری مناسبی را ارایه 

گفت که نوگرایی اکولوژیک تالشی است که از سوی  توانمی
 واردکردنریزان شهری برای و برنامه اقتصاددانانشناسان، جامعه

های اجتماعی، اقتصادی و توسعه یلتحلدر  محیط زیستموضوع 
پایدار جامعه مدرن صورت گرفته است. دورنمای نوگرایی اکولوژیک 

روشدن با مشکالت عرضه یک رهیافت ساختاری برای روبه
ی است. نوگرایی اکولوژیک فناورمحیطی بر محور دانش و یستز

 رتری از آن دیقدقبه دقت تحلیلی بیشتری از توسعه پایدار و تمرکز 
یقًا در برخورد با اقتصاد سیاسی فضا، به چه نیاز دارد دقمورد اینکه 

. به عنوان یک [20]و چه اقداماتی باید انجام دهد، نیاز دارد
د در دو سطح توانمیچهارچوب نظری، مفهوم نوگرایی اکولوژیک 

استفاده شود، سطح اول به عنوان مفهوم نظری برای تحلیل 
شهری که برای حل جامعه کالن تغییرات در نهادهای مرکزی

و سطح دوم برای  شودمیی اکولوژیک ضروری پنداشته هابحران
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ید نظر در تجدبرای  عملگراتربیان یک برنامه سیاسی 
  شهری است.محیطی در مناطق کالنیستزهای اریگزسیاست

بر این اساس در برداشت اول، نوگرایی اکولوژیک برای یک دگرگونی 
سازی به مسیری که نی اکولوژیک از فرآیند صنعتییدگرگزعمده یا 

؛ شودمیکار گرفته نیاز به حفظ معاش پایه را محاسبه نماید، به 
منطقی احتمال  اکولوژیکی هاشاخصبا توسعه پایدار  همچنان که

محیطی غالب بدون ترک، مسیر نوگرایی را یستزی هابحرانوقوع 
تولید و مصرف  دهد. در برداشت دوم فرآیندهاییمکاهش 

د در قالب مفاهیم اکولوژیک و در چهارچوب اهداف توانمی
. سه پروژه اصلی که از درون [21]ی شودبازسازنهادگرایی اکولوژیک 

  ، شامل موارد زیر هستند:شودمیاین دگرگونی اکولوژیک نمایان 
) بازساخت تولید و مصرف در چهارچوب اهداف اکولوژیک که ۱

کند و توسعه یمهای تولید پاک درگیر یفناور توسعه را با انتشار
ی و استفاده برداربهرهاقتصادی را به تعدیل در جریان ورودی، 

  دارد.یم واها یآلودگرویه از منابع و خروجی ضایعات و یب
کردن اکولوژی به ) انجام اصالحات در ساختار مالیاتی و اقتصادی۲

  ی اکولوژیکهاشاخصی اقتصادی با هاشاخصوسیله جایگزینی 
اری و گزسیاستمحیطی در یستزاهداف و خط مشی  واردکردن) ۳

شهری به عنوان یک کِل ی منطقه کالنهاحوزهخط مشی سایر 
  یکپارچه.
کند، تفسیر یمیی اکولوژیک بحث نوگرادر مورد دو تفسیر از  هیجر

 بر ایجاد کیداتاول یک تفسیر تکنوکراتیک از نوگرایی اکولوژیک با 
کردن طبیعت است و گیری گزیده و اقتصادییمتصمیک ساختار 

 بر تنهانهتر است یکنزدتفسیر دوم که به برداشت پایداری قوی 
 ی برترکامل به طورکند، بلکه یم کیداتتغییر الگوی تولید و مصرف 

. [22]دارد کیداتایجاد دموکراسی توزیع مجدد و عدالت اجتماعی 
طیف را به عنوان برداشت ضعیف و قوی دو سر این  کریستف

	;23]) ۱کند (جدول یمنوسازی اکولوژیک مشخص  ایده  هیجر. [24
 موجب بهنوسازی قوی را به عنوان بازتاب نوگرایی اکولوژیک که 

