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واژههای کلیدی

هویت شهر

ریشۀ بسیاری از مشکالتی که کالنشهرها با آنها مواجه هستند خارج از مرزهای سیاسی و محدودۀ تحت قلمروی آنها میباشد.
کالنشــهر مشهد از این امر مستثنی نبوده و با مشکالتی روبرو میباشد که منشأ آن در سطحی باالتر ،یعنی منطقۀ کالنشهری
مشهد اتفاق میافتد .از اینرو ،هدف از این پژوهش بررسی نظام کارآمد مدیریت منطقهای بر اساس رویکرد نومنطقهگرایی جهت
رســیدگی به مشکالت منطقۀ کالنشهری مشهد میباشــد .در بخش بررسی ادبیات نومنطقهگرایی و مدیریت منطقهای از روش
تحقیق بازنگری پژوهش ،و در بخش بررســی نظام کارآمد مدیریت منطقهای برای منطقۀ کالنشــهری مشــهد از روش تحقیق
توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعه موردی بهره گرفته شده است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که نظام حکمروایی دوسطحی
با مشــارکت همه کنشــگران منطقهای مبتنی بر اصل واگذاری امور به پایینترین سطح قابل اجرا ،میتواند موجب کارآمدی نظام
مدیریت منطقه ای منطقۀ کالنشهری مشهد گردد.
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مسائل و مشکالت منطقهای بهعنوان یکی از موضوعات چالشبرانگیز
برنامهریزی فضایی در دهههای اخیر به شمار میرود که عدم هماهنگی
بین سازمانها و نهادهای محلی بر سر رسیدگی به این موضوعات ،مزید
تدیگر ،عدم انطباق قلمروهای سازمانهای
بر علت شده است .بهعبار 
حکومت محلی با قلمروهای عملکردی مناطق کالنشهری (آخوندی و
برکپور )299 ،1389 ،منجر به پیدایش مشکالتی از قبیل پراکن دهرویی،
تخریب زمینهای کشاورزی و فضاهای باز ،نابرابریهای اجتماعی،
کاهش رونق اقتصادی شهرهای مرکزی و غیره شده است .در ایران
نیز اقداماتی همچون تهیۀ طرحهای توسعه و عمران و ناحیهای
(شهرستان) (ماجدی )17 ،1391 ،و مجموعه شهری صورت گرفت که در
عمل چندان موفقیتآمیز نبود .برای حل این مشکل ازاینرو همکاری
شهرها و مناطق اطرافشان بهعنوان یک امر الزامآور جهت کاهش
مشکالت و همچنین توسعه متعادل مناطق کالنشهری مطرح میشود
( .)Rast, 2006, 251این همکاری بهویژه در عصر جهانیشدن بیشتر
حائز اهمیت است که رقابت فزاین دهای مابین کالنشهرها برای جذب
سرمایه خصوصی شکلگرفته است (سروری و ماجدی .)17 ،1394 ،درواقع
میتوان ادعا نمود که آیندۀ اقتصادی و اجتماعی مناطق کالنشهری و
حومههایشان بههم پیوند خوردهاست ()Jonas & Ward, 2007, 171
بهطوریکه هر پدیدهای در این مناطق اتفاق بیفتد بر دیگری اثر خواهد
گذاشت .در ادامه برخی از مطالعات که در زمینههای مختلف از قبیل
عدالت اجتماعی ،عدالتمحیطزیستی ،رفاه اقتصادی و اجتماعی بیانگر
لزوم همکاری کالنشهرها با مناطق اطرافشان هست ،آور دهش دهاست.
وویس )1992(1بر روی بیستوهشت کالنشهر مطالعه نمود و به این
نتیجه دستیافت که نرخ رشد پایین درآمد و همچنین نرخ اشتغال پایین
در کالنشهرها به دلیل نرخ اشتغال و درآمد ضعیف در حومههایشان
هست .بر این مبنا ،وی مدعی شد که نزول شهر مرکزی احتما ًال
باعث افت رفاه اقتصادی و اجتماعی کل منطقه میشود (Rast, 2006,
 .)251مطالعۀ دیگری که توسط پاستور ،برنر و رانسر )2003( 2در زمینه
عدالت اجتماعی در سطح مناطق کالنشهری انجامشده است ،بیانگر
این امر هست که برپایی عدالت اجتماعی نیازمند تالشهای منطقهای
و همکاری بین شهر مرکزی با حومهها در این زمینه است (Provo,
 .)2009, 369همچنین در مطالعهای دربارۀ پراکندهگویی که توسط
گینسبرق )2002( 3انجام شد ،وی به این نتیجه دستیافت که حل معضل
پراکندهرویی شهری تنها درگرو همکاری کالنشهرها با حومههایشان
است( .)Rast, 2006, 251-252مطالعات دیگری بر روی مناطق سیاتل و
پورتلند ،4حاکی از آن است که با اتحاد سازمانهای منطقهای و بسیج
منابع محلی کاربست اصول رشد هوشمند در سطح منطقهای بدون
تردید موفقیتآمیز بو دهاست ( .)Scott, 2007, 21مطالعات محققان
دیگری از قبیل از قبیل راسک ،)1997(5ارفیلد ( )1997و پاول،1992(6
 )2002دربارۀ عدالت محیطزیستی بیانگر آن است که حل مشکالت
محیطزیستی نه در مقیاس شهر بلکه در مقیاس منطقه و با همکاری
تمام سازمانها و نهادهای درگیر در منطقه برطرف خواهد شد (Rast,
 .)2006, 252همانطور که در مطالعات باال ذکر گردید ،همۀ آنها بر لزوم
همکاری شهر مرکزی با سایر شهرها و مناطق اطراف برای حل مسائل
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و مشکالت منطقهای تأکید میکنند که این امر همواره با مشکالت
و مقاومتهایی درزمینۀ همکاری بین سازمانها و نهادهای مختلف
روبهرو است .در این راستا رویکرد نو منطقهگرایی با ارائۀ راهحلهای
نویدبخش برای حل مشکالت مناطق کالنشهری با استقبال عمومی
برنامهریزان ،مدیران و سیاستمداران در بیشتر کشورهای جهان روبهرو
شدهاست ( .)Ye, 2009, 117در این راستا ،این پژوهش به دنبال آن
است تا با بهرهگیری از رویکردهای نو منطقهگرایی و حکمروایی ،نظام
کارآمدی را برای منطقهی کالنشهری مشهد پیشنهاد نماید.

