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 چکیده

 متمرکز فرایندهای حاصل پدیده ایناست.  بشر اسكان فضایی شكل و پدیده جدیدترین کالنشهری منطقه

 محدوده در تمرکز این بازتوزیع سسپ و مرکزی شهر در انسانی های فعالیت و جمعیت  قدرت،  ثروت، کننده

 از پیش و ایران در کالنشهری مناطق عملی گیری شكل. است کالنشهری منطقه آن پیرامون کالبدی-فضایی

 در منطقه این اداره چگونگی جدی شدن مطرح باعث کالنشهری، مشكالت ظهور آن تبع به و تهران در همه

 اما است، نگرفته شكل مناطق این اداره برای ای ویژه هادین چارچوب تاکنون اگرچه. است شده اخیر هایسال

 کامالً و شهری حكومت الگوی چارچوب در توان می را حوزه این در غالب هایروش و هادیدگاه گفت توان می

 اجرا، شیوه نظر از و توصیفی روش نظر از تحقیق این .کرد ارزیابی شهری حكمروایی رویكرد با نامتناسب

 با مرتبط عوامل به مربوط متغیرهای اصالح . بر اساس نتایج به دست آمدهاست کاربردی آن عو نو پیمایشی

 و شهری قدرت نظام بر مؤثر متغیرهای یعنی گذاریسیاست و گیریتصمیم ذیربط عناصر میان در قدرت توزیع

-می شهری دیریتم ذیربط نهادهای میان در افزاغیرهم روابط و حكومتی–سیاسی تفرق به منجر که هرآنچه

 ناهماهنگی. است مؤثرتر شهری مدیریت در گذاریسیاست فرایند یكپارچگی بر دیگر عامل دو به نسبت شود،

 دنبال به را بسیاری تالمشك تهران محدوده در شهری مدیریت ذیربط نهادهای افزایغیرهم اقدامات و اجرایی

 منبع و میزان قدرت، روابط نظام تهران، در یگذارسیاست یكپارچگی عدم عامل مهمترین اما است، داشته

 است، دولت طرف از انتصاب از ناشی بیشتر رسمی نهادهای قدرت که آنجا از و است نهادها این قدرت متفاوت

 از قدرت انتقال شهر، شورای و شهرداری شامل تهران شهری مدیریت نظام تقویت با شودمی پیشنهاد رو این از

 . بیافتد اتفاق شهری مدیریت به آن نهادهای و هاسازمان مجموعة و دولت

 

 

 1931، تهران فضایی، کالنشهر یابیمانشهری، ساز توسعه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 علوم برجسته صاحبنظران از برخی که طوریه ب است، بشر اسكان فضایی شكل و پدیده جدیدترین کالنشهری منطقه

 درونی پیچیدگی و تنوع(. شهری و روستایی  عشایری، انواع مقابل در) اند کرده تلقی ناسكا چهارم نوع آنرا ای منطقه و شهری

 ذاتی پیچیدگی و تفرق .آید می شمار به مناطق اینگونه ذاتی خصلت عملكردی، و کالبدی-فضایی وجه دو هر در العاده فوق

 چگونگی. مناطق اینگونه تمام در مشترك ای مسئله دانست، «کالنشهری مناطق مدیریت مسئله» اصلی ریشه توان می را مذکور
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 ایفا مختلف جوامع در دوگانه نقشی کالنشهری مناطق امروزه تا است شده سبب که است مسئله این با عملی و نظری مواجهه

 حال در جوامع در منابع کننده مصرف و توسعه فرایند ناکارآمدی عامل و پیشرفته کشورهای در توسعه عامل و موتور: کنند

 برای نهادسازی و سازی سیاست با تواند می حكومتی قدرت و سیاسی کالن فرماسیون کدام که است این مهم سؤال اما .توسعه

 حكومت اول دارد، وجود اولیه الگوی دو و مفهوم سؤال این به پاسخ در .باشد داشته بیشتری انطباق و سازگاری کالنشهرها اداره

 در ایده دو این تفاوت. هستند شهرها اداره  برای متفاوتی کامالً هایالگو حكمروایی و تحكوم. شهری حكمروایی دوم و شهری

 که آنجایی از. است شهری جامعه در( جامعه) مردمی بخش و خصوصی بخش دولت، عنصر سه صالحیت و نفوذ قدرت، میزان

. است مدنی جامعه عالوه به هانسازما همین شامل حكمروایی, است شهری کننده اداره هایسازمان به محدود حكومت

 عاملی شهری کنشگران تعامالت از ناشی زیاد بسیار تعارضات اما است واجب شهر اداره برای حكومتی پوسته چند هر بنابراین

 شناسدمی رسمیت به را کنشگران این تقابل که شهری حكمروایی به آوردن روی نتیجه در. بود خواهد نظام این کاری عدم بر

 با مرکزی حكومت مناسبات به بیشتر و است کالنشهری و شهری مدیریت به سنتی رویكرد مبین شهری حكومت .[1]

 از متفاوت فرم یك حكمروایی اما. دارد تأکید رسمی نهادهای بین عمودی روابط بر و پرداخته رسمی نهادهای و هاشهرداری

 شوندگان حكومت با حكومت باالخره و قانون مخاطبان با رانقانونگذا دولت، با مدنی جامعه بین روابط به که است حكومت

 و قدرت ساختار در ناکارآیی و ناپایداری برتفرق، غلبه برای اصلی استراتژی که است این بر فرض رویكرد این در .است معطوف

 چارچوب در متفرق و هپراکند عناصر این بخشی انسجام و آیی گردهم کالنشهری، مناطق کالبدی-فضایی ساختار نیز و مدیریت

بررسی تاثیرات تصمیمات مهم و کالن در ساختار  پژوهش این هدف .است شهری ییحكمروا الگوی از منبعث فراگیر و نهادی

 به ساده پاسخی دادن معنای به شهرها مدیریت در بخشی رویكرد چنین بكارگیریرو از این فضایی کالنشهر تهران می باشد.

 . [2] تاس شهرها پیچیدة طبیعت

 

 متدولوژی تحقیق -2
 تحقیقات جزو ،نیز هدف نظر از. است کاربردی آن نوع و پیمایشی اجرا، شیوه نظر از و توصیفی روش نظر از تحقیق این

روش  .تار فضایی کالنشهر تهران می باشدتاثیرات تصمیمات مهم و کالن در ساخ شناسایی دنبال به زیرا است، اکتشافی

 )مقاالت، ایو کتابخانهبدین صورت که اطالعات تئوریكی است  بوده پیمایشی–اسنادیز در این تحقیق ها نیگردآوری داده

وری و آجمع اینترنتی( هایپایگاه ،مراکز پژوهشی پروژه، به مدارك مربوط و اسناد مرتبط، هایروزنامه و نشریات ها،بکت

 . دیگردبرداری فیش
 

 مبانی نظری تحقیق -5
 شهری حاکمیت -

در متون جدید مطالعات شهری کاربرد وسیعی یافته و به ویژه در ایران  و حكمروایی شهریدو مفهوم حكومت شهری 

ها و الگوهای بسیار متفاوت و این دو مفهوم متضمن دو سر یك طیف بوده و مبین نگرش. شوند بسیار جدید محسوب می

حكومت شهری مبین رویكرد سنتی به  .آورند شهری را پدید می متمایزی هستند که هریك فرم و فرایند متفاوتی از مدیریت

های رسمی و  ها و سازمانشهرها و مدیریت شهری و کالنشهری است و بیشتر به مناسبات حكومت مرکزی با شهرداری ةادار

 [.2] حكومتی پرداخته و بر روابط عمودی بین آنها تأکید دارد
 

 سازمان فضایی -

فضا به وسیله فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی   محصول فرآیند فضایی دانست که در آن، توان ساختارفضایی را می

محل استقرار هر  .پذیرد یابی از محل استقرار عناصر اجزاء داخلی یك پراکندگی فضایی تأثیر می این سازمان. یابد سازمان می
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. دهند همه اجزاء، با هم و توأمان سازمان فضایی را شكل میجزئی نسبت به هریك از اجزای دیگر و جایگاه هر جزئی نسبت به 

 [9] باشد ها در سطح زمین می ساختار فضایی نتیجه آرایش پدیده» :اند به این ترتیب همچنان که اوری و گریگوری عنوان کرده

 کالنشهر -

الب شهری است که مشخصاً از اواخر به مفهوم رایج و امروزین آن محصول انقالب صنعتی و به دنبال آن انق کالنشهر ةپدید 

شهری است در واقع  .بروز و ظهور کالبدی یافته است  جوامع اروپایی، ةقرن نوزدهم و به ویژه در اوایل قرن بیستم در محدود

این شهر ممكن است شهر اصلی یك  .ها برتری داردکه از نظر مرکزیت دولتی و فعالیت اقتصادی یا فرهنگی بر دیگر سكونتگاه

 [1] ناحیه، یك استان، یك کشور و گاهی پایتخت آن باشد

 

 میدانی هاییافته -1
 شناخت و تحلیل ساختار قدرت و حاکمیت در منطقه کالنشهری تهران -

. در گیردای مورد بررسی قرار رویی نظام حاکمیت و مدیریت منطقهتقسیمات قلمباید برای تبیین و تحلیل مذکور، ابتدا 

. در مرحلة سوم شودساختار مذکور شناسایی و تحلیل های ساختار قدرت و حاکمیت و تأثیر آنها در و مؤلفهوهلة بعد عناصر 

در وهله چهارم نیز رانی و حاکمیت گیرد. ابزارهای قدرتگفته و روابط عملكردی بین آنها مورد بررسی قرار یشعملكرد عناصر پ

توان ام مدیریت سرزمین در ایران را مینظ، ایت و مدیریت منطقهتقسیمات قلمرویی نظام حاکمیدر بخش  تحلیل شوند.

 برآیندی از دو ساختار کالن زیر دانست:

های مسؤل هر بخش و چگونگی ردی، سازماننشانگر نظام تقسیم کار عملك ، کهساختار کالن حكومت و دولت -1

قوة مجریه( بر مبنای نظام بخشی و در بخش دولت ) ین ساختار به ویژهارتباطات عمودی و افقی بین این نهادهاست. بنیان ا

های فرابخشی و روابط افقی، این ویژگی تا جای ه است با استفاده از برخی سازمانعمودی است که در برخی موارد تالش شد

 ممكن تعدیل شود. 

های مین ملی به یگانات جغرافیایی سرزبیانگر چگونگی و سلسله مراتب تقسیم، که ساختار و نظام تقسیمات کشوری -2

های جغرافیایی و قلمرویی عملكرد نهادهای مدیریتی و ها تعیین کننده چارچوب و محدودهمختلف مدیریتی است. این یگان

 [.9] اجرایی هستند

ار سطح کامالً توان به چهو مدیریت سرزمین در ایران را می تر، نظام تقسیمات کشوریبه این ترتیب و در یك نگرش کالن

  :اندارائه شده 1 های مدیریتی در جدولگیث قرار دارد. این سطوح و ویژهبندی کرده و مورد بحلسله مراتبی طبقهس

 ایران در سرزمین ومدیریت کشوری تقسیمات نظام موجود : وضعیت 1 جدول

 نهادهای مدیریت ردیف
 

 های مدیریت سرزمینسطوح و الیه

نهاد یا مدیر  نهاد مدیرانتصابی
 بیانتخا

 شوراهای منتخب

 حكومت -کشور سطح ملی 1
 مرکزی

 های وابسته بهقوه فضائیه / رئیس سازمان -
 ریاست جمهوری/ معاونان -

 ها/ وزیرانوزارتخانه -

 رئیس جمهور -
مجلس شورای  -

 اسالمی

 هاشورای عالی استان

ی های دولتاستانداری / استاندار و ادارات و سازمان استان ایسطح منطقه 2
 استانی و رؤسا و مدیران کل

 شورای استان ندارد

9  
 سطح ناحیه ای

 ای()خرد منطقه

 فرمانداری/ فرماندار - شهرستان
 های دولتی/ رؤسا و مدیرانادارات و سازمان  -

 شورای شهرستان ندارد

 بخشداری/ بخشدار - بخش
 ادارات دولتی/ رؤسا -

 شورای بخش ندارد

 شورای دهستان ندارد داردهداری/ ده - دهستان
 شورای شهر شهرداری/ شهردار ندارد شهر سطح محلی 1

 شورای روستا دهیاری/ دهیار ندارد روستا
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 به این ترتیب واقعیت آن است که منطقه کالنشهری و درپی آن مدیریت کالنشهری، در حال حاضر فاقد تعریف قانونی و

پراکندگی، واگرایی و عدم پوشش  نی و تشكیالتی مدیریت سرزمین در ایران است.های قانوجایگاه رسمی در ساختارها و رویه

توان مهمترین ویژگی و چالش مدیریت مناطق کالنشهری های مدیریت سرزمین را میفضایی کامل و یكنواخت توسط نهاد

 .ة یك یا چند شهرستان استای فراتر از گسترکالبدی این مناطق در محدوده-انست. این چالش نتیجه گسترش فضاییایران د

ها، ی مدیریتی این مناطق تابع برنامهکالبدی و قلمروها-های فضاییای است که هریك از پهنهاین پراکندگی و تشتت به گونه

اجرایی در حداقل ممكن قرار ها و مدیران مجزا و مستقل بوده و هماهنگی بین آنها چه به لحاظ قانونی و چه ضمانت سازمان

های مستقل اما کامالً نزدیك و الجزایری از مدیریتشهری به مجمعتیجة همه این شرایط، تبدیل محدودة منطقه کالنندارد. 

اصل های حد فالجزایری که محدودهمتعارض یكدیگر خواهند بود. مجمع وابسته به یكدیگر است که خواه و ناخواه معارض و

 در الجزایریمجمع مدیریتالگوی شماتیك  1 ل دیگری قرار دارند. تصویرهای متعدد و مستقبین جزایر آن نیز تحت مدیریت

این نگاهی به آمار تقسیمات کشوری منطقة کالنشهری تهران و سرعت تقسیم  دهد.را نشان می تهران کالنشهری منطقه

ری آماری از وضعیت را ارائه تواند تصویهای اخیر، مییتی خُرد و مستقل به ویژه در سالای مدیرمحدودة یكپارچه به محدوده

 .کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهران کالنشهر گانه 22مناطق :  1 نقشه

ن عناصر مؤثر بر ساختار قدرت و حاکمیت شهری و نیز نوع روابط بین آنها را باید بر حسب جایگاه و ، شناسایی و تبییدر بخش دوم

 کور و نقش آنها در ترکیب و الگوی حاکمیت شهری عبارتند از:کارکرد هر عنصر در یك مدل سه وجهی انجام داد. وجوه سه گانه مذ

وجه حاکمیت و مدیریت امور همگانی. این وجه بیانگر نگرش و روش حاکم و چگونگی جلب مشارکت و حضور عناصر مختلف  -1

شناسایی و در چهار نها حاکمیت شهری در مدیریت امور عمومی است. از این دیدگاه عناصر و نهادهای حاکمیتی بر حسب منشأ قدرت آ

وندی و های شهرعناصر خصوصی و عناصر عمومی )تودهعمومی، -دولتی، عناصر حكومتی–شوند: عناصر حكومتیبندی میگروه زیر طبقه

 دولتی(.های غیرتشكل

یریتی است: وجه عملكردی. این وجه مبین عملكرد رسمی یا عملی هر یك از عناصر بر حسب کارکردهای سه گانه نظام های مد -2

 ریزی و مدیریت و سرانجام اجرا.گذاری، برنامهسیاست

جغرافیایی. در این وجه، عناصر مؤثر بر مدیریت مجموعه شهری از دید شعاع مؤثر عملكرد یا به عبارت دیگر سطح -وجه فضایی -9

 گیرند. ایف هر عنصر مورد مطالعه قرار میپوشش فضایی اختیارات و وظ
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ترین و مؤثرترین ابزارهای حاکمیت و مدیریت شهری،  ضروری درمیانباشد. می ابع و ابزار قدرت و حاکمیتبررسی من بخش سوم،

توان از قوانین و مقررات متناسب و کارآمد یاد کرد. در واقع هرگونه مداخله و اقدام رسمی در سطح شهر و منطقه نیازمند برخورداری از  می

تشكیل دهنده آن انتظار ی است. در این چارچوب است که از نظام حقوق شهری و قوانین و مقررات ها و مستندات حقوقی و قانون پشتوانه

، بتواند عملكردهای  ریزی و مدیریت شهری به اقدامات عملی در یك محیط واقعی و زنده های برنامه رود تا در فرایند تبدیل اندیشهمی

، نسبت به سایر   ست که اصوالَ حقوق شهری در ایراناین درحالی [.7] گری و حمایتگانه زیر را ایفا کند: بسترسازی، تسهیل کنندگی  سه

است. عدم تحول  یهای ساختاری و محتوایی شدید و ضعف کاستی، کمتر مورد توجه قرار گرفته و دچار  های حقوق عمومی ها و حوزه رشته

عمل و پوشش  گسترةهای انجام شده در مورد  بررسی ی ایران است.رها در حقوق شه ترین این کاستی با تحوالت از جمله مهم همپوشانیو 

 فضایی قوانین موجود در تقسیمات مذکور نشانگر وجود مسائل زیر است:

 توجه بیشتر به حل مسائل درون شهری -

 کالبدی محدوده حریم و خارج از آن به صورت عام ةکنترل و هدایت توسع ةخالء قانونی جدی در زمین -

 صلت بازدارندگی قوانین مربوط به خارج از محدوده قانونی بر خصلت هدایتغلبه خ -

 حریم ةخالء و نقص سازمانی در مدیریت فضای خارج از محدود -

روند تأمین مالی توسعة ترین و مؤثرترین ابزارهای اعمال قدرت دانست. توان یكی دیگر از مهمتأمین بودجه و اعتبارات مالی را می

طی دو دهة گذشته شاهد افت شدید سهم دولت و به همین نسبت افزایش سهم بخش خصوصی و غیردولتی  شهری در ایران

د وضعیت مذکور بوده است. شواهد زیر نشانگر و مؤیبوده است. این روند در شهرهای بزرگتر و به ویژه در تهران بسیار گسترده 

 است:

-ها طی سالمد کل شهرداریانگر این است که اگرچه میزان درآها نشت مقدارکل هزینه و درآمد شهرداریبررسی تحوال -

برابر افزایش یافته، اما درآمد سرانه  1/2حدود  1913برابر و به قیمت ثابت سال  111به قیمت جاری  1971 – 1955های 

 [.7] ها طی این مدت به قیمت ثابت فقط دو درصد افزایش یافته استشهرداری

درصد در طی برنامه پنج ساله دوم کاهش  11به  1955درصد در سال  55صل عمران شهری از حدود سهم دولت از اعتبارات ف -

درصد به دو درصد رسیده است. این به معنای آن است که دولت قصد دارد با  15ها از حدود یافته است. این سهم در بودجة شهرداری

های محلی به هیچ دهد. در حالی که سپردن اختیارات بیشتر به سازمانهای عمومی، دخالت خود در اقتصاد شهری را کاهش کاهش هزینه

 [8های عمومی نیست ]وجه به معنی کاهش هزینه

رسیده  1975به کمتر از یك درصد در دهه  1955درصد در سال  15سهم شهرداری تهران از بودجة دولتی از حدود  -

ز طریق فروش مازاد تراکم ساختمانی جبران کرده است. چنانكه به بعد این کاهش را ا 1917است. شهرداری تهران از سال 

درصد رسیده است. سهم بخش ساختمان درکل  2/57به  1985سهم این منبع درآمدی از درآمدهای شهرداری تهران در سال 

 درصد بوده است. 35درآمد شهرداری تهران نیز بیش از 

برابر افزایش یافته است. اما سهم شهرداری از تولید  12ش از بی 1973تا  1975های هرداری تهران طی سالدرآمد ش -

درصد کاهش داشته است. این ارقام نیز بیانگر انتقال  98/1از  1978تا  1975ناخالص داخلی شهری تهران طی سال های 

 [.7ان است ]ثروت توسعة شهری به گروههای صاحبان امالك و ساخت و سازگر

ب ترین مناطق برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان است. این مناطق شهری استان تهران جذا -

بیشترین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی را در بین استان های کشور داشته  1985تا  1977استان در فاصله سال های 
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میانگین کشور( در مقام اول )تقریباً دو برابر  1985میلیون ریال سرمایه گذاری در سال  15/1درصد کل کشور( و با سرانة  11)

 [.1] قرار داشته است

-هم اعمال قدرت و حاکمیت شمرده میمنابع و ابزارهای مدیگر ای، از ی توسعه شهری و منطقهزمین به عنوان بستر اصل

الزم برای اند، رفته رفته از مطلوبیت ان شهرها و روستاهای منطقه ماندهای که میهای گستردهشود. در مناطق کالنشهری زمین

ر شوند. به این ترتیب در این مناطق اراضی وسیعتری در فرایند کاالیی شدن قراعالیت و اسكان جمعیت برخوردار میاستقرار ف

ی های واقع در درون محدوده رسمی شهرها از قیمت بسیار بیشترشوند. اگرچه زمینگرفته و به منبع قدرت تبدیل می

مت را شوند. این تفاوت قیهای برخوردار میر صورت تخصیص به سكونت با فعالیتد ای نیزبرخوردار است، اما اراضی حاشیه

-وارد ساختن آنها در درون محدوده ای وهای حاشیهاصلی گرایش به تبدیل کاربری زمینسازوکار مكانیسم  توان انگیزه ومی

اعمال قدرت یا نفوذ از طرف مالكان، بورس  های رسمی شهرها دانست. عملی شدن این تمایل بدون شك از یك سو نیازمند

های دیگر سو مستلزم نفوذپذیری سازمانها و از ی متقاضی اسكان در این محدودههای مردمبازان، ساخت وسازگران و گروه

ای در اثر تحول تاریخی خاص خود دچار دگرگونی شود، شكل هرگاه پدیدهاز طرفی دیگر  [.7] رسمی مسئول و وابسته است

گردد و نظم جدید از دل سازمان کهن جوانه خواهد زد. قطع دید پدیده از انسجام، همبستگی، انتظام و اعتبار برخوردار میج

ای تازه و های درونی و به منظور دستیابی به شكلی جدید، اگرچه ممكن است چهرهای و مداخله در کنشاین فراگشت در نقطه

آمد. بایست از دل تحول تاریخی به دست میگمان این همانی نیست که می، ولی بیرا برای پدیده سبب  شود معنایی دیگر

  [.3تیجه منطقی قطع فراشد تاریخی است ]تقابل و تعارض بین شكل جدید و سیمای کهن ن

درصد  11,17کارکرد منتخب  1پردازیم. در مجموع می و سهم از مساحت مناطق هایسطح کاربر در بخش چهارم به بیان

اند و مجموع تعدادواحدهای اختصاص یافته به آنها هكتار از مجموع مساحت شهر تهران را دربرگرفته 7195ا مساحتی معادل ب

های مختلف کارکردی با واحد در بخش 211139هزار واحد بوده است. بنابراین جامعه تحلیل در این بخش شامل 211بیش از 

 دهد.را نشان می در شهر تهران یخدمات سنت یاحت و تعداد واحدهامس عیتوز، 2جدول باشد. مساحت ذکر شده می

 توزیع مساحت و تعداد واحدهای خدمات سنتی در شهر تهران: 2 جدول

 سهم از مساحت )درصد( هکتار مساحت تعداد واحد کارکرد ردیف

 

1 

 

 تجاری

  212795 خرده فروشی

1525/1215 
 

1,75 

 5,21 19555 عمده فروشی

 1,11 5939/1521 2975 اداری 2

 5,17 1555/232 1313 فرهنگی 5

 5,13 5118/951 979 آموزش عالی 1

 5,75 7373/112 1832 گردشگری و پذیرائی 3

 1,11 5555/1535/1 8859 صنعتی و کارگاهی 6

د. نكات دهجدول وضعیت توزیع کارکردهای منتخب در مناطق مختلف و سهم هر کارکرد از مساحت منطقه را نمایش می

 کلیدی بر اساس این جدول عبارتند از:

بوده و کمترین سهم نیزبه مناطق  1و  1در بخش کارکرد اداری بیشترین سهم از تعداد و مساحت منطقه مربوط به مناطق 

ین را به عنوان مناطقی با سهم بیشتر ا 1و 1،2توان مناطقشهر تهران اختصاص یافته است. در بخش آموزش عالی می 17و  11

تمرکز و سهم  12و  15های اری، به نسبت مساحت مناطق، منطقهدر کارکرد تجداد تشخیص داد، کارکرد در مساحت و تع
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ساحت بیشترین برخورداری را در بخش کارکرد فرهنگی با توجه به م 19و  1،11مناطقاند. یشتری را به خود اختصاص دادهب

 بیشتر از سایرین بوده است. 19،و 21،18،15مناطق  توزیع کاربری صنعتی و کارگاهی دراند. داشته

 

 تجزیه و تحلیل فرضیات -3

 دست آمده از تحلیل فرضیات در زیر بیان شده است:بههای یافته

 تا است بوده خصوصی هایقدرت تاثیر تحت بیشتر تهران کالنشهری منطقه فضایی سازمان فرم گیریشکل -

 دولتی  هایبخش قدرت

 تعریف نشده و استقرار نیافته است.دیریت منطقه کالنشهری در تهران )و ایران( ر رسمی و متمایز برای مفرم و ساختا -

شحهری، شهرسحتانی و اسحتانی    های رایحح و مرسحوم محدیریت    نشهری تهران از طریق عناصر و روشاداره امور منطقه کال -

 گیرد.صورت می

هحای حكومحت مححور و تمرکزگحرا، باعحث گحرایش و       ها، قواعد و سنتنهادهای مذکور از تبعیت ساختاری عناصر و روش -

 شده است.« حكومت شهری»تجانس بیشتر نظام رسمی و قانونی اداره منطقه کالنشهری تهران با الگوی 

 های حكومتی و متقابالً فقدان جایگاهنگر اقتدار رسمی و قانونی سازمانبررسی عناصر و روابط موجود در نظام مذکور نشا -

  های عمومی و خصوصی است. رهای قانونی برای اعمال قدرت بخشو سازوکا

شواهد و مستندات متعدد اجتماعی، اقتصادی، فضایی، کالبدی در منطقه کالنشهری تهران، مؤیحد رفتارهحای واگرایانحه و     -

 کالبدی است. -فضاییجمله مدیریت  گریز نیزوها و عناصر عمومی و خصوصی در حوزه مدیریت امور عمومی و ازسیستم

 اند.ف خود در بسیاری موارد موفق بودهرفتارهایی که در نیل به اهدا

شواهد مذکور در عین حال نشانگر ناتوانی و یاعدم تمایحل ارادی و غیحرارادی عناصحر حكحومتی بحرای کنتحرل و مقابلحه بحا         

 ت امور عمومی و سازمانی فضایی است.رفتارهای واگرایانه و اجرای قواعد و ضوابط رسمی و قانونی در حوزه مدیری

است. البته توضیح تكمیلحی   توان نتیجه گرفت که فرضیه اول صحیح بوده و در منطقه کالنشهری تهران صادقبنابراین می

علیرغم گرایش  های احتمالی از آن و از جمله به درك بهتر فرضیه دوم کمك کند:ند به دقت بیشتر فرضیه و استنتاجتوازیر می

تجانس فرم و ساختار رسمی نظام موجود به الگوی حكومت شهری، فرایندهای محتوایی متفاوت با فحرم و از جملحه قحدرت و    و 

های سحنتی و کالسحیك یحك سیسحتم     معنای ناتوانی نظام در ایفای نقشتوان عملی عناصرغیر حكومتی برای رفتار واگریانه به 

گرا است. به عبارت دیگر ساختار مدیریت منطقه شهری تهران دچار نوعی دوگانگی در فحرم  قدرتمند، تك پایه، متمرکز و سلطه

قالحب  تحوان در  رد آن را نمحی و عملكرد است. اگر چه فرم رسمی و ظاهری آن به الگوی حكومت شهری نزدیك است، اما عملكح 

 گنجاند.هیچ یك از دو الگوی ساختاری 

 .است برآن حاکم نامتوازن قدرت و حاکمیت ساختار تهران کالنشهر رد توسعه ناپایداری عدم عوامل از یکی -

 خواهحد  تهحران  کالنشحهری  منطقحه  پایدار و موزون توسعه عوامل از یكی فراگیر و متكثر متوازن، حاکمیت و قدرت ساختار

 نهادهحا،  از آن تأثیرپحذیری  و تیمطالعا منطقه توسعه ناپایداری و توازن عدم مؤید شده ارائه هایاستنتاج و هایافته مجموعه .بود

 و گسحترش  بحا  همحراه  گذشحته  دهحه  دو در ویحژه  به که طوری به. است حاکمیت و قدرت نظام متشكله هایسازمان و ساختارها

 در حاکمیحت  سحاختار  نحاتوانی  آن تبحع  بحه  و آنها، بین واگرایی و شكاف افزایش و قدرت صاحبان عملكرد و روش تفاوت تعمیق

( محیطحی  زیسحت  و اقتصحادی  اجتمحاعی، ) ناپایحداری  برابعحاد  کالنشحهری،  حكمروایی جدید کنشگران و ناصرع جذب و پذیرش
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 و پایحدار  توسحعه  الزامحات  و شحروط  از یكحی  کحه  پذیرفت توانمی دیگر عبارت به. است شده افزوده نیز تهران کالنشهری منطقه

 .است کالنشهری حكمروایی متكثر الگوی به نشهریکال حكومت ناکارآمد الگوی از تحول و گذار تهران، شهروندمدار

ساختار قدرت در منطقه کالنشهری تهران به ویژه در دو دهه اخیر شاهد دو رونحد متنحاقت تضحعیف مقبولیحت افحزایش       -

نفوذپذیری قدرت سیاسی و دولتی به ویژه در حوزه مدیریت فضایی از یك سو و دسترسی بیشتر کنشحگران قحدرت اقتصحادی و    

 عی به منابع قدرت از سوی دیگر بوده است.اجتما

عدم تحول الزم در ساختار رسمی حاکمیت برای فراگیری و جلب مشحارکت و همكحاری فعحال کنشحگران جدیحد، باعحث        -

تشدید تعارض های شده است. در این میان به ویژه کنشگران اقتصادی با اتكاء به منابع و ابزارهای خود برای سرمایه گذاری در 

ها و منافع ویژه بخش زمین و مستغالت در شهر و منطقه تهران، و نفوذپحذیری سحازمان   اخت و ساز و با توجه به انگیزهس بخش

های رسمی ذیربط بدلیل نیازهای مالی توانسته اند ابعحاد و عمحق تشحتت در سحاختار رسحمی حاکمیحت منطقحه کالنشحهری را         

 گسترده تر سازند.

زمینه الزم برای پراکندرویی فضایی کحانون هحای سحكونت و مراکحز فعالیحت و اشحتغال        شرایط فوق به معنای فراهم شدن -

ظحارت  کالبحدی خحارج از ن   -های فضایینشاست. افزایش تعداد، تنوع و قدرت کنشگران دارای توان، انگیزه و منافع الزم برای ک

 مل اصلی این الگوی توسعه فضایی هستند.های مسئول تضعیف شده و نفوذپذیر، عناصر و عوارسمی نهادهای رسمی و سازمان

در « پراکنده رویی سحازمان فضحایی  »و « واگرایی و تشتت در ساختار قدرت و حاکمیت کالنشهری»به این ترتیب دو گزاره 

کالبدی و ساخت و ساز نیز نشحانگر   -ها و منافع کنشگران در حوزه فضاییتهران مصداق دارند. بررسی انگیزهمنطقه کالنشهری 

گیرد. البته بدیهی است که این رضیه دوم نیز مورد تأیید قرار میبنابراین ف رقراری رابطه علی و پیامدی بین دوگزاره فوق است.ب

امر به معنای علت تام و تمام بودن این عامل در تبیین سازمان فضایی نیست. روشن است که عوامل دیگر از قبیل بستر طبیعی 

عه، فرایندهای اقتصادی و اجتماعی و ... هریك آثار خاص خود را به فرم و محتوای سازمان فضحایی  و اقلیتی، سابقه تاریخی توس

 منطقه کالنشهری تهران دارند که موضوع این مطالعه نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1531توسعه فیزیکی شهر تهران مهمترین عوامل :  2 نقشه
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 گیرینتیجه -6

ی و سیاسی تاثیرگذار در سطح ملحی و  ه تدریج عرصه تحوالت کالبدی، فضایهای اخیر توسعه شهری تهران بتهران در دهه

 المللی گردیده است. بین حتی

  1511ـ 1521های تحوالت کالبدی دوره پهلوی اول ـ سال -

فشار از درون هسته قدیمی و مرکزی شهر تهران در وهلحه نخسحت بحه کمحك اقحدامات نوگرایانحه پهلحوی اول در تخریحب         

المرکز شحهر  اد شحده، جهحت توسحعه پیوسحته و متححد     ری و احداث خیابان انقالب و به تبع آن گشایش فضایی ایجباروهای ناص

هحای کالبحدی در منطقحه نمایحان شحد. پحس از آن تحدوام        تهران را به سمت منطقه شش سوق داد و بدین صورت نخستین رگه

های ولیعصر و فلسطین اححداث  ادامه یافت و نخست خیاباناقدامات نوگرایی دولت وقت در تدوین قانون تعریت و توسعه معابر 

ای برای سه طیف عمحده در منطقحه   تر مانند طالقانی و کارگر، شرایط مناسب ویژههای فرعیگردیدند، در ادامه با احداث خیابان

باالتر جهت سحكونت  های تجاری و خدماتی هسته قدیمی و طیف دوم اقشار اجتماعی با منزلت شش ایجاد شد. طیف اول بنگاه

 [.1] اندو طیف سوم  نیز عناصر ملی مانند آموزش عالی و واحدهای حكومتی بوده

 1553ـ1521های تحوالت کالبدی دوره آغازین پهلوی دوم سال -

های توسعه سحبب توجحه بیشحتر بحه مرکحز      ریزیی آن بر ساختار اقتصادی و برنامهتقارن با جنگ جهانی دوم و تاثیرات تبع

المللی باعث تشدید سحاخت  شد. تداوم روندهای دوره پیشین در منطقه از یك سو و شرایط جدید در عرصه مناسبات بین کشور

ای توسط های پیدایش توسعه ناپیوسته و حومهاندکی بعد با تصویب الیحه ثبت اراضی موات، نشانه. و ساز در شهر تهران گردید

عباس آباد بود. بحه محوازات آن توسحعه پیوسحته شحهر تهحران در امتحداد و بحه کمحك           آّباد، امیر آباد ودولت، ساخت کوی یوسف

توامان بودن هر دو نوع توسعه، منجر به پحر شحدن اراضحی خحالی     . دادمیمحورهای انقالب ولیعصر کماکان به حرکت خود ادامه 

المللحی و اقشحار   ی، عناصر ملی و بحین گیری عناصر هسته قدیمش شد. در نهایت منطقه شش با مكانبیرونی و درونی منطقه ش

 [.3] مدرن شهر تهران شداجتماعی با منزلت باال تبدیل به مرکز 

 1531ـ 1553های تحوالت کالبدی دوره پهلو دوم سال -

ای گسترش ابعاد فعالیتی بخش ساختمان، سیاست تمرکز گرایی دولت و جذب مهاجرین جویای کار به صورت بحی سحابقه  

هحای  کار در شهر تهران را افزایش داد. در این میان بخش مرکزی به دلیل حضور بسحیاری از مراکحز و کحانون    تقاضای سكونت و

های ناشی از همجواری و تجمع در نزدیكحی مرکزیحت   اشتغال به ویژه جمعیت متخصصین از جایگاه خاصی برخوردار شد. حرفه

ای فعالیتی، بازرگحانی و خحدماتی اسحتقرار در منطقحه     اولین واحده ای بسیاری ازمدرن و نیز قدیمی و مرکزی شهر تهران انگیزه

هحای  و مكانیزم اقتصاد بازار در تاکید و تقویت صرفهد هدایت و کنترل توسعه شهر تهران های اولین سنتحت تاثیر سیاست بود.

ه تدریج عرصه سحاخت و سحازهای   بیرونی موجود در منطقه، فضاهای خالی نواحی شمالی منطقه و دیگر اراضی خالی باقیمانده ب

های سرمایه بر و زمین بر به صحورت مقحدماتی   های شدت افزایش زمین منجر به هدایت و سوق فعالیتکالبدی شد. اولین نشانه

 [.1] شد

 66ـ1531تحوالت کالبدی دوره آغازین انقالب اسالمی  -

عراق، ماهیت و روند توسعه کالبدی شهر تهران تغییر و جنگ ایران و  1957تحت تاثیر دو رویداد بسیار مهم شامل انقالب 

های  بیرونی به وجود آمده شاهد غلبه تدریجی مراکز فعالیت و کحار  شكل داده بود. در این میان تهران عمدتا تحت تاثیر  صرفه

 [.3] های سكونتی بود و تحوالت کالبدی عمدتاً در نواحی شمالی شدت گرفتبر بافت
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 63ـ 1566های ره بعد از جنگ سالتحوالت کالبدی دو -

زایی و اسحتقالل محالی شحهرداری، عوامحل محوثر  و      یت شهرداری تهران، توجه به درآمحد شرایط پس از جنگ و تغییر مدیر

یكی از مهمترین ابزار استقالل مالی شهرداری تهران، فروش تراکم ساختمانی بود. بخحش مرکحزی    اند.استراتژیك این دوره بوده

زایی شهرداری تهحران در وهلحه نخسحت    نتی شهر تهران بهترین عرصه درآمدبه علت همجواری با مرکز قدیمی و س شهر تهران 

بود. از این رو سیاست فروش تراکم ساختمانی بود. منطقه شش به عنوان مرکزیت مدرن تهحران و همجحوار بحا مرکحز قحدیمی و      

هحای  هر وهله نخست بود. از این رو سیاست فحروش تحراکم پدیحد   سنتی شهر تهران بهترین عرصه درآمد زایی شهرداری تهران د

تحت عنوان نسبت فزاینده سرمایه به زمین فرا روی تصمیم گیری در بازار زمین و فعالیت بوجود آمد و بحدین ترتیحب بحر روی    

 [.3] های سكونتی با هویت تهران ابعاد گسترده تری یافتبافت

 کنون تا 1563تحوالت کالبدی دوره پس از  -

های غالب دوره پیشین به سبب تغییر مدیریت شهرداری که به شحدت اسحتقالل محالی و درآمحدزایی را محورد      باکاهش روند

داد، از یك سو پرشدن تدریجی فضاهای و اراضی خالی موجود از سویی دیگحر، تهحران تححوالت جدیحدی را در دو     توجه قرار می

و  هحای تعحاونی دولتحی   هم به دلیل ساخت و سازهای شكل گرفته در قالب شرکتبعد تجربه کرد: اول توسعه نواحی شمالی آن 

های پیشحین آغحاز گشحته    ای که از دورهخصوصی و دوم، توسعه عمودی حول محورهای اصلی نواحی جنوبی اتفاق نگران کننده

هحای فعالیحت، کحار و    ه کحانون سكونتی از طریق نشت و غلب هایبود و اکنون محسوس تر شده است، تشدید تهدید بر روی بافت

 [.1] خدمات بوده است

 ساختار کالبدی ـ فضایی موجود -

ها و عناصحر مختلحف و   ای به هم پیوسته از کاربریای است مرکب از یك ستون فقرات و شبكهبندی شهر مجموعهاستخوان

-ترین اجزای آن یعنی محلهتا انتهاییبخشد و تاروپودش در همه گستره شهر متنوع شهری که شهر را در کلیت آن انسجام می

كالبدی شهر و اجزای داخلحی آن بحوده، مبحین خصوصحیات     این مجموعه، شالوده سازمان فضایی ح یابد. های مسكونی امتداد می

پوشحانند. اسحتخوان بنحدی    ها، بینابین بخش اصلی ایحن شحبكه را محی   ها در شهر مانند پرکنندهکلی شهر است و سایر ساختمان

هحای محورد نظحر    یابحد. در مححدوده  ای خحاص از شحهر مفهحوم داشحته و مصحداق محی      ای است که برای محدودهشهر، واژهاصلی 

هحای چنحین   پحذیرد. ویژگحی  هحای فضحایی صحورت محی    های شهری و به لحاظ ویژگحی تمرکزهایی از نظر کالبدی، از نظر فعالیت

 سته بندی شود قابل تبیین است:تواند دای به مدد مشخصاتی که در سه گروه اصلی میمحدوده

 ها و....()عناصر کالبدی، موقعیت شهری، ساختار و بافت شهری، دسترسی الف( مشخصات کالبدی

  ها(اجزای عملكردی، ترکیب و همجواری آن) هاب( مشخصات عملكردی و فعالیت

 [.3] ج( مشخصات فضایی بصری

 باشد.ی ح کالبدی منطقه شش شامل: کالبد، عملكرد و مجراها میهای ساختاری و استراتژیك استخوان بندی فضایویژگی

 عناصر اصلی هر یك از ساختارهای مذکور به شرح زیر است:

 9/1)کمحی کمتحر از    کیلومترمربحع  182هایی از شهر به وسعت پهنه فعالیت، قسمتدر طرح جامع و اسناد پیشنهادی آن 

 وجه غالب آن، کار و فعالیت بوده و سحهم سحكونت در آن بسحیار مححدود و    مجموع محدوده شهر( در نظر گرفته شده است، که 

بزرگترین محدوده اشتغال یا هسته اصلی اشتغال در شهر تهران جایی که بیشحترین افحراد    .تابع نظم عمومی کار و فعالیت است



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 11 

تهحران بحه    21انطبحاق دارد. منطقحه  های فعالیت در شهر تهران شان در آنجا قرار گرفته با هسته اصلی کانونشاغل محل فعالیت

ال در ححد متوسحط قحرار    نفر کارکن، از لححاظ اشحتغ   155دلیل تعداد باالی شاغالن خصوصاً وجود واحدهای فعالیتی با بیش از 

شهر تهران دارای یك هسته فعالیتی است و این هسته دقیقحاً بحا مححدوده طحرح ترافیحك،      کالن كته این است کهنگرفته است. 

رگ آلودگی تهران و محدوده فرهنگی تهران منطبق است. بنابراین این هسته یحك هسحته فعحالیتی چنحد کحارکردی      محدوده بز

های فعالیتی تهران در ایحن  های فرهنگی، اداری، تجاری و کارگاهی در حال انجام است. بزرگترین راستهدر آن فعالیت ،است که

 پذیرد.  کار در این هسته انجام میهسته قرار گرفته و بیشترین سفرهای روزانه به قصد 

شهر تهحران اسحت.   تمرکز برخی فعالیت ها در خارج از هسته اصلی فعالیت ها، مشخص کننده کارکرد اصلی این مناطق در 

 های شرق تهران، یا تمرکز مهدهای کودك خارج از این هسته، نشان دهنده کحارکرد سحكونتی  در قسمت هاتمرکز لباس فروشی

هحای  ی و واححدهایی کحه در زمینحه فعالیحت    های شمالی شهر تهران است. امحاکن محذهب  صوصاً در شرق و بخشبرخی نواحی خ

هحای  گیحری شحبكه  مذهبی مشغول فعالیت هستند، بیشترین تمرکز را در نواحی جنوب شهر تهران تشحكیل داده اسحت. شحكل   

نجام مراسم محذهبی خصوصحاً مححرم و صحفر بحه      مهاجرت در شهر تهران و تشكیل حسینیه ها و مساجد توسط مهاجران برای ا

تعداد زیادی حسینیه، تكایا و مساجد را در جنوب شهر تهران  ،شكل سنتی و منطبق بر آیین و رسوم محلی خود سبب شده که

هحای فرهنگحی و   موزشی خصوصحاً آمحوزش عحالی، فعالیحت    های آشیم. هتل و رستوران داری، فعالیتنسبت به شمال آن شاهد با

ی به خصوص سینما، کلوپ و استخر به شكل یك خط عمودی از انقالب به سمت خیابحان ولحی عصحر بحه سحمت شحمال       تفریح

-گیرد. مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر فعالیحت ای به خود میها، شكل ویژهشهر تهران از نظر توزیع فعالیت کشیده شده است.

اند. بهداشت و محددکاری نیحز بیشحترین    عت را به خود اختصاص دادهونقل و فعالیت در بخش صنهایی مانند مونتاژ کاری، حمل

-یحابی فعالیحت در بخحش دولتحی و حقحوق     های جنوبی شهر تهران در اختیار دارد با توجه به عمومیتتعداد شاغالن را در بخش

حقحوق بگیحران در منحاطق     طحور کلحی  ها و دستیاران، متخصصان، قانونگذاران و مدیران و بههایی مانند تكنسینبگیری، فعالیت

 [.15] شمالی شهر تهران و از محور انقالب به سمت شمال سكونت دارند

 تهران کالنشهری منطقه فضا یابی سازمان در مهمترین تصمیمات مدیریتی و اجرایی: 2 جدول

 پیامدها سال )دهه( نهاد تصمیم گیرنده تصمیمات مهم و کالن

 تا کنون 1975 شهرداری فروش تراکم

 ترش افقی و عمودی شهر تهرانگس 

 افزایش قیمت مسكن 

 مشارکت بخش خصوصی 

 تا کنون 1985 سازمان راه و شهرسازی مسكن مهر
 تثبیت قیمت مسكن در بازه زمانی محدود 

 مشارکت بخش خصوصی 

 تا کنون 1975 شهرداری + راه و شهرسازی ساخت اتوبان و بزرگراه ها

     و گسترش افقی و توسعه زیرسحاخت هحای حمحل

 نقل شهر

 مشارکت بخش خصوصی 

 گسترش افقی و توسعه حمل و نقل شهر تهران  تا کنون 1975 شهرداری + راه و شهرسازی ساخت تونل ها

 1935 شهرداری  احداث دریاچه مصنوعی

 مشارکت بخش خصوصی 

 تاثیرلت زیست محیطی 

 ایجاد نوعی قطب گردشگری و جاذبه در شهر 

 1985 بنیاد مسكن + راه و شهرسازی ادغام روستاهای پیرامون به شهر

 گسترش افقی شهر تهران 

 افزایش جمعیت مهاجر به شهر تهران 

 تشویق جهت حاشیه نشینی 
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عمدتاً در حوزه مرکزی شهر و در امتداد معابر شریانی شهر و متناسب با گسحترش  ، سازمان فضایی مرکز تجاری شهر تهران

هحای مكحانی تهحران و    ی منتهی به مراکز فعالیت شهر، شكل گرفته اسحت. ویژگحی  کالبدی شهر در معابر شریانی به صورت شعاع

-روند تاریخی آن موجب گردیده الگوی استقرار جمعیت/ فعالیت در آن نظیر بسیاری از شهرهای جهان تغییراتحی را طحی دهحه   

های فراشحهری آن افحزوده   فعالیت های اخیر تجربه نماید. مرکز شهر همچنان با کاهش جمعیت روبرو است و در مقابل بر تراکم

می شود. اگر دوایر متحدالمرکزی از ناحیه کانونی تهران به سمت فضاهای پیرامون کشیده شود، می تحوان دوایحر مرکحزی را بحا     

-محی  نشحان  را ترکیبحی  فضحاهای  میانی  دوایر . کرد تعریفهای تاریخی تسلط کارکرد تجاری و در عین حال در انطباق با بافت

 مشحاهده  قابحل  آن در صنعتی کارکرد جنوبی محورهای در و فرهنگی و تفریحی تجاری، مسكونی، کارکرد بین اختالط که دهند

-ای جدید را در بر دارد که با تراکم کمتر سكونتی و فضاهای باز و عمومی شهری هویت محی توسعه فضاهای بیرونی دوایر. است

ترین مرکز، بحازار تهحران   ای تاریخی دارند. اولین و عمدهالیت در حوزه مرکزی، سابقههای کار و فعها و راستهمراکز، کانون یابند.

است که با وجود تحوالت ساختاری در اقتصاد کشور، عملكرد خود را همچنان در چارچوب اقتصاد سنتی تجحاری حفحك کحرده    

 .است

 پیشنهادات -6

 و فضایی موجودیت رغم به منطقه این. تهران کالنشهری منطقه برای متمایز و مستقل حاکمیتی و مدیریتی نظام نبود -

 نظام این امور اداره صورت، هر به و حال این با. است فضایی مدیریت رسمی و شده تعریف متمایز، نظام یك فاقد عملكردی،

 .است گذران و انجام حال در روستایی و شهری مدیریت عمل مالك و رایج هایروش و ساختارها به اتكاء با فضایی،

.  موجود( عمومی و دولتی) حكومتی ساختارهای و برمنابع کالنشهری منطقه امور اداره جاری هایروش و ساختار اتكاء -

 عمدتاً تهران کالنشهری منطقه امور اداره رسمی و اصلی عناصر حاکم، سیاسی و اجتماعی فرهنگی، هایسنت از پیروی به

 شوراهای که چندان. ندارند عرصه این در حضوری خصوصی و مردمی هایبخش و بوده عمومی و دولتی هایسازمان شامل

 .هستند غایب عرصه این در مردم منتخب

 همة به نزدیك بودن انتصابی. دولتی و رسمی هایفرایند و منابع از منطقه مدیریت مؤثردر هایسازمان یابیمشروعیت -

 نظارت اعمال برای رسمی هایمكانیزم فقدان و سیاسی قدرت سوی از نهاآ نمایندگی و وابستگی نشانگر منطقه مدیریتی عناصر

 .است اقتصادی و اجتماعی قدرت مراجع سوی از رسمی کنترل و

 مراجع سوی از تهران کالنشهری منطقه مدیریت رسمی هایسازمان در اجرایی امور و گیری تصمیم فرایند نفوذپذیری -

 و مردمی بخش نهادهای توسط نظارت و قدرت اعمال رسمی سازوکارهای و مجراها ودنب. اقتصادی و اجتماعی قدرت غیررسمی

 ابهام آشفتگی، به شرایط این. است انجامیده مؤثر اما غیررسمی های روش و مجاری راه از آنها رخنة و قدرت اعمال به خصوصی،

 .است زده دامن بیشتر تهران کالنشهری منطقه مدیریت های روش و ها سیاست در انحراف و

 الگوی و رسمی فرم اگرچه. آن عینی و واقعی عملكرد و تهران کالنشهری منطقه مدیریت رسمی شكل در دوگانگی -

 ناتوانی اما  است، شهری حكومت الگوی از منبعث – آن مدیریتی های سازمان بهتر عبارت به یا و – منطقه این مدیریت ظاهری

 نفع به حكومتی و رسمی های برنامه و ها سیاست  اهداف، تحقق در آنها ملكردع ضعف باعث ها سازمان این نفوذپذیری و

 . است شده نیروها دیگر های خواسته

 ساختار محتوای و فرایند ناهمگنی رغم به. شهری حكمروایی و شهری حكومت الگوی دو هر با موجود ساختار بودن دور -

 بسیار درونمایه لحاظ به هم و رویه لحاظ به هم شهری حكمروایی لگویا با ساختار این فاصله. شهری حكومت الگوی با موجود

 نه رسمی بخش اقدامات و ها گیری تصمیم در غیردولتی های سازمان و نهادها تأثیر و نفوذ امكان واقع در. است تر عمیق و بیشتر
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 و فضایی -عملكردی تفرق و تشتت نتیجه در بلكه عملی، و فكری منسجم چارچوب یك در آن آگاهانه پذیرش نتیجه در

 .است شده محقق اجباری روندهای

 خأل و اساسی نقص این. تهران کالنشهری منطقة مدیریت سازماندهی در همبسته نظری بینش و پشتوانه فقدان -

 دایته غیرمتشكل، نیروهای و قدرت ساختار تا است شده باعث آن از برآمده پیوستة هم به و کاربردی های سیاست و راهبردها

 در ای کننده تعیین بسیار عملكرد و جایگاه «کند؟ می حكومت شهرها بر کسی چه» کلیدی سؤال به پاسخ در پراکنده، و نشده

 . کند پیدا تهران کالنشهری منطقه

 الگوی از منبعث و متفرق های سازمان و نهادها از پیروی به کالنشهری منطقه فضایی ساختار پراکندگی و تشتت -

 مدار قدرت نهادهای رسمی غلبة نتیجه توان می را تهران کالنشهری منطقه فضایی سازمان و ساختار در واگرایی. ریشه حكومت

 ساز زمینه  مذکور، ناهمسویی و تقابل. دانست آنها های برنامه و ها سیاست با غیررسمی نهادهای سویی ناهم و حمایت عدم و

 کالبدی - فضایی ساختار در پراکندگی و تشتت نتیجه در و - مردمی و خصوصی بخش - وساز ساخت اصلی عناصر واگرایی

 .است شده تهران کالنشهری منطقه

 زندگی موانع و ناپایداری تشدید باعث موصوف، شرایط با تهران کالنشهری منطقه در زندگی کیفیت و پذیری زیست افت -

 .شد خواهد و شده تهران کالنشهری منطقه در سالم فعالیت و

 کننده تقویت نهادی تغییرات با هماهنگی درجهت تهران کالنشهری منطقه مدیریت سازمان انطباق و بهبود ورتضر -

 به تهران کالنشهری منطقه سطح در اخیر دودهة ناخواسته یا خواسته تحوالت خصوصی، و مردمی غیردولتی، های بخش قدرتِ

 این فضایی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، فرایندهای در غیردولتی های بخش بالفعل نفوذ و بالقوه قدرت جایگاه، عملی بهبود

 این پذیرش برای سازی ظرفیت مستلزم  مجموعه، این آینده توسعة بودن محور انسان و پایداری. است شده منجر منطقه،

 .است شهری حكمروایی رویكرد های آموزه به استناد طریق از منطقه مدیریتی سازمان در جدید نیروهای

 های تجارت و زمین سرمایه مالی و سوداگرانه در بخش تداوم و تعمیق غلبه -

 تداوم غیبت طبقه کارگر متشكل و سازماندهی شده -

 های متوسط و خرده بورژوا و قدرت نفوذ آنان در دوران انقالب و جنگرشد گروه -

 های صنعت، کشاورزی، خدمات و زمینسترش و تعمیق خرده مالكی در حوزهگ -

 شهریبرداری از اراضی شهری و غیرذ نیروهای نظامی در تخصیص و بهرهافزایش قدرت و نفو -

 ایبه ویژه در امور فراشهری و منطقهافت اقتدار و توان اعمال قدرت و اجبار دولت مرکزی  -

 های دولتی و عمومیمدیریتی سازمان -و صالحیت اداری افت توان مشروعیت -

 نهادینه وار، مقطعی و غیرهای اجتماعی تودههای شهروندی به شكل جنبششهروندان و گروه متشكلور غیرتداوم حض -

 کالبدی منطقه کالنشهری تهران -ییدر سازمان فضا« های قدرتحفره»های موسوم به  وجود محدوده -
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