 ، درگیریخودآگاهآن توسعه اقتصادی و سیاسی بر محور حداکثر 
ها یتفعالگیری و یمتصمبررسی دقیق و کنترل دموکراتیک 

ی که نوگرایی اکولوژیک ضعیف مرتبط با حال درداند؛ یم، شودمی
ی هابحران خاطر بهدیده یبآسداری یهسرمای اقتصادهازندگی در 

  محیطی است.یستز
  

  مشخصات نوسازی اکولوژیک ضعیف و قوی )۱جدول 
  نوع

  نوگرایی اکولوژیک ضعیف
  یطیمحستیزبرای مشکالت  فناورانهی هاحلراه - 
دادن به نخبگان تیاهم بای مش تعیین خط ساالرانهفنی حقوقی و هاسبک - 

  سیاسی و اقتصادی
که از نوسازی اکولوژیک برای تحکیم  افتهیتوسعهی هاملتمنحصرشدن به  - 

  .کنندیماستفاده  شانیجهانمنافع اقتصادی 
  تحمیل یک چهارچوب فردی و بسته در توسعه سیاسی و اقتصادی - 

  اکولوژیک قوینوگرایی 
عالیق  واردکردنتغییرات گسترده نهادی و ساختار اقتصادی جامعه و  - 
  ی در آنطیمحستیز
  ی باز و دموکراتیک با مشارکت و درگیرکردن عموم مردمریگمیتصم- 
  ی و توسعهطیمحستیزی المللنیبمرتبط با ابعاد  - 
  نوگرایی اکولوژیکی ریگجهتیک رهیافت باز و نگاه غیرفردی، چندسطحی با  - 

  
به عنوان یک منشور سیاسی نوگرایی اکولوژیک سه برنامه را 

  کند که شامل موارد زیر هستند:یمپیشنهاد 

های اضافی یفناورمحیطی و استفاده از یستزهای یانز) جبران ۱
  ،محیط زیستکردن اثرات سوء رشد تولید و مصرف بر برای کم

) تمرکز بر فرآیندهای جایگزین تولید و مصرف، برای مثال ۲
  ی اقتصادی،گذارارزشهای پاک و یفناوراستفاده کامل از 

ی سو بهزدایی از اقتصادها و دگرگونی کردن و صنعتی) عاری۳
  تر بین تولید و مصرف. یکنزدیاس و پیوند مقکوچکواحدهای 

اعی و گسترش فضا و باید در یک زمینه تشدیدی از روابط اجتم
گفت که  توانمی. [23]زمان در جامعه مدرن این اهداف واقعی شود

ی نقش و سهم بسیار مهمی در توسعه امنطقهنهادهای محلی و 
ین بنابرااکولوژیک و اجرای استراتژی توسعه پایدار بر عهده دارند. 

 پیوند اکولوژیک اجزا و سطوح مختلف اجتماعی و فضایی در
نماید که ساختار نهادی و یمداشت اکولوژیک ایجاب چهارچوب بر

یت کل باها در راستا و هماهنگی یرسیستمزکارکرد تمامی اجزا و 
  .[25]سیستم و هدف نهایی قرار گیرد

  
ای ساختار نهادی و مدیریتی برخی از یسهمقابررسی 
  در سطح جهان شهرهاکالن
ای که ها و زمینهها و در ارتباط مکانحلریزی پایداری در راهبرنامه
خیزد. ما باید توجه یبرمیابد، ها خود را در آن مییک از انسان هر

، منابع، نهادها، فرهنگ، محیط زیستدقیقی به اقلیم محلی، 
وجود، ین ا بانفعان در هر منطقه داشته باشیم. اقتصاد و ذی

شهری مشابه هستند. ای مناطق کالنهای پایهبسیاری از چالش
های موازی در مورد چگونگی مدیریت جا پرسشتقریبًا در همه

پایدار، توسعه مسکن،  ونقلحملهای پایدار زمین، ایجاد سیستم
ها، کاهش آلودگی هوا و آب، ایجاد شغل، حفاظت از اکوسیستم