روش پژوهش

این پژوهش با بررسی رویکرد نو منطقهگرایی آغاز میشود و در ادامه،
تعاریف به کارگرفته شده در متون تخصصی و جستارهای مرتبط با
مفهوم حکمروایی چندسطحی و ارتباط آن با نومنطقهگرایی مرور شده
است .در بخش مبانی نظری تعاریف موردنظر نگارندگان در ارتباط
با منطقۀ کالنشهری ،نومنطقهگرایی و حکمروایی چندسطحی و
منطقهای جمعبندی شد .سپس در بخش مطالعه موردی ابتدا مشکالت
منطقۀ کالنشهری مشهد و همچنین نحوۀ مدیریت آن مورد واکاوی
قرارگرفت .سپس قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت نظام منطقهای
در ایران بررسیشد .درنهایت پیشنهادهایی جهت نظام حکمروایی
چندسطحی با استفاده از رویکرد نومنطقهگرایی بهمنظور کارآمد ساختن
نظام برنامهریزی فضایی منطقۀ کالنشهری مشهد نیز ارائ ه شده
است .روش بهکار گرفتهشده در بخش اول این پژوهش ،روش تحقیق
8
بازنگری پژوهش 7است که زیرمجموعۀ روش تحقیق فراتحلیل
است .در بخش دوم از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی جهت شناسایی
مشکالت و ویژگیهای محدودۀ موردمطالعه استفاده شد (حافظنیا،
 .)1391همچنین در ارائۀ پیشنهادها برای نظام حکمروایی چندسطحی
منطقۀ کالنشهری مشهد با استفاده از رویکرد نومنطقهگرایی از روش
10
تحقیق مطالعه موردی 9استفاد ه شد که زیرمجموعۀ روشهای کیفی
است (کرسول.)1391 ،

