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ریزي براي پایداري و مدیریت یکپارچه  پارادایم نوین برنامه
  شهري تهران، ساماندهی یا تغییر پایتخت منطقه کالن

  *پور محمود جمعه
  10/09/1398: تاریخ پذیرش   13/05/1398: تاریخ دریافت

  
  چکیده

رسد که ما در مسئله شهر تهران، پایتخ ت از هماهنگی با تغییرات جامعه به  به نظر می
دنبال کردن . نامد مواجهیم یک نقص اجرایی می 1ما اغلب با آنچه کاول اونز. ایم دورمانده

، نامد می 2طور که باربارا تاچمن هایی که آشکارا غیرمفید و ناکارآمد هستند و آن روش
این . ایم و در ناتوانایی خارج شدن از جبر ساختاري و نهادي غالب گرفتار آمده 3سرچوبی

. کند جبر ساختاري و نهادي، نیاز به تغییر نگرشی و پارادایمی در این زمینه را گوشزد می
اي با  شدن آن به یک مسئله، برخورد پروژه گیري تهران و تبدیل جاي توجه به فرایند شکل به

دار همچنان  شهر مسئله که بسیاري از عوامل تبدیل شهر تهران به یک کالن درحالی. یمآن دار
ما نیازمند نگرش فرایندي و یک مهندسی معکوس در فرایندي هستیم که در . کند عمل می

ما نیازمند تغییر نگرش . گیري تهران امروز شده است طی بیش از دو سده منجر به شکل
سیستمی، فرآیندي و دورنگر نگاه کلی، به ریزي  مرسوم برنامههاي  اساسی به رویه و روش

بینی، برخورد فرایندي  جاي نزدیک نگري و نگرش انتزاعی، دورنگري به جاي جزئی به .هستیم
هاي حل معضل تهران و  ، راه...جاي روزمرگی و  اي، نگاه برنامه محور به جاي پروژه به

نتایج تحلیل بر راهبرد مدیریت یکپارچه و . کنند ساماندهی مسئله پایتخت را گوشزد می
اي و نگرش اکولوژیکی به توسعه  اي و فرامنطقه سیستمی در چارچوب پیوندهاي منطقه

اي و توجه به  شهر، ایجاد تعادل بین محیط طبیعی و محیط انسانی، تعادل منطقه کالن
  .کنند شهري تأکید می هاي اکولوژیکی منطقه کالن ظرفیت

  اي، پایداري توسعه تعادل منطقه ،شهر تهران، ساماندهی، تغییر کالن :ديکلی هاي هواژ
                                                

  mahjom43@gmail.com              .دانشگاه عالمه طباطبائی اي منطقهتوسعه ریزي روستایی و  استاد برنامه *
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  همقدمه و طرح مسئل
شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار با تأکید بر  این مقاله به دنبال بررسی مسئله کالن

زمانی که هدف، توسعه پایدار شهري و . هاي مفهومی پایداري است روي ریشه
عنوان یک رویکرد بلندمدت و جامع خط و مشی و جهات  بهاي باشد، پایداري  منطقه

شهري موضوعاتی همچون الگوي  در یک منطقه کالن. دهد عمومی توسعه را نشان می
زیست و از همه  ونقل، مسئله انرژي، مسئله محیط مدیریت رشد و کاربري زمین، حمل

می همچون مرکز و تر مسئله برابري و نابرابري اجتماعی و فضایی، در قالب مفاهی مهم
جمله موضوعاتی است که در  نشینی، جریان روابط شهر و روستا از پیرامون، حاشیه

شهري باید در کانون توجه قرار  ریزي و مدیریت منطقه کالن گذاري، برنامه سیاست
ریزي براي پایداري نیازمند ابزار متفاوتی از  اما این توجه در برنامه. داشته باشند

توان  ریزي رشد و توسعه متداول، نمی با ابزار برنامه. ریزي است برنامههاي مرسوم  روش
ما . اند ها ناتوان از حل آن بوده حل اساسی در مورد معضالتی رسید که این شیوه به راه

به . شهر تهران داریم هاي خود در ارتباط با موضوع کالن نیاز به تغییر در نگرش و روش
با . توان به حل مشکل پرداخت مسئله با ابزار مرسوم نمی رسد که با تغییر صورت نظر می

رسد که  گیري در مورد این مناطق به نظر می گذاري و تصمیم توجه به جایگاه سیاست
و پیدا شدن تمایل سیاسی و ظرفیت سازمانی براي ایجاد تغییر، گامی مهم در این زمینه 

  .باشدحرکت به سوي توسعه پایدار 
سعه پایدار در اینجا ترجیح بر استفاده از یک تعریف نسبتاً تعریف راهبردي از تو

توسعه پایدار "بر این اساس . سادة فرآیند محور است که بر رفاه بلندمدت تأکید کند
هاي انسانی و اکولوژیکی را بهبود  اي است که سالمتی بلندمدت سیستم توسعه

پیوسته به سمت جوامع  کند با تأکید بر فرآیند حرکت این تعریف سعی می ".بخشد می
ثمر بر سر مفاهیمی چون ظرفیت تحمل، نیازها،  هاي بی تر از بحث طبیعی و انسانی سالم

ها و  گیري حداقل ازنظر تئوري، جهت. یا وضعیت نهایی پایداري حذر کند
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ریزي ارتباطی و  توان از طریق فرآیندهاي برنامه هاي این فرآیند را می دستورالعمل
شوند، مورد توافق قرار داده و از  آن تمام ذینفعان مرتبط نمایندگی میمشارکتی که در 

جمعه پور . (گیري کرد هاي عملکردي مختلف پیشرفت را اندازه طریق تعیین شاخص
ما نیازمند تغییر در نوع شناخت و آگاهی ) Wheeler 2004: 24به نقل از؛  58: 1392

ریزي  عرصه مدیریتی و برنامهها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف در  خود از فرصت
  . شهري هستیم کالن

ها از  حل ریزي براي توسعه پایدار این است که راه اولین درس اساسی در برنامه
شناخت دقیق شرایط . خیزند گیرند، برمی ها و بسترهایی که مسائل در آن شکل می مکان

رگذار و تأثیرپذیر در هاي تأثی زیست، منابع، نهادها، فرهنگ، اقتصاد و گروه محلی، محیط
بدون توجه به شرایط . شهري براي ارائه راهبرد مناسب ضروري است هر منطقه کالن
البته زمانی که از یک . اي، ممکن است راهبردهاي مناسبی ارائه نشوند محلی و منطقه

شود، این شرایط و بستر فضایی و  شهر در سطح ملی مانند تهران بحث می کالن
پس شناخت دقیق وضعیت شهر . به گستره سرزمین ملی وسعت یابد تواند سرزمینی می

اي و ملی براي مدیریت و  تهران در سطح محلی و شرایط اکولوژیک محلی تا منطقه
هرچند تحلیل نظري بسیار مهم است ولی کسب . ریزي توسعه آن ضروري است برنامه

هاي  هاي مکان سیلشناخت بهتر و میدانی و مستقیم از شرایط محیطی، تاریخ و پتان
هاي مناسبی  ریزي است و چنین شناختی فرصت خاص یک اصل ضروري براي برنامه

  .کند براي حل مسئله فراهم می
گیري و  شهر تهران و تصمیم دیگر براي بررسی وضعیت کالن عبارت به
. گذاري در مورد آن نیازمند شناخت دقیق یا پدیدارشناسی تهران هستیم سیاست