ای وجود هبهبود عدالت اجتماعی و کاهش انتشار گازهای گلخان
 توان از تجارب و نیز ازشهر تهران میبرای کالن ریزیبرنامهدارد. در 
شهری در سطح جهان ها در دیگر مناطق کالنیا شکست هایتموفق

  بهره گرفت.
شهری، حتی و توسعه مناطق کالن ریزیبرنامهبسیاری از تجارب 

به  تواندشده باشد میی طراحاگر اجرای آنها برای سطوح محلی 
، هابرنامهاشتراک گذاشته شود. مسایل و مشکالت، اهداف و 

 شهرکالن ۵نهادی و سازمان مدیریتی اداره و توسعه در ساختار 
. بررسی الگوهای مدیریت [26]) ۲آوری شد (جدول جمع

شهری در جهان و استفاده از تجارب جهانی راهی ی کالنهامجموعه
تهران  شهرکالنمناسب مدیریتی در  هاییری روشکارگ بهبرای 
  است.

شهری در سطح جهان بررسی الگوهای مختلف مدیریت مناطق کالن
چند ویژگی شاخص را که الزمه مدیریت مطلوب این مناطق با 

. دهدیمرویکرد توسعه پایدار و یکپارچه این مناطق است، نشان 
  ت.در زیر مورد اشاره قرار گرفته اس هایژگیوبرخی از این 

چهارچوب شهری: ) لزوم پوشش کامل همه امور منطقه کالن۱
ی تدوین شود که ابه گونهشهری باید سازمانی مدیریت منطقه کالن

ینه فضایی زم درینه عملکردی و هم زم درتمام امور منطقه را هم 
یکپارچه تحت پوشش قرار دهد. در این شرایط  به صورت
	ای برخوردار است.ها و روابط سازمانی از جایگاه ویژههماهنگی

دهی و سامان ) لزوم مشارکت شهروندان در سیستم مدیریتی:۲
شهری نیازمند مشارکت فعاالنه تمامی توسعه پایدار مناطق کالن

ختلف جامعه ی مهاگروهو طبقات اجتماعی، اقتصادی،  هاگروه
ی و اجتماعات مرکز و پیرامون در چهارچوب امنطقهمحلی و 

  نهادهای مدنی است.
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  شهری در جهانی کالنهامجموعهالگوهای مدیریت  )۲جدول 
	سازمان مدیریتی	ساختار نهادی  شهری و مسایل آنمنطقه کالن

  مجموعه شهری پاریس بزرگ

	 ازحدشیبجلوگیری از تراکم  -
	توجه به رشد ایالت و منطقه پاریس  -
کمک بالعوض دولت به داوطلبان ترک  -

	منطقه پاریس 
حفظ و توسعه سرمایه ملی متمرکز در  -

  منطقه پاریس
  

) شورای ٢ ) فرماندار (شهردار) منطقه١سه نهاد پاریس: 
  منطقه
  ) کمیته اقتصادی و اجتماعی٣

مدیریت هر منطقه، قسمتی به حکومت مرکزی و 
قسمتی دیگر به منطقه واگذار شد. شهردار پاریس دو 

  وظیفه اصلی 
نماینده دولت (فرماندار)  تنهانهرا بر عهده دارد. وی 

  ، بلکه رییس اجرایی حکومت محلی (شهرداری) است
	نیز هست.

ای مستقیم ساکنان در رای براساس شورای منطقه
  شود.ساله انتخاب می٦ای دوره

) اجتماعات محلی: این اجتماعات شامل دو ١دو دسته سازمان مدیریتی: 
  اند.اقتصادی -ای و شورای اجتماعیشورای منطقه
گیری مستقیم است که به تصمیم صورت بهای، شورایی انتخابی شورای منطقه
 -پردازد. حال آنکه شورای اجتماعیای میهای منطقهو وضع سیاست

  قتصادی، ماهیتی مشورتی دارد.ا
ریزی در منطقه ی و برنامهگذاراستیس همچونبرخی از امور محوری،  -۲

و کنترل آن  تأثیرتحت  شدتبهدر اختیار حکومت مرکزی یا  همچنان
	.اندماندهیباق

  مجموعه شهری توکیو

ایجاد یک سیستم حکومتی محلی  -
  تمرکززدا بر پایه و اصول دموکراسی داد.

 وی مالی هانهادتمرکز بسیار باالی  -
   هابانک %٢٠ی، ادار

  هادانشگاه %٢٠تمرکز باالی فرهنگی، 
  ضعیف مسکونی و جابجایی  نقش -

  صورت روزانه و شبانهعظیم جمعیت به
  

سازمان اداره مجموعه شهری توکیو شامل مجمع شهر  -
  شود.های اجرایی آن میتوکیو و اداره

از طریق انتخابات و برای  بارکل یسا ٤فرماندار هر  -
  شود.اداره متروپولیتن توکیو انتخاب می

  .فرماندارندهای اجرایی برای انجام وظایف اداری و تحت کنترل سازمان -
فرماندار کنترل کلی روی امور مجموعه شهری دارد و دارای اختیار و  -

  مسئولیت حفظ یکپارچگی مجموعه است.
اختیارات فرماندار تهیه و اجرای بودجه، ارایه پیشنهادات به مجلس  جمله از -

  .استآوری مالیات شهر و جمع
  اقدامات انتقال مرکز دولت محلی مجموعه شهری توکیو به بیرون بود. -
  یکی از اهداف مدیریت مجموعه شهری توکیو این است که توکیو را از  -

 لهیوسنیبدی تبدیل کند و اچندهستهی به مجموعه اهستهتکیک مجموعه 
  بین محل کار و محل سکونت تعادلی ایجاد شود.

  مجموعه شهری سئول

  هیچ شهر دیگری در دنیا  حال به تا-
تحولی تا این حد سریع و فشرده مانند 

  سئول را تجربه نکرده است.
  کنترل رشد سریع و شتابان-
  یی سیاسی و اداریتمرکززدا-
  

دولت مجموعه شهری سئول بخشی از ساختار استانی  -
رغم تمرکززدایی دهد. علیدر کره جنوبی را تشکیل می

های محلی بخشی از حکومت سیاسی و اداری، دولت
های حکومت و آنها اجرای سیاست فهیوظبوده و 

مالی  ازنظرهای شهری است و سئول هماهنگی فعالیت
  .و سازمانی وابسته به دولت ملی است

ی در دولت محلی برخوردار دوبخشسئول از یک بدنه  -
 ٢٥در سطح باالتر اداره مرکزی و  مادر شهراست: دولت 

  دولت محلی ترنییپازیرمنطقه مستقل در سطوح 

گیرد. شاخه اجرایی آن شهر سئول توسط دو گروه صورت میاداره کالن -
  .استری سئول شهگذاری آن شورای کالنشهری و شاخه قانونحکومت کالن

مستقیم  طور بهمدیریت اجرایی شهر سئول به عهده شهردار این شهر است که  -
  شود.سال انتخاب می ٤ای مخفی شهروندان برای مدت رو با 

  تقسیم وظایف بین اداره مرکزی و ادارات محلی براساس یک معیار  -
سئول مسایلی چون امور  مادرشهرآمده است. دولت  وجود بهدقیق 
بخشیدن به این ای اموری نظیر تحققگذاری و ادارات منطقهسیاست
آوردن خدمات برای شهروندان این مناطق را به عهده ها و فراهمگذاریسیاست

  دارند.
  مجموعه شهری ایندیانا پلیس

مهاجرت ساکنان شهر به پیرامون و  -
  کاهش جمعیت شهر.

  ترجیح پیرامون شهر از طرف شهروندان  -
 ترمناسببا توجه به ارایه خدمات شهری 

  در حومه
رشد سریع فضاهای پیرامونی شهرهای  -

  پلایندیاناپولیس و سنت
تبدیل مرکز این شهرها به محل زندگی  -

و فقیر شد با خروج افراد  درآمدکمافراد 
  ثروتمند از شهرهای مرکزی

ی مرکزی با هاهستهکاهش درآمد  -
 شدهیآورجمعکاهش میزان مالیات 

افزایش تقاضا برای  حال نیا باساکنان و 
  خدمات شهری

  

 ٢٩شهرستان  - دولت محلی شامل یک شورای شهر -
ها عضو شورا را نمایندگان بخش ٢٥. استعضوی 

شوند. عضو دیگر انتخاب می ٤دهند و تشکیل می
همراه  بارکیسال  ٤شهرستان هر  -اعضای شورای شهر
  شوند.ها انتخاب میبا انتخابات شهرداری

Unigov  شعبه اداری استدارای شش بخش اداری .
Unigov	 شود. شهردار پس از توسط شهردار اداره می
شدن، معاون و روسای شش بخش اداری را انتخاب

کند و سپس این افراد توسط شورا تایید تعیین می
  شوند.می

غیرمستقیم  طور بهشرکت نیز  ٦ها، عالوه بر این بخش -
  کنند.زیر نظر شورا و شهردار فعالیت می

ایجاد یک نظام جدید مدیریت مجموعه شهری بود.  -
سازمان اداری موجود در این نظام تحت عنوان شورای 

  ی شد.گذارناممجموعه شهری شهرهای دوقلو 
  

عضو شورا را  ١٤که  در الیحه ایجاد شورا از فرماندار ایالت خواسته شده بود -
تعیین نماید. فرماندار همچنین باید با تصویب سنا یک نفر را هم از 

کرد. شورا قدرت داشت متخصصان امور شهری به عضویت این شورا انتخاب می
 موردها و واحدهای مختلف موجود در مجموعه شهری را های دستگاهتا برنامه
های توسعه شورا مغایرت داشت را سیاستی قرار داده و هرکدام که با بررس

  باطل نماید.
های مشورتی با حضور نمایندگان واحدهای شورا برای خیلی از امور، کمیته -

تحت پوشش تشکیل داد، ولی در برخی از امور مانند فاضالب مستقیماً 
  دار امور بود.عهده

اشد لذا بدین ای با مدیران محلی داشته ببود تا روابط سازنده درصددشورا  -
فرستاد و به بررسی مسایل آنها از نزدیک منظور اعضا شورا را به محله می

  پرداخت.می
کارمندان شورا باید گزارشی  	Act	Play	MetropolitanLandطبق قانون  -
شهری تهیه  رمجموعهیز ١٩٥ی مجموعه شهری برای هر هادستگاه نهیزم در

دوین طرح جامع مطابق با اهداف و کنند که به آنها اطالعات پایه برای ت
  چهارچوب طرح را بدهد.

وجود نداشت دادگاه در مورد آن  نظر اتفاقاگر بین نظر شورا و مقامات محلی  -
با برنامه شورا  رمجموعهیزتوسعه  شدههایارگیرد. اگر بین برنامه تصمیم می

  کند. تواند آنها را کنار بگذارد یا تعدیلهماهنگی وجود نداشت شورا می
  مجموعه شهری استانبول

ریزی رابطه بین اهداف اقامت و برنامه -
	های جدیدبازرگانی، خصوصًا برای اقامت

مقیاس  صورت بهی چندمرکز توسعه -
  شدهیبندتیاولوخطی و 

کاهش تراکم جمعیت در مناطق  -
  مخصوص و کاهش میانگین تراکم از 

  مرکز به سمت بیرون
  

ی دوسطحهای انتخابی محلی ساختار تشکیل دولت -
  دولت در شهرهای بزرگ استانبول، آنکارا و ازمیر

شود: شهری شامل سه ُارگان میساختار مدیریت کالن -
شهر، کمیته اجرایی شهر، شورای کالنشهرداری کالن

  شهرکالن
متداول هر پنج سال انتخاب  طور بهشهر شهردار کالن -
شهر کننده ناحیه کالنر اجرایی و هماهنگشود و مدیمی

 شهر است. شهردار قدرت رد همه تصمیمات شورای کالن
آرا  سوم دویا شوراهای شهری ناحیه را دارد، این وتو با 

  باطل شود.

شهری استانبول، استانداری استانبول است که خود دولت کالن باالدستدر  -
تورات دولت مرکزی با دولت سطح مستقلی از دولت مرکزی نیست و طبق دس

  شود.شهری مرتبط میکالن
ریزی منطقه شهری استانبول در اولین گام تالش تا برنامهدولت کالن -

شهری را به انجام رسانده و در نتیجه یکپارچگی و نظمی در عملکرد کالن
  آورد. وجود بهای های ناحیهشهرداری

های شهری ای: ساختمان و نگاهداری راههای ناحیههای شهرداریمسئولیت -
ها و ها، نظارت بر قیمتآوری زبالهها و جمعها، نظافت خیابانمنهای بزرگراه

ریزی ی، برنامهطیمحستیزهای ویژه بهداشت عمومی و کنترل بازار، کنترل
  هابر ساختمان تفصیلی کاربری زمین، اعطای مجوز ساختمانی و نظارت
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) لزوم چهارچوب سازمانی و تشکیالتی چندسطحی برای نظام ۳
ماهیت متنوع و چندعملکردی مدیریت منطقه مدیریتی: 

کند که نظام مدیریتی در چند سطح طراحی و شهری ایجاب میکالن
ها ها قابل تنظیم و اجرا در بخشاجرا شود. چرا که برخی از فعالیت

های محلی های محلی و برخی از عملکردها فراتر از حوزهو حوزه
اری، اجرا و کنترل گزسیاستاست و به سطوح باالتری برای 

  نیاز دارند.  هابرنامه
های خصوصی و سایر نهادهای موجود در حضور فعال بخش )۴

ها و هر نوع مدیریتی نیازمند حضور تمامی گروهشهری: منطقه کالن
 شهری نیز. منطقه کالناستمدخل در حوزه مدیریتی های ذیبخش

و وصی های خصیست و عدم حضور بخشنی مستثناز این مساله 
و سایر نهادها به معنی نقص  )(NGO نهادمردمی هاسازمان

	.استسیستم مدیریتی 
: مناطق ) لزوم توجه به توسعه پایدار در نظام مدیریتی۵

شهری به دلیل تمرکز جمعیت مشکالت و مسایل خاص خود کالن
و آلودگی آب،  محیط زیستو این تمرکز باعث تخریب  استرا دارا 

است. لذا برای جاد مسایل اجتماعی و فرهنگی شدههوا و خاک و ای
بایست به تمامی اعمال مدیریت مناسب و مطلوب در جامعه می

	ی توسعه پایدار در منطقه توجه شود.سو بهمسایل و حرکت 
  شهری در نظام ) لزوم تعیین جایگاه نظام مدیریت کالن۶

یریتی در صورت فقدان وجه قانونی نظام مد اداری جامعه: - سیاسی
ها و در سیستم اداری جامعه، قدرت الزم برای اعمال سیاست

 ثیراتها وجود نداشته و حضور یا فقدان نظام مدیریت برنامه
آورد. مدیریت نمی به وجودشهری چندانی در وضعیت منطقه کالن

  گیرییجهنت ناپذیر استیانپاو  بلندمدتشهری یک فرآیند کالن
 شهریکالن مقیاس در بسیاری از مشکالت کنونی که آنجا از

 چهارچوب یک دادننشان این پژوهش توجه هستند، حلراه نیازمند
نقش حوزه یری مفهوم توسعه پایدار از طریق کارگ بهبرای 

ید جد یبر شهرها یدکاشهر تهران با تدهی کالندر سامان یشهریراپ
در منطقه شهری تهران بود. طبق ماهیت مفهوم پایداری، 

، یک رویکرد کامل بلندمدت گاهنظربایست همراه با ریزی میبرنامه
ای و یک تعادل محیطی، اقتصادی و اجتماعی باشد. رشتهیانمو 

ریزی پایداری خواستار هماهنگی ای برنامهدر مقیاس منطقه
ریزی نسبتًا ضعیف و ای برنامهتقویت نهاده برای تریافتهبهبود

ریزی هایی مانند مدیریت رشد شهری، برنامهخواستار اقدام در حوزه
آب و برابری  و ، کیفیت هوایاسمقونقل بزرگحمل یهادستگاه

ریزی کیفیت هوا ها، مانند برنامهاست. در مورد بسیاری از این حوزه
 یعی است که درهمان مقیاس طبشهری کالنونقل منطقه و حمل
ها مانند مدیریت توان اقداماتی صورت داد. در دیگر حوزهآن می

 یک هرزیرا  ،رشد و عدالت و برابری، اقدامات محلی ناکافی هستند
های طرح یراحت توانند بهمی های دارای شهرداری جداگانهاز بخش

ه بهترین شکل کبر سر اینبحث یکدیگر را تضعیف کنند. گرچه 
 ای چگونه باید باشدریزی منطقهساختاری برای نهادهای برنامه

شده یا انتخاب مستقیماً  اعضای با منظورهتک یا (چندمنظوره
های بحث). شده، با مرزهای گسترده یا نسبتًا محدودترانتصاب

 توانند به طور بالقوه دراین نهادها می .زیادی وجود دارد
ثری ایفا ونقش م، ایشکل منطقه کردن توسعه پایدار بههماهنگ

وجود ندارد،  یامکان ایجاد نهادهای جدید ی کههنگام کنند.
  است. ضروریهماهنگی بهتر میان نهادهای موجود 

ی هاسلولبین  افزاهمشهری نیازمند پیوند انسجام منطقه کالن
عملکردی و  - شهر در یک چهارچوب فضاییدهنده کالنیلتشک

روایی در ایجاد نهادهای سازمانی یکپارچه برای مدیریت رشد و حکم
  گفت که: توانمییت درنهااین مناطق است. 

ی و شناسایی و شهریراپشدن منطقه اییهحاش) جلوگیری از روند ۱
در این زمینه، کلید رشد و  کنندهعملهای کنترل روندها و مکانیزم
ن پایتخت در حاشیه آن شهر تهران به عنواتوسعه متوازن کالن

  است.
شهر تهران و ایجاد ) توجه به ساخت و بافت جمعیت حوزه کالن۲

  پیوندی در آنتعادل در آن از طریق کاهش نابرابری و تقویت هم
سازی و تقویت حیات باز زنده، پیراشهری) بازسازی مناطق ۳

 مراتبسلسلهشهری با ایجاد اجتماعی در سطح منطقه کالن
بخشی اجتماعی و اقتصادی به حوزه فضایی، هویت -عملکردی
 ی تخصصی و عملکردی برای هریک ازهانقشبا تعریف  پیراشهری
ی هانقشی که نقش خوابگاهی یکی از ابه گونهی حوزه هاسلول
  گاهی پیرامون و نه تمام آن باشد.ی سکونتهاهسته
کردن شهرهای جدید و بازنگری در تجربه ) راهکار جایگزین۴
ی که از طریق آن بتوان به بازساخت ابه گونههرهای جدید ش

فضایی،  مراتبسلسلهدهی ی عملکردی، سامانبخشتنوعجمعیتی، 
شهری بخشی و تقویت حیات اجتماعی در سطح منطقه کالنهویت
  یافت.ت دس
ی و محلی در سطح منطقه کالن برای امنطقه ریزیبرنامه) نیاز به ۵

 یت توجه به مشارکت فراگیرنها دردستیابی به اهداف فوق و 
شهری در یک چهارچوب نهادی متناسب با کنشگران حوزه کالن

ی رشد و توسعه سازمتوازندهی و شهری، الزمه سامانمنطقه کالن
	شهر تهران است.کالن

  
  ن گزارش نشده است.موردی از سوی نویسندگا تاییدیه اخالقی:

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:
با هدف  یشخص یعلم یقاتمقاله برگرفته از تحق ینا منابع مالی:

 یرسا یهمکار یا ی،تعهد مال یچمقاله بوده است و ه یهته
  را نداشته است. یاطرح و پروژه یاها و نهادها،  افراد سازمان
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