مبانی نظری

برای بررسی رابطۀ میان رویکرد نومنطقهگرایی و حکمروایی در مقیاس
منطقهای ابتدا میبایست تعریف دقیقی از سطح قلمرویی موردنظر یعنی
منطقۀ کالنشهری ارائه گردد .لذا در این بخش پس از تعریف منطقۀ
کالنشهری ،ابتدا مفاهیم مرتبط با رویکرد نومنطقهگرایی مورد واکاوی
قرارگرفته و سپس در ادامه ویژگیهای حکومت و حکمروایی مورد
مقایسه قرارگرفته است .همچنین در انتها پس از بررسی رابطۀ میان
حکمروایی و رویکرد نومنطقهگرایی ،تعریف حکمروایی چندسطحی نیز
ارائه شدهاست.
منطقۀ کالنشهری
در رویکرد نومنطقهگرایی تأکید بر اقدام در مقیاس منطقه است
( ،)Farrell et al., 2005, 22که تجلی فضایی و عملکردی
آن را میتوان «شهر-منطقه» و یا «مناطق کالنشهری» نامید.
11
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میشوند .تفاوت بین مناطق فیزیکی و عملکردی یادآور تفکیک مانوئل
کاستلز ( )Castells, 1996, 423بین «فضای مکانها »13و «فضای
جریانها» است ( )Yrynen, 2003, 25-28و همانطور که در باال
اشاره گردید مناطق کالنشهری بیانگر فضای جریانها یا همان
مناطق عملکردی میباشند.
ازاینرو منطقۀ کالنشهری را میتوان محدودهای تعریف نمود
که محوریت آن یک کالنشهر و محدودۀ پیرامونی آن متشکل از
سکونتگاههای روستایی و مراکز شهری کوچکتری است که در
پیوند با هسته مرکزی (بیش از دیگر مراکز مجاور) هستند .یکپارچگی
عملکردی بین این دو محدوده ،در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و
محیطزیستی ،و همکاری در تقسیمکار درون منطقهای از ویژگیهای
اصلی آن است .همچنین این مناطق را میتوان معادل فضای جریانها
به تعبیر کاستلز نامید.
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نومنطقهگرایی
نومنطقهگرایی بهعنوان یکی از مفاهیم برنامهریزی منطقهای از دهۀ
 1990در پاسخ به اثرات جهانیسازی و همچنین مشکالت رشد
کالنشهری از قبیل پراکندهرویی حومۀ شهری ،ازدحام ترافیک ،از
بین رفتن گونههای گیاهی ،کاهش کیفیت زندگی ،و مباحث روبهرو
عدالتی و اجتماعی ظهور نمود (.)Peterson et al., 2007, 132
این مفهوم ابتدا از ایاالتمتحده آغاز گردید اما در ادامه بیشتر مفاهیم
آن توسط پژوهشگران اروپایی بسط پیدا نمود (Acharya, 2012,
 .)9نومنطقهگرایی بهعنوان جنبش جدیدی تعریف میشود که یک
منطقۀ مشخصی را شناسایی کرده و در تالش برای ارائۀ یک نقش
مشخص برای آن در حوزههای اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی یا فرهنگی
است .شودربوم بیان میکند که نومنطقهگرایی توسط «چندبُعدی
بودن ،پیچیدگی ،سیالیت و عدمتطابق و همچنین این واقعیت که
طیفی از کنشگران دولتی و غیردولتی را شامل میشود تا در قالب
اتحادهای چند بازیگری غیررسمی دورهم جمع میشوند» ،توصیف
میشود ( .)Park, 2006, 285-286ماهیت نومنطقهگرایی ،بیانگر
سیر تکاملی منطقهگرایی ،ب هدور از رویکردهای صرف ًا دولتمحور
است که بر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی ،رقابتپذیری منطقهای،
موضوعات محیطزیستی و ایجاد شبکهها تأکید میکند .این رویکرد
تصدیق میکند که سیاستهای متعارف حکومتها در ارتباط با بسیاری
از چالشهای توسعۀ پایدار ناکافی است و یک نیازی برای متصل
کردن هردوی کنشگران دولتی و غیردولتی در فرایند برنامهریزی در
میان مقیاسهای محلی تا بینالمللی الزم است .برخی از ویژگیهای
کلیدی نومنطقهگرایی عبارتاند از :یک تمرکز برروی تعریف فضایی؛
تأکید بر فرایند منطقهبندی برای مدیریت مشکالت مرتبط با رشد؛
پذیرش رویکردهای کلنگر و یکپارچه؛ تمرکز بر رویکردهای هنجاری؛
و ترکیب اصول طراحیشهری و برنامهریزیکالبدی (Peterson et
 .)al., 2007, 133-134در رویکرد نومنطقهگرایی منطقه یکشکل
ایستا نیست ،بلکه در توسعهاش پویا و نسبت به تغییر و انطباق باز
است .همچنین این رویکرد دارای شامل جنبههای اقتصادی ،فرهنگی،
سیاسی و اجتماعی است ( .)Farrell et al., 2005, 8همچنین در
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طبق بررسیهای انجامشده توسط صرافی و همکاران ( ،)1395سه
ویژگی اصلی شهر-منطقه را میتوان یکپارچگی عملکردی ،روابط
نهادی-حکومتی (حکمروایی منطقهای) و رقابتپذیری فرامنطقهای
تعریف نمود که دربارۀ ایران میتوان گفت که صرف ًا ویژگی اول،
یعنی یکپارچگی عملکردی مابین هسته مرکزی (غالب ًا کالنشهر)
و نواحی پیرامونی آن صدق میکند .ویژگی دوم شهر-منطقه یعنی
روابط نهادی-حکومتیشهر-منطقه و حکمروایی منطقهای در ایران
شکل نگرفتهاست .درواقع ،هریک از شهرها و نواحی اطرافشان بهطور
جداگانه و با حداقل هماهنگی با یکدیگر مدیریت میشوند و بهویژه از
منافع تودۀ همبسته در ایجاد صرفههای اقتصاد ناشی از مقیاس بهره
نمیبرند .همچنین با توجه به واقعیتهای اقتصادی و محدودیتهای
ژئوپلیتیک که ایران با آن مواجه است ،ویژگی سوم شهر-منطقه یعنی
رقابتپذیری فرامنطقهای و جهانی در مورد کالنشهرهای ایران صدق
نمیکند (صرافی و همکاران .)1395 ،بنابراین در ایران برای اینگونه
مناطق بهتر است از اطالق شهر-منطقه خو دداری کرد و از واژگانی
همچون منطقۀ کالنشهری استفاده نمود که صرف ًا به رابطۀ عملکردی
بین کالنشهر مرکزی و محدودۀ پیرامونی داللت دارد (صرافی و
همکاران1395 ،؛ اسدی و زبردست .)1389 ،ازاینرو در ادامه به تعریف
منطقۀ کالنشهری پرداختهشدهاست.
از دید اندیشمندان گذشته مانند مکنزی و دیکنسون ،تفاوتی بین
مفهوم شهر -منطقه و منطقه کالنشهری به لحاظ ماهیت و ساختار
فضایی وجود ندارد ،اگرچه مطالعات دانشگاهی اخیر بهویژه تحت تأثیر
جهانیشدن معنای هنجاری ویژهای به شهر -منطقه بخشیده است که
آن را از منطقه کالنشهری متمایز میسازد .اگر از واژهشناسی جغرافیای
زمان استفاده شود ،منطقه کالنشهری نیز همانند شهر -منطقه
ساختاری است که متأثر از خطسیرهای افراد در زندگی روزمرهشان
شکل میگیرد ،که این خود یادآور مفهوم مهم دیگری است و آن
«فضای جریانها »12است .در این دید ،منطقه کالنشهری بهعنوان
فضای جریانها تعریف میشود بهویژه برحسب سفرهای آونگی بین
نواحی مسکونی و مکانهای مرکزی( Hutchison, 2009, 510به
تدیگر منطقۀ کالنشهری را
نقل از اسدی؛ زبردست )3 ،1389 ،یا بهعبار 
میتوان منطقهای متراکم و متمرکز از سکونتگاههای انسانی ،مشتمل
بر یک شهر مرکزی به همراه سکونتگاههای حومهای تعریف نمود که
این سکونتگاهها و شهر مرکزی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی وابستگی
متقابل به یکدیگر دارند (کاظمیان .)44 ،1383 ،در تجزیهوتحلیل
مطالعات منطقهای ،تأکید بر محوریت تقسیم جهان ،به دو نوع مناطق
«عملکردی و فیزیکی» است .مناطق فیزیکی به فضاهای قلمرویی،
نظامی و سیاسی اشاره میکند که اساس ًا توسط دولتها کنترل میشود،
اما مناطق عملکردی توسط عوامل غیر قلمرویی تعریف میشود؛ از
قبیل فرهنگ و بازار که اغلب در حدود قلمروی کنشگران غیردولتی
است .برای مثال یک گروه قومی شاید بخواهد یک منطقۀ فرهنگی
ایجاد نماید و از آن برای ارتقای اجتماع محلی سیاسی مستقل استفاده
نماید .در نظام جهانی ،مناطق اقتصادی توسط فرایندهای سرمای هداری
فراملی ،مناطق محیط زیستی توسط اثر متقابل بین کنشهای انسانی
و زیستکره ،و مناطق فرهنگی توسط اجتماعات محلی هویتی ساخته
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این رویکرد ،اجتماعات محلی و کالنشهرها میبایست به بیرون
تدیگر باید در پی ایجاد
از مرزهای خود توجه داشته باشند ،بهعبار 
زنجیرههای همکاری با سایر مکانها باشند .ازاینرو ،میتوان گفت که
حکمروایی در رویکرد نومنطقهگرایی از جایگاه ویژهای برخوردار است
( .)Savitch & Vogel, 2000, 161درنتیجه میتوان نومنطقهگرایی
را رویکردی تعریف نمود که در پی شناسایی یک منطقه مشخص
(مقیاس آن میتواند از سطح درون کشوری 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 برآمدهاست .نظام مدیریتی این منطقه
بهصورت حکمروایی و دربرگیرنده تمامی کنشگران (اعم از دولتی و
غیردولتی) و از طریق نهادها بهصورت توأمان پایین به باال و باال به
پایین ،شکل میگیرد .این نکته قابلذکر است که این رویکرد در نقاط
مختلف جهان با توجه به ویژگیهای هر مکان و در هر زمان خاص در
اشکال متفاوت عملی میشود (صرافی و نجاتی.)865 ،1393 ،
همانطور که اشاره گردید ،یکی از پیشفرضهای اصلی نومنطقهگرایی
حکمروایی است که شامل فرمهای مختلف همکاری همچون مشارکت
کنشگران و نهادهای عمومی و خصوصی است (& Lackowska
 .)Zimmermann, 2011, 157ازاینرو در ادامه به بررسی بیشتر
حکمروایی و ارتباط آن با نومنطقهگرایی پرداختهش دهاست.
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حکومت در مقابل حکمروایی
برای فهم نومنطقهگرایی ،ابتدا باید تمایز بین حکومت و حکمروایی
را درک کرد .ایدۀ کالسیک حکومت شامل نهادها و انتخابات و
فرایندهای تصمیمسازی و ساختارهای اداری رسمی است .حکومت
از طریق الیههای سلسلهمراتبی و جوابگویی سیاسی عمل میکند.
حکومت همچنین یکشکل منصفانۀ دربرگیرندۀ سازمانی است :یک
انحصار قانونی که مسئولیت برای هردوی «ارائه» و «تولید» خدمات
عمومی را بر عهده دارد .در مقابل ،حکمروایی این مفهوم را میرساند
که نهادهای موجود میتوانند به روشهای جدید تحت کنترل درآیند،
که همکاری بر پایۀ داوطلبی میتواند در مقیاس محلی انجام گیرد ،و
مردم به بهترین شکل میتوانند رابطۀ خودشان را از طریق سازمانهای
با ارتباط افقی ،با یکدیگر تنظیم نمایند .حکمروایی همچنین تصدیق
میکند که مکانهای محلی خدمات محلی را ارائه دهند بدون آنکه

ضرورت ًا آن را تولید نمایند؛ بدین معنا که ،مکانهای محلی میتوانند
خدمات ،را با ورود به قراردادها با سایر حکومتها ،سازمانهای
غیرانتفاعی ،یا شرکتهای خصوصی که تولید (یا ارائۀ) خدمات را
بر عهده دارند ،ارائه دهند یا تنظیم نمایند .بهطور خالصه ،درحالیکه
حکومت عمودی و بهطور محکم نهادی شدهاست ،حکمروایی منعطف
و افقی است .درحالیکه حکومت رسمی و از باال اداره میشود،
حکمروایی غیررسمی و خودسامانی است .درحالیکه حکومتهای
سطح باال (برای مثال دولت) به مکانهای محلی از طریق سازوکارهای
تعیین حدود شده ارتباط دارد ،حکمروایی سطح پایینتر (برای مثال
قراردادهای بینمحلی) سستتر و کمتر با مرزها محدود شدهاست.
حکومت بر ویژگیهای متمرکز کردن منطقهگرایی تأکید میکند،
درحالیکه حکمروایی تأکید بر خاصیت تمرکززدایی همکاری محلی
دارد ( .)Savitch & Vogel, 2000, 161-162بنابراین بهطور خالصه
میتوان تفاوتهای حکومت و حکمروایی را به شرح جدول  1برشمرد.
با توجه به ویژگیهای که ازیکطرف برای نومنطقهگرایی_ازجمله
طیف وسیع کنشگران ،روابط توأمان پایین به باال و باال به پایین،
مقیاس محلی تا بینالمللی و غیره_ و از طرف دیگر برای حکمروایی
برشمرده شد ،لذا میتوان ادعا نمود که یکی از ابزارهایی که میتواند
موجب کاربست رویکرد نومنطقهگرایی شود استفاده از حکمروایی
چندسطحی در مقیاس منطقهای است .در همین راستا ،طبقنظر
جایاسوریا ،15نومنطقهگرایی به معنای تالشی در جهت مقررات و
«حکمروایی منطقهای» است ( .)Grugel, 2004, 606-607ازاینرو
در ادامه به بررسی دقیقتر حکمروایی در مقیاس منطقۀ کالنشهری و
همچنین حکمروایی چندسطحی پرداخته شد.
نومنطقهگرایی و حکمروایی منطقۀ کالنشهری
حکمروایی بهعنوان یک فرایند تصمیمسازی در نظر گرفته میشود که
دارای قواعد و تنظیمات نهادی پیچیده است .حکمروایی و حکمروایی
منطقهای ،تکاملی است و دگرگونیهای مستمر فضایی-اجتماعی
16
یکی از ویژگیهای آن است ( .)Scott, 2009, 24بهزعم نیل برینر
حکمروایی کالنشهری عبارت است از :یک طیف وسیعی از شکلهای
نهادی و راهبردهای تنظیمی ،پروژههای حکمروایی را شامل میشود.
برای مثال ،اصالح مرزهای قلمروهای کنونی از طریق الحاق ،ادغام
یا یکپارچهسازی؛ پیشنهاد تشکیل مؤسسات فرا یا بینشهرداری،

جدول  .1تفاوت حکومت و حکمروایی
نوع روابط
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(.)Scott, 2007, 17-18

حکمروایی چندسطحی
نومنطقهگرایی نه بهعنوان یک گزینه ،بلکه بهعنوان یک الیۀ مکمل
برجستۀ حکمروایی در سطح منطقهای است .در سطح منطقه برخی
کارها بهتر توسط دولتها ،نهادهای چندجانبه یا سازمانهای غیردولتی
میتواند انجام شود .در حکمروایی درواقع یک تقسیمکار انجام
میشود ،گاهی اوقات این تقسیمکار مبنی بر رضایت طرفین ،و گاهی
اوقات چالشبرانگیز است .این همکاری کنشگران منطقهای منجر به
شکلهای «چندالیهای »19یا «ترکیبی» حکمروایی میشود (Farrell
 .)et al., 2005, 23واژۀ «حکومت» ،که بهطور سنتی برای یک نظام
سلسلهمراتبی از قدرت رسمی استفاده میشدهاست ،راه را برای یک
نظام کمتر سلسلهمراتبی و درکی فراگیرتر از فرایندهای تصمیمسازی
یا «حکمروایی» هموار کرد .سپس ،بهتدریج حکمروایی گسترش
پیداکرده و اصالح شد تا مفهوم «حکمروایی چندسطحی» پدید آمد،
بدهندۀ روابط پیچیدۀ فزایندۀ بین مقیاسهای مختلفی است
که بازتا 
که تصمیمات سیاسی اتفاق میافتد .تا حدودی ،این بر «تفویض
اختیار» داللت میکند که قدرت دولتها بین مناطق باز توزیع میشود
( .)Scott, 2009, 93طبق رویکرد نومنطقهگرایی نمیتوان گفت که
مجموعۀ مشخص از قبل معینی ،از فضاها و مقیاسها وجود دارد؛ بلکه
فضاهای جدید ظاهر میشوند یا به وجود میآیند و مقیاسهای مختلف
اقدام در یک تنوعی از راههای پیچیده به هم مرتبط میباشند .همانند
دیدگاه چند نردبانی ،اجزای حکمروایی چندسطحی ب هدرستی نهتنها به
سیالیت و روابط بین آنها توجه
سطوح حکمروایی توج ه دارد ،بلکه به
ّ
میکند .این نکته بر این امر داللت دارد که یک مجموعۀ پیچیده از
کنشگران (دولتی و غیردولتی) در مقیاسهای سیاسی مختلفی ایفای
نقش میکنند (.)Farrell et al., 2005,90
ازاینرو ،حکمروایی چندسطحی را میتوان رابطۀ بین مقیاسهای
مختلف جهت تصمیمگیری در انجام امور تعریف نمود .این همکاری
و تقسیمکار بین سطوح مختلف حکمروایی مبتنی بر اساس اصل
«واگذاری امور به پایینترین سطحی که امکان انجام آن را دارد»
است؛ بهطوریکه هریک از امور به پایینترین سطحی که امکان انجام
آن را دارد واگذار میشود و اگر کاری فراتر از توان یک سطح باشد
به سطح باالتر واگذار میشود .ازاینرو هیچیک از سطوح باالتر حق
18
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(.)Scott, 2009, 255-256

در عصر حاضر و تحتفشار رقابت اقتصادی جهانی ،بیشتر شهرها و
مناطق ،اهمیت اقدام با یکدیگر بهمنظور موفقیت در بازار بینالمللی را
متوجه شدهاند .این نهتنها در آمریکا ،بلکه در بیشتر کشورهای جهان
در حال اتفاق است ( .)Ye, 2009, 117رویکرد نومنطقهگرایی
یدهد؛ این رویکرد
اقدامات منطقهای را از طریق حکمروایی ارتقاء م 
با استفاده از «همکاری بینسازمانی» بهجای «حکومت منطقهای
سلسلهمراتبی» موجب حل مشکالت عمومی در منطقۀ کالنشهری

ک شکل از این نوع حکمروایی را میتوان یک شبکهای از
میشود .ی 
سازمانهای حکومتی و غیر حکومتی تعریف نمود که در یک تنوعی از
پیکربندی آراست ه شدهاند ،و اغلب در سطوح چندگانه میباشند تا برای
برطرف نمودن نیازهای سرتاسر منطقه برنامهریزی کنند« .شوراهای
منطقهای» حکومتهای محلی با همکاری داوطلبانه یک پیکربندی
رسمی شده از این شبکه میباشند ( .)Visser, 2004, 51-52رویکرد
نومنطقهگرایی خودش را در مخالفت با اقدامات قدیمی ،باال به پایین
تعریف میکند .این رویکرد ،در مقابل ،بر مشارکت ،اشکال منعطف و
ترکیبی 17حکمروایی متمرکز است .بنابراین ،میتوان گفت در رویکرد
نومنطقهگرایی ،سرمایۀ اجتماعی ،روابط اعتماد ،مشارکت در انجمنهای
مدنی و حس اجتماعات منابع اساسی برای حکمروایی موفق میباشند
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بلوکهای اداری یا بدنههای برنامهریزی؛ همچنین معیارهای قانونی
توسط سطوح باالیی تحمیل میشود (از قبیل حکومت فدرال یا دولتی)
تا گسترش شهری را تنظیم کنند؛ و تنوعی از راهبردهای بین حکومتی
یا بین سازمانی برای افزایش همکاری و هماهنگی بین نمایندگیهای
حکومتی و همچنین کنشگران و نهادهای خصوصی و عموم ی (�Lack
 .)owska & Zimmermann, 2011, 157درواقع ،نوید رویکرد
نومنطقهگرایی بر پایۀ ویژگی برجستهاش برای شکستن بنبستهای
سیاسی بر پایۀ راهحل مشکالت کالنشهری است و باعث میشود کار
پیچیدۀ حکمروایی محدودههای کالنشهری کارآمدتر ،پاسخگوتر و
منعطفتر شود ( .)Scott, 2007, 16نومنطقهگرایی بهعنوان رویکردی
ظهور کرد که دربرگیرندۀ ساختارهای جدید ایجاد قدرت توسط
گونههای جدیدی از اتحاد است که قادر به حل مسائل حکمروایی
معین درگیر
منطقهای است .با تعدد کنشگران اقتصادی و سیاسی ّ
در حکمروایی منطقهای ،همکاری برپایه روابط عمومی-خصوصی
مشاهده میشود که شکل مهمی از همکاری برای این نوع جدید
حکمرانی منطقهای است ( .)Scott, 2009, 94دربارۀ ارتباط رویکرد
نومنطقهگرایی و حکمروایی منطقۀ کالنشهری شش مورد زیر در
مباحث اخیر برجسته است:
 نومنطقهگرایی موجب افزایش تمرکز بر روی نقش حکومتهایمحلی با تنظیمات منطقهای میشود؛
 نومنطقهگرایی میتواند با گسترش برنامهریزی در عرصههایسیاسی-اجتماعی توصیف شود؛ درحالیکه این اشکال هم کارانۀ جدید
یدهد (برای مثال پروژههای توسعۀ
حکمروایی قلمرویی را افزایش م 
منطقهای و برنامهریزی فضایی)؛
 نومنطقهگرایی مجبور میکند که دوباره بر ایجاد فضاهای سیاسیجدید با محیطهای اداری-قلمرویی پرجمعیت تمرکز شود؛
 هیچ بحثی از نومنطقه گرایی بدون تمرکز بر نقش دولت بهعنوانارائ هدهندۀ شرایط ابتدایی اقدام و انگیزه برای حکومت منطقهای ،کامل
نمیشود؛
 مباحث مرتبط با نومنطقهگرایی ،دانش پیرامون نقش نهادها همچونیدهد؛
اهمیت آنها در تأثیرگذاری بر نمایندگی انسانها را گسترش م 
 فرایندهای تصمیمسازی همچون ساختارهای رسمی سیاستگذاریمهم میباشند .درهرحال ،قوانین غیررسمی که بر این فرایندهای
تصمیمسازی تأثیر میگذارد اغلب مهمتر میباشند و آن قوانین رسمی
را اصالح میکنند؛
 سرانجام نومنطقهگرایی ،روابط متقابل بین نهادها ،الگوهایحکمروایی ،م دلهای برنامهریزی و فضاهای شهری را برجسته میکند
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هویت شهر

دخالت در سطوح پایینتر را ندارند.
با توجه به ویژگیهایی که برای رویکرد نومنطقهگرایی و همچنین
ارتباط آن با حکمروایی چندسطحی ارائه گردید ،چهارچوب مفهومی
تحقیق جهت کاربست در منطقۀ کالنشهری مشهد به شرح شکل1
است .همانطور که در شکل  1مشخصشده است جهت کاربست
رویکرد نومنطقهگرایی میبایست از حکمروایی چندسطحی بهره برد
که سطح اول میتواند در محدودۀ منطقۀ کالنشهری یا همان منطقۀ
عملکردی باشد و سطح دوم میتواند در محدودۀ شهرستان است.
نظام کنونی مدیریت منطقۀ کالنشهری مشهد
منطقۀ کالنشهری مشهد 20در استان خراسان رضوی و در قسمت میانی
ناحیۀ مشهد و متشکل از بخشهایی از سه شهرستان مشهد ،چناران
و فریمان است (شکل  .)2ازنظر تاریخی منطقۀ کالنشهری مشهد در
کانون و مرکز تاریخی ایالت خراسان و والیت توس واقع شدهاست و به
همین دلیل تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی آن با سرنوشت خراسان
بزرگ درهمآمیخته شدهاست .درواقع ،والیت مشهور و قدیمی توس
که یکی از والیتهای خراسان بزرگ است ،خاستگاه اصلی منطقۀ
کالنشهری مشهد است ،که در بستر درۀ «کشف رود» واقع شدهاست
و همچنین رودخانۀ کشف رود نیز از این دره عبور میکند .جادۀ ابریشم
نیز در این محدوده قرارگرفتهاست که آثار و بقایای برخی از کاروانسراها
در کنار این مسیر در اطراف مشهد باقی است .این منطقه به دلیل
موقعیت طبیعی و نقش تاریخی از یک هویت عمیق تاریخی-فرهنگی
برخوردار است که در مقیاس ملی و حتی جهانی واجد ارزش و احترام
است .همچنین به دلیل وجود بارگاه امامرضا(ع) ،این عامل مذهبی
نقش بسیار تعیینکنندهای در شکلگیری آثار تاریخی و فرهنگی در

ناحیه ایفا کرده است .عملکردهای اقتصادی منطقۀ کالنشهری مشهد
عمدت ًا صنعتی ،خدماتی ،بازرگانی و گردشگری است .درواقع ،در این
نداری ،خدمات عمومي،
منطقه فعاليتهاي بازرگاني ،هتل و رستورا 
اجتماعي ،شخصي و خانگي در مقياس ملي (ازنظر تعداد شاغل و ارائه
خدمات) از اهميت بسزايي برخوردار است .عالوه بر آن این منطقه به
دليل استقرار کالنشهر مشهد و فضاهاي بسيار متراكم فعاليتهاي
صنعتي از موقعيت ويژه صنعتي در سطح ملي برخوردار است (مهندسین
مشاور فرنهاد.)1384 ،

همانطور که در شکل  2مشخصشده است منطقه کالنشهری مشهد
متشکل از بخشهایی از چهار شهرستان مشهد ،چناران ،فریمان و
بینالود است .هرچند در طرح جامع ناحیهای مشهد به لزوم شکلگیری
مدیریت یکپارچۀ منطقهای تأکید شدهاست اما این امر هنوز صورت
نگرفتهاست .درواقع علیرغم اینکه این چهار شهرستان در ارتباط
عملکردی نزدیکی با یکدیگر میباشند اما بهصورت مجزا از یکدیگر
مدیریت میشوند (شکل .)3
به دلیل حجم گسترده و متمرکز فعالیتهای ذکرشده از یکسو ،و
همچنین تفرق مدیریتی در سطح منطقۀ کالنشهری از سوی دیگر،
اغتشاش و آشفتگي در نظام زیرساختها ،ازدحام و بینظمی در فضاي
فعاليت ،انتشار آلودگیهای زیستمحیطی ،نابساماني در شبکههای
ارتباطي ،تخريب منابع و قابليتهاي توسعهساز در این منطقه مشاهده
میشود .اين در حالي است كه حتي در سطح ناحيه و شهرستان
مشهد نيز بسياري از فضاها و قابلیتها براي توسعه صنعتي ،خدماتي
تدیگر ،به دلیل قرارگیری
و سكونتي بالاستفاده ماندهاست .بهعبار 
کالنشهر مشهد و موقعيت ويژۀ آن بهلحاظ اقتصادي ،سياسي،
اجتماعي و ارتباطي شکلگیری الگوي توسعه متمركز و خطي در این

هویت شهر
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شکل  .1چهارچوب مفهومی تحقیق
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منطقه مشاهده میشود و اگرچه درگذشتههای طوالني با صرفههای
اقتصادي همراه بوده و به توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فضايي بهویژه
در شهر مشهد انجامي دهاست ،ليكن در طول دو دهة اخير به دليل
شتاب توسعه و تمركز بيروية جمعيت ،صنايع ،خدمات و وسايل
حملونقل ،با محدوديت ظرفيت محيطي روبهرو ش دهاست .ازاینرو از
جملۀ مهمترین مشکالت منطقۀ کالنشهری مشهد را میتوان به
شرح جدول 2برشمرد.

هویت شهر
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نظام پیشنهادی مدیریت منطقۀ کالنشهری مشهد
برای پیشنهاد نظام حکمروایی چندسطحی در منطقۀ کالنشهری
مشهد ابتدا الزم است تا قوانین و مقررات مرتبط با نهادهای درگیر
در مدیریت سطح منطقهای را بررسی شود .بهموجب «آییننامه
نحوۀ بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیهای،
منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» (وزارت مسکن
و شهرسازی )1378 ،وظیفۀ بررسی و تصویب اولیه ،مسئولیت نظارت و
هدایت اجرای طرحهای ناحیهای به عهده شورای برنامهریزی و توسعه
استان است .در این راستا ،از مهمترین وظایف این شورا (و دبیرخانه
شورا) میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 بررسی و تصویب مقدماتی طرحهای جامع شهری و ناحیهای و نیزبررسی طرحهای مجموعههای شهری؛
 ایجاد هماهنگی الزم بین بخشهای مؤثر در اجرای طرحهای جامعشهرها؛
 جلب مشارکت بیشتر مردم و نهادهای محلی در حین تهیه و پس ازتکمیل مطالعات طرحهای جامع شهری و ناحیهای؛
 ایجاد هماهنگیهای الزم درزمینۀ تبادل اطالعات و برنامهها وکسب نظر در روند تهیه طرح؛
با توجه به جمعبندی مطالب بخشهای گذشته ،نظام پیشنهادی
«مدیریت منطقۀ کالنشهری مشهد» در دو سطح منطقه کالنشهری
و شهرستان پیشنهاد میگردد (شکل  .)4با توجه به اهمیت شورای
برنامهریزی و توسعۀ استان و تأکید قوانین و مقررات مختلف مبنیبر
اهمیت این شورا در مراحل مختلف تصویب تا نظارت بر اجرا و غیره،
لذا در سطح اول ،در نظر گرفتن اعضای این شورا حائز اهمیت است.

در سطح نخست ،میبایست شورایی برای مدیریت منطقۀ کالنشهری
مشهد (محدودۀ مشخصشده در شکل  )2تشکیل شود .بررسی تجارب
جهانی بیانگر این امر است که بازوی اجرایی این شورا میتواند
نهادهای خصوصی و یا عمومی-خصوصی باشد .اما ازآنجاییکه
انتظار میرود در ابتدای این فرایند ،واگذاری برخی امور منطقهای از
نهادهای دولتی و عمومی به نهادهای خصوصی و یا عمومی-خصوصی
با مقاومتهایی روبرو شود ،لذا در گام نخست پیشنهاد میشود که
دولتهای محلی در محدودۀ مرزهای قلمرویی کنونی (شهرستان)
ایجاد شود تا تصمیمهای اخذ شده در سطح نخست (شورای منطقۀ
کالنشهری مشهد) با کمترین چالش و بیشترین کارایی اجرایی گردد.
نحوۀ همکاری این دو سطح با سطوح باالیی و پایینتر از خود دارای
اهمیت است بهطوریکه تنها در صورتی این نظام مدیریت منطقهای
کارآمد است که همکاریهای میانسازمانی هم بهصورت افقی و هم
عمودی رعایت گردد. 21
همانطور که در بخشهای پیشین گفته شد نظام حکمروایی شایستۀ
منطقهای باید متشکل از همۀ کنشگران اعم از کنشگران دولتی،
عمومی ،مردمی و خصوصی باشد .بررسی سیر تحول نظام شورای
یدهد که این شورا در ابتدا و در
برنامهریزی و توسعه استان نشان م 
آییننامۀ اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان مصوب 1381
متشکل از  34عضو بود که عالوه بر حضور نمایندگان دولتی و بخش
عمومی (شهرداری و شورای اسالمی استان) نیز حضور داشتند ،اما
نمایