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چکیده
هدف از این نوشتار ،بررسی رویکرد «نومنطقهگرایی» و تبیین امکان کاربرد آن در نظام مدیریت
فضایی ایران است .از این رو ،ابتدا مشکالت نظام مدیریت فضایی ایران در سه زمینة مرتبط با
ظرفیتهای مناسب در بین مدیران ،کارشناسان و شهروندان ،نظام مدیریتی کشور (مدیریت و
برنامهریزی فضایی و بخشی) و مدیریت یکپارچة فضایی تحلیل شده و جایگاه هریک از طرحها و
برنامهها و نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر در سطح منطقهای بررسی شده است .سپس با توجه به
نتایج بررسی ،محدودههای فضایی که در سطح منطقهای تحت پوشش طرحها و برنامههای موجود
قرار نمیگیرند ،شناسایی شده و نارساییهای قانونی مرتبط با آن تحلیل شده است .در ادامه،
رویکرد نومنطقهگرایی تشریح شده و با مطالعة ابعاد و همچنین زمینههای قانونی آن ،امکان کاربست
نومنطقهگرایی در نظام مدیریت فضایی ایران بررسی شده است .یافتهها بیانگر آن است که این
رویکرد برای حل بسیاری از نارساییهای کنونی توسعة منطقهای ،و نیز مواردی همچون تعادل-
بخشی ،بهرهبرداری بهینه و همافزایی منابع ،راهگشاست .همچنین نشان داده شده است که بنا بر
ماهیت رویکرد نومنطقهگرایی ،میتوان از آن برای استفاده و تقویت مزیتهای رقابتی مناطق کشور
بهره برد .بهکارگیری رویکرد نومنطقهگرایی در نظام مدیریت فضایی ایران ،مستلزم آن است که از
یک سو محدودهای جدید در سطح منطقهای برای آن تعریف شود و از سوی دیگر ،الزامات قانونی
مدیریت یکپارچة فضایی در این محدوده ،در نظام تقسیمات کشوری پاسخ داده شود .این رویکرد را
میتوان برای رسیدن به اهداف گوناگون اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و زیستمحیطی و در
سطوح مختلف از مقیاس درونکشوری تا فراملی و با مشارکت همة بازیگران (از قبیل دولتی و
غیردولتی) از طریق نهادها به صورت توأم ،پایین به باال و باال به پایین ،در نظر گرفت.

کلیدواژهها :تقسیمات کشوری در ایران ،توسعة منطقهای ،حکمروایی شایسته ،نظام مدیریت
فضایی ایران ،نومنطقهگرایی.

 .1این مقاله برگرفته از پایاننامة کارشناسی ارشد نگارندة دوم تحت عنوان «امکانسنجی بهکارگیری رویکرد نومنطقهگرایی در برنامهریزی
فضایی منطقهای در ایران» به راهنمایی نگارندة اول در دانشگاه شهید بهشتی است.
Email: sarrafi53@yahoo.com
* نویسندة مسئول02129902618 :
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مقدمه
نظام مدیریت فضایی ایران فاقد یکپارچگی و در نتیجه کارایی و هماهنگی الزم است .رفع این کمبود با چالشهایی در
زمینة وجود ظرفیتهای مناسب در میان مدیران ،کارشناسان و شهروندان در نظام مدیریتی کشور (مدیریت و برنامهریزی
فضایی و بخشی) و مدیریت توسعة فضایی روبهروست که به نارساییهایی در توسعة متعادل منطقهای منجر شده است
که خود ،به رویکردی مناسب و همچنین بهکارگیری و تقویت مزیتهای رقابتی مناطق کشور و نیز بهرهبرداری بهینه و
همافزایی منابع نیازمند است .همچنین هنگامی که منابع سطح ملی کاهش یابد یا پاسخگوی نیازهای روزافزون جامعه
نباشد ،ضرورت اتکای بیشتر به منابع منطقهای آشکارتر میشود که در این گذار ،نظام مدیریت فضایی کشور باید امکان
بروز رویکردهای نوین منطقهای را فراهم آورد .در این مورد ،رویکرد منطقهگرایی ،بسیج بهتری از منابع منطقهای را نوید
میدهد که در این نوشتار دربارة آن بحث شده است.
مشکالت طرحها و برنامهها و نظام مدیریت فضایی منطقهای ایران را میتوان در سه گروه طبقهبندی کرد (جدول.)1
گروه اول مشکالتی است که فارغ از بحث فضایی -منطقهای ،به زمینهها و ظرفیتهای جامعه در بین مدیران،
کارشناسان و شهروندان مربوط میشود .گروه دوم ،مشکالتی است که به نظام مدیریتی کشور برمیگردد (شامل مدیریت
و برنامهریزی فضایی و بخشی) و گروه سوم ،مشکالت نظام مدیریت فضایی است که البته بحث اصلی این مقاله نیز با
تأکید بر گروه سوم ،در پی ارائة پیشنهادهایی برای کارایی و بهبود نظام مدیریت فضایی ایران است.
جدول  .1مشکالت و چالشهای نظام مدیریت فضایی منطقهای در ایران

نبود زمینهها و ظرفیتهای مناسب جامعه در بین
مدیران ،کارشناسان و شهروندان

ضعف نظام مدیریتی کارآمد کشور
(مدیریت و برنامریزی فضایی و بخشی)

نبود نظام مدیریت یکپارچة فضایی
کشور

مأخذ :نگارندگان

مشکالت و چالشهای نظام مدیریت فضایی -منطقهای ایران در گروه اول (زمینهها و ظرفیتهای جامعه در بین
مدیران ،کارشناسان و شهروندان) شامل موارد زیر است:
 «نبود فرهنگ برنامهریزی و برنامهپذیری در سطوح مدیریتی کشور» و همچنین «بیتوجهی به آموزششهروندان ،مدیران و کارکنان نهادهای خدماترسان» (تقوایی و تاجدار )47 :1388 ،از عوامل مهم ناکارآمدی مدیریت
نظام فضایی کشور است .پیش از انقالب نیز طرحها و برنامهها با دخالت متمرکز سیاسی بهدرستی اجرا نمیشد.
کارشناسان ارشد گروه مشاورة هاروارد دربارة این موضوع به این جمعبندی رسیدند :سیاست ایرانی ،ضد برنامهریزی است
و کوشش برنامهریزی کالسیک با وضعیت کنونی کار نخواهد کرد (صرافی.)80 :1377 ،
 «نظام اطالعات شهری ناقص و نابهنگام» و «قوانین و مقررات کهنه ،مبهم و ناهمپوشان» (آخوندی و دیگران، ،)6 :1385از دیگر عواملی است که نظام مدیریت فضایی ایران را با چالش همراه ساخته است .نظام آماری کشور تاکنون
هیچگاه برنامههای مدرنی برای تولید آمار نداشته است که با تشخیص نیازهای آماری مصرح در قانون سال  1353تهیه
شده باشد و در آن ،نظام آماری ،روش تولید آمار ،سطح جغرافیایی ،دورة زمانی تولید و سازمان تولید کنندة آنها به
روشنی بیان شده باشد (نوابپور.)298 :1378 ،
 «نیروی انسانی ضعیف و ناکارآمد» از دیگر عوامل ناکارآمدی نظام مدیریت فضایی ایران است (آخوندی ودیگران .)6 :1385 ،طرحها و برنامههای تهیه شده نیز اغلب با تأثیر سلیقه و خواستههای کارفرمای اصلی ،از اهداف
اصلی برنامه فاصله میگیرد .بیتوجهی مشاوران تهیهکنندة برنامه نیز به لزوم مشارکت کارشناسان متخصص ،به ضعف
برنامهها و ایجاد اختالل در مدیریت نظام فضایی منجر میشود (سیفالدینی و پناهندهخواه.)95 :1389 ،
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گروه دوم مشکالت و چالشهای نظام مدیریت فضایی -منطقهای ایران یعنی نظام مدیریتی کشور (مدیریت و
برنامهریزی فضایی و بخشی) شامل موارد زیر است:
 «تکیه بر ساختارها و نهادهای متمرکز و غیردموکراتیک و بیتوجهی به نهادهای عمومی و مدنی» و تداومرویکرد «برنامهریزی متمرکز ،بخشی و از باال به پایین» و «تمرکزگرایی سیاسی – اداری» که به آشفتگی در نظام
مدیریت فضایی ایران منجر شده است (اللهپور و دیگران .)14 :1390 ،نظام اجرایی کشور ،ماهیتی دوگانه (دولتی-
عمومی و انتصابی -انتخابی) دارد .همچنین به دلیل ساختار متمرکز و یکپارچة دولت ،نقش مقامات دولتی در ادارة امور
کشور ،مؤثرتر و قویتر است و نهادهای انتخابی دارای قدرت اجرایی عمدتا محدود به شهر و روستا هستند .در سایر
سطوح ،اگرچه نهادهای انتخابی وجود دارند ،اما اقتدار مؤثری ندارند که از جملة علل آن میتوان به نبودن قوة اجرایی
متناظر برای آنها و انتخاب غیرمستقیم از سوی شوراهای فرودست اشاره کرد (آخوندی و دیگران .)7 :1386 ،طرحهای
منطقهای در سطوح میانی (ناحیهای و شهرستان) عمدتا ماهیت بینبخشی و فضایی دارند؛ در حالی که پس از تهیه ،به
دستگاههای بخشی مربوط ابالغ شدهاند و اغلب به دلیل نبود ظرفیت و قوانین الزامآور برای اجرا و نظارت بر آنها توسط
سازمانهایی همچون راه و شهرسازی ،فرمانداریها و استانداریها ،اغلب در اجرا با شکست مواجه شدهاند.
 از دیگر ضعفهای نظام مدیریتی فضایی ایران« ،منابع مالی محدود ،ناپایدار و نامطمئن مدیریتهای محلی»است (آخوندی و دیگران .)6 :1385 ،ساختار تاریخی دولتهای متمرکز در ایران از یکسو ،و تکیه بر درآمد نفت از سوی
دیگر ،سبب شده است تا نظام مدیریت و برنامهریزی کشور ،منابع گوناگون محلی را نادیده بگیرد و بر تکمحصول نفت،
به شدت متکی شود .در چنین وضعیتی ،برنامهریزان ،خود را بینیاز از مطالعه و بهکارگیری منابع محلی در فرآیند توسعة
کشور میبینند (مطوف.)48 :1376 ،
گروه سوم مشکالت نظام مدیریت فضایی -منطقهای ایران (نظام مدیریت فضایی) ،شامل موارد زیر است:
 یکی از چالشهای نظام مدیریت فضایی ایران« ،نبود هماهنگی بین طرح و برنامههای توسعة فضایی با تقسیماتسیاسی» است .این ناهماهنگی در دورههایی به اجرانشدن برخی از طرح و برنامهها منجر شده است (سیفالدینی،
پناهندهخواه« .)87-86 :1389 ،ناهماهنگی بین سازمانها و نهادهای سیاستگذاری ،تصمیمگیری و اجرایی متعدد» از
دیگر چالشهای نظام مدیریت فضایی منطقهای است .برخی از محققان حوزة کالنشهری ،به وجود آمدن چالشی چون
تفرق سیاسی (به معنای وجود همپوشی قلمروهای مدیریتی و حکومتی متعدد) را ناشی از بسط و توسعة فرایند
شهرنشینی یا همان مسئلة مقیاس مناطق کالنشهری میدانند (آخوندی و دیگران .)4 :1386 ،از اینرو عدم انطباق
قلمرو سازمانی حکومتی محلی با قلمرو عملکردی شهر -منطقهها را میتوان عمدهترین چالش در اداره و حاکمیت
مناطق کالنشهری دانست (لفور 10 ،2001 ،به نقل از آخوندی و دیگران .)4 :1386 ،این انطباقنداشتن موجب
بهوجودآمدن مشکالتی در زمینههایی همچون حملونقل ،پراکندهرویی ،برنامهریزی استراتژیک و حفاظت زیستمحیطی
میشود و بدون رویکرد یکپارچة منطقهای ،بسیاری از مسائل به جای حل و رفع ،از نقطهای به نقطة دیگر منتقل خواهد
شد (آخوندی و دیگران.)4 :1386 ،
 همچنین «ابهام در جایگاه قانونی مسئولیت و نحوة تهیه و نظارت بر طرحهای منطقهای و آمایشی» و نبودتقسیم کار مشخص بین دستگاههای مربوط و به عبارت دیگر «نبود نظام مدیریت منطقهای» موجب حرکت موازی
دستگاهها و نهادهای مسئول شده است که نتیجة آن ناهماهنگی بین سازمانها و ناکارآمدی طرح و پروژههاست (شیخی،
 .)24-22 :1380در سطح نظام مدیریت منطقهای ،سطحی به نام مجموعهشهری (نظام فضایی یکپارچه و معموال
مشتمل بر قلمروهایی از چند شهرستان) به رسمیت شناخته نشده است .بر همین اساس و به دلیل نبود نگرش و
توانمندی الزم برای مدیریت یکپارچة کل محدودة مجموعة شهری ،تخلخل و نارسایی در پوشش فضایی ،یکی از
ویژگیهای اساسی نظام موجود مدیریت مجموعههای شهری است (پرهیزکار و کاظمیان.)43 :1384 ،
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مبانی نظری
نهادها و سازمانهایی که با استناد به شرح وظایف و اختیاراتشان در مدیریت فضایی منطقهای ،عنصر اصلی و کلیدی
محسوب میشوند ،در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2نهادها و سازمانهای مرتبط با مدیریت توسعة فضایی در ایران
سطح

سطح ملی

سطح
منطقهای
(استان و
شهرستان)

سطح محلی

سازمان /نهاد مسئول

وظیفه

مجلس شورای اسالمی
هیئت دولت
شورای عالی شهرسازی و معماری
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزارت راه و شهرسازی
وزارت کشور
استانداری
شورای برنامهریزی و توسعة استان
معاونت برنامهریزی استانداری
سازمان راه و شهرسازی
سازمان جهاد کشاورزی
فرمانداریها
کمیتة برنامهریزی شهرستان
کمیسیون مادة 13
شورای اسالمی شهرستان
شوراهای اسالمی شهر و روستا
شهرداریها
دهیاریها

سیاستگذاری و قانونگذاری
سیاستگذاری و هماهنگی
سیاستگذاری و برنامهریزی فضایی
سیاستگذاری و هماهنگی اقتصادی و بودجهریزی
سیاستگذاری و هماهنگی فضایی -کالبدی
سیاستگذاری و هماهنگی ،نظارت و مدیریت فضایی
هماهنگی ،نظارت و مدیریت فضایی
سیاستگذاری ،برنامهریزی فضایی -اقتصادی ،تخصیص بودجه
سیاستگذاری ،برنامهریزی اقتصادی و بودجهریزی
برنامهریزی فضایی -کالبدی
برنامهریزی فضایی و مدیریت فضایی
سیاستگذاری ،نظارت و مدیریت فضایی
تخصیص بودجه و اولویتبندی پروژهها
کنترل و نظارت نواحی خارج از حریم شهر
سیاستگذاری ،هماهنگی ،نظارت و مدیریت فضایی
سیاستگذاری ،هماهنگی ،نظارت و مدیریت فضایی
مدیریت فضایی -کالبدی و اجرایی
مدیریت فضایی -کالبدی و اجرایی

مأخذ :پرهیزکار و کاظمیان45 :1384 ،

با وجود تفرق دستگاههای مدیریت فضایی منطقهای ،برای داشتن کارایی ،اتکا به رویکرد حکمروایی  ،1مورد نیاز
است؛ مقصود از حکمروایی ،تصمیمگیریهای هماهنگ و توافقی در حوزة عمومی مورد نظر است .نقدهای مطرح شده
دربارة نظام مدیریت فضایی کشور به شرح زیر است:
 استانداری ،شورای برنامهریزی و توسعة استان و معاونت برنامهریزی استانداری ،به ترتیب ،مهمترین جایگاه وموقعیت ارتباطی در هر سه حوزة اصلی مدیریت (سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت اقتصادی -اجتماعی و باالخره
برنامهریزی و مدیریت فضایی) را بر عهده دارند.
 فرایند تراکمزدایی و تفویض اختیارات سطح ملی با نوعی فرایند تمرکزگرایی منطقهای همراه شده است .افزایشاختیارات استانداران و تمرکز تصمیمگیری و سیاستگذاری در تمامی امور ،در چارچوب شورای برنامهریزی و توسعة
استان و زیر نظر استانداری ،شواهدی بر تمرکزگرایی سطح منطقهای است.
 در موارد معدودی ،در نهادسازی بین سازمانی موجود ،روابط عمودی و آمرانه ،همچنان بر روابط افقی و همکارانه غلبهدارند.
 نبود مشارکت بخشهای خصوصی و غیردولتی و نهادهای مردمی در چارچوب فوق ،کامال مشهود است که بهندادن پاسخی شفاف به بخشهای مذکور و ابهام در عادالنه بودن تصمیمگیریها و اقدامات منجر میشود (عسگری و
همکاران177 -175 :1383 ،؛ پرهیزکار ،کاظمیان.)46 :1384 ،
1. Governance
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 نبود سازوکارهای معین برای حل اختالف و ایجاد همافزایی بین مناطق کشور و نیز در سطح ملیسازوکار کنونی هماهنگی در سطح منطقهای ،بر عهدة شورای برنامهریزی و توسعة استان است؛ از این رو این نهاد،
نقش شایان توجهی را در مدیریت فضایی منطقهای ایفا میکند .هرچند اغلب کارگروههای این شورا به صورت بخشی
عمل میکنند و در این میان فقط نقش کارگروههای «امور زیربنایی» و «آمایش سرزمین ،محیط زیست و توسعة پایدار»
با توجه به وظایف واگذار شده به آنها ،به نوعی فضایی به شمار میروند .همچنین وظیفة هماهنگی بین کارگروهها بر
عهدة دبیرخانة شوراست که وظیفة بررسی پیشنهادهای رسیده از کارگروهها ،کمیتة برنامهریزی شهرستانها و
دستگاههای اجرایی استان را بر عهده دارد تا بتواند آنها را با قوانین و مقررات و اسناد باالدستی مطابقت دهد .در واقع،
سعی شده است که رابطة افقی میان کارگروهها در شورای برنامهریزی و توسعة استان رعایت شود ،اما رابطة عمودی
میان شورای برنامهریزی و توسعة استان با کمیتة برنامهریزی شهرستان به صورت باال به پایین است و در عمل ،به
کمیتة برنامهریزی شهرستان ،نقشی در سیاستگذاری در منطقه واگذار نشده است .در عمل ،تصمیمات گرفته شده در
شورای برنامهریزی و توسعة استان به کمیتة برنامهریزی شهرستان ابالغ میشود و این کمیته ،تنها وظایفی از جمله
تعیین و اولویتبندی پروژهها و تأمین اعتبار برای پروژههای ناتمام را بر عهده دارد؛ به عبارت دیگر میتوان گفت که
تمرکزگرایی ،از سطح ملی به سطح منطقهای منتقل شده است .در حالی که در نهایت ،طرحهای توسعة شهری و
منطقهای بهطور مشخص در شهرها و مناطق کالنشهری نمود پیدا میکنند ،باید توجه داشت که حکومت محلی (رئیس
شورای اسالمی و شهردار) بدون حق رأی در جلسات شورای برنامهریزی و توسعة استان شرکت میکنند.
جدول  .3وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در زمینة طرح و برنامههای توسعة شهری و منطقهای در ایران
عنوان طرحهای
توسعة شهری و
منطقهای

سطح
مدیریت

تقسیمات
سیاسی

سطح ملی

کشور–
حکومت
مرکزی

طرح کالبدی ملی

سطح
منطقهای

استان

طرح های کالبدی
منطقهای

یک یا چنداستان

آمایش استان

یک استان

شهرستان

طرح توسعه و عمران
(جامع) ناحیهای

یک یا چند شهرستان

از طریق فرمانداری ،کمیتة برنامهریزی
شهرستان ،سازمانهای دولتی ،شورای اسالمی
شهرستان

بخش

-

-

از طریق بخشداریها ،ادارههای دولتی و
شورای اسالمی بخش

دهستان

طرح ساماندهی فضا و
سکونتگاههای روستایی

یک یا چند دهستان

از طریق بخشداری و دهداری و سازمانهای
دولتی و شورای اسالمی دهستان

طرح مجموعة شهری

شهرهای بزرگ و
شهرهای اطراف آنها

طرح توسعه و عمران
شهر و حوزة نفوذ آن

شهر

طرحهای هادی
روستایی

روستا

سطح
خردمنطقهای

طرح جامع سرزمین

شهر
سطح محلی
روستا

مأخذ :نگارندگان

محدودة فضایی طرح

چگونگی مدیریت فضایی

کل کشور

از طریق رئیس جمهور ،هیئت دولت،
وزارتخانهها و شورای عالی استانها
از طریق استانداری ،شورای برنامهریزی و
توسعة استان ،سازمانهای دولتی ،شورای
اسالمی استان

از طریق فرمانداری و شهرداری و شورای
اسالمی شهر
از طریق دهیاری و
شورای اسالمی روستا
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به جای تهیة طرح آمایش سرزمین ،و سپس منطقهایکردن آن برای استانها ،هماکنون طرحهای آمایش برای
هریک از استانها به طور جداگانه در حال تهیه است و میتوان گفت که با توجه به سطح منطقه ،گامی مثبت در جهت
تهیة طرح ،صورت گرفته است؛ با وجود این ،اشکاالتی به شرح زیر وجود دارد:
 شرح خدمات تهیهشده برای طرح آمایش استان ،برای همة استانها به یک صورت است و به ویژگیهای خاصهر استان توجه نمیشود .در واقع ،اختیارات و آزادیهای طرحهای حساس به ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اکولوژیک در مناطق کم است؛
 طرح آمایش برای هر استان ،به طور جداگانه در حال تهیه است و به ویژگیها ،پتانسیلها و ظرفیتهایی کهمیتواند از همکاری چند استان ایجاد شود ،توجه کافی صورت نگرفته است .اگرچه یکی از وظایف شورای هماهنگی
توسعة منطقهای ،هماهنگی برای تهیة طرحهای آمایش بین استانهایی است که دارای ویژگیهای مشترک هستند ،در
عمل به علت مشکالتی از قبیل همزمان نبودن تهیة طرحها در استانها و ناهماهنگی الزامآور بین استانها در نظام
تقسیمات سیاسی مجزا ،طرحها به صورت منفرد در حال تهیهاند.
در واقع ،میتوان گفت طرحهای توسعة شهری و منطقهای ایران ،اغلب در قالب تقسیمات سیاسی تهیه میشوند
(جدول  )3که با ناهماهنگی بخشی -فضایی مواجه میشوند و هرگونه توصیه و راهکار برای هماهنگی بین طرحها و
استفاده از قابلیتها ،ظرفیتها و مزیتهای رقابتی کشور ،در عمل ارائه نمیشود .اگرچه برای طرحهای مجموعة شهری،
محدودهای فارغ از تقسیمات سیاسی تعریف شد ،اما این طرحها نیز در عمل توفیق زیادی نداشت؛ بنابراین با استفاده از
تجارب گذشته ،باید راهکارهایی به طور روشن و از لحاظ قانونی الزامآور و با تخصیص بودجة مناسب ،برای طرحهای
منطقهای بهکار گرفته شود.

روش پژوهش
هدف از این نوشتار ،بررسی رویکرد نومنطقهگرایی و تبیین امکان کاربرد آن در نظام مدیریت فضایی ایران است .از این
رو ،ابتدا مشکالت نظام مدیریت فضایی ایران در زمینههای مرتبط با ظرفیتهای مدیران ،کارشناسان و شهروندان ،سپس
نظام مدیریتی کالن و آنگاه مدیریت یکپارچة فضایی در کشور تحلیل شده و جایگاه هریک از طرح و برنامههای مرسوم
و نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر مرتبط در سطح منطقهای بررسی شده است .در ادامه ،محدودههای فضایی که در
سطح منطقهای ،تحت پوشش طرحها و برنامههای موجود قرار نمیگیرند ،شناسایی شده و نارساییهای قانونی مرتبط با
آنها تحلیل شده است .در پایان ،رویکرد نومنطقهگرایی تشریح شده و با بررسی ابعاد و همچنین زمینههای قانونی مورد
نیاز ،امکان کاربست نومنطقهگرایی در نظام مدیریت فضایی ایران بحث شده است.
روش این پژوهش ،متکی بر مطالعات کتابخانهای و همچنین استفاده از اسناد مکتوب و رسمی است .از این رو ،در
قسمت طرح مسئله ،از اسناد مکتوب و رسمی و منابع معتبر داخلی ،و در قسمت مبانی نظری و محتوای اصلی کار ،از
منابع معتبر داخلی و بینالمللی استفاده شدهاست.

حکمروایی شایسته 1و منطقهگرایی

2

در سال  ،1989طرح مطالعاتی بانک جهانی به اهمیت حکمروایی در تحقق توسعه تأکید کرد .پس از آن سازمان ملل در

1. Good Governance
2. Regionalism
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دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاههای انسانی ،در سال  1996در استانبول ،شعار خود را «فعالیت جهانی برای
حکمروایی شهری شایسته» قرار داد و تأکید کرد که شهرهای جهان باید برای استقرار حکمروایی شهری قدم بردارند
(برکپور.)500 :1385 ،
تعریف حکمروایی توسط بانک جهانی که پیشگام در استفاده از این واژه بوده است به شرح زیر است« :حکمروایی
مجموعهای از روشهای فردی و نهادی ،عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره میکند و فرایندی است
که از طریق آن ،منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاریجویانه اتخاذ میشود» (عربشاهی .)11 :1383 ،از
این رو ،حکمروایی شامل نهادهای رسمی و غیررسمی ،بخشهای دولتی ،خصوصی و جامعة مدنی است .بر اساس تعریف
دیگری از مطالعات بانک جهانی« ،حکمروایی شایسته به معنی حضور نمایندگان کلیة گروهها در اجتماع شهری ...و
پاسخگویی ،درستی و شفافیت در فعالیتهای حکومت محلی ...در تعیین و پیگیری اهداف و اقدامهای مشترک است»
(کمیسیون سکونتگاههای انسانی سازمان ملل 199 ،2000 ،به نقل از کاظمیان ،میرعابدینی .)31 :1390 ،در دومین
کنفرانس ملل متحد در مورد سکونتگاههای انسانی ،معیارهایی چون پاسخگو بودن ،مسئولیتپذیری ،فراگیر بودن،
مشارکتجویی ،قانونمداری و شفافیت داشتن ،به عنوان ویژگیهای حکمروایی شایسته مطرح شد (تقوایی و تاجدار،
 .)52 :1388در نتیجة حکمروایی شایسته ،محیطی ایجاد میشود که در آن ،شهروندان به طور آزاد و کارا ،امکان برقرای
انواع روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و تصمیمگیریهای مرتبط را دارند ،بدون آنکه حقوق دیگران را نقض
کنند .به زبان اقتصادی ،در چنین شرایطی ،هزینههای ارتباطی 1اجتماعی به حداقل میرسد که در نتیجة توسعة اجتماعی
و رشد اقتصادی ،به باالترین سرعت و شتاب میرسد (شهیدی.)42 :1386 ،
شیوة درست و هنجاری حکمروایی باید به گونهای باشد که بتواند مشارکت و همکاری را میان همة نیروهای مؤثر در
مدیریت جامعه ،یعنی دولت ،بخش خصوصی ،بخش عمومی و تشکلهای مردمی برقرار کند (اطهاری و دیگران:1386 ،
 .)11تجربه نشان داده است که طرحهای دولتی بدون جلب مشارکت مردمی ،در عمل موفق نبوده است .مشارکت
گروههای مختلف ،موجب حفاظت و کنترل عرصههای ایجاد شده میشود که در تداوم بهرهبرداری و ایجاد بستر مناسب
و مساعد ،نقش مهمی بر عهده دارد (علیزاده اقدم و دیگران.)197-196 :1392 ،
نکتة حائز اهمیت نیز آن است که مفهوم حکمروایی از مقیاس محلی تا مقیاس ملی و بینالمللی نیز به کار برده شده
است .برای مثال «سرینیواس» اشاره میکند که حکمروایی  ،هم دولت و هم جامعة مدنی (یعنی بازیگران متشکل
اجتماعی و اقتصادی ،نهادهای مبتنی بر اجتماع و گروههای سازمان نیافته ،رسانههای همگانی و نظایر آن) را در سطوح
محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی شامل میشود یا در یکی از اسناد سازمان ملل ،حکمروایی به عنوان فرایند اعمال قدرت
سیاسی ،اقتصادی و اجرایی برای ادارة کشور در همة سطوح تلقی شدهاست (برکپور.)494 :1385 ،
مسئلة تفرق سیاسی و مدیریتی درون شهر -منطقههای بزرگ ،مقیاس و بهویژه موضوع عدم انطباق فضایی بین
واحدهای اداری محلی و قلمرو عملکردی -اقتصادی مناطق کالنشهری از دیدگاههای مختلفی چون نظریة انتخاب
عمومی ،2رویکردهای لیبرال و رادیکال یا مارکسیستی تحلیل شده است .در این زمینه ،دیوید هاروی معتقد است که
«مرزهای حکومتهای محلی ،همیشه با مرزهای سیال مناطق منطبق بر بازارهای کار و کاالی شهری یا تشکیالت
زیرساختی انطباقی ندارند و تالش برای تنظیم و انطباق آن از طریق الحاق ،منطقهها را بیشتر تفکیک و تجزیه میکنند؛
بنابراین بیش از آنکه شاهد گرایش به سوی انسجامیابی ساختارمند باشیم ،شاهد ازهمپاشی و تکهتکهشدن (مانند شهر و
حومه) هستیم (برنر 299 :2003 ،به نقل از آخوندی و دیگران.)4 :1385 ،
1. Transaction Cost
2. Public Choice
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راهبردهایی که برای مقابله با تفرق سیاسی ارائه میشوند ،اغلب در مفهومی کلی به «منطقهگرایی» در حکومت و
حکمروایی معروفاند که شبکهسازی اجزای ازهمگسیخته و مستقل ،و نیز برنامهریزی و مدیریت مناطق کالنشهری
برای کاستن از تفرق و تعدد عوامل تصمیمگیری و اجرایی مختلف ،جزئی از آنهاست (آخوندی و دیگران.)2 ،1385 ،
از اهم ضرورتهای منطقهگرایی در نظام مدیریت فضایی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1ایجاد همافزایی و استفاده از فرصتهای جهانی و مزیتهای رقابتی منطقهای در مقیاس جدید سرزمینی که
جایگزین دولت -ملتها در نظام اقتصادی رقابتی جهانی شده است؛
 .2تقویت و تشدید پیوندهای ارگانیک مراکز زیست و فعالیت؛
 .3کاهش رقابتهای ستیزهجویانه در تخصیص منابع محدود در منطقه؛
 .4وجود تنوع ،پیچیدگی و وسعت مناطق کالنشهری به عنوان کانونهای پیشتاز توسعة منطقهای و ملی همراه با
تفرق مدیریتی در قلمروهای حکومتی و مدیریتی آنها.

منطقهگرایی و نومنطقهگرایی

1

منطقه بیش از آنکه براساس مفهوم جغرافیایی تعریف شود ،به صورت پهنهای که «به طور اجتماعی تکوین یافته» تلقی
میشود (جسوپ ،نیومن 2003 ،به نقل ازدهقانی فیروز آبادی .)12 :1388 ،منطقه را میتوان مجموعهای فراتر از جریان
مادی ،ابزاری یا کاالیی دانست .شکلگیری هویت منطقهای و پیوندهای اقتصادی -اجتماعی که در آن شکل میگیرد،
تابعی از ساختار اجتماعی و فرهنگی است .این ساختارها بر اساس چگونگی مشارکت مردم با قومیتهای مختلف در یک
فضای مشترک جغرافیایی ایجاد شده و همچنین میتواند حس مشترکی از منطقهگرایی را ایجاد کند (کاتزناشتاین،
 38 :2005به نقل از مصلی نژاد .)370 :1389 ،محرکهای گسترشدهندة روند توسعة منطقهگرایی به دو گروه
«محرکهای سطح خرد» و «محرکهای سطح کالن» تقسیم میشوند .گروه نخست ،مربوط به حوزههای اجتماعی
است .نظریههای همگرایی و کارکردگرایی که مربوط به دهههای  1950و  1960میالدی بوده است نیز به این گروه
داللت دارد .گروه دوم ،ترکیبی از ارادة حکومتها و نهادهای منطقهای و بین منطقهای است .ترکیب این گونه محرکها
میتواند زمینههای مشارکت و همبستگی دولتها را برای توسعة منطقهای و انتقال آن به فضای بین منطقهای ایجاد کند
که در این شرایط ،منطقهگرایی محرکهای افقی و عمودی دارد .این محرکها ماهیت سیاسی ،اقتصادی ،ارتباطی و
فرهنگی دارند (کاتزناشتاین 19 :2005 ،به نقل از مصلی نژاد.)364 :1389 ،
به هر میزان فرایندهای اقتصادی تنوع بیشتری پیدا کنند ،زمینه برای گسترش همکاریهای متنوعتری فراهم شده و
از این طریق میتوان به نشانههایی از هویت مشترک توجه کرد .هرگاه همکاری ایجاد شود ،زمینه برای منطقهگرایی
فرهنگی -اجتماعی نیز بهوجود آمده و از این طریق ،زمینه برای اجتماع منطقهای ،2اجتماع اقتصادی و نیز اجتماع امنیتی
ایجاد میشود که این مؤلفهها محصول احساس هویت مشترک فزاینده است (بوزان ،وور 45 :2003 ،به نقل از مصلینژاد،
.)364 :1389
در آمریکا تالشهای اولیة منطقهگرایی برای چیرگی بر تفرق سیاسی ،مربوط به دهههای  1950و 1960میالدی
است که پارادایم غالب ،یکپارچهسازی حکومتهای محلی برای ایجاد حکومتهای منطقهای بود .دورة دوم ،مربوط به
دهههای  1970و  1980است که پارادایم غالب ،ایجاد شوراهای منطقهای برای فراهم ساختن سازوکارهای هماهنگی
داوطلبانه بین حکومتهای محلی و در حوزههای خاص ،مانند برنامهریزی راهبردی و حملونقل بود .دورة سوم ،از دهة
1. New Regionalism
2. Regional community
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 1980به دورة نومنطقهگرایی معروف است که مستلزم ایجاد سازوکارهای همکاری منطقهای بین بخش خصوصی-
عمومی و در شراکتی متنوع با بخش تجارت ،حکومت و گروههای اجتماعهای محلی بوده است (هنتون 2001 ،به نقل از
آخوندی و دیگران.)3 :1386 ،
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان نظام دوقطبی ،روند منطقهگرایی تقویت شد و تعداد شایان توجهی از
سازمانهای منطقهای (اقتصادی) در این دوران شکل گرفتند .بر اساس سازمان تجارت جهانی ،تعداد ترتیبهای
اقتصادی جهان از  120مورد آغاز به کار این سازمان در سال  ،1995به  300مورد در پایان سال  2006رسید (دامنپاک،
 .)28 :1386با توجه به تغییر و تحول ایجاد شده ،روند جدیدی از منطقهگرایی بهوجود آمده است که به آن نومنطقهگرایی
میگویند که بسیاری از مشخصات آن ،با منطقهگرایی کالسیک متفاوت است (جدول.)4
جدول  .4تفاوت منطقهگرایی کالسیک و نومنطقهگرایی

 .1کارگزاری
 .2انگیزه و هدف
 .3جهت
 .4گستره

منطقهگرایی کالسیک

نومنطقهگرایی

نقش دولتها
تکبعدی (اقتصادی یا نظامی)
از باال به پایین (بخش دولتی)
فقط اروپایی

طیف وسیع (دولتی ،فردی ،اجتماعی)
چندبعدی (اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و )...
از طریق نهادها و توأمان از پایین به باال و باال به پایین
یک پدیدة عمومی و جهانشمول

مأخذ :نگارندگان با استفاده از دهقانی فیروز آبادی1388 ،

در نتیجه ،میتوان نومنطقهگرایی را رویکردی تعریف کرد که در پی شناسایی یک منطقة مشخص (مقیاس آن میتواند
از سطح درونکشوری تا سطح بینالمللی باشد) با اهداف گوناگون (شامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و
زیستمحیطی) برای پاسخگویی به مشکالتی است که از طیفی از عوامل محلی ،ملی و فراملی برآمده است .نظام مدیریتی
این منطقه به صورت حکمروایی و دربرگیرندة تمامی بازیگران (اعم از دولتی و غیردولتی) و از طریق نهادها به صورت
توامان پایین به باال و باال به پایین ،شکل میگیرد .این نکته شایان ذکر است که این رویکرد در نقاط مختلف جهان با توجه
به ویژگیهای هر مکان و در هر زمان خاص ،در اشکال متفاوتی عملی میشود.

دو دیدگاه نومنطقهگرایی و جهانیشدن
بسیاری بر این باورند نومنطقهگرایی در دوران پس از جنگ سرد ،تالشی برای مقابله با آثار جهانیشدن و بهویژه آثار
منفی آن است .در نتیجه ،کشورهایی که از تضعیف نقش و جایگاهشان در اثر جهانیشدن نگراناند ،با تقویت
منطقهگرایی از خود دفاع میکنند .شکل فرهنگی و اجتماعی این وضعیت نیز مقاومت در برابر گسترش جهانیشدن و
ارزشهای نولیبرال سرمایهداری از راه تقویت منطقهگرایی است؛ زیرا به باور مارکسیستهای نوگرامشینی ،هژمونی نظام
سرمایهداری هیچگاه کامل نخواهد شد و همواره مقاومتهایی در برابر آن وجود خواهد داشت (گیلز 2000 ،به نقل از
قهرمانپور.)108-107 :1388 ،
امین در واکنش به فرایند جهانیشدن و همچنین مقابله با انحصارات پنجگانة (فناوری ،مالی ،دسترسی به منابع
طبیعی زمین ،رسانهها و تسلیحات کشتار جمعی) برخی از قدرتهای جهان ،با تأکید بر چارچوبهای منطقی و کارآمد،
منطقهگرایی را پیشنهاد میکند (امین 45 ،1995 ،به نقل از ساعی .)89 – 88 :1385 ،در واقع ،وی نیز نومنطقهگرایی را
در مقابله با فرایند جهانیشدن میداند .از این دیدگاه ،منطقهگرایی بر مشارکت در جهانیشدن اولویت دارد ،چون:
 .1اشتراک منافع ،ارزش و هنجار ،در سطح منطقه بیشتر از جهان است؛
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 .2همکاری منطقهای ،آسانتر از همکاری جهانی است؛
 .3همکاری منطقهای ،منافع کشورها را بیشتر از جهانیشدن تأمین میکند؛
 .4تأمین صلح و ثبات در سطح منطقهای آسانتر است.
 .5حفظ موازنة درون مناطق جغرافیایی ،عملیتر از سطح بینالمللی است( .دهقانی فیروز آبادی)110-109 :1388 ،
در مقابل ،نظریهپردازانی همچون برتیل اودن و بورن هتنی ،منطقهگرایی را تعدیل کنندة فرایند جهانیشدن میدانند
(کاپلینسکی 1994 ،به نقل از ساعی .)89 :1385 ،مطابق این دیدگاه ،منطقهگرایی ،از تمهیدات ورود به فرایند
جهانیشدن است .برخی بازیگران ،قدرت آن را ندارند که به یکباره و مستقیم ،درهای خود را به روی روندهای جهانی باز
کنند و در جهانیشدن ادغام شوند؛ از اینرو میکوشند به تدریج و از راه منطقهگرایی وارد روندهای جهانی شوند تا قادر
به مدیریت آثار و پیامدهای منفی جهانیشدن باشند .از این منظر ،منطقهگرایی شکل دیگری از جهانیشدن ،اما در
مقیاس کوچکتر است و بنابراین بازیگران میتوانند با آزمودن تواناییهای خود در مقیاس کوچکتر ،خود را برای ورود
به اقتصاد جهانی آماده کنند .این نکته بهویژه در مورد اقتصاد کشورهای در حال توسعه مصداق دارد که توان رقابتی آنها
کمتر از کشورهای توسعهیافتة صنعتی است .از این منظر ،منطقهگرایی فرصتی برای آن دسته از کشورهاست که
میخواهند از جهانیشدن بیشترین سود را ببرند و کمترین زیان را متحمل شوند (قهرمانپور .)108 :1388 ،در واقع،
جهانیشدن از سطوح ملی ،فرایندی بسیار طوالنی است ،زیرا مطابقت قوانین ملی با سطح کالن بینالمللی بسیار پیچیده
و دشوار است ،اما گذار از سطح ملی به منطقهای و از سطح منطقهای به سطح جهانی سبب میشود تا بخشی از
پیچیدگیهای مربوط به سیاستگذاری آمادهسازی فرهنگی و ساختاری ،در طول روند انتقال از سطح ملی به منطقهای
حل شود و انتقال به سطح جهانی ،آسانتر صورت پذیرد (میتلمن 8-7 :2000 ،به نقل از موسوی .)124 :1388 ،در واقع،
در این دیدگاه ،با تفکر نولیبرال که معتقد است منطقهگرایی موجب افزایش همکاریهای چندجانبه در سطح جهان
میشود ،همسو است؛ به بیان دیگر ،دیدگاه نولیبرال معتقد است منطقهگرایی ،مرحلهای طبیعی از فرایند جهانیشدن است
و به هیچ روی ،مانعی بر سر راه جهانیشدن به شمار نمیرود (موسوی.)130 :1388 ،

زمینههای قانونی بهکارگیری نومنطقهگرایی در ایران
در اهداف و سیاستهای سند چشمانداز و سیاستهای کلی برنامة چهارم و پنچم ،به مواردی اشاره شده که از طریق
آنها میتوان بسترهای الزم برای تحقق نومنطقهگرایی را فراهم آورد (اللهپور و دیگران:)11 :1390 ،
 دستیافتن به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزار و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای
نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛
 فراهمآوردن زمینههای الزم برای تحقق رقابتپذیری کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی وایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعة صادرات غیرنفتی (سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام)؛
 بند الف مادة  75برنامة چهارم توسعه :بهرهگیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصههای مختلف سرزمین،برای توسعة علم و فناوری و تعامل با اقتصاد جهانی از طرق مختلف ،از جمله تعیین مراکز و پارکهای فناوری ،علمی،
تحقیقاتی و تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژة اقتصادی؛
 بند ج مادة  43برنامة چهارم :پیشبینی تمهیدات الزم به منظور بهرهبرداری حداکثر از ظرفیتهای ملی ومنطقهای حوزههای فناوری اطالعات ،فناوری زیستی ،زیستمحیطی ،هوافضا و هستهای؛
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 بند ب مادة  75برنامة چهارم توسعه :استفادة مناسب از قابلیتها و توان کالنشهرها در جهت تقویت نقشفراملی ،ارتقای جایگاه بینالمللی کشور از طریق تقویت مدیریت توسعه ،برنامهریزی و اجرا در این شهرها ،تعیین حوزة
عملکرد فراملی و بینالمللی و انتقال همزمان وظایف ملی و منطقهای آنها به سایر شهرها (سایت مجمع تشخیص
مصلحت نظام)؛
 سند ضوابط ملی آمایش سرزمین :تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بینالمللی وشهرهای اصفهان ،مشهد ،تبریز ،شیراز ،اهواز و کرمانشاه به عنوان مرکزی با عملکرد فراملی برای پوشش خدماتی در
حوزههای جغرافیایی یا عملکردی خاص؛
 تأکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور ،بهویژه شهرهای تهران،شیراز ،اصفهان ،مشهد ،تبریز ،اهواز ،یزد با محدودکردن توسعة کمی و سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح باالتر و
ارتقای سطح کیفی مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهش و فناوری آنها برای توسعة همکاریهای علمی و بینالمللی
و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته؛
 توسعه و تجهیز گزیدهای از محورهای اصلی ارتباطی کشور در سالنهای حملونقل بینالمللی شمالی -جنوبی وشرقی -غربی کشور به عنوان محورهای اولویتدار توسعه ،برای استفادة مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید
بر تمرکززدایی ارتباطی از تهران و استفاده از مسیرهای جایگزین؛
 تحول بنیادین در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه ،با تأکید بر توسعه ،خدماتپشتیبان تولید ،خدمات گردشگری ،خدمات بازرگانی ،بانکی و بیمهای ،حمل و نقل و ترانزیت و استفاده از فناوریهای
نوین در این بخش ،متناسب با نقش و جایگاه بینالمللی کشور.
(سند ضوابط ملی آمایش سرزمین ،مصوب 1388هیئت وزیران)
در برنامة چهارم در بند  28مربوط به ثبات در سیاست خارجی ،به سیاستهای کالن زیر اشاره شده که به رویکرد
تعاملمحور داللت دارد:
 .1گسترش همکاریهای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی؛
 .2ادامة پرهیز از تشنج در روابط با کشورها؛
 .3تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم؛
 .4بهرهگیری از روابط برای افزایش توان ملی (سیاستهای ابالغی برنامة چهارم توسعه ،سایت مجمع تشخیص
مصلحت نظام)؛
در سیاستهای کلی برنامة پنجم توسعه ،افزون بر سیاستهای تعاملگرای اشارهشده در برنامة چهارم توسعه ،به چند
مورد جدید از نشانههای مرتبط با رویکرد تعاملمحور برمیخوریم که نشان میدهد این رویکرد در برنامة پنجم ،قویتر از
برنامة چهارم است .این نشانهها عبارتند از:
 .1همکاریهای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی با اولویت کشورهای همسایه (بند)39-1؛
 .2حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بینالمللی و منطقهای (بند)40؛
 .3ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی در منطقه (بند)41؛
 .4تقویت تعامل فرهنگی ،حقوقی ،سیاسی و اقتصادی با جهان بهویژه حوزة تمدن اسالمی -ایرانی (بند)42؛
 .5گسترش همهجانبة همکاری با کشورهای منطقة جنوبغربی آسیا در تجارت ،سرمایهگذاری و فناوری (بند)30؛
 .6تأکید بر راهبرد توسعة صادرات بهویژه در بخش خدمات با فناوری باال (بند.)29
(ابالغیة سیاستهای کلی برنامة پنجم توسعه ،سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام)
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یکی از ارکان منطقهگرایی ،تالش برای تشکیل نهادهای تصمیمگیرندة منطقهای و فراملی است که در هیچیک از
سه سند مورد نظر ،اشارهای به ضرورت تشکیل چنین نهادهای منطقهای نشدهاست؛ مگر دربند  31برنامة چهارم که
غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده است« :تالش برای تبدیل مجموعة کشورهای اسالمی و کشورهای دوست منطقه
به یک قطب منطقهای اقتصادی ،علمی ،فناوری و صنعتی»؛ بنابراین میتوان گفت بر منطقهگرایی به طور جدی تأکید
نشده است .همچنین در حیطة عمل ،این اسناد بیشتر بر حوزههای اقتصاد ،تجارت و امنیت اشاره دارد و سایر حوزهها
(محیط زیستی ،اجتماعی و فرهنگی) را در نظر نگرفته است (قهرمانپور .)122 -121 :1388 ،در حالی که نومنطقهگرایی،
تمامی این ابعاد را در بر دارد.

نگاهی به یک تجربة جهانی
دولتمردان چین در ادامة بازنگری ایدئولوژی توسعة کشور و برای استفاده از سرمایه و فناوری کشورهای توسعهیافته ،از سال
 1979سیاست درهای باز اقتصادی را شروع کردند .سیاست این دوره ،حرکت به سمت اقتصاد بازارگرا و ترکیب آن با اقتصاد
سوسیالیستی بود .این اقدامات ساختاری ،به بازتاب کالبدی و فضایی خاص در جغرافیای شهری و منطقهای این کشور منجر
شد (اللهپور و دیگران .)8 -7 :1390 ،یکی از مناطق چین که توانست از این شرایط ،به شکلی مناسب استفاده کند ،دلتای
رودخانة صدف 1است .این منطقه که یکی از مناطق پرجمعیت و پرتراکم شهری و توسعه یافته در چین به شمار میرود ،از
نه شهر تشکیل میشود و در جنوب ایالت گوانجو 2و همجوار با ماکائو و هنگ کنگ است .از سال  ،1997هنگ کنگ از
سلطة بریتانیا خارج شد و به اولین منطقة اداری خاص چین تبدیل شد .این منطقه با قوانین «یک کشور ،دو نظام» در تمام
امور به جز دفاع و امور خارجه ،خودمختاری باالیی دارند .این امر با توجه به ویژگیهای اقتصاد سرمایهداری و همچنین رشد
اقتصادی آن ،به آثار سودمندی برای مناطق همسایه آن منجر شد (کلیمنت میو.)2005 ،
منطقة دلتای رودخانة صدف ،یک محدودة کشاورزی بوده است که از  1978بنا بر سیاست درهای باز و نزدیکی به
هنگ کنگ و ماکائو به شهرنشینی سریع و توسعة صنعتی منجر شد .سهم تولید ناخالص داخلی منطقه در استان ،از 50
درصد در سال  1980به  80درصد در سال  2002رسید .افزایش میزان شهرنشینی دلتای رودخانة صدف در سال 2008به
 80/5درصد ،این منطقه را به یکی از مناطق با بیشترین نسبت شهرنشینی در چین تبدیل کرد (ژیانگمینگ ما:2012 ،
 .)98 -97برنامهریزی شهری و منطقهای به طور سنتی در چین ،به صورت باال به پایین و سلسله مراتبی بوده است .به
طوری که تهیة برنامه و نظارت بر آن در سطوح باالتر انجام میگیرد و فرایندهای اجرایی آن توسط سطوح پایینتر
صورت میپذیرد .همچنین اختصاص منابع هم توسط حکومت مرکزی انجام میشود و حکومتهای محلی ،بیشتر در
تأمین اطالعات برای تسهیل برنامهریزی مشارکت میکنند ،اما برنامهریزی و مدیریت منطقة دلتای رودخانة صدف در
سطح حکومت ایالتی انجام میشود (کلیمنت میو.)2005 ،
با توجه به رشد اقتصادی سریع در دهة  ،1980شهرهای دلتای رودخانة صدف ،توسعة سریعی را تجربه کردند که
سبب ایجاد یک سری از مسائل ،از جمله توسعة اراضی شتابزده ،پراکندگی شهری کنترلنشده ،محیط زیست رو به زوال
و  ...شد .در راستای پاسخگویی به این مشکالت ،حکومت ایالتی ،طرح منطقهای را ارائه داد که با توجه به آن ،کاربری
اراضی به چهار دستة مناطق رشد شهری ،3کریدورهای رشد شهرهای کوچک ،4مناطق فضای باز 5و مناطق حساس
1. Pearl River Delta
2. Guangdong
3. Urban growth areas
4. Town growth Corridors
5. Open spaces areas
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اکولوژیکی 1تقسیم شد .همچنین پیشنهادهایی برای همکاری بین شهرهای این منطقه ارائه شد ،اما در عمل به دلیل
تمایل شهرها برای توسعة اقتصادی در قلمرو خودشان ،همکاری بین همسایهها به شکست منجر شد .حکومت ایالتی در
دومین تالش برای یکپارچهسازی در این منطقه ،پنج برنامة یکپارچهسازی را با عنوان برنامههای یکپارچهسازی
زیرساختارها ،صنایع ،خدمات عمومی ،توسعة روستا و شهر و برنامة یکپارچهسازی حفاظت زیستمحیطی با تخصیص
منابع و اختیارات اداری ،به مناطق ارائه داد .همچنین گروه ارزشیابی ،متشکل از نمایندگان حکومت محلی ،نمایندگان
شورای مردمی ایالتی و نمایندگان دانشگاهی ،را مأمور کرد تا میزان پیشرفت طرحها را هرساله ارزیابی کنند (ژیانگمینگ
ما)103 -99 :2012 ،؛ بنابراین همانطور که اشاره شد ،نومنطقهگرایی در دو سطح بینالمللی (بین منطقة دلتای رودخانة
صدف ،ماکائو و هنککنگ) و ملی (بین نه شهر منطقة دلتای رودخانة صدف) ،صورت پذیرفت تا از مزیتهای رقابتی
استفاده شود و مشکالت ناشی از ناهماهنگی بین مناطق کالنشهری با تفویض اختیارات به سطح محلی ،هم در بخش
اداری و هم در تخصیص منابع ،برطرف شود.

دربارة ابعاد نومنطقهگرایی
نومنطقهگرایی دارای ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...است که هریک از این عوامل میتواند
زمینهساز نومنطقهگرایی شود ،اما در این میان شاید بتوان بعد فرهنگی را برای ایجاد نومنطقهگرایی از همه مهمتر
دانست .در واقع ،اگر ارزشهای مشترک ،از طریق همپوشی هویتهای ملی و منطقهای اعضا استحکام یابد ،میتواند در
متعادلشدن تحمیل جهانیسازی فرهنگی مؤثر باشد .همچنین امنیت منطقهای ،بعد دیگری برای ایجاد نهادهای
منطقهای است .هرچند باید توجه داشت که گرچه ساختارهای مناسب ،پیششرطی اساسی برای منطقهگرایی در جهت
دستیابی به امنیت مشترک است ،اما سازگاری سیاستهای اقتصادی دولتهای واقع در یک منطقه ،بستری مناسب برای
استمرار اتحادیههای امنیتی -دفاعی به شمار میرود .این منطقهگرایی در قبال بحرانهای اقتصادی بینالمللی دچار
خسارتهای کمتری میشود یا حداقل به سرعت میتواند جراحتهای وارده را ترمیم کند (کامران و کریمیپور:1381 ،
 .)45-44بعد دیگر نومنطقهگرایی ،محیطزیستی است .مناطق زیستی ،خصوصیات جغرافیایی ،طبیعی و زیستی مشترکی
دارند که وجه تمایز یک منطقه از مناطق اطراف آن به شمار میرود؛ بنابراین مدیریت و برنامهریزی مناطق ،لزوما نباید
بر حسب تقسیمات سیاسی و اداری انجام شود؛ بلکه میتواند بر اساس تقسیمات محیطزیستی نیز باشد .انسجام و
همبستگی اجزای این مناطق زیستی ،بسیار شدیدتر و منطقیتر از هرگونه انسجام مصنوعی ناشی از تقسیمات سیاسی و
اداری است (مطوف .)51 :1376 ،این منطقهگرایی زیستی ،پس از مدتی ،خود موجب ایجاد وحدت اجتماعی و اقتصادی
آن منطقه میشود و نومنطقهگرایی را در همة ابعاد شامل خواهد شد.
بعد دیگر نومنطقهگرایی ،امنیت است که هم سبب برقراری آرامش و امنیت در مرزها و هم موجب استفاده از
مزیتهای نسبی و پتانسیلهای منطقهای میشود .بر اساس نگرش قائل به تقدم توسعه بر امنیت ،هرگونه ایجاد امنیت
در مناطق مرزی منوط به بهبود شرایط توسعهیافتگی مناطق است .کشورهایی که این دیدگاه را به کار میگیرند ،معموال
توسعهیافتهتر از سایر کشورهای همجوار خود هستند و از درآمد سرانة باالتری نیز برخوردارند .در مقابل ،کشورهای
همجوار ،فاقد این ویژگیها هستند؛ بنابراین نتایج توسعهنیافتگی آنها وارد کشور توسعه یافتهتر میشود .بر این اساس
کشورهای توسعهیافتهتر با برقراری مقررات ویژة اقتصادی در کمربند حاشیهای و با ایجاد اشتغال و تجارت ،با مقررات
تسهیلی از هجوم ناامنی کشور کمتر توسعهیافته به کشور خود جلوگیری میکنند .در مقابل ،نیروهای جویای کار کشور
1. Ecologically sensitive areas
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همسایه ،در همان منطقه به فعالیت اقتصادی و کسب درآمد میپردازند و در گذر زمان ،آن مناطق نیز توسعه مییابند .به
طور نمونه میتوان از کشورهای آمریکا و مکزیک با مرز طوالنی بیش از  3100کیلومتر نام برد (عزتی و دیگران،1390 ،
 .)185ایران نیز میتواند برای برقراری امنیت و آرامش در مناطق مرزی خود با کشورهای همسایه که با تهدید امنیتی و
همچنین مهاجرت آنها روبهروست ،از این رویکرد استفاده کند .همچنین با توجه به استفاده از مزیتهای رقابتی و
پتانسیلها و فرصتهای فراملی ،برای مثال فضای سرزمین ایران و ترکمنستان نیز ،مکملهای ژئوپلتیکی هستند و با
توجه به همسایگی و پیوستگی قوم ترکمن ایران با ترکمنستان ،وابستگی ترکمنستان به آب ایران ،عدم دسترسی
ترکمنستان به آبهای آزاد نیز میتواند زمینههای الزم برای نومنطقهگرایی را ایجاد کند (عزتی و دیگران.)191 :1390 ،
همچنین میل به توسعة پایدار و حفاظت محیط زیست ،عواملی بخشی نیستند که بتوان آنها را در قالب
مرزبندیهای سیاسی ،به یک کشور یا یک استان و شهرستان محدود کرد؛ بلکه الزم است سیاستهای الزم برای آن با
توجه به ماهیت آن که نیازمند سیاست گذاری یکپارچه است ،فارغ از تقسیمات سیاسی در قلمرو طبیعی مورد نیاز اتخاذ
شود.

بحث و یافتهها
همانطور که اشاره شد ،اقدامات نومنطقهگرایی در راستای کاهش تفرق سیاسی است .این اقدامات ،طیفی از آسانترین
به دشوارترین دارد که آسانترین آنها از لحاظ سیاسی ،عملیتر است و چالش کمتری به همراه دارد .در مقابل،
دشوارترین اقدامات از لحاظ سیاسی ،قابلیت اجرایی کمی دارند و تهدیدی برای عوامل محلی محسوب میشوند
(آخوندی ،برکپور .)301 :1389 ،از این رو این اقدامات ،باید به صورت گامبهگام انجام پذیرد تا در گامهای ابتدایی با
کمترین موانع سیاسی و سازمانی و صرف هزینههای اندک روبهرو شود .به این ترتیب با اجرای گامبهگام اقدامات میتوان
آثار مختلف ناشی از اجرای آنها را ارزیابی کرد و گامهای بعدی را با استفاده از تجارب پیشین اصالح کرد .در واقع،
اجرای گامبهگام اقدامات منطقهگرایی با مفهوم شدت منطقهگرایی همراه است .منظور از «شدت منطقهگرایی» میزان
تغییرات و دگرگونیهایی است که هریک از اقدامات در نظام موجود اداره و مدیریتی ،موجب ایجاد آنها میشود .هرچه
این اقدامها ،تغییرات بیشتری در ابعاد نهادی ،سازمانی ،روابط مالی و اداری در سطوح ملی -منطقهای -محلی ایجاد کند،
به همان اندازه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و بنابراین مستلزم نیرو ،زمان و هزینة بیشتری برای اجراست (همان،
 .)314از جمله اقدامات با شدت منطقهگرایی پایین میتوان به همکاریهای غیررسمی و قراردادهای خدماترسانی بین
محلی یا شوراهای حکومت کالنشهری اشاره کرد .در واقع ،اقدامات با شدت پایین منطقهگرایی در تالش است تا
همکاریهایی داوطلبانه بین قلمروها و نهادهای مختلف حکومتی موجود در منطقه ایجاد کند .همچنین ،اقداماتی همانند
یکپارچهسازی تکسطحی یا تجدید ساختار دوسطحی ،دارای بیشترین شدت منطقهگرایی هستند؛ به عبارت دیگر،
اقدامات با شدت منطقهگرایی باال به دنبال ایجاد یک سطح حکومتی واحد یکپارچه یا حکومت کالنشهری دوسطحی در
تمام قلمروهای حکومتی و مدیریتی شامل شهرداریها ،دهیاریها یا فرمانداریها و بخشداریها هستند (همان.)301 ،
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اهم مشکالت نظام برنامه ریزی فضایی منطقه ای در ایران

فقدان نظام مدیریت
یکپارچهی فضایی
کشور

ضرورت
حکمروایی شایسته

بهره برداری از
طیف وسیع
کنشگران (دولتی،
فردی ،اجتماعی)
منطقه بندی
شناور(محدوده ی
فضایی جدید)

تسهیل فرآیند
مدیریتی توامان از
پایین به باال و باال
به پایین

ضعف نظام
مدیریتی کارامد در
کشور

فقدان زمینهها و
ظرفیتهای مناسب
جامعه در بین
مدیران ،کارشناسان
و شهروندان
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نو منطقه گرایی
بهره گیری از تمام
ابعاد (اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و
)...

وجود ظرفیتها و
پتانسیلها و
مزیتهای رقابتی
در مناطق کشور

ترتیبات قانونی
مدیریت یکپارچه
فضایی

بهره برداری از
فرصت های جهانی

نمودار  .1مدل مفهومی نومنطقهگرایی -مأخذ :نگارندگان

برای مشکالت و موانع ذکر شده نیز راهکارهایی از قبیل حکمروایی شایسته نیز ارائه شده است ،اما نکتة شایان ذکر
آن است که همواره پتانسیلها و ظرفیتهایی در مناطق کشور وجود دارد که به علت نگاه بخشی و تهیة طرحها در
محدودة تقسیمات سیاسی ،اغلب نادیده گرفته میشود و الزم است که با تعریف محدودة جدید و شناور در نظام اداری
کشور ،از تمام ویژگیها و مزیتهای رقابتی در همة ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی استفاده
شود .این امر باید با توجه به ماهیت منطقة مورد نظر و در واقع ،با رویکرد نومنطقهگرایی صورت گیرد تا همة کنشگران
بخشهای دولتی ،خصوصی ،عمومی و تمامی شهروندان را در تهیه تا اجرای طرح سهیم کند.
نتیجهگیری
با توجه به ماهیت نومنطقهگرایی که بر همکاری با وجود تقسیمات سیاسی متفرق فضایی در زمینههای اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و سیاسی تأکید دارد ،میتوان از آن در دو سطح بینالمللی و همچنین ملی برای غلبه
بر کاستیهای ناشی از چندپارگی در توسعة منطقهای کشور استفاده کرد .در این رویکرد ،با تکیه بر مزیتهای رقابتی
مناطق کشور میتوان سبب فرهنگسازی و ظرفیتسازی تدریجی در بین مدیران ،کارشناسان و شهروندان ،برای
برنامهریزی و تکامل نظام مدیریتی کشور شد .البته در این گذار ،برقراری حکمروایی شایسته ،عامل تعیینکنندهای در
بروز تمامی ظرفیتها در این رویکرد خواهد شد .نکتة حائز اهمیت اینکه برای استفاده از این رویکرد در سطح بینالمللی،
ابتدا الزم است جهت آمادگی و آشنایی کامل و بسترسازی الزم ،آن را در سطح کشور و بین مناطق داخلی اجرا کرد.
بدین منظور ،میتوان با توجه به مشکالت و امتیازات مناطق مختلف کشور ،در یک یا چند منطقه به صورت ویژه یا
شناور ،رویکرد نومنطقهگرایی را با رویکرد تلفیقی هدفمحور و مشکلمحور به کار گرفت .البته به موازات آن الزم است
قوانین و مقرراتی جهت تفویض اختیارات اداری -سیاسی و تأمین منابع مالی الزم به این مناطق وضع شود تا بسترهای
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. برای اجرای هرچه بهتر این رویکرد فراهم شود و توسعة مناطق کشور به شکلی متعادل و متوازن صورت پذیرد،مناسب
 میتوان این روند را با ایجاد برنامهای گامبهگام و با استفاده از ظرفیتهای قانونی کنونی و همکاریهای،در این راستا
داوطلبانة الزم بین نهادها و بخشهای مربوط در مناطق آغاز کرد و در گامهای بعدی با ایجاد بسترهای قانونی و مالی
 مدیریت یکپارچة توسعة فضایی در مناطق، نهادسازیهای نوین و منطقهبندی شناور در تقسیمات نوین کشوری،مناسب
 بهکارگیری رویکرد نومنطقهگرایی به حل مشکالت ناشی از کمبود یا عدم استفادة بهینه از منابع و ایجاد.را ایجاد کرد
.مزیتهای رقابتی کمک خواهد کرد
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