اي که  رشته ک شاخه بینی«  :کند ، پدیدارشناسی را تعریف می1وید سیموندیهمچنان که 
ها و دنیاها در  مردم، حوادث، موقعیت  هایی را که موجودات زنده، اشکال زندگی، راه

                                                
1. David Seamon. 



  
  
  
  
 1397 بهار، 4، شماره سومي، سال ا ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     136 

 ,Seamon. (»کند دهد، کاوش و توصیف می بوم را به یکدیگر پیوند می یک زیست

اسنلی هال، فرانسیس پارکر و . ر گدانشمندان بزرگ تعلیم و تربیت نظی) 16 :1993
کنند، چون معتقدند که  زیست طبیعی را توصیه می کلیفتون هاج، مطالعه درباره محیط

زیست و  مطالعه درباره محیط طبیعی به مقابله با پیامدهاي منفی شهرنشینی بر محیط
بنابراین ). 117: 1393 ،هانیگن(کند  گیري شخصیت شهروند اکولوژیک کمک می شکل

عنوان یک پدیده تاریخی، انسانی،  شهر تهران به نیازمند پدیدارشناسی مسئله کالن
  .اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و اکولوژیکی هستیم

شهر تهران از  روش این مقاله تحلیل نظري و محتوایی جایگاه کالن :شناسی روش
رکزیت ملی شهري در پیوند با نقش م ریزي و مدیریت یکپارچه مناطق کالن منظر برنامه

رویکرد اصلی ما در این . شهر تهران در ارتباط با سایر مناطق سرزمین ملی است کالن
ریزي باهدف رسیدن به شهر  هاي اصلی توسعه پایدار، مدیریت و برنامه بررسی مؤلفه
هاي اصلی پایداري، برخورد سیستمی و نهادي با موضوع  تأکید بر مؤلفه. پایدار است

شهر تهران در سطح  رار بر این موضوع است که ساماندهی کالنشهر تهران، اص کالن
ها و  شهري یا فراتر از آن نیازمند یک تغییر پارادایمی، تغییر در نگرش منطقه کالن

شهر تهران و اتخاذ رویکردهاي نوین براي رسیدن به  هاي برخورد با مسئله کالن روش
ها،  محتوایی از منابع نظري، مقاله براي انجام این تحلیل. شهر پایدار و اکولوژیک است

شهر  شده در کنفرانس ساماندهی کالن نامه و مجموعه مقاالت و مباحث مطرح پایان
  .شده است نظران استفاده تهران، مصاحبه و بحث گروهی با صاحب

شهر تهران، مدل  رسد در بررسی مسئله کالن به نظر می :مبانی و چارچوب نظري
بی مناسب براي تحلیل مسائل آن و نگرش جامع و یکپارچه تواند چارچو نورگارد می

دهد که در آن پیوند میان  این مدل چارچوبی سیستمی را نشان می. به وضعیت آن باشد
شده  ها یک جریان فرایندي دیده کنش آن هاي مختلف و کنش و برهم عوامل و مؤلفه

کنش  چگونگی برهم قدر مهم نیستند که شناخت هاي دقیق آن در اینجا، عنوان. است
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اقتصاددان اکولوژیکی، . متقابل این نیروها براي ایجاد تحول اجتماعی اهمیت دارد
که طی آن یک » 2همکاري تکاملی«مدل مؤثري از فرآیند ) 1994( 1ریچارد نورگارد
ها، دانش، سازمان و  ، ارزشنورگارد در دیدگاه. یابد، ارائه کرده است جامعه تحول می

هرکدام از این عوامل . یابند نی توأم با محیط طبیعی و تکنولوژي تحول میهاي انسا نظام
نموداري را که او ) 1(شکل . بر دیگر عوامل تأثیر گذاشته و همه داراي اهمیت هستند

  .دهد کرده، نشان می براي مدل خود تهیه
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  مدل فرایند همکاري تعاملی نورگارد - 1شکل
  

هاي مختلفی چون؛  تواند با اسم می نورگاردارچوب یک چارچوب نظري مانند چ
نامیده » یک رویکرد سیستمی«یا » فرآیند محور«، »اکولوژیکی»  ،»همکاري تکاملی«

ها مهم نیستند، آنچه مهم است، افزایش شناخت و آگاهی ما از این موضوع  نام. شود می

                                                
1. Richard Norgard. 
2. co- evolutionary. 

 دانش 

 ارزش

 سازمان

 تکنولوژي محیط
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تا بتوانند یک تغییر کنش دارند  است که چگونه عوامل مختلف با یکدیگر تبادل و برهم
  .اجتماعی را به وجود آورندساختاري یا 

تغییر ساختارهاي نهادي از طریق ایجاد قوانین جدید یا اصالح نهادهاي موجود در 
. رود ها به شمار می شهري عاملی مهم در اداره این مناطق و توسعه پایدار آن مناطق کالن

تواند  چون بلدیه یا شهرداري نمیآنچه روشن است ساختار سازمانی شهرهاي سنتی هم
شهري باشد، همچنان که نقش  الگوي سازمانی مناسبی براي اداره یک منطقه کالن

. یابد شهري اهمیت زیادي می نهادهاي مردمی و غیردولتی در مدیریت یک منطقه کالن
 - »1ساختاردهی«اي در ارتباط با  هاي اخیر به شکل گسترده و دیگران در دهه گیدنز

دهی و  هاي اجتماعی توسط قوانین و نهادها شکل ها سیستم ندهایی که از طریق آنفرآی
اند؛ دیگر پژوهشگران نهادگرا نیز بر این  آثاري را منتشر کرده - شوند دهی می سازمان

 Castells, Manuel 1996, 1997, 1998. Giddens, Antony. (اند موضوع تمرکز داشته

1984, 1994. Berger, petter and Thomas Luckmann 1996 (  
هاي زیادي براي تغییر  توانیم فرصت دهی درست نهادها، می از طریق سازمان

هر یک از این راهکارها از یک نقطه در نمودار . اجتماعی مثبت در بلندمدت ایجاد کنیم
یکی از نتایج . دهد آغازشده و سرانجام همه عناصر دیگر را تحت تأثیر قرار می نورگارد

شهري، این است که  رویکرد تحولی تکاملی یا اکولوژیکی نسبت به منطقه کالن چنین
دهی شوند که احتمال وقوع نتایج  توانند طوري شکل و سازمان ها می بافت و زمینه

زیست را در اولویت قرار  جامعه اکولوژیک، ظرفیت محیط. خوب را به حداکثر برساند
کنند،  آنچه این تغییرات ایجاد می. دهد شکل میداده، سازمان اجتماعی را متناسب با آن 

آن را ) 1998(2اسمیت. ج. چیزي که مارك. ظهور شکل جدیدي از شهروندي است

                                                
1. Structuration. 
2. Mark. J. Smith 
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. اند نامیده 3»محیطی شهروند زیست«آن را ) 2006( 2و دابسون بیل 1»شهروند اکولوژیک«
  )96: 1393 ،ساتن(

اه جامع و منسجم که گیري، یک نگ انداز بلندمدت براي تصمیم داشتن یک چشم
هاي  گیرد، زیرسوال بردن مدل ها، عالیق و رویکردهاي تحلیلی مختلف را دربر می رشته

سنتی رشد و پذیرش حد و حدودي براي این رشد، درك جدیدي از اهمیت مکان و 
ریزي محلی،  مشارکت فعال و کنشگرانه در بازسازي جامعه و محیط در قالب برنامه

ریزي براي توسعه پایدار را از دیگر رویکردهاي معمول  برنامههایی است که  ویژگی
توانند به جهت دادن دوباره  ها می گیري این طرز برخورد و موضع. کند متمایز می

هاي توسعه  منظور موردتوجه قرار دادن چالش ریزي به شکلی سازنده به هاي برنامه بحث
این دیدگاه افراد را تشویق ) 13: 1392جمعه پور .(شهري تهران کمک کنند منطقه کالن

هاي غالب گذشته نگاه و اندیشه  کند تا به مسائل به شکلی متفاوت نسبت به جریان می
فضاي «اند،  آن را بیان کرده) 2002(گونه که سوزان اوونز و ریچارد کاول  کنند، همان

 ها و ادراکات جدیدي از مفهوم خوبی ممکن است گفتگوي جدیدي که در آن برداشت
گذاري و  بر این اساس در سیاست) Oweans and Cowel 2002: 7. (»پرورانده شود

شهري تهران با رویکردي متفاوت از گذشته، نیازمند  گیري در مورد منطقه کالن تصمیم
. ریزي براي پایداري و فراهم کردن بستر مناسب براي آن است توجه به عناصر برنامه

 :اند از ترین این عناصر عبارت مهم

اي است که  ریزي پایدار در تالش براي ایجاد جامعه برنامه :انداز بلندمدت چشم
معموالً، اسناد . کند یابد و پیشرفت می تنها وجود دارد بلکه به سمت آینده بهبود می نه

که سیاستمداران  گیرند، درحالی ساله را در نظر می 20تا  5ریزي، یک افق زمانی  برنامه
را در نظر  ساله یعنی تا زمان انتخابات بعدي 4تا  1یک بازه زمانی محلی معموالً تنها 

                                                
1. Ecological citizenship 
2. Dobson Bell 
3. Environmental citizenship 
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که رفاه انسانی و نیاز است تري  هاي بلندمدت ریزي پایدار به دیدگاه در برنامه .گیرند می
. هاي آینده مورد مالحظه قرار دهند نسل با سال آینده 200یا  100، 50اکولوژیکی را در 

طور مشخص، چگونگی تأثیر  باشد برنامه ریزان، بهبه این منظور، ممکن است الزم 
تنها باید به سمت  افق زمانی نه. مدت بر اهداف بلندمدت را ارزیابی کنند اقدامات کوتاه

انداز  یک چشم. یافته و آن را در برگیرد آینده بلکه به سمت گذشته نیز گسترش
و تجمعی امروز و  بلندمدت به معناي توانایی نگاه و توجه کردن به تغییرات کوچک

اي  تشخیص چگونگی تعامل و تقویت متقابل این عوامل با یکدیگر براي ساختن جامعه
دهد که  این اصل به ما نشان می) Wheelers, 2004: 34. (پایدارتر در آینده است

تواند آثار درازمدتی در آینده داشته باشد،  گیري براي تهران در امروز می هرگونه تصمیم
به . بسیاري از مشکالت امروز پیامد تصمیمات و اقدامات گذشته استهمچنان که 

جاي برخورد مسئله محور  عبارت دگر نگاه فرایند محور به مسئله ساماندهی تهران به
  .ضروري است

اول . ریزي است این مفهوم داراي دو معنا براي برنامه :نگر انداز کل یک چشم
هاي مختلف در حوزه  وند دادن میان تخصصنگر به معناي پی انداز کل اینکه یک چشم

ریزي مانند تلفیق سه گروه  ریزي و همچنین تلفیق و یکپارچه کردن اهداف برنامه برنامه
نگر به معناي  انداز کل دوم، یک چشم. محیطی، برابري و اقتصادي است اهداف زیست

هایی است که  هریزي و جستجو براي یافتن را هاي مختلف برنامه مقیاس پیوند دادن میان
توانند در عمل یکدیگر  اي و محلی می هاي ملی، منطقه ریزي در مقیاس هاي برنامه تالش

ها ازجمله مسائلی است که معموالً تاکنون کمتر توسط  این. را تقویت کنند
 ,Cronon( »گرفته است گذاران، برنامه ریزان و مدیران شهري موردتوجه قرار سیاست

توان گفت که تهران برآیند عمل نیروهاي مختلف سیاسی،  یبا این نگاه م). 1991
. اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و فضایی در طی یک دوره زمانی طوالنی و تاریخی است

گیري ساخت و بافت کنونی سرزمین ملی و شهر تهران محصول آن  برآیندي که شکل
براي . ارکردهاستحل مسئله تهران نیز نیازمند نگرش کلی به این فرآیندها و ک. است
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تا . اي در سطح سرزمین هستیم ریزي منطقه ساماندهی تهران نیازمند رویکرد برنامه
توسعه نابرابر بین مناطق وجود دارد، تا زمانی که برخی مناطق محروم و بعضی 

ها به  ریزي مرکزي است و همه جریان گذاري و برنامه برخوردار هستند، نظام سیاست
هاي واقعی فعالیت و عملکرد  ماندهی تهران همیشه از جریانسا. شود مرکز ختم می

در همین راستا طرح تغییر پایتخت و ساماندهی مسائل . تر خواهد بود منطقه تهران عقب
شود، بدون  شهر تهران که هر از چند گاهی در محافل مختلف عمدتاً سیاسی مطرح می

 .رد شعاري و سیاسی داشته باشدتواند کارک نگاه فرایندي و تاریخی به موضوع، تنها می

فرد بودن  تأکید بر مکان، به معناي پرورش سالمت و منحصربه :توجه به مکان
تأکید بر مکان ) Friedman and Weaver, 1979. (هاي جغرافیایی خاص است مکان

اي است زیرا که فرآیندهاي  خصوص در حال حاضر داراي اهمیت و ضرورت ویژه به
شته دقیقاً در جهت عکس آن، بدون پیوند با ظرفیت توسعه در طی قرن گذ

این موضوع به معناي . اند ها، تاریخ، فرهنگ یا جامعه محلی، حرکت کرده اکوسیستم
هاي  ها و قابلیت نگاه آمایشی و اکولوژیک به توسعه سرزمین و توجه به محدودیت

 .شهر تهران دارد جغرافیایی و اکولوژیکی کالن

توسعه پایدار نیازمند ایجاد تغییرات بزرگ در  :سائلمشارکت فعال در حل م
هاي  باشد که تنها از راه تالش و کار جمعی در قالب نهاد شکل کنونی انجام کارها می

رویکرد ارتباطی و مشارکتی . مناسب با رویکرد ارتباطی و مشارکتی محقق خواهد شد
هاي مختلف اجتماعی  وهها و گر تواند عاملی براي درگیر کردن آحاد جامعه و بخش می

  .شهري و ساماندهی آن باشد و اقتصادي در فرایند توسعه منطقه کالن
در استانبول سعی بر ایجاد توافقی  UN Habitatدومین نشست  1996در سال 

ریزي  کارگیري دستور کار پایداري در برنامه که چگونه امکان به جهانی کرد مبنی بر این
بر ارتباط متقابل مسائل شهري و لزوم توجه  Habitatر دستور کا. شود شهري میسر می

بر این مبنا . ورزد هاي محیطی توسعه شهري پایدار تأکید می به جامعه و نیز جنبه
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شکل شهري متراکم، : اند شده نموضوعات ویژه پایداري شهري در این موارد بیا
مبیل، کاهش هاي حساس، کاهش استفاده از اتو بوم محافظت از فضاهاي باز و زیست

هاي انسانی قابل  آلودگی و تولید زباله، بازیافت و استفاده مجدد از مواد، خلق محیط
یابی مناسب،  صرفه و با مکان به محور، ساخت مسکن مناسب، مقرون زندگی و اجتماع

  . هایی براي سود حداقلی و توسعه اقتصاد محلی بهبود عدالت اجتماعی و فرصت
ایده اصلی اصالحات محیطی و انسانی بلندمدت را از  این لیست کامل نیست اما

هاي  اگرچه برخی از نگرانی. کند هاي ویژه، بیان می ریزي طریق طیف وسیعی از برنامه
هاي  محیطی تقریباً جدید هستند، بسیاري از عناصر این دستور کار در دیدگاه زیست
از قبیل ابنزر هاوارد، لوییز شود، متفکرینی  ریزي سنتی پیگیري می پردازان برنامه نظریه

هاي  مامفورد، جان جیکوبز، ایان مک هارد و کوین لینچ و تمامی کسانی که به روش
. اند اندازهاي شهري حساس محیطی و انسانی تأکید کرده گوناگون بر خلق چشم

ریزي پایداري که از جدیدترین نظریات  حال رویکرد بلندمدت و جامع برنامه بااین
ارائه ) 1997(وسیله برخی افراد مانند بیتلی و منینگ  شده است، به استخراج ریزي برنامه

بر این اساس برخورد ) Beatley, Timothy, and Kristy Manning. 1997. (شده است
شهري با توسعه متوازن نیازمند  سوي ایجاد کالن با مسائل شهر تهران و حرکت به

  .ایداري استریزي براي پ هاي برنامه کارگیري مؤلفه به
در سطح  :شهر تهران توصیف و تحلیل نظري وضعیت موجود مسئله کالن

ها و مسائل توسعه با توجه به روندهاي مشخص توسعه  شهر تهران، برخی از جنبه کالن
رویه محدوده شهر تهران، گسترش  توسعه بی. رسند تر به نظر می هاي اخیر مهم در دهه

شهري و لزوم ساماندهی مناطق حاشیه  طقه کالناي در سطح من شتابان مناطق حاشیه
ونقل و  رویه آن، رشد سرانه مصرف اتومبیل و الگوي حمل شهر تهران و توقف رشد بی

ویژه مسکن اجتماعی که یک بحران است و یکی از عوامل  دسترسی، مسئله مسکن به
رویه  مصرف بی. شود نابرابري فزاینده مابین مناطق مرکزي شهر و حومۀ شهرها می

زمین، آب و سایر منابع محیطی غیرقابل جایگزین که به تشدید توسعه نابرابر در سطح 
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سازمان و نهادهاي مدیریتی متناسب با منطقه نبود شوند،  شهري منجر می منطقه کالن
شهري، و تقسیمات سیاسی و اداري نامناسب که نابسامانی رشد و توسعه شهر  کالن

درصد  20شهري تهران با در برداشتن حدود  طقه کالنمن. کنند تهران را تشدید می
. داده است درصد واحدهاي صنعتی کشور را در خود جاي 40جمعیت کشور، حدود 

عنوان یک منطقه اجتماعی  شهري تهران به هاي منطقه کالن در توصیف ویژگی
أکید توان بر سه مفهوم اساسی تنوع، تمرکز و تعادل ت اکولوژیکی و تحلیل فضایی آن می

  :کرد
تواند  قابلیتی که می. رود هاي هر منطقه به شمار می اصل تنوع یکی از قابلیت :تنوع

شهري به شمار آید و در شرایط  عنوان یک فرصت اساسی براي توسعه منطقه کالن به
هاي مختلف از  تهران در زمینه. عدم برخورد مناسب با آن به یک تهدید تبدیل شود

هرچند وجود این تنوع در سطح منطقه در سایه رشد . ردار استدرجه تنوع باالیی برخو
هاي  سازي سازي و همسان رویه و غلبه فرهنگی شهر تهران تحت تأثیر یکسان بی

هاي توسعه  اجتماعی و فرهنگی قرارگرفته است، ولی همچنان این تنوع یکی از پتانسیل
 .رود شهر تهران به شمار می کالن

توان آن را حد بهینه  اي حدي از تمرکز که می ریزي منطقه از دیدگاه برنامه :تمرکز
حدي که مانند حد . کند اي فراهم می ترین شرایط را براي توسعه منطقه نامید، مناسب

با وجود این روشن است که نزدیک . بهینه جمعیت تعیین آن کار چندان آسانی نیست
مفهوم . مامی ابعاد منجر شودتواند به بهبود شرایط منطقه در ت شدن به این حد نیز می

. برد عنوان تمرکز نامتمرکز یا حد اعتدال تمرکز نام می از آن به 1میسرا. پی. اي که آر پایه
شهري تهران باالترین تمرکزهاي جمعیتی،  در منطقه کالن) 113: 1384جمعه پور (

باشت در ، تولید، مصرف، در کنار باالترین اناقتصادي فرهنگی، منابع انسانی، سرمایه
محیطی مانند آلودگی هوا، آب، زمین، نابودي منابع طبیعی و انباشت  مشکالت زیست

                                                
1. R.P. Misra 
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نشینی، نابرابري، بیکاري، اعتیاد،  هاي اجتماعی ازجمله حاشیه فزاینده در مسائل و آسیب
  .صورت یکجا در اختیارداریم را در کنار همدیگر و به... فرهنگی، ترافیک و

اي به خود  اي مفهوم تعادل، امروزه معناي گسترده نطقهریزي م در برنامه :تعادل
زیست  هاي طبیعی و تعادل در رابطه انسان با محیط گرفته است و از تعادل اکوسیستم

محیطی در  هاي اجتماعی، اقتصادي و زیست پیرامون به تعادل در تمام سطوح و جنبه
شی دو مفهوم تنوع و تواند اثربخ تعادل می. یافته است سطوح عمودي و افقی گسترش

همچنان که در صورت عدم وجود تعادل . تمرکز را در صورت وجود، افزایش دهد
در سطح . تواند تأثیر منفی خود را بر منطقه بیشتر نشان دهد مسئله تمرکز و تنوع می

هاي مختلف اکولوژیکی، جمعیتی،  شهري تهران عدم تعادل در جنبه منطقه کالن
عنوان یکی از وجوه  این عدم تعادل به. هاي بارز آن است یژگیاجتماعی و اقتصادي از و

هاي حاصل از عدم توسعه را آشکارتر و درجه نسبی  نیافتگی، نارسایی اساسی توسعه
این روند برشدت ناپایداري در اکوسیستم منطقه . سازد تر می فقر و محرومیت را عمیق

شرایطی . ري بیشتر سوق داده استسوي شرایط بحرانی و ناپایدا افزوده است و آن را به
تواند پیامدهاي اساسی اجتماعی و اقتصادي  که به دلیل تراکم جمعیتی باال در منطقه می

  .شهري و فراتر از آن در سطح ملی را به همراه داشته باشد در سطح منطقه کالن
مرور تحوالت تاریخی در  :شهر تهران تحلیل مفهومی و محتوایی مسئله کالن

اي جهت درك چگونگی  ریزي و ایجاد زمینه تواند در پایه شهر، می ریزي کالن برنامه
شناخت مسیر . گیري پایداري، مؤثر باشد اي با انجام و شکل ریزي منطقه ارتباط برنامه

نگري براي آن و در نظر گرفتن  حرکت شهر تهران از گذشته به اکنون، امکان آینده
. کند ریزي را فراهم می گیري و برنامه میمگذاري، تص سناریوهاي مختلف در سیاست

تهران نمود فضایی بیش از دو سده حیات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی ایران 
ریزي  برنامه. است و بسیاري از مسائل آن ریشه در سطحی فراتر از نقطه شهري دارند

چرا . گیرد می شهري به همین دلیل مورد تأکید قرار اي براي مدیریت نواحی کالن منطقه



   
  
  
  

 145...     ریزي براي پایداري و مدیریت  ارادایم نوین برنامهپ

گیري مناطق  اي به رشد شتابان شهرها و شکل ریزي منطقه گیري برنامه که اساساً شکل
مسئله مهاجرت . شهري، با مسائل و مشکالتی فراتر از نقطه شهري ربط دارد کالن

اي در پیرامون شهرهاي بزرگ، تغییر  گیري نواحی حاشیه رویه به نقاط شهري، شکل بی
  .اي هستند اي و فرا منطقه هاي پیرامونی، عمدتاً مسائل منطقه روابط شهر با حوزه

هاي شهري و روستایی در مقابل بلعیده شدن  مقاومت بسیاري از سکونتگاه
شدن به واحدهاي  ها در تبدیل وسیله شهر مرکزي عاملی براي تالش این سکونتگاه به

هاي جدید  هستهگیري  سکونتگاهی، اداري و سیاسی مستقل بوده است که باعث شکل
در چنین فرایندي حاشیه این شهرها . شهري شده است شهري و گسترش مناطق کالن

اي پیرامون شهر تهران مانند کرج،  گیري شهرهاي حاشیه شکل. شود تر از متن آن می مهم
. برشمردو غلبه حاشیه بر متن توان از این دسته  را می... شهریار، اسالمشهر، ورامین و

شهرهایی مانند تهران، تبدیل نواحی پیرامونی به حاشیه شهري  لت کالنضمن اینکه خص
اي و سرزمینی نیز این  در مقیاس فرا منطقه. شهري است ها به محدوده کالن و انضمام آن

ها  روند جاري است که به ماهیت رابطه مرکز و پیرامون و قدرت مرکزیت این کانون
ریزي و مدیریت منطقه  گیري، برنامه گذاري، تصمیم بنابراین سیاست. گردد برمی
هرچند تمرکز فزایندة . اي است اي و فرا منطقه شهري تهران، نیازمند نگاه منطقه کالن

اي را تحت سیطره  صورت منطقه شهري، توانایی تفکر به قدرت و اختیار نواحی کالن
  .قرار داده است

رشد و مراکز شهري هاي در حال  گرایی معموالً قربانی تضاد مابین حومه منطقه
ریزان و رهبران سیاسی بتوانند  اگر برنامه. است  شهري شده پیشرو در منطقه کالن

شهري بکار گیرند، پیشرفت به سمت  هاي پایدارتر و مؤثرتري در مناطق کالن دیدگاه
ازآنجاکه بسیاري از مشکالت کنونی در . رسد پایداري این مناطق ممکن به نظر می

هاي اساسی هستند، تحلیل ما برنشان دادن یک  حل نیازمند راهشهري  مقیاس کالن
بر . شهري استوار است چارچوب براي بکارگیري مفهوم توسعه پایدار در منطقه کالن

بایست همراه با نگاه بلندمدت، رویکرد  ریزي می طبق ماهیت مفهوم پایداري، برنامه
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ریزي  اصلی براي برنامه امید. جامع و یک تعادل محیطی، اقتصادي، اجتماعی باشد
بر رویکرد راهبردي بلندمدت، با تأکید بر موارد زیر  یافته پایدار، تکیه شهر توسعه کالن
  :است
 هاي مرتبط  مشی ها و خط اندازها، شاخص ها، چشم حمایت مستمر از برنامه

گذاران، تصمیم گیران،  شهري از طریق همگرایی بیشتر میان سیاست با مناطق کالن
انداز بلندمدت توسعه مناطق  امروزه در چشم :اي ریزان و مدیران شهري و منطقه برنامه
و “ هاي طبیعی پایدار بوم زیست”شهري با رویکرد توسعه پایدار، هدف ایجاد  کالن

هاي مدیریت  تحقق این اهداف از طریق ایجاد سیستم. شود تعریف می“ جوامع پایدار”
یوستگی، تعادل و هویت بخشی در سطح منطقه ریزي براي ایجاد پ یکپارچه و برنامه

هایی بر محور یک سیستم  دهی توسعه فیزیکی منطقه در درون گره شهري، سازمان کالن
ونقل عمومی در حال رشد، اسکان دادن رشد جمعیت جدید در درون مرز رشد  حمل

اي به کاربري  ، رویکرد کامل منطقه)Urban Growth Boundary(ساله  شهري بیست
هاي حساس درون منطقه، قدرت اعمال  بوم هاي طبیعی و زیست اضی، حفاظت محیطار

گرایی محلی و بازنگري در تقسیمات سیاسی و اداري براي اجرایی  تغییرات در منطقه
تواند به ایجاد اجماع و توافق  انداز می این چشم. شود اي دنبال می هاي منطقه کردن برنامه

  .شهر، منجر شود توسعه پایدار کالن ها براي گیري نظر بر روي جهت
 اي قوي متناسب با مناطق  ایجاد نهادهاي سازمانی و مدیریتی منطقه
هاي  توسعه سازمان :شهر شهري، با حد و حدود اختیارات متناسب با کالن کالن
نهاد براي گسترش دامنه  شهري داوطلبانه و مردم هاي کالن اي مؤثر و سازمان منطقه

العاده  ترین ویژگی فوق مهم. نیازهاي این مناطق بسیار اهمیت دارند خدمات هماهنگ با
ها، توانایی شکل دادن فرم فضایی منطقه، هماهنگ کردن کاربري زمین با  این سازمان

اي، و نشان دادن مسئله عدالت و  زیست منطقه هاي محیط ونقل، انجام فعالیت حمل
وسیله  توانند به صورت بالقوه می ها به نکند که این سازما اورفیلد اشاره می. مسکن است
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اي  هاي حومه تر شهر با بخش هاي مرکزي قدیمی هاي سیاسی مابین بخش ایجاد ائتالف
برند  اي جدید رنج می هاي حاشیه هاي حومه درونی، که هر دو بخش از افزایش ناحیه

  .)Wheeler 2000:136(موردحمایت قرار بگیرند 

شهري حکومتی  هاي کالن که آیا سازمان اینچندین عامل به مشخص کردن 
ترین عامل حمایت سطوح باالتر دولتی  مهم. کنند توانند مؤثر باشند یا نه کمک می می

هاي خاص  اي در سراسر حوزه هاي منطقه عامل دیگر اختیار قانونی سازمان. است
له مهم این هاي توانمندساز پایه، یک مسئ فراي این عامل. شهري است ریزي کالن برنامه

اي  هاي منطقه است که آیا مرزهاي مناسب براي اختیارات و عملکرد سازمان
شده است یا نه؟ مرزهاي گسترده معموالً براي مدیریت رشد و اهداف عدالت  مشخص

شهر تهران با آن روبرو است اصوالً  اند، بخش مهمی از مشکالت و مسائلی که کالن الزم
گیري و مدیریت در شهر و حوزه  هاي تصمیم مانناشی از عدم هماهنگی بین ساز

شهري را آشکار  هاي مدیریت منطقه کالن پیرامون شهري است که خأل وجود سازمان
گونه نظارت یا کنترلی بر محدوده  شهر تهران هیچ ساختار موجود مدیریت کالن. کند می

  .پیرامونی شهر ندارد
 هاي مختلف  کنشگران و گروهریزي مشارکتی، ایجاد اجماع نظر در بین  برنامه

مشارکت عمومی در  :و فرایندهاي بلندمدت پرورش عمومی و آموزش اجتماعی
منظور تحقق اهداف  به. شهري به دالیل متعددي مهم است ریزي مناطق کالن برنامه

زیست شهري،  ریزي محیط دموکراتیک، بکار بردن دانش و تجربه شهروندان در برنامه
مشارکت . وپرورش عمومی ضرورت دارد گاهی و آموزشترویج و توسعه سطح آ

راه  طور بالقوه یک سازي توافق محور، به اي بر تصمیم عمومی گسترده و تأکیدهاي منطقه
ریزي  برنامه). Wheeler, 2000:138(ریزي پایداري است سوي رویکرد برنامه مفید به

هاي محلی  ها و ائتالف نمشارکتی هدفمند در بهبود اهداف مرتبط به پایداري، با سازما
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هاي مورد توافق  تواند اطمینان دهد که برنامه در ارتباط است و این ارتباط می
  .یافته و در عمل اجرا شوند توسعه
 اي در سطح ملی و لزوم توجه بیشتر به  توجه به نابرابري و عدم تعادل منطقه

  .نیافته و کاهش فاصله نابرابري توسعه مناطق محروم و توسعه
 هاي تمرکززدایی و تغییر جهت  هش سطح تمرکز از طریق اجراي سیاستکا
  .هاي جمعیتی، منابع و سرمایه با راهبرد تمرکز غیرمتمرکز جریان

عنـوان   همۀ ما چه بـه  انداز راهبردي است که در آن آنچه ضروري است، یک چشم
وسـعۀ شـهري   هایی براي بـه وجـود آوردن ت   به دنبال راه  ریزان و چه شهروندان، برنامه

هـا، جامعـه و    پایدارتر از طریق اصالحات و پیشرفت تدریجی در نهادها، دانش، ارزش
ریزي پایداري، بر اقدامات هماهنگ در  تأکید برنامه. ورسوم، محیط فیزیکی باشیم آداب

خود کافی  خودي ریزي به اقدامات مربوط به هیچ سطح برنامه. هاي مختلف است مقیاس
یک . کننده در تمام سطوح ضروري است ز اقدامات متقابالً تقویتنیست؛ یک مجموعه ا

ریزي پایداري، باید یک رویکرد بلندمدت باشد؛ زیـرا کـه    رویکرد استراتژیک به برنامه
تواند این باشد که در یک دورة  افتد و مؤثرترین کار می سرعت اتفاق نمی تغییر، اغلب به

کننده  ي را به وجود آوریم که بتواند پشتیبانیزمینه و بافت ساختار تاریخی و نسلی، پیش
  .هاي بعدي باشد اقدامات مثبت در دهه

تـر و مـؤثرتر در ارتبـاط بـا ابعـاد فضـایی و کالبـدي         برخی از راهبردهاي اساسی
تـر و ارتقـاء کیفیـت     براي تغییر وضعیت موجود بـه شـرایط مطلـوب    ،شهر تهران کالن

عنـوان   که درخـور مقـام و جایگـاه ایـن شـهر بـه      اي  گونه شهر تهران به زندگی در کالن
پایتخت ایران اسالمی باشد، بر اساس تحلیل محتواي منابع نظري و تجربی این حـوزه  

  :بندي و بحث قرارگرفته است در زیر مورد جمع
  تغییر در نگرش به شهر و مسائل شهري و ایجاد ساختار سازمانی و مدیریتی

روشن است شناخت نسبت به شرایط موجود، آنچه  :شهري متناسب با مناطق کالن
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تواند رسیدن به وضعیت مطلوب را  تنهایی نمی هاي شهر به ها و محدودیت پتانسیل
تر نحوه نگرش به موضوع شهر و مسائل  کننده تر و تعیین عامل مهم. تضمین نماید
ریزي، طراحی و مدیریت  نگرش انتزاعی به شهر و مسائل شهري و برنامه. شهري است

هري بر مبناي چنین نگرشی ناکارآمد بوده و در عمل ناکارآمدي خود را نشان داده ش
شهر یک واقعیت سیستمی است و در عمل فرآیندهاي اجتماعی، اقتصادي، . است

بنابراین اولین قدم . فضایی و کالبدي یک عینیت یکپارچه و فرآیندهاي سیستمی هستند
قوانین . ه شهر و مسائل شهري استاصالح نگرش مدیران و تصمیم گیران شهري ب

سیستمی در مورد شهر نیز جاري است و مدیران، برنامه ریزان و تصمیم گیران شهري 
نگاه سیستمی به . ها در مورد شهر باید توجه داشته باشند به قوانین سیستم و شمول آن

  .شهر نیازمند ساختار سازمانی و قوانین شهري متناسب با آن است
 دهد  روند کنونی در شهر تهران نشان می :م شهر و منطقه شهريتعادل در سیست

که سازوکارهاي سیستم شهري در بازتولید ساخت کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و باز 
عدالتی  کنند که سبب نابرابري و بی توزیع درآمد، در شرایط فعلی به نحوي عمل می

معکوس نشود یا اصالح و  اگر این گرایش. شوند بیشتر و عدم تناسب فضایی بیشتر می
طور که پیداست به سمت تعارض و عدم  کنترل مؤثري بر روند آن اعمال نگردد، آن

 .تعادل شدیدتر و ناپایداري بیشتر پیش خواهیم رفت

بر این اساس موارد زیر راهکارهاي مناسب در دستیابی به تعادل فضایی، کالبدي، 
  .رسند شهري تهران به نظر می نمحیطی در منطقه کال اجتماعی، اقتصادي و زیست

 ها و نابرابري در این  ایجاد تعادل اجتماعی و اقتصادي و کاهش عدم تعادل
  شهري تهران، زمینه براي بهبود وضعیت منطقه کالن

  ایجاد تعادل کالبدي در سطح شهر، بین فضاهاي باز و بسته، فضاهاي
هاي  مختلف و تراکمهاي  شده و نشده، فضاهاي عمومی و خصوصی، کاربري ساخته

  مختلف در سطح شهر،
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 شهري و تعادل  هاي مختلف در سطح منطقه کالن ایجاد تعادل میان فعالیت
  عملکردي میان مرکز و حاشیه شهري

 هاي  ساخت و توجه به ظرفیت ایجاد تعادل بین محیط طبیعی و محیط انسان
 .)Beatley, Timothy. 1995( شهر اکولوژیکی منطقه کالن

 در جامعه اکولوژیک بر مناسبات متقابل مردم و  :تماع اکولوژیکسیستم اج
عنوان یک سیستم  شود و اگر بخواهیم شهر را به زیست طبیعی شهر تأکید می محیط

اکولوژیکی در ارتباط با فضاي فیزیکی و کالبدي آن بررسی کنیم، الزم است  - اجتماعی
هاي  عوامل اقلیمی و محدودیتشکل زمین، ساخت زمین، : هاي محیطی مانند که بر داده

  .محیطی تأکید شود
 شهر تهران از سطح کالن  ریزي در کالن گیري، مدیریت و برنامه هرگونه تصمیم

هاي محیط طبیعی  تا خرد در وهله اول باید با توجه به شرایط اکولوژیکی و قابلیت
  .محدوده جغرافیایی شهر باشد

 اي  مین و منابع آب توجه ویژهدر توسعه شهر و رشد آن، باید به محدودیت ز
هاي این عوامل بطور  شهر محدودیت بخصوص که با گسترش منطقه کالن. شود

مدیریت کاربري منابع محدود زمین و آب و خارج ساختن آن . شود روزافزون بیشتر می
زیست  کاالیی شدن منابع غیرقابل جایگزین محیط. از چنگال سوداگران الزامی است

برداري  هاي بهره وجه بیشتر به نحوه استفاده از این منابع بر اساس روشطبیعی نیازمند ت
  .پایدار است
 در ) هوا، حرارت، صوت، خاك و آب(هاي محیطی  براي کاهش آلودگی

زیست پذیر با کیفیت، توجه به شرایط اکولوژیکی و  شهر تهران و ایجاد محیط کالن
  .ناپذیر است عمل در چارچوب آن اجتناب

 هاي  و پایداري کالنشهرتهران مستلزم توجه به محدودیت تداوم رشد
این . زیست طبیعی مانند محدودیت آب، زمین، خاك و پوشش گیاهی است محیط

ها تغییر در الگوي مصرف و نحوه برخورد با منابع طبیعی، مدیریت بهینه  محدودیت
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الزامی  رشد و گسترش شهري در ارتباط با محیط طبیعی، زمین، آب، خاگ و گیاه را
 .سازد می

 شهري تهران و  هاي طبیعی منطقه کالن ریزي در جهت حفظ جاذبه برنامه
تواند  هاي موجود در این زمینه مانند توسعه اکوتوریسم شهري می استفاده از پتانسیل

 .شهر تهران باشد هاي محیطی کالن راهکاري در جهت استفاده مناسب از قابلیت

 این راهبرد  :مراتبی زمانی و فضایی سلسلهتمرکز غیرمتمرکز یا ساختار سا
شهري  بیانگر توجه به سطح جدیدي از تمرکز و عدم تمرکز در سطح شهر، منطقه کالن

گیري، مدیریتی،  مراتب تصمیم هاي مختلف سلسله در حوزه. و سطح سرزمین است
ي هاي مادي و معنو مراتب سکونتگاهی، توزیع جمعیت، فعالیت، منابع و سرمایه سلسله
در  centric – concentricبنابراین باید به دنبال الگویی از تمرکز غیرمتمرکز یا . است

شهر  هایی از مراکز شهري که با ایجاد کالن ایجاد سلول. شهر تهران بود توسعه کالن
اي ضمن حفظ انسجام شهري بتوانند تمرکز را در سطح مطلوب ایجاد کرده و  چندهسته

  .اي نامطلوب آن بکاهنداز تمرکز شدید و پیامده
  راهبرد منطقه شهري(city region) در طی چند دهه گذشته  :شهر یا کالن

عنوان عصر پسامدرن یا  تحت تأثیر تحوالت عمومی جامعه بشري که معموالً از آن به
هاي انسانی وارد یک  شود، شکل سکونتگاه برده می سازمان نام داري بی عصر سرمایه

ازجمله . شود هاي مختلف را شامل می این تحوالت عرصه. ه استمرحله تغییر کیفی شد
شهرها و تحول در ساختار فضایی  تحول در بنیادهاي اقتصادي، اجتماعی کالن

برآیند همه این تغییرات پیدایش نوعی سکونتگاه وسیع و پیچیده است که . شهرها کالن
مراتب نیست، بلکه  سلسلهپیرامون و  –ازنظر فضایی متکی بر مرکز واحد و روابط مرکز 

این پدیده . کند اي عمل می صورت یک مجموعه پراکنده، چندمرکزي و شبکه بیشتر به
شهراست و در  تر از کالن شود که مفهومی وسیع نوین با عنوان منطقه شهري خوانده می

یا ) مگاالپلیس(مدت باید به ایجاد منطقه شهري با محوریت تهران  ق زمانی طوالنیاف
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شهر و  هاي اصلی کالن در جدول زیر مؤلفه. فکر کرد) متروپلیس(شهر تهران  کالن
  .صورت خالصه آمده است منطقه شهري به
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  منطقه –شهرهاي متمرکز و الگوي شهر  مقایسه دو الگوي کالن

  ها منطقه –شهر   شهرهاي متمرکز کالن  موضوع

  
کارکردهاي 

 اصلی

 ملی –اي  کارکرد در مقیاس منطقه - 

 ید صنعتی و تجارت کاالمرکز تول - 

 مرکز انباشت سرمایه و ثروت - 
 کانون اداري و سیاسی - 

  تأکید بر بازتولید ثروت و توسعه  - 

 کارکرد در مقیاس جهانی -

 کانون فناوري، خدمات برتر گردشگري -

و  اوريکانون انباشت سرمایه، دانش، فن -
 اطالعات

 کانون اداري، علمی، فرهنگی و ارتباطات -

  زیع ثروت و توسعهتأکید بر باز تو  -
  
  
  

 ساختار فضایی 

 الگوي شعاعی و مداري - 

 مراتبی روابط سلسله - 
 )پیرامون–مرکز (    

 رشد تک مرکزي و اقماري - 

 ها اختسهاي ارتباطی وزیر تمرکزراه - 

  مرزها و تقسیمات مشخص کالبدي   - 

 اي و شبکه اي چند هستهالگوي  -

 اي و تعاملی روابط شبکه -
 توسعه چندمرکزي و چندبخشی -

 ها ها و زیر ساخت توزیع راه -

  پویایی مرزها و تقسیمات فضایی -

  
  

ریزي  برنامه
 مدیریت

ریزي درمقیاس مرکز و حوزه  برنامه - 
 نفوذ

 ریزي و مدیریت متمرکز برنامه - 

 فضایی –ریزي جامع کالبدي  برنامه - 

 مدیریت شهري و بخشی - 
  جدایی توسعه شهري و روستایی   - 

 قهمنط –ریزي در مقیاس شهر  برنامه -

 ریزي مشارکتی و محلی برنامه -

 جانبه ریزي راهبردي و همه برنامه -

  اي و فرابخشی مدیریت منطقه -

     یییکپارچگی توسعه شهري و روستا  -

  )128: 1387 جمعه پور محمود: (منبع
  

هاي کارکردي،  شهري و تعیین مناسب محدوده دهی مناسب فضاي کالن سازمان
تواند برخی از اهداف فضاي  و منطقه شهري میهمسایگی و همجواري، در سطح شهر 

کالبدي را در سازگاري با ابعاد اجتماعی و ایجاد فضاي زندگی با کیفیت مناسب مانند؛ 
محیطی  دسترسی، هویت، ارتباط با پیرامون، محله مداري، منطقه مداري و امنیت زیست
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. فراهم نماید را) Putnam, Robert D. 1998(و ) Carolyn Stone 2008(و اجتماعی 
یابی  هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی حاصل از سازمان با توجه به تنوع و تفاوت

آید،  هاي مختلف همسایگی بوجود می فضاي شهري که بر اساس همجواري گروه
تر، از  تر انگیزه بیشتري براي اقدام دارند و با داشتن هویت مشخص هاي کوچک محله

بر این اساس منطقه . یه باالتري نیز برخوردارندهویت اجتماعی و فضایی و سرما
هاي  هاي شهري متعدد با کارکردها و هویت ها و هسته شهري متشکل از سلول کالن

مستقل خواهد بود که در پیوند با هم، کلیت و هویت یکپارچه منطقه شهري را تشکیل 
  .دهند می

اي  گونه کنونی بهسرعت تغییرات و فشردگی زمان و مکان در شرایط : گیري نتیجه
است که ما هرروز با مسائل جدیدي روبرو هستیم که در نوع خود براي اولین بار با 

زمانی که دیگر گذشته چراغ راه «به قول الکساندر دو توکویل . کنیم ها برخورد می آن
در این شرایط ما نیازمند شناخت . »دارد ها گام برمی آینده نیست، ذهن در تاریکی

شهر در نوع  کالن. تر براي مشخص کردن مسیر آینده هستیم هاي عمیق حلیلتر و ت دقیق
خود در کشور ما و بسیاري از جاهاي دیگر یک پدیده جدید است که سابقه شهرنشینی 

بعدي و  آنچه روشن است نگاه تک. اي را نداشته است هاي اخیر چنین تجربه ما تا سال
هاي زیستی، فیزیکی،  ماهیت سیستم عنوان یک پدیده با شهر به جزءنگر به کالن

. کننده ابعاد پیچیده آن در عین کلیت و یکپارچگی باشد تواند منعکس اجتماعی نمی
شهر تغییر در نگرش و شیوه برخورد در  بنابراین اولین نکته در برخورد با کالن

شناختی و کالبدي فارغ از بینش  هاي بوم تحلیل. شناسی این پدیده است شناخت
چنانکه . شهري هستند هاي مناطق کالن شناختی، ناتوان از پرداختن به بحران جامعه

گوید؛ اگر مسائل محیطی را داراي بار اجتماعی بدانیم، در این  می) 1999(فوستر 
شناختی است که به درك بهتر رابطه متابولیک  صورت تحلیل آن نیازمند تحلیل جامعه

شهر  بندي محدوده منطقه کالن ندي و پهنهمنطقه ب. کند شهر و محیط پیرامون کمک می
ها، مدیریت کاربري زمین، تعیین  منظور جلوگیري از تداخل نامناسب کاربري به
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هاي سکونتگاهی در  اي منسجم از سلول هاي استقرار عملکردها، ایجاد شبکه عرصه
سطح منطقه، توجه به مفاهیمی همچون روابط اجتماعی، اقتصادي، تعادل، برابري، 

یت، هویت و مشارکت اجتماعی در سطح مناطق شهري و پیرامون شهري اهمیت امن
بندي و منطقه بندي شهر و استفاده از مشارکت  توجه به این ابعاد در هرگونه پهنه. دارد

اي از راهبردهاي  بنابراین توجه به مجموعه. مردم براي اعتباربخشی به آن ضروري است
اقتصادي و نهادي براي  - لبدي، اجتماعیکا - محیطی، فضایی زیست - اکولوژیکی

ما نیازمند تغییر پارادایمی در . شهر تهران ضروري است ساماندهی و توسعه پایدار کالن
شهري تهران  ریزي براي توسعه متعادل و اکولوژیکی منطقه کالن مدیریت و برنامه

  :زیر تأکید دارد شده بر موارد در این راستا تغییر پارادایم بر اساس مباحث انجام. هستیم
 شهري و ایجاد ساختار  شهر و موضوعات کالن تجدیدنظر در نگرش به کالن

  سازمانی و مدیریتی متناسب با آن،
 هاي مرتبط با  مشی ها و خط اندازها، شاخص ها، چشم حمایت مستمر از برنامه

مه گذاران، تصمیم گیران، برنا شهري از طریق همگرایی بیشتر میان سیاست مناطق کالن
 اي، ریزان و مدیران شهري و منطقه

 اي قوي متناسب با مناطق  ایجاد نهادهاي سازمانی و مدیریتی منطقه
 شهر، شهري، با حد و حدود اختیارات متناسب با کالن کالن

 دهی فضاي  گذاري و مدیریتی براي سازمان ایجاد دو سطح سازمان سیاست
رتمند، براي تأمین خدمات و شهري؛ یکی سطح سازمان کامالً متمرکز و قد کالن

دهی فضایی در سطح کالن، منطقه شهري و فرا شهري با تأکید بر تمرکز و  سازمان
هاي محلی با تأکید بر عدم تمرکز و خودمختاري محلی و خودگردانی  دیگري سازمان

 .نهاد هاي محلی و مردم وسیله سازمان به

 سجام در بین کنشگران ریزي مشارکتی با هدف ایجاد هم پیوندي و ان برنامه
دهی مشارکت مردمی با هدف ایجاد فضاي زیستی با کیفیت مناسب و  مختلف و سازمان

 شهري، جامعه و شهروند اکولوژیک در سطح منطقه کالن
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 هاي  ساخت و توجه به ظرفیت ایجاد تعادل بین محیط طبیعی و محیط انسان
شکل زمین، ساخت : ی مانندهاي محیط شهري و تأکید بر داده اکولوژیکی منطقه کالن

 شهري، گذاري و توسعه منطقه کالن زمین، عوامل اقلیمی، آب و زمین در سیاست

 اي در سطح ملی و لزوم توجه بیشتر به  توجه به نابرابري و عدم تعادل منطقه
نیافته و کاهش فاصله نابرابري در سطح ملی و در مرکز و  توسعه مناطق محروم و توسعه

 .شهري النحاشیه محدوده ک

همه  انداز راهبردي است که در آن در نهایت آنچه ضروري است، داشتن یک چشم
هایی براي توسعه شهري پایدار از طریق  شهري به دنبال راه اجزاء و عناصر کالن

زیست  ها، جامعه، شهروندان و محیط اصالحات و پیشرفت تدریجی در نهادها، ارزش
  .شهري باشند طبیعی منطقه کالن
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  ابعمن
یافتگی روستاهاي استان تهران و مهاجرت به  رابطه بین سطح توسعه. )1386( .جمعه پور، محمود -

، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی 3، شماره فصلنامه روستا و توسعهشهر تهران، 
 .وزارت جهاد کشاورزي

، مرکز مطالعات نبررسی ابعاد اجتماعی کالبدي و معماري شهر تهرا. )1387( .جمعه پور، محمود -
 .ریزي شهر تهران و برنامه

انتشارات  :، تهراناي ریزي محیطی و پایداري شهري و منطقه برنامه. )1392( .جمعه پور، محمود -
 .سمت

صادق صالحی،  :، ترجمهزیست شناسی محیط درآمدي بر جامعه. )1392(. ساتن، فیلیپ دبلیو -
 .تهران، انتشارات سمت

صادق صالحی، انتشارات سمت، : ، ترجمهزیست شناسی محیط عهجام. )1393( .هانیگن، جان -
 .دانشگاه مازندران

محمود جمعه پور و شکوفه احمدي،  :، ترجمهریزي براي پایداري برنامه. )1393( .ویلر، استفان -
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