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چکیده
از ســال  1374کــه اولیــن بار الزام اتخاذ رویکردی منطقهای در قبال مناطق کالنشــهری کشــور در قالب
تهیه طر حهای مجموعهشــهری و پیشــنهاد ایجاد نظامهای مدیریت متناظر با آنها مطرح شــد ،درباره
عقالنیــت بنیادیــن نظامهــای مدیریــت و حکمروایی کالنشــهری مطالعهای مســتقلی صــورت نگرفته
است .سوال اصلی این مقاله درباره استدال لهایی است که می تواند موجهکننده و ّ
مبین منطقهگرایی
ِ
های سه نظریه اصلی مرتبط با موضوع (منطقهگرایی
کالنشهری در تهران باشد .بر اساس مرور استدال ل ِ
ســنتی ،انتخــاب عمومی و منطقهگرایی نوین) ،پنج قضیه و اســتدالل اصلــی موجهکننده منطقهگرایی
کالنشهری مورد بحث قرار گرفته و کفایت هر یک با توجه به بافتار خاص منطقه کالنشهری تهران مورد
تحلیل قرار گرفت .روش تحقیق استفاده شده در بخشهایی از کار که به ارزیابی کفایت استدال لهای
یپــردازد ،بازنگــری تحقیق و فراتحلیــل ،و در مــورد ارائه شــواهد تفصیلی برای
نظــری در بافتــار تهــران م 
اســتدالل پنجم ،که به نظر عقالنیت مبنایی برای تبیین منطقهگرایی کالنشــهری به حســاب میآید،
روش تحلیــل دادههــای ثانویه اســت .بر اســاس یافته مقاله حاضــر ،زمینهســازی برای«افزایش ظرفیت
برخورد استراتژیک با مسایل منطقهای و ارتقای اثربخشی سیاستی» ،نیرومندترین استدالل برای تبیین
عقالنیت ایجاد ساختارهای ویژه مدیریت و حکمروایی منطقهای در تهران است.

واژههای کلیدی
منطقه کالنشهری تهران ،منطقهگرایی ،پرا کندهرویی شهری ،حکمروایی کالنشهری.
*تلفکس.E-mail: i.asadie@umz.ac.ir ،011-35302770 :
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مقدمه
ابــر شــهرمنطقهها 1یا مناطق كالنشــهری 2كه در ایــران اول بار
در مصوب ـهای از هیــات وزیــران )1374( 3با عنــوان «مجموعههای
شــهری» شــناخته شــدند ،ا كنون در حال تبدیلشــدن به شــکل
ســكونتگاهی غالب انسانی چه در کشورهای توسعهیافته و چه در
حــال توســعه هســتند .این نوع مناطــق در ســال  ،1995جمعیتی
بیــش از  1میلیــارد را در خــود جــایداده بــود ،یعنــی یک نفــر از هر
پنــج نفــر جمعیت کره زمیــن در این گونه مناطــق زندگی میکردند
( .)Heywood,1997,161ب��ر اس��اس دادهه��ای موج��ود (United
 ،)Nations, 2007تعداد شــهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت
در سال  2007به  431عدد رسید که از این میان  19ابرشهر بیش از
 10میلیون نفر جمعیت داشتند.
بررســی تعاریــف مختلــف دربــاره مناطــق کالنشــهری و
ابرشهرمنطقهها (برای گونهشناسی تفصیلی این نوع مناطق ن.ک.
به اســدی و زبردست )1389 ،نشان میدهد كه منطقه كالنشهری
یا ابرشــهرمنطقه ،مفهومی اســت كه برای تعریف یك نظام یا شبكه
شــهری بــه هم پیوســته بــه كار میرود كــه در مناطق تكهســتهای
شــامل حداقل یك كالنشــهر اصلی با جمعیتی بیش از یك میلیون
نفــر و نیــز نقــاط ســكونتگاهی پیرامونــی و پهنههــای فضاهــای بــاز
فیمابین اســت كه از لحاظ عملكردی (نه پیوســتگی کالبدی) كل
یكپارچ ـهای را شــكل میدهنــد .یكپارچگــی عملكــردی در تعریــف
منطقــه کالنشــهری بــه این معنی اســت كــه نقاط ســكونتگاهی و
قلمروهــای حكومتی و مدیریتــی متعددی كه در این منطقه وجود
دارنــد ،یــک بــازار بــزرگ و واحد مســکن،كار ،خرید ،آمــوزش و تفریح
( )Meijers et al., 2003, 22را شــكل میدهنــد كــه بــه صــورت نظام
شهری روزانهای )Pacione, 2001, 80( 4عمل میكنند.
شــهرمنطقهها ،هویتهای عملكردی یكپارچهای هســتند كه
به دلیل مقیاس و وسعتشان ،فراتر از مرزهای قلمروهای سنتی یك
شــهر یا شهرستان گســترش مییابند به طوری كه بسیاری از آنها،
قلمــرو دهها شــهر و شهرســتان را بــه خود اختصــاص میدهند .به
عقیده بسـ�یاری از صاحبنظران (Hamilton, 1999, xvii; Barlow,
 ،)1991, 1&18; Henton, 2001ایــن وجــه از مناطق كالنشــهری،
مولــد بزرگتریــن چالــش اداره و حكمروایــی شهرمنطقههاســت،
یعنــی تفــرق سیاســی و حكومتــی .تفــرق سیاســی 5بــه عبــارت
موجــز ،یعنــی وجــود تعداد زیــادی از قلمروهــای حكومتــی (مانند
قلمــرو شهرســتان و بخــش و یا حکومــت فرمانداری و بخشــداری)
و قلمروهــای مدیریتــی مســتقل ( ماننــد قلمــرو شــهر و روســتا و
یــا نهــاد شــهرداری و دهیــاری) در گســتره شــهر منطقه كــه مانع از
اتخاذ تصمیمات سیاســتی یكپارچه فراشــهری و منطقهای است.
منطقه کالنشهری تهران برای مثال (در اینجا برابر با محدوده
طــرح مجموعهشــهری تهــران فرض شــده اســت) ،در ســال 1389
شــامل  49قلمــرو حکومتــی (شهرســتان و بخــش) و  52قلمــرو
مدیریــت شــهری بود .بــه این مجموعــه باید قلمروهــای مدیریت
روســتایی یــا دهیاریهــا را نیــز افزود که تا همان ســال حــدود 400

مورد در منطقه کالنشــهری تهران تاســیس شده بودند (معاونت
دهیــاری هــای وزارت کشــور .)1389 ،ایجــاد دهیاریهــا به عنوان
قلمروهای مستقل مدیریت توسعه فضایی ،میزان تفرق قلمرویی
را در این منطقه و کل کشور به شدت افزایش داده و کشور ما را در
زمره متفرقترین کشــورها از این حیث قرار داده اســت (آخوندی و
طاهرخانی.)1389 ،
مســاله ناشــی از ایــن تفــرق یــا فقــدان رویکــرد منطقــهای در
برنامهریزی و اداره این منطقه ،به این معنی اســت که هر کدام از
قلمروهای مدیریتی مذکور تنها و به شــکل انحصاری در محدوده
قلمــرو خود دارای اختیار تصمیمگیری هســتند به طوری که هیچ
نــوع دیــد ،رویکرد یــا ســطح تصمیمگیری فرادســتی بــرای برخورد
منسجم با مسایل مقیاس منطقهای وجود ندارد :این یعنی تفرق
سیاسی که در منطقه کالنشهری تهران و در طول چند دهه اخیر
بــه ویــژه بعــد از ســال  1384و تصویب قانــون «تعاریــف محدوده و
حریــم »... ،و قانونیشــدن تاســیس دهیاریهــای مســتقل در
هالــه کالنشــهری و تکثیر شــدید قلمروهای حکومتــی و مدیریتی
چندین برابر شده است.
ا گــر تفرق سیاســی یــا فقــدان نهادهــای برنامهریــزی و مدیریت
منطق ـهای ،چالــش اصلــی فــراروی مناطــق کالنشــهری اســت،
«منطقهگرایــی کالنشــهری» ،راهبــردی اســت برای چیرگــی بر این
چالش بزرگ .در این ارتباط این استدالل وجود دارد که ا گر مناطق
کالنشهری هویتهای فضایی یکپارچه و اشکال سکونتی ویژهای
هســتند ،علیاالصول همانند دیگر اشــکال ســکونتی مانند شــهرها
و روســتاها یا کالنشــهرها ،بایــد دارای برنامههــا و طر حهای خاص
قلمرویــی و نظــام مدیریــت و حکمروایــی ویــژهای باشــند .از ســال
 1374کــه اولیــن بار راهبــرد منطقهگرایــی کالن شــهری در ایران در
قالــب تهیــه طــرح هــای خــاص مجموعهشــهری و پیشــنهاد ایجاد
نظامهای مدیریت متناظر با آنها مطرح شد ،هنوز مطالعهای روشن
دربــاره عقالنیــت بنیادیــن ایجاد نظامهــای مدیریــت و حکمروایی
کالنشــهری در کشــور صورت نگرفته اســت .تحقیق حاضــر ،در پی
پاسخ دادن به پرسشهای اساسی زیر در این ارتباط است:
الــف ) آیــا بــرای مناطــق كالنشــهری بــه طــور عــام و منطقــه
کالنشــهری تهران به طور خاص باید نظام حكومت یا حکمروایی
منطقهای ویژهای تدارك دید ؟
محیطــی
ب) مولفههــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و
ِ
تبیینکننــده اداره و حکمروایــی متمایــز مناطــق كالنشــهری
(مولفههای ّ
مبین عقالنیت منطقهگرایی کالنشهری) کدامند؟
ِ
ّ
مبین ضرورت ایجاد نظام مدیریت
مرجح
عوامل
و
ج) مولفهها
ِ
و حکمروایی منطقهای در تهران به طور خاص کدامند؟
مقالــه حاضــر در دو بخــش اصلــی تنظیم شــده اســت .در مرور
مبانــی نظــری ،ســه دســته نظریــه اصلــی مرتبــط بــا منطقهگرایــی
کالنشــهری (منطقهگرایی سنتی ،انتخاب عمومی و منطقهگرایی
نویــن) مطرح شــده و اســتدال لهای له و علیــه منطقهگرایی مورد
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بحث قرار میگیرد .درگام بعدی پنج استدالل ّ
مبین و موجهکننده
ِ
منطقهگرایی کالنشهری استخراج شده و مبنای بررسیهای گام
بعدی قرار میگیرد .در بخش دوم هر یک از استدال لهای پنجگانه

و کفایت آنها در تبیین و توجیه ضرورت منطقهگرایی کالنشــهری
در تهران به بحث گذاشته شده و در نهایت از بین آنها مهمترین و
نیرومندترین استدالل نشان داده میشود.

 -۱روششناسی تحقیق
روش تحقیــق اســتفاده شــده در بخشهایی از کار کــه به مرور
و تحلیــل متــون و ارزیابــی کفایت اســتدال لهای موجــود در بافتار
منطقــه تهران می پردازد ،بازنگــری تحقیق و فراتحلیل ،و در مورد
ارائــه دادهها و شــواهد برای اســتدالل پنجم ،که بــه نظر عقالنیت
مبنایی برای تبیین منطقهگرایی کالنشــهری به حســاب میآید،
روش تحلیل دادههای ثانویه اســت .برای پاســخ به پرس ـشهای
فــوق بــا اســتفاده از مــرور و تحلیل تحقیقــات مرتبط ،اســتدال لها
و عقالنیت پشــتیبان منطقهگرایی کالنشــهری اســتخراج شــده و
خــود این اســتدال لها و نقاط قــوت و ضعف آنها مــورد تحلیل قرار
گرفتهاند .در ادامه ،مناسبت و ارجحیت هر یک از این استدال لها
بــرای تبیین عقالنیــت منطقهگرایی کالنشــهری در بافتار موجود
تهران بررسی و نشان داده شده است.

 -۲مرور مبانی نظری
هــدف این بخش ،بحث و بررســی ســه نظریه یــا رویکرد مطرح
در منطقهگرایــی کالنشــهری اســت :منطقهگرایی ســنتی ،رویکرد
انتخاب عمومی و منطقهگرایی نوین .شــاید بر اساس واژهشناسی
دیالکتیکــی ،بتــوان نســبت ایــن ســه نظریــه یــا رویکــرد را بــا هــم
مشــخص کرد .ا گر بتوان منطقهگرایی ســنتی ( )1970-1900را تز یا
نهاد نامیــد ،رویکرد انتخاب عمومی ( )1990-1970به یقین آنتیتز
یــا برابرنهــاد خواهــد بــود ،و نظریــه منطقهگرایــی نویــن کــه بعــد از
دهــه  1990مطرح شــده اســت ســنتز یــا همنهــاد خواهد بــود .این
دیالکتیــک هــم از ُبعد محتــوا و ماهیــت نظریههای س ـهگانه و هم
از ُبعــد زمانــی در اینجــا صادق اســت .ا گر بخواهیم این ســه نظریه
یا رویکرد منطقهگرایی را بر اســاس شــدت منطقهگرایی و یا شدت
تمرکزگرایی و یکپارچهسازی حکومتی در یک نمودار ترسیم کنیم،
شاید بتوان نمودار  1را وارد دانست.
 -1-2نظریه منطقهگرایی سنتی
مفاهیــم و عناویــن مترادفــی چــون منطقهگرایــی ســنتی یــا
قدیمی ،ســنت اصالح کالنشــهری ،ســنت حکومت کالنشهری،
مکتــب حکومــت کالنشــهری و رویکــرد یکپارچهســازی ،همگــی

نمودار  -1شدت یکپارچهسازی حکومتی در سه نظریه منطقهگرایی کالنشهری.

دال لــت بــر تالشهای نظری و عملی دارند کــه تا دهه 1960- 1970
(زمــان اوج گیری نظریه انتخاب عمومی) در حوزه تجدیدســازمان
حکومتهای محلی به ویژه در آمریکا جریان داشــته است .اصول
اصلــی منطقهگرایــی ســنتی ،اول بــار بــه طــور جامــع از ســوی پــل
استودنســکی 6و در اثر وی با عنوان «حکومت نواحی کالنشــهری
در ایاالت متحده امریکا» 7در ســال  1930به چاپ رسید (Stephen
 .)and Wikstrom, 2000وی در این کتاب ادعا میکند که حکومت
در سیســتمهای متفــرق نا کارآمــد اســت .وی مدعــی اســت که در
شــرایط تفرق حکومتی ،مراجع شهرداری قادر نیستند تصمیمات
منســجمی را در مقیــاس کالنشــهری اتخــاذ کننــد .از دیــد ســنت
اصــاح کالنشــهری ،بــرای بیــش از نیم قــرن از اوایل قرن بیســتم
تــا دهــه  ،1960مســاله شــهر« ،8وجــود تعــداد زیــادی از قلمروهای
عمومــی مســتقل از هــم در یــک ناحیــه کالنشــهری» بــود .ناحیه
کالنشــهری بــه عنــوان یــک اجتماع بــزرگ قلمــداد میشــد که به
وســیله روابط اقتصادی و اجتماعی به هم بافته شــده است اما به
طرزی مصنوعی به واســطه تحمیــل مرزهای واحدها و قلمروهای
حکومتی از همدیگر جدا شده است (.)Ibid
دغدغــه اصلــی ایــن ســنت ،وجــود تفــرق حکومــت محلــی و
منجرشــدن آن بــه فقدان اثربخشــی 9و نا کارایی 10سیاس ـتگذاری و
خدماترســانی عمومی اســت .تفــرق سیاسی،کالنشــهر را که یک
اجتماع محلی با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی واحدی است به
قطعات متعددی تقسیم میکند .در نتیجه مسایل و نابرابریهای
زیــادی در توزیــع و تامیــن مالــی خدمــات عمومــی ،هماهنگــی در
خدماترســانی و برخورد با مســایل منطقهای بروز میکند .راهحل
پیشــنهادی از ســوی این مکتــب ،انجــام تغییرات ســاختاری برای
ایجــاد یکپارچگی سیاســی-حکومتی در پهنه منطقه کالنشــهری
یعنــی ادغــام حکومتهــای محلــی متعــدد و ایجــاد ســاختارهای
بـ�زرگ مقیـ�اس مدیریـ�ت و حکمروایی کالنشـ�هری اسـ�ت (Heinelt
 )and Kubler, 2005; Savitch and Vogel, 2009کــه از طریــق ایجاد
حکومت کالنشهری تک سطحی یا دو سطحی صورت میگیرد.
اولیــن تــاش در زمینــه صورتبنــدی قضایای ماخــوذ از نظریه
منطقهگرایی سـ�نتی توسـ�ط اوسـ�تروم ()Ostrom,1972,478-480
صورت گرفته است .وی مجموعهای از هفت قضیه را که ماخوذ از
مرور متون نظری اســت در مقاله خود ،که ا کنون یک اثر کالسیک
محســوب شــده و شــاید پرارجاعترین ماخــذ در این زمینه باشــد،
فراهم آورده است.
11
قضیه :1افزایش در اندازه واحدهای حکومت شــهری با تولید
ســرانه بیشــتر ،تامین کارآمدتر خدمات ،توزیع برابرتر هزینهها بین
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ذینفعان ،افزایش مســئولیتپذیری کارگزاران و مقامات محلی و
افزایش مشارکت شهروندان همراه خواهد بود.
قضیــه  :2افزایش در اندازه واحدهای حکومت شــهری موجب
حرفهای و تخصصیشــدن بیشــتر خدماترســانی عمومــی و تکیه
بیشتر بر سلسله مراتب به عنوان اصل سازماندهی خواهد شد.
قضیــه  :3کاهــش تعــداد نهادهــا و بنگاههــای عمومــی در ناحیه
کالنشهری با افزایش تولید سرانه ،کارایی بیشتر در تامین خدمات،
توزیعبرابرترهزینههابینذینفعان،مسئولیتپذیریبیشتر کارگزاران
و مقامات محلی و افزایش مشارکت شهروندان همراه خواهد شد.
قضیــه  :4کاهش تعــداد نهادها و بنگاههــای عمومی در ناحیه
کالنشــهری از یک طرف ،تکیه بر سلســله مراتب را به عنوان اصل
ســازماندهی افزایــش خواهــد داد و از طــرف دیگــر از تعــداد مراجع
عمومی با انتخاب مستقیم در ناحیه کالنشهری خواهد کاست.
قضیــه  :5افزایــش تخصصیشــدن کارکنــان عمومــی بــه
افزایــش ســطح تولیــد ســرانه ،تامیــن کارآمدتــر خدمــات و افزایش
مسئولیتپذیری کارگزاران و مقامات محلی منجر خواهد شد.
قضیــه  :6افزایــش تکیــه بــر سلســله مراتــب بــه عنــوان اصــل
ســازماندهی در ناحیه کالنشــهری با تولید ســرانه بیشــتر ،تامین
کارآمدتــر خدمات ،توزیع برابرتر هزینهها بیــن ذینفعان و افزایش
مسئولیتپذیری کارگزاران و مقامات محلی همراه خواهد شد.
قضیــه  :7افزایــش تعــداد مراجــع انتخابــی مســتقیم در ناحیــه
کالنشهری ،موجب کاهش مسئولیتپذیری مقامات و کارگزاران

نمودار  -2روابطه مفروض بین متغیرها در سنت اصالحات کالن شهری.
ماخذ)Ostrom,1972,480 ( :

عمومی و نیز کاهش مشارکت شهروندان خواهد شد.
ســاختار نظری که در باال تعریف شــد ،دارای دو متغیر مستقل
اســت :انــدازه واحدهــای حکومــت شــهری و تعــدد بنگاههــا و
نهادهــای حکومتــی در ناحیــه کالن شــهری .ســه متغیــر میانــی
دیگر نیز در میان هســتند :تخصصیشــدن ،تکیه بر سلسله مراتب
و تعــداد مراجــع منتخــب .پنــج متغیــر وابســته نیــز وجــود دارنــد:
تولیــد ســرانه ،تامیــن کارآمــد خدمــات ،توزیــع برابــر هزینهها بین
ذینفعان ،مسئولیتپذیری مقامات و کارگزاران محلی و مشارکت
شهروندان .نمودار  ،2رابطه متغیرهای فوق را نشان میدهد.
برابرنهـــــــــــاد نظریه
 -2-2نظریـــــــــــه انتخاب عمومـــــــــــی :گزینه
ِ
منطقهگرایی سنتی
ایدههــای نظــری مرتبــط بــا مکتــب انتخــاب عمومــی ،ریشــه
در مقالــه کالســیک چارلــز تیبوت در ســال  1956با عنــوان «نظریه
وینســنت اوستروم
ناب هزینهکرد عمومی »12و توســعه آن از ســوی ِ
و همکارانــش در ســال  1961در اثــری بــا عنوان«ســازمان حکومت
نشــهری :بحــث و فحــص نظــری »13دارد .تفــرق
در نواحــی کال 
حکومتهــای محلــی از نظــر اندیشــمندان ایــن مکتــب ،بر خالف
طرفداران منطقهگرایی ســنتی ،یک مزیت و موهبت اســت نه یک
نقص و ایرادی که باید رفع گردد .مکتب انتخاب عمومی بر بازار به
عنوان مکانیزم ســازمانده تکیه میکند که به واسطه آن خدمات
عمومــی پایــه در ناحیــه کالنشــهری تامیــن شــده و هماهنــگ
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تبیین ضرورت ایجاد نظام مدیریت و حکمروایی ویژه برای منطقه
کالنشهری تهران

ت محلی
میگــردد .تفــرق حکومتی یا سیاســی ،واحدهــای حکوم 
را بــر آن م ـیدارد تــا بــرای رقابــت در جذب ســا کنان و کســب و کار
بیشــتر ،ســطح مالیات را پایین نگه داشــته و خدمات عمومی را با
هزینه کمتری ارائه دهند و در ضمن پاسخگویی بیشتری در قبال
شهروندان داشته باشند (.)Savitch and Vogel, 2009
رویکــرد انتخاب عمومــی ،نتیجه تحلیلهای متفــاوت گروهی
از اقتصاددانــان سیاســی دربــاره «مســاله شــهری »14اســت .نتایج
ً
تحلیــل ایــن دســته اقتصاددانان سیاســی کامال متفــاوت از نتایج
مورد انتظار سنت اصالحات کالنشهری است .میزان این تفاوت
در رویکرد را از این نتیجهگیری استیگلر 15میتوان دریافت:
«ا گــر مــا تامین همــه فعالیتهــای حکومتــی را بــه کوچکترین
واحــد حکومتــی بدهیم کــه البتــه بتوانــد آن را با کارایی بــه انجام
برســاند ،این اقــدام به احیاء و نوســازی وســیعی در حکومتهای
محلــی امریکا منجر خواهد شــد .حکومت محلــی قدرتمند و توانا،
جــزء اساســی یــک جامعه اســت که در پــی ارائــه بیشــترین آزادی
ممکن و اختیار تصمیمگیری برای افراد است» (.)Ostrom,1972
بســیاری از اقتصاددانــان سیاســی یــا شــارحان مکتــب انتخــاب
عمومــی پیشفــرض دارنــد که هر فــردی ا گــر دارای اطالعــات کافی
باشــد ،تصمیماتــش در پــی بیشینهســازی رفاهــش خواهــد بــود.
پیشفرض آنها این اســت که برخی کاالها و خدمات توســط بازار با
کارایی بسیار بیشتری میتواند تولید و توزیع گردد و همچنین برخی
کاالها و خدمات ،از آنجا که دارای اثرات ســرریز 16بســیار گستردهای
ً
هستند ،اغلب فراتر از حوزه افرادی است که مستقیما در هزینههای
مبادلــه 17آن درگیــر بودهانــد ،از ایــن رو ،ایــن نــوع کاالهــا و خدمات
«شاید» بهتر باشد توسط نهادهای عمومی تامین گردند.
از دید شارحان انتخاب عمومی ،وجود بیش از یک تولیدکننده
کاالی عمومــی شــهری در ناحیــه کالن شــهری ،شــهروندان را
قــادر میســازد تــا انتخابهــای کارآمدتــری درباره دریافــت ترکیب
ً
خدمــات مطلــوب خــود صــورت دهنــد ،تــا اینکــه صرفــا متکــی به

نمودار  -3روابط مفروض بین متغیرها در نظریه انتخاب عمومی.
ماخذ)Ostrom,1972, 486( :

مکانیــزم انتخابــات سیاســی و تولیدکنندگان واحد باشــند .وجود
حکومتهای متعدد در یک ناحیه کالنشهری ،شهروندان را قادر
میسازد تا با «پاهای خود رای دهند» ،18به این معنی که در صورت
نارضایتــی از بســته خدماتــی و مالیاتی ارائه شــده در یک محدوده
و قلمــرو حکومتی خــاص میتوانند به قلمــرو و محدوده حکومتی
دیگــری نقل مکان کنند .وجود چنین شــرایطی [تعــدد قلمروها و
واحدهــای حکومتی و امکان خــروج ] 19میتواند به ارتقای کارایی
خدماترسانی عمومی در سطح منطقه کالنشهری بیانجامد ،با
پاییـ�ن آوردن هزینههـ�ا و باالبـ�ردن کیفیت خدمـ�ات (Savitch and
.)Vogel, 2009; Heinelt and Kubler, 2005; Ostrom,1972
الینـ�ور اوسـ�تروم( ،)Ostrom,1972,486قضایای نظری منبعث
از ایــن رویکــرد را در زیــر فهرســت کــرده اســت .در اینجــا دو متغیــر
مســتقل و پنــج متغیــر وابســته داریــم .یــک متغیــر میانــی جدیــد
نسبت به مورد سنت اصالح کالنشهری ،یعنی نوع کاال و خدمت
عمومی ،در قضایای زیر افزوده شده است (ن.ک.به نمودار:)3
قضیــه  :1اینکــه افزایــش در انــدازه واحدهای حکومت شــهری
بــا تولیــد ســرانه بیشــتر ،تامیــن کارآمدتــر خدمــات و توزیــع برابرتــر
هزینههــا بین ذینفعان همراه خواهد شــد بــه نوع کاال یا خدمت
عمومی مورد بررسی بستگی خواهد داشت.
قضیــه  :2افزایــش در انــدازه واحدهــای حکومــت شــهری بــه
کاهــش مســئولیتپذیری مقامــات محلــی و کاهــش مشــارکت
شهروندان منجر خواهد شد.
قضیــه  :3افزایش اندازه واحدهای حکومت شــهری به اســتفاده
بیشتر از سلسلهمراتب به عنوان اصل سازماندهی منجر خواهد شد.
قضیه  :4اینکه کاهش تعداد مراجع و بنگاههای عمومی در ناحیه
کالنشــهری با افزایش تولید ســرانه،کارایی بیشــتر خدماترسانی و
توزیع برابرتر هزینهها بین ذینفعان همراه خواهد شد ،به نوع کاال
یا خدمت عمومی مورد بررسی بستگی خواهد داشت.
قضیــه  :5کاهــش تعــداد مراجع و بنگاههــای عمومی در ناحیه
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کالنشــهری به کاهش مســئولیتپذیری مراجــع و مقامات محلی
منجر خواهد شد.
قضیــه  :6کاهــش تعــداد مراجع و بنگاههــای عمومی در ناحیه
کالنشــهری موجب افزایش تکیه بر سلســله مراتب به عنوان اصل
سازماندهی در ناحیه کالنشهری خواهد شد.
قضیــه  :7اینکه افزایش تکیه بر سلســله مراتــب به عنوان اصل
ســازماندهی در ناحیه کالنشــهری با تولید ســرانه بیشــتر و تامین
کارآمدتر خدمات همراه خواهد شد ،به نوع کاال یا خدمت عمومی
مورد بررسی بستگی خواهد داشت.
قضیــه  :8افزایــش تکیــه بــر سلســله مراتــب بــه عنــوان اصــل
سازماندهی در ناحیه کالنشهری به کاهش مشارکت شهروندان و
کاهش مسئولیتپذیری مراجع و مقامات محلی منجر خواهد شد.
 -3-2نظریه منطقهگرایی نوین :رویکردی ترکیبی
دهــه  1970و ،1980دهه افول جریانهای منطقهگرایی ســنتی
و اوج رویکــرد انتخــاب عمومی در بســیاری از کشــورهای امریکایی
و اروپایــی اســت .بخش عمــده جریان احیــای منطقهگرایی بعد از
دهــه  ،1990در تالشها و آثــار فکری و نظری چند نظریهپرداز مهم
قابل ردیابی اســت :دیوید راسک و اثر وی با عنوان «شهرها بدون
حومههــا» در ســال  ،1993آثــار ســاویچ و فــوگل بــه عنــوان واضع و
شارح اصلی منطقهگرایی نوین و اثر آلتشولر و همکارانش در سال
 1996از جملــه آثــار مرتبط با منطقهگرایی کالنشــهری بعد از دهه
 1990به حساب میآیند.
منطقهگرایــی نویــن در دهــه  1990زمانــی مطــرح شــد کــه
اندیشــمندان شــهری ،وابســتگی متقابل شــهر و نواحــی حومهای
را دوبــاره مــورد تا کیــد قــرار دادنــد .در ایــن دوره ،جمعیــت به طور
مــداوم بــه ســمت پیرامون و به ســوی حومهها ،نواحی فراشــهری
و شــهرلبهها گســترش مییافــت .منطقهگرایــان نویــن ،بــه ایــن
حقیقت رســیدند که شــهرمنطقه ،در مقابل شــهر ،واحد مناسبی
بــرای رقابــت در اقتصاد جهانی اســت .بــرای منطقهگرایــان نوین،
بحرانهــای شــهری نتیجه وجود تفاوتهای نــژادی ،اقتصادی و
اجتماعی بین شــهرها (حلقه درونی نواحی حومهای و حومههای
جدیدتر بیرونی) است (.)Savitch and Vogel, 2009, 113
دســتور کار سیاســی منطقهگرایــان نوین ،جســتجوی راههایی
بــرای کاهــش تفاوتهــای مالــی ،اقتصــادی و اجتماعــی بیــن
شــهرهای مرکــزی و نواحــی حوم ـهای اطــراف آنهاســت .بنابراین،
منطقهگرایــان نویــن از اســتراتژیهایی چــون اشــترا ک مالیاتی در
بیــن حکومتهای محلی برای تضمین درآمــد مالیاتی کافی برای
تامیــن ســطح مناســب خدمــات ،ایجــاد مســکن قابل اســتطاعت
در حومههــا بــرای کاهــش جداییگزینــی اجتماعــی ،رفــع عــدم
انطبــاق فضایــی مــکان اشــتغال و ســکونت ،سیاس ـتهای رشــد
هوشــمند و نیز هدایت رشد به شهرهای مرکزی حمایت میکنند.
منطقهگرایــان نویــن ،طرفدار تخصیص منابع و نیز اســتقالل عمل
بیشتر برای حکومتهای محلی در برخورد با مسایلشان هستند
و نیز خواســتار نوعی از ســاختاربندی روابط بینحکومتی هســتند
که به تحقق اهداف منطقهگرایان نوین کمک میکند (.)Ibid

ا گرچــه دهــه  1960و  1970چنــدان روی خوشــی بــه برنامهریــزی
استراتژیک کالنشهری نشان نداد ،با این وجود امروزه اصالحگرایان
کالنشــهری (در قامــت منطقهگرایان نوین) به جــای تأ کید بر منافع
صرفههای مقیــاس برای تبیین ضرورت منطقهگرایی کالنشــهری،
بیشتر بر نیاز به برنامهریزی کالنشهری و منطقهای منسجم و ایجاد
رقابتپذیری در گستره کالنشهری تأ کید دارند که طی آن صاحبان
کسبو کار،حکومتهایمحلیرابرایارائهجذابترینانگیزشهای
سرمایهگذاری ،برای مثال از طریق کاهش هزینههای مالیاتی ،مقابل
هـ�م قـ�رار میدهـ�د (.)Savitch and Vogel, 2009; Keating, 2001
در منطقهگرایی سنتی ،اندیشمندان خواستار ایجاد شهرهای
کالنشهری یا ایجاد حکومت کالنشهری میشدند و آن را راهحلی
بــرای تفــرق سیاســی و سیاســتی در گســتره منطقــه کالنشــهری
میانگاشــتند .حکومــت کالنشــهری بــه عنــوان نهاد یا ســازمانی
عمــودی و رســمی ،راهحلــی بــرای ارتقــای کارایــی ،اثربخشــی،
پاســخگویی و برابــری انگاشــته میشــد .امــا امــروزه اندیشــمندان
منطقهگرایــی نوین از حکمروایی کالنشــهری بحــث میکنند ،که
بــر شــبکههای افقی غیررســمی تأ کید داشــته و دغدغــه اصلی آنها
کاهش تفاوت بین شــهرهای مرکزی و حومهها اســت .بســیاری از
ایــن دســت مطالعــات تحت لوای برچســب «منطقهگرایــی نوین»
م جدیــد حکمروایــی
صــورت میگیــرد کــه بازتــاب توســعه پارادایــ 
کالنشــهری و رشــد وفــاق بین پیــروان رویکــرد انتخــاب عمومی و
منطقهگرایـ�ی سـ�نتی اسـ�ت (Savitch and Vogel, 2009;Wallis,
.)1994 and 2009, Heinelt and Kubler, 2005
بــر اســاس بررســی قضایــای مســتخرج از مقالــه اوســتروم و نیــز
پردازشهــای آتــی آن توســط نظریهپــردازان دیگــر در ایــن حــوزه
(Althshuler et al,1999; Vogel, 1997; Savich and Vogel,
 ،),2009;Pastor et al ,2000 ;Barlow,1991; Keating,1995پنــج
محور اصلی ّ
مبین عقالنیت منطقهگرایی کالن شهری به شرح زیر
ِ
قابــل جمعبنــدی و تدویــن اســت :الــف) افزایش کارایــی خدمات
رســانی ،ب) ارتقــای اثربخشــی سیاســتی از طریــق برنامهریــزی
اســتراتژیک ،ج) ارتقــای تــوان توســعه اقتصــادی بــه ویــژه درعصــر
اقتصاد رقابتی ،د) اعتالی دموکراســی و ه) ارتقای برابری و عدالت
در بهرهمنــدی از خدمــات بین مرکز و پیرامون .شــرح مختصر پنج
استدالل مرتبط با محورهای فوق بدین شرح تعریفشدنی است:
الــف) تفــرق سیاســی [یــا فقــدان حکومــت یــا حکمروایــی
منطق ـهای] کارایــی خدماترســانی را کاهــش میدهــد .از ســوی
دیگر ،با در پیش گرفتن منطقهگرایی کالنشهری [وجود حکومت
یا حکمروایــی منطقهای] و با بهرهبرداری از صرفههای مقیاس به
ویژه در تامین خدمات مقیاس منطقهای ،کارایی خدماترسانی
افزایش خواهد یافت.
ب) تفــرق سیاســی در منطقــه کالنشــهری ،موجــب تشــدید
نابرابــری بیــن مرکــز و پیرامــون خواهــد شــد .در طــرف مقابــل،
منطقهگرایی موجب کاهش نابرابریهای اجتماعی (جداییگزینی
نــژادی و درآمــدی) و بهرهمندی برابر از خدمات عمومی بین شــهر
مرکزی و نقاط ســکونتی پیرامونی (شــهرها و روستاهای موجود در
نواحی پیراشهری) میگردد.
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کالنشهری تهران

ج) تفــرق سیاســی بــه واســطه ایجاد ّ
تکثــر و اغتشــاش در الگوی
حکومتداری موجب کاهش مشارکت عمومی میشود و در مقابل،
منطقهگرایــی کالنشــهری موجــب افزایش دموکراســی و مشــارکت
عمومی در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها خواهد شد.
د)چهارمیناستدالل ّ
مقوممنطقهگرایی کهدر دودههاخیرهمراه
با موج جهانیشــدن پررنگتر شــده است ،بیشتر رنگ و بوی توسعه
اقتصــادی دارد .از دیــد منطقهگرایان ،تفرق سیاســی موجب کاهش
توان رقابتی شهرمنطقهها در عرصه اقتصاد رقابتی جهانی میشود و
در عوض با اتخاذ راهبردهای منطقهگرایی میتوان توانهای پرا کنده
موجــود در شــهرمنطقه را در قالــب یــک هویــت و نیــروی منســجم و
هماهنگ برای رقابت با دیگر شهرمنطقه های جهانی بسیج نمود.
ه) استدالل پنجم مدعی است که در شرایط وجود تفرق سیاسی،
هیــچ ظرفیــت اســتراتژیکی بــرای برنامهریــزی و برخــورد بــا مســائل
منطقهای وجود ندارد .عالوه بر این ،وجود چنین شرایطی اثربخشی
سیاستیرانیز کاهشمیدهد.در مقابل،منطقهگرایی کالنشهریبا
بهوجودآوردنیکچارچوبسیاستگذاریوتصمیمگیریمنطقهای
که کلیه قلمروها متعهد به اجرای آن هستند ،می تواند سیاستگذاری
و اجرای منطقهای را ممکن و اثربخشی آنها را اعتال بخشد.

 -۳بررســـــــی تفصیلی کفایت استدال لهای
پنجگانـــــــه در تبییـــــــن و توجیـــــــه عقالنیـــــــت
منطقهگرایی کالنشهری در تهران
همانگونــه کــه اشــاره شــد در تبییــن عقالنیــت منطقهگرایــی
کالنشــهری در متــون مرتبــط ،هــر پنج اســتدالل مورد تا کیــد واقع
شده است .ا گر استدالل کارایی ،اثربخشی و برابری در منطقهگرایی
ســنتی بیشتر مورد تا کید واقع شــده است در منطقهگرایی نوین به
جــای اســتدالل کارایــی در ارائه خدمــات ،بر کاهــش نابرابریهای
اجتماعــی ،ایجاد ظرفیت برنامهریزی اســتراتژیک و نیــز ایجاد توان
رقابــت اقتصــادی در شــهرمنطقهها تا کیــد بیشــتری شــده اســت.
علیاالصــول ،فراهــم آوردن هــر گونــه تبییــن و توجیه جامــع درباره
عقالنیت و ضرورت اتخاذ منطقهگرایی کالن شهری ،مستلزم بررسی
و به آزمون گذاردن هر پنج استدالل پیش گفته است .با وجود این،
به نظر میرسد بسته به بافتار اقتصادی ،سیاسی و محیطی منطقه
کالنشــهری تهــران برخی از اســتدال لهای پنجگانه فــوق در تبیین
عقالنیــت منطقهگرایــی کالنشــهری مربوطیــت بیشــتری داشــته
باشــد .از ایــن رو ،هــدف در ایــن جــا جســتجو و بیــان نیرومندترین
استداللی است که بتوان بر اساس ادله مندرج در آن ،استقرار نوعی
ساختار حکومت و یا حکمروایی منطقه ای را توجیه نمود.
 -1-3بررسی کفایت استدالل کارایی
از دیدمنطقهگرایانسنتی،واحدهایحکومتیبزرگتر کارآمدترند
زیرا قادرند از صرفههای مقیاس موجود در عملیات خدماترســانی
بهرهبـ�رداری کننـ�د (�Savitch and Vogel, 2009; Ostrom, 1972; Os
 .)trom et al., 1961; Hamilton, 2000گاهی اوقات توجیه این قضیه
ً
صرفــا با قیاس مبهــم آن با فرایند تولید کارخانهای صورت میگیرد بر

این مبنا که کارخانه یا واحد تولیدی با تولید بیشتر کاالهای استاندارد
میتواند هزینهها را کاهش دهد .در برخی موارد دیگر ،این استدالل
صــورت میگرفــت کــه میتــوان بــا ایــن کار در تجهیزات ســرمایهای و
نیــروی متخصص صرفه جویی به عمل آورد ،به ویژه در جایی که به
خدمــات پیچیدهتری نیاز اســت که حکومتهــای محلی مجبور به
تامین آنها هســتند ولی شــهرداریهای کوچک توان آن را نداشــته و
برای آنها توجیهپذیری اقتصادی ندارد.
استدالل کالسیک در زمینه کارایی خدماترسانی و بهرهبرداری
از صرفههــای مقیــاس در حکومتهــای بــزرگ مقیــاس ،یکــی از
اســتدال لهای اصلــی در توجیه ایجاد حکومتهــای بزرگ مقیاس
و کالنشــهری بوده اســت به ویژه در کشــورهایی که حکومتهای
محلــی دارای دامنــه عملکــردی وســیع و اســتقالل عمــل باالیــی
هستند .مطالعات کالین کالرک 20در زمینه اندازه جمعیتی مناسب
بــرای بهرهمندی از صرفههای ناشــی از مقیاس طیف جمعیتی 100
 200هــزار نفر را نشــان میدهد .مطالعات هیرش 21نشــان میدهدکه بسیاری از خدمات عمومی تنها در صورتی به شکل کارآمد قابل
تأمین خواهد بود که برای اجتماعاتی بیش از  50هزار نفر یا  100هزارنفر
ارائه گردند .معنای آن این اســت که صرفههای ناشی از مقیاس در
سطوح جمعیتی باال به دست میآید و به ویژه در ارائه خدماتی چون
تولیــد و توزیع برق ،تامین آب شــرب ،دفع زبالــه و تصفیه فاضالب.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ارائــه چنین خدماتــی مســتلزم وجود
ســطح باالیی از تکنولوژی بوده و بســیار سرمایهبر هستند ،در حالی
که دیگر خدمات شهری مانند پلیس ،آتشنشانی ،جمعآوری زباله،
نگهداری خیابان و  ...خدماتی کاربر هستند (.)Green, 1977, 245
همانگونــه کــه پیشتر اشــاره شــد اســتدالل افزایــش کارایی به
عنوان تبیین و توجیهی بر عقالنیت منطقهگرایی کالنشهری ،بیشتر
در نظریههــای منطقهگرایــی ســنتی مــورد تا کید واقع شــده اســت.
این دســته نظریهها اســتدالل میکنند که از طریق یکپارچهســازی
حکومتــی در منطقه کالنشــهری میتــوان کارایی خدماترســانی
را افزایــش داد .بررســیهای صــورت گرفتــه نشــان میدهــد که این
اســتدالل برای تمامی انواع خدمات عمومی محلی صادق نیست.
بـ�رای مثال تحقیق آلتشـ�ولر و همکارانـ�ش () Altshuler et al., 1999
نشان داد که حکومتهای محلی در ارائه طیف وسیعی از خدمات
عمومــی کاربــر دارای کارایــی باالیی نســبت به حکومتهــای بزرگ
مقیــاس هســتند .همــان مطالعــه نشــان داد کــه افزایــش کارایــی
ً
خدماترسانی صرفا در خدمات با ماهیت منطقهای روی میدهد
که سرمایهبر بوده و به نیروی انسانی تخصصی و تجهیزات پیشرفته
نیاز دارند ولی در بقیه انواع خدمات شرایط متفاوت است.
در ایاالت متحده امریکا که ارائه کلیه خدمات عمومی ،مسئولیت
حکومتهای محلی است وجود تفرق سیاسی به این معنی است که
هــر یــک از قلمروهای حکومتی (بزرگ ،متوســط و کوچک) خود باید
ً
راسا به تامین خدمات مقیاس منطقهای بپردازند و بدیهی است که
این موجب کاهش کارایی در خدماترسانی خواهد شد .این نقیصه
در بخش عمده شــهرها و مناطق کالنشــهری امریکا ،برای مثال ،نه
با ایجاد یک ســطح یا الیه حکومت کالنشــهری یا منطقهای بلکه با
ایجاد نهادها یا سازمانهای خدماتی ویژه کالن شهری 22که ماهیتی
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شــرکتی داشــته و بــا هیاتــی انتخابی یــا غیرانتخابــی اداره میشــوند،
تدبیراندیشی شده است .این سازمانها هر یک خدمات منطقهای
خاصــی را ماننــد تامیــن آب شــرب ،دفــع فاضالب یــا  ...بــرای ناحیه
شهری متشکل از یک یا چند شهرستان همجوار ارائه میدهند.
کالن
ِ
به نظر میرســد نیرومندی این اســتدالل یعنی کاهش کارایی در
خدماترســانی بــه ویــژه خدمات مقیــاس منطقهای بــرای تبیین و
توجیــه منطقهگرایی کالنشــهری در تهران چندان زیاد نباشــد ،زیرا
علیاالصول به دلیل دامنه عملکردی اندک حکومتهای محلی در
ایران (شهرداریها و دهیاریها و حتی فرمانداریها و بخشداریها)،
اثرات سوء تفرق سیاسی از این ُبعد و ناحیه چندان مجالی برای بروز
نخواهــد یافت .زیــرا هما کنون تمامی خدمات مقیاس منطقهای در
ایــن منطقه و ســایر مناطق کشــور ،نه از ســوی حکومتهای محلی
ای حکومت مرکزی
بلکه از سوی نهادها و شرکتهای
متمرکز منطقه ِ
ِ
تامین میشود و البته با بهرهمندی از صرفههای ناشی از مقیاس.
اســتدالل مبتنــی بر کارایی ا گــر در مناطق کالنشــهری امریکا
برای یکپارچهســازی و ایجاد حکومتهای کالنشهری قابل دفاع
باشد (به دلیل اینکه کلیه خدمات عمومی از سوی حکومتهای
محلی تامین میشــود) در ایران و هر کشــوری که خدمات مقیاس
منطقهای از ســوی حکومت مرکزی یا شــرکتها و شــعب استانی و
منطق ـهای آن ارائــه میشــود (ماننــد فرانســه ،اســترالیا و بریتانیا یا
عمده کشورهای در حال توسعه) ،توجیهشدنی نیست.
 -2-3بررسی کفایت استدالل اعتالی برابری
بررسیهای متعدد در زمینه نابرابریهای بین مرکز و پیرامون،
نشاندهنده افزایش شکاف در کالنشهرهای امریکا و اروپا است.
مطالعات لوگان و اش��نایدر ()Morgan and Mareschal,1999, 590
نشــان میدهند کــه نابرابریهای درآمدی بین ســالهای  1960و
 1970در بیشــتر نواحی کالنشهری به شدت در حال افزایش بوده
اســت .دادههای سرشماری  ،1990نشــاندهنده شکاف درآمدی
بــزرگ بیــن شــهرهای مرکــزی و دیگــر شــهرهای پیرامونــی امریــکا
بــه ویژه در میانه غربی و شــمال شــرق اســت .مطالعات آلتشــولر و
همکارانـ�ش ( )Althshuler et al,1999نشــان میدهــد که در ســال
 ،1990نــرخ فقــر خانوارهــای شــهر مرکــزی  18درصد بوده اســت در
حالی که این میزان در حومهها  8درصد بوده است.
از دی��د بارل��و ( ،)Barlow,1991برابــری در منطقــه در دو حالــت
تحقــق نخواهد یافت ،ا گر شــهرداریهای متعددی وجود داشــته
باشــند کــه بــه لحــاظ توان مالــی قادر نباشــند ،ســطح مناســبی از
خدمات عمومی را برای ســا کنان ارائه دهند ،و یا ا گر تغییر ســطح
ّکمی و کیفی خدمات عمومی بین شهرداریهای مختلف با میزان
پرداخــت مالیــات بــر امــاك ســا کنان یــا ظرفیــت مالــی قلمروهای
حكومتــی تعییــن شــود .در ایــن حالــت شــهرها و شــهرداریهایی
کــه ســا کنان ثروتمندتری دارنــد ،دارای خدمات عمومی با ســطح
کیفی باالتری خواهند بود و شــهرداریهای با سا کنان کمدرآمد از
چنین امکانی بیبهره خواهند بود.
اســتدالل برابــری برای تبییــن منطقهگرایی کالنشــهری هم در
نظریههای منطقهگرایی سنتی و هم منطقهگرایی نوین مورد تا کید

واقع شــده اســت .پایه و اساس این استدالل در امریکا ،برای مثال،
بــر ایــن واقعیــت مبتنی اســت کــه در شــرایط وجــود تفرق سیاســی
(فقدان نظام حکومت یا حکمروایی کالن شهری) و محفوظ بودن
حق برنامهریزی کاربری زمین انحصاری برای حکومتهای محلی
حومهای ،افراد طبقه متوسط و مرفه تحت تاثیر شرایط اجتماعی و
اقتصادی نامطلوب شــهرهای مرکزی به ســوی حومهها نقل مکان
میکنند .در چنین شرایطی ،شهر مرکزی با وجود ایفای کارکرد یک
مکان مرکزی ،پایه و عایدی مالیاتی خود را به تدریج از دست داده و
فقیر و فقیرتر شده و حومهها بدون اینکه هزینهای برای استفاده از
خدمات شهر مرکزی بپردازند ،از آنها منتفع میگردند :یعنی «سواری
مجانــی .»23ایــن رونــد در همراهــی بــا برنامهریــزی و منطقهبنــدی
انحصــاری از ســوی اجتماعــات محلــی حومــهای ،به طــرد طبقات
فقیرتر اجتماع و گسترش بیشتر جداییگزینی اجتماعی میانجامد.
منطقهگرایــان معتقدنــد با ایجاد یک حکومت کالنشــهری فرا گیر،
هم هزینهها و هم درآمدهای تولید شده در منطقه میتواند درونی
شــده و بــه شــکل متعادلی در منطقــه توزیع گردد .ایــن بازتوزیع به
افزایش برابری در کل منطقه خواهد انجامید.
الزم بــه یادآوری اســت که اســتدالل اعتالی برابــری برای تبیین
منطقهگرایی کالنشــهری در تهران بســیار پیشــتر و به طور تلویحی
مورد اســتفاده کارگزاران و سیاستگذاران کالن برنامهریزی فضایی
در کشــور قــرار گرفتــه اســت .آخونــدی( )1389وزیــر وقــت مســکن
در دهــه  1370و از حامیــان طراحــی و تصویــب الیحــه «طر حریــزی
مجموعهشــهری تهــران و  » ...دربــاره انگیزههــای اصلــی آغــاز
منطقهگرایی کالنشــهری در آن دوره تاریخی به وقوع شــورشهای
پیراشــهری در اسالمشــهر و پیش از آن در نواحی پیراشــهری مشهد
اشــاره میکنــد که به دلیل فقــدان زیرســاختها و خدمات عمومی
ضروری در این نواحی روی دادند .بنابراین به نظر میرسد ،با وجود
تفاوت بافتار ،آنچه باعث شد اولین بار در ایران جریان منطقهگرایی
کالنشــهری بــه موازات احیــای منطقهگرایی نوین در امریــکا و اروپا
شکل گیرد ،برونزد همان اثرات نامطلوبی بود (نابرابری در دسترسی
به خدمات بین مرکز و پیرامون) که منطقهگرایان کالنشهری آن را
بــرای چنین مناطقی که فاقد رویکــرد منطقهای در تامین خدمات
هستند ،پیشبینی میکردند.
کفایــت اســتدالل اعتــای برابــری در تبییــن منطقهگرایــی
کالنشــهری در تهــران چگونه قابل ارزیابی اســت؟ الزم بــه یادآوری
اســت که عمده خدمــات عمومی منطقهای ماننــد تامین آموزش،
آب و فاضــاب ،بــرق و انــرژی و ...در ایــران توســط حکومت مرکزی
ارائه میشود .از این رو ،تصمیمگیری درباره کمیت و کیفیت عمده
این دســته خدمات عمومی که در هاله کالنشــهری ارائه میشود،
ً
مستقیما با دولت مرکزی است .به عبارت دیگر حکومتهای محلی
یا شهرداریهای موجود در منطقه به واسطه دامنه کارکردی پایین
خــود ،نقشــی در کم وکیف این دســته خدمــات ندارنــد و به عبارت
دیگــر در زمینــه خدمــات عمومی رفع ایــن نابرابری بیشــتر به عهده
دولت مرکزی است نه حکومت محلی یا شهرداریها.
از ســوی دیگر ،شــهرداریهای مختلف موجود در منطقه تهران
نیز که تامین بخشی از خدمات محلی و به تبع آن کیفیت محیطی
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بر عهده آنها است ،دارای شکاف درآمد سرانه بسیار باالیی هستند
برای مثال در سال  ،1380شهرداری تهران با برآورد جمعیت بیش از
 7میلیون نفر و ســرانه بودجه  850هزار ریال ،بیشــترین و شهرداری
ا كبرآباد (نســیم شــهر) با حدود  88هزار نفر جمعیت و سرانه بودجه
 79هــزار ریال كمترین ســرانه بودجه را به خــود اختصاص دادهاند.
بــه این ترتیب باالترین ســرانه درآمدی متعلق به كالنشــهر مرکزی
و پایینترین آن مربوط به یكی از سكونتگاههای غیررسمی واقع در
هاله کالنشهری تهران بود (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،
 .)160، 1385در چنین شرایطی همچنانکه بارلو ( )Barlow,1991نیز
تا کید دارد کاهش نابرابری میتواند از سوی حکومتهای فرادست
مانند حکومت مرکزی و یا استانی و از طریق پرداختهای انتقالی در
قالب کمکهای بالعوض به شــهرداریهای با درآمد سرانه پایین،
بــدون ایجاد ســاختار حکومت کالنشــهری جدید صــورت گیرد .از
ایــن رو ،به نظر میرســد این اســتدالل در بافتار کشــور مــا ،با وجود
اهمیت بســیار موضــوع ،در توجیــه ایجاد ســاختارهای حکومتی یا
حکمروایی جدید منطقهای ،به تنهایی ،چندان قانعکننده نباشد.
 -3-3بررســی کفایــت اســتدالل افزایــش مشــارکت عمومــی و
اعتالی دموکراسی
پرســش اصلــی در اینجــا ایــن اســت که کدام ســاختار مــی تواند
بــه بهتریــن نحــو کنتــرل شــهروندان بر حکومتهــا و پاســخگویی و
محاســبهپذیری بهتــر آنهــا را تضمیــن کنــد؟ منطقهگرایــان ســنتی
استدالل میکنند که در سیستمهای حکومتی متفرق ،شهروندان
نمیتواننــد بدانند چه کســی مســئول کدام سیاســت و یــا خدمات
اســت .از این رو ،این شــرایط به اغتشــاش در الگوی حکومتداری
انجامیــده و پاســخگویی و محاســبهپذیری را کاهــش میدهــد .در
طرف مقابل ،یکپارچهســازی حکومــت و ایجاد حکومتهای بزرگ
مقیــاس میتوانــد باعــث افزایــش دموکراســی ،مشــارکت عمومــی و
افزایش پاســخگویی شــود زیرا این نوع حکومتها میتوانند قدرت
و صالحیــت عملکــردی بیشــتری داشــته و بنابرایــن کنتــرل محلی
بیشتریبرسیاستهااعمال کنند(.)Ostrom,1972;Keating,1995
مخالفــان ایــن اســتدالل معتقدنــد کــه حکومتهــای بــزرگ
مقیــاس بــرای شــهروندان بســیار دور از دســترس بــوده و موجــب
کاهش و عدم ترغیب مشــارکت فعال شــهروندان میگردد .شواهد
تجربــی بــه دســت آمــده از چندیــن مطالعــه در اروپــای مرکــزی و
شــرقی برای مثال بر اساس شاخص میزان مشارکت شهروندان در
انتخابات نشــان میدهد که میزان مشــارکت در شهرهای کوچک
و روســتاها ،بیشــتر از شــهرهای متوســط و بــزرگ (بــه اســتثنای
پایتختها) است (.)Swianiewicz, 2007, 98
ا گرچه پایههای عقالیی و تجربی این اســتدالل چندان نیرومند
نیست ،ولی به دالیل دیگر نیز این استدالل نمیتواند تبیین محکمی
بر عقالنیت منطقهگرایی کالنشهری در تهران ارائه کند ،از جمله این
که این موضوع یعنی افزایش مشارکت عمومی در تصمیمگیریها به
نظــر نمیآید چنــدان اولویتی در برابر اهداف بســیار مهم دیگر در این
منطقه داشته باشد ،اهدافی چون کاهش نابرابریهای اجتماعی و یا
جلوگیری از روند تخریب چشم اندازهای طبیعی و کشاورزی و تبدیل

آنهــا به نواحی شــهری در طــی چند دهه اخیــر .عالوه بر ایــن ،دالیل
غیرمستقیم ضعف مشارکت عمومی در سیاستگذاریهای کشور را
باید در تاثیر عوامل بسیار مهم دیگری جست که رابطه مستقیمی با
ساختار حکومتی موجود منطقه ندارند ،از جمله این عوامل میتوان
به ساختار سیاسی متمرکز دولت و استقالل تام آن از مردم اشاره کرد
که وابســتگی چندانی به مردم برای تامین بودجه خود ندارد .از این
رو ،ایــن اســتدالل که برای افزایش مشــارکت عمومــی در این منطقه
میتوان از راهبردهای منطقهگرایی کالنشــهری سود جست ،بسیار
کممایــه به نظر میرســد به ویــژه با ارجاع به مقیاس بســیار بزرگ این
منطقه که علیاالصول به واســطه مقیاس بســیار بزرگ ،نا گزیر حس
اجتماع محلی و حس تعلق اندکی در گستره آن وجود خواهد داشت.
 -4-3بررســی کفایــت اســتدالل افزایــش تــوان رقابتپذیــری
اقتصادی
ایــن اســتدالل ا کنــون مهمتریــن و پراســتفادهترین اســتدالل
بــرای تبییــن عقالنیــت منطقهگرایــی کالنشــهری در کشــورهای
توســعهیافته محســوب میشــود کــه بعــد از دهــه  1990و ظهــور
منطقهگرایــی نویــن و تحــت تاثیر روند جهانیشــدن بیش از پیش
مطــرح گشــته اســت ،بــه طــوری کــه مهمتریــن اســتدالل از دیــد
کمیت��ه اجتماع��ات و حکومته��ای محل��ی انگلس��تان (House of
 )Commons, 2007, 47در تبییــن عقالنیــت ایجــاد حکومتهــای
شهرمنطقهای بدین شرح بیان میشود:
«شهرهای بزرگ انگلستان همراه با پسکرانههایشان موثرترین
نیروهــای محرک توســعه اقتصادی بریتانیا و ابــزار اعمال نفوذ این
کشــور در اقتصاد جهانی هســتند .معنای آن این است که هر گونه
بهبــود در هماهنگــی سیاســتهای موجود در ایــن قلمروها اثرات
مســتقیمی بــر افزایــش تولیــد و رقابتپذیــری در ایــن عرصههــای
فضایی و به تبع آن کل گستره مناطق کشور خواهد داشت».
همچنانک��ه کیتین��گ ( )Keating, 1995بیــان میکنــد در ایــن
دوره ،افزایش قابل مالحظهای در رقابت بین شــهری برای جذب
ســرمایههای ســیال در ســطح ملــی ،قــارهای و جهانــی بــه وقــوع
پیوســته اســت و حکومتهــای محلــی همگــی تــاش میکننــد بــا
تنظیم سلسلهای از سیاستهای توسعه اقتصادی به این شرایط
جدیــد پاســخ دهنــد .در اینجــا ایــن اســتدالل صــورت میگیرد که
حکومتهــای بــزرگ مقیاس قادرنــد در بســیج و هماهنگی منابع
بــرای کارزار در عرصــه رقابــت اقتصــاد جهانــی موفقتــر از سیســتم
حکمروایی متفرق در قالب دهها و صدها قلمرو مدیریت شهری و
روستایی عمل کنند (.)Pastor et al , 2000; Porter, 2001
ا گــر بخواهیــم کفایــت ایــن اســتدالل را بــرای تبییــن عقالنیــت
منطقهگرایــی کالنشــهری ارزیابی کنیم ،روند آســانتری نســبت به
بقیــه اســتدال لها در پیــش خواهیم داشــت .به طور ســاده میتوان
اســتدالل کــرد کــه تهران بــه هیچ روی شــهری جهانی نیســت حتی
شهری در ردههای سوم ،چهارم و یا حتی پنجم جهانی (.)Hall, 2001
از این رو منطقه کالنشهری تهران نیز در سطح جهانی قرار نمیگیرد
تــا نظام مدیریت و اداره آن در اولویت اول دغدغههای خود ســودای
رقابــت بــا دیگر شــهرمنطقههای دنیا را در ســر بپرورانــد .البته این به
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معنی انکار اهمیت این استدالل برای تهران نیست .روشن است که
اتخاذ یک رویکرد منطقهای در قبال توســعه اقتصادی این منطقه،
ً
چه برای رقابت با دیگر شهرمنطقهها باشد و یا هدفی صرفا داخلی در
آن مدنظر باشــد ،بسیار واجد اهمیت است .البته انجام برنامهریزی
توسعه اقتصادی در ایران در مقیاس شهرمنطقهای با دشواریهای
ســاختاری متعــددی روبــرو اســت کــه مهمتریــن آن ،ســاختار غالب
برنامهریــزی و مدیریت بخشــی اســت .بــه هر روی ،به نظر نمیرســد
این استدالل در شرایط کنونی ایران چندان پذیرفتنی باشد که برای
عقبنمادن از قافله رقابت اقتصادی با دیگر شهرمنطقههای جهانی،
بایدنظامحکمرواییویژهایبرایاینمنطقهایجاد کرد.بااینوجود،
پایههای عقالیی این اســتدالل برای تهران نیز اســتوار است« :از آنجا
که شــهرمنطقهها موتور توسعه اقتصاد ملی هستند ،روغنکاری این
موتور از طریق در پیش گرفتن سیاستهای منسجم محرک توسعه
منطقهای میتواند در توســعه کل کشــور تاثیر بزرگی بر جای گذارد».
 - 5-3بررســی کفایــت اســتدالل ایجــاد ظرفیــت برنامهر یــزی
استراتژیک منطقهای و ارتقای اثربخشی سیاستی
ایناستداللهمدر رویکردمنطقهگراییسنتیوهممنطقهگرایی
نویــن در تبییــن ضــرورت و توجیه منطقهگرایی کالنشــهری بســیار
مــورد تا کیــد قــرار گرفتــه اســت .گزارههــای اصلــی ایــن اســتدالل را
میتــوان به شــرح ســاده زیر خالصــه کرد :منطقه کالنشــهری ،یک
ُ
هویت فضایی منسجم و یک «کل ارگانیک »24به حساب میآید .در
درون چنین موجودیت ارگانیکی ،بخش عمده مسایل برنامهریزی
اعم از محیطی،کالبــدی ،اقتصادی و اجتماعی ،ماهیتی منطقهای
و درهمتنیده دارند ،مســایلی چون تخریب چشــماندازهای طبیعی
و کشاورزی از طریق روند گسترده پرا کندهرویی شهری ،آلودگی آب،
خا ک و هوا ،دفع پســماند و فاضالب ،توســعه نامتــوازن اقتصادی و
اجتماعی و نظایر آن .مقصود از ماهیت منطقهای این دسته مسایل
ّ
این اســت که ســازوکارهای ِعلی مولد این مســایل در سطح منطقه
کالنشهری عمل میکنند و نه در درون شهرها و روستاها و به همین
دلیل حل و رفع آنها نیز خارج از ظرفیت قلمروهای شهری و روستایی
منفرد قرار دارد .با این حال ،مرزهای تقسیمات سیاسی و مدیریتی،
پهنه این موجودیت ارگانیک را به شــهرها وشــهرداریها ،روستاها و
دهیاریها ،شهرستانها و فرمانداریها و بخشها و بخشداریهای
متعددی تقسیم کرده است که هر یک از این قلمروها دارای قدرت
انحصــاری و مســتقلی در برنامهریزی و تصمیمگیــری محدوده خود
بــوده و در ایــن فرایند پیوندی با قلمروهای همجوار خود ندارند .در
شــرایطی کــه با این چندپارچگی و تفرق سیاســی و عملکــردی روبرو
بــوده و هیچ ظرفیتی برای برنامهریزی اســتراتژیک منطقهای وجود
نــدارد ،امیــد بســتن بــه حل شــدن چنیــن مســایلی ،امــری بیهوده
خواهــد بــود .در چنیــن شــرایطی ،حتــی ا گــر شــهرداریها و یــا دیگر
قلمروهــای مدیریتی بــه طور مجزایی بخواهند با این گونه مســایل
کــه قلمــرو برنامهریزی آنها را تحت تاثیر ســوء قرار داده اســت برخورد
کننــد ،سیاســتها و اقدامــات آنهــا اثربخشــی نخواهنــد داشــت.25
چالش اثربخشی سیاستی در مناطق کالن شهری به دو دلیل شدت
باالتری دارد :الف) نوع مسایل و اهداف فراروی سیستم حکمروایی

ً
کالنشــهری که عمدتا ماهیتی متعامل ،26چندبخشــی یا فرابخشی
دارند و ب) شرایط بافتاری متفرق سیاستگذاری و تصمیمگیری.
در شــرایط وجود تفرق سیاسی و قلمرویی ،هر یک از قلمروهای
حکومتی موجود از دریچه منافع محلی کوتهبینانه خود ،به مسایل
فــرارو مــی نگرنــد و علیاالصول امکان هیــچ گونه برخورد سیاســتی
منطقهنگر با این گونه مســایل وجود نخواهد داشــت .روشن است
کــه تحقق اهــداف سیاســتی در حــوزه مســایل مشــترک منطقهای
و برخــورد بــا موضوعــات فرابخشــی و متعامــل و نیــز ارائــه برخــی
انــواع خدمــات بــا ماهیت منطقهای ،مســتلزم همــکاری قلمروها و
نهادهــای مختلــف درگیر در برنامهریــزی و مدیریت فضایی اســت.
بــرای مثــال در ارائــه خدمتــی محلــی ماننــد جمــعآوری زبالــه (و نه
دفــع آن) ،نیــازی به همــکاری یا هماهنگــی با دیگر شــهرداریهای
موجــود در منطقــه و یــا همــکاری و هماهنگــی بــا فرمانداریهــا یــا
بخشــداریها و یا ســایر نهادهای بخشــی حکومت مرکزی نیســت.
هــر شــهرداری میتوانــد به صورت مســتقل بــه تامین ایــن خدمت
بــه شــهروندان بپــردازد اما بــرای مثــال در ارائه خدمتــی چون دفع
زباله یا کنترل آلودگی هوا یا آب و یا کنترل پرا کندهرویی شــهری نیز
شرایط این گونه است؟ برخورد با چنین مسائلی ،به ناچار مستلزم
برنامهریــزی جامع منطقهای و همــکاری و هماهنگی بین چندین
قلمرو شــهرداری و حتی اســتانداری و نیز نهادهای بخشی درگیر در
موضوع اســت .علیاالصــول ،بســیاری از اهداف مرتبط بــا پایداری
محیطی از این خصیصه بینبخشــی و منطقهای برخوردارند و این
بــه آن معنــی اســت که بــدون همــکاری و هماهنگی سیاســتی بین
نهادهای موثر در منطقه ،اثربخشــی سیاســتی چندانی را نمیتوان
ً
در اهداف مورد نظر انتظار داشت ،گذشته از اینکه اصوال در فقدان
یک مرجع منطقهای و نبود ظرفیت برنامهریزی اســتراتژیک ،هیچ
نوع سیاست منطقهای نیز قابل تدوین و تعقیب نخواهد بود.
اســدی و زبردســت ( )1389در بازنگــری متــون نظــری و شــواهد
تجربــی در ایــران و ســایر کشــورها در زمینــه چالشهــا و مســایل
محتوایی مناطق کالنشهری به این نتیجه رسیدهاند که بزرگترین
چالش محیطی نیازمند تدبیراندیشــی منســجم منطقــهای در این
نوع مناطق ،روند بسیار گسترده و مهارناپذیر پرا کندهرویی شهری
اســت کــه جداییگزینــی و نابرابــری توســعه اجتماعــی و فضایی نیز
بــر شــانه همیــن فرایند اســتوار شــده اســت .در شــرایط غلبــه تفرق
سیاســی و عملکردی حا کم بــر اداره و مدیریت این دســته مناطق،
امکان هیچ برخورد سیاستی با مساله پرا کندهرویی وجود نخواهد
داشت .اثرات سوء این تفرق حکومتی همانگونه که رازین (Razin,
 )2000,1998و بارلو ( ) Barlow,1991نیز تا کید دارند ،در نظامهایی
که درآمد حکومتهای محلی و شهرداریها به شدت به درآمدهای
ناشــی از ســاخت و ســاز شــهری وابســته اســت و در شــرایطی کــه
نظامهای برنامهریزی شهری در طر حها و برنامههای توسعه شهری
به موضـ�وع مسـ�کن قابـ�ل اسـ�تطاعت (Carruthers and Ulfarsson,
 2002; Byun and Esparza , 2005; Razin and Rosentraub, 2000و
همچنین ر.ک .به مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری
ایران1378،1379،1380،؛) توجهی ندارند ،غیرقابل کنترل و بسیار
بتــر خواهــد بــود .در چنیــن شــرایطی ،تحقق هــدف هدایت
مخر 
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توســعه فضایــی و جلوگیــری از پرا کندهرویــی در منطقــه و تحقــق
الگــوی توســعه فضایــی پایــدار اثربخشــی چندانی نخواهد داشــت.
مطالعه صورت گرفته توســط اسدی و زبردست ( )1392درباره
مســاله گسترش پرا کندهرویی در منطقه کالنشهری تهران نشان
داد کــه در شــرایط تفــرق حکومتــی و عملکــردی ،رشــد جمعیتــی
ســرریز منطقه همیشه از نواحی دارای کنترل رشد (محدودههای
شــهرداری) بــه نواح ـیای ســرریز میشــود که کنتــرل رشــد در آنها
ضعیف ،زمین ارزانتر و هزینه ســاخت و ســاز پایینتر اســت :یعنی
حریم و خارج از حریم شهرها .چنین مکانیزمی نا گزیر باعث هر چه
دورترشــدن ســاخت و سازها از شــهرهای مرکزی و پرا کندهترشدن
بیشــتر آنها در ســطح زمینها و فضاهای باز موجود خواهد شــد و
این چرخه تا تخریب محیطی کامل منطقه ادامه مییابد.
ا گر بخواهیم خالصه کنیم ،به نظر میرسد فراهم ساختن ظرفیت
برنامهریــزی اســتراتژیک فضایــی در منطقــه کالنشــهری و ارتقــای

اثربخشی در برخورد با مسایل محیطی مشترک منطقه کالنشهری
تهران ،نیرومندترین استدالل برای تبیین منطقهگرایی کالنشهری
از میان استدال لهای پنجگانه فوق باشد .دو نکته در اینجا شایسته
یادآوری است .اول اینکه ایجاد ظرفیت برنامهریزی استراتژیک تنها با
زمینهسازی برای تهیه برنامه استراتژیک منطقهای و همچنین ایجاد
مکانیزمی برای اجرا و کنترل آن امکانپذیر خواهد بود ،در حالی که در
دیگر استدال لها ،پذیرش راهحلهای میانه دیگری امکانپذیر بود تا
از ایجاد مرجع خاص منطقهای پرهیز شود .نکته دوم اینکه با ایجاد
یک سیســتم برنامهریزی فضایی ،دو هدف دیگر منطقهگرایی نوین
یعنی افزایش برابری و ارتقای توان رقابت اقتصادی نیز همزمان قابل
تحق��ق خواهد ب��ود .به زبان دیگ��ر ،همانگونه که برونو دنت��ه (Dente,
 )1990و والک ( )Valk, 2003نیز تائید میکنند در این حالت میتوان
گفت که «مســأله کالنشهری یک مســأله برنامهریزی است تا تأمین
مشترک خدمات یا افزایش کارایی در خدماترسانی».

نتیجه
در طــول نزدیــک به  20ســال از طرح موضــوع مدیریت مناطق
کالن شــهری(مجموعههای شــهری) در کشــور ،دربــاره عقالنیــت
بنیادیــن ایجاد ســاختارهای مدیریت و حکمروایی قلمرویی برای
چنین مناطقی بحث اندکی در کشور وجود داشته است .براساس
مــرور متــون نظری مرتبط ،پنج اســتدالل اصلی موجــود در تبیین
منطقهگرایی کالنشــهری بحث شــده و کفایت هر یک با توجه به
بافتــار خاص منطقه کالنشــهری تهــران مورد تحلیل قــرار گرفت.
بــه طــور خالصــه ،در شــرایط وجــود تفــرق سیاســی و عملکــردی،
بزرگتریــن چالــش فــراروی مناطــق کالنشــهری ،فقــدان ظرفیــت
الزم بــرای برخورد اســتراتژیک با مســایل منطقهای اســت .زیرا در
چنین شرایطی ،تمامی قلمروهای حکومتی و نهادهای خدماتی،

ً
صرفــا خــود را در حیطه قلمرو خود و نیز کارکردهای بخش مربوطه
صاحب وظیفه و اختیار میدانند و از این رو هیچ دغدغهای برای
رفــع مســایلی کــه کل منطقــه را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد ندارند،
مســایلی کــه در حقیقــت نتیجــه و اثــرات فضایــی سیاســتهای
اجراشده در قلمروهای مدیریت شهری و نیز کارکردهای خدماتی
نهادهای بخشی است که بدون توجه به اثرات فضایی منطقهنگر
آنهــا تدویــن و به اجــرا درآمدهاند .از ایــن رو به نظر میرســد ایجاد
ظرفیت برخورد اســتراتژیک با مســایل منطقهای و تضمین الگوی
پایــدار بــرای توســعه فضایــی و نیــز ارتقــای اثربخشــی سیاســتی
قانعکنندهتریــن عقالنیــت پشــتیبان منطقهگرایی کالنشــهری در
تهران محسوب میگردد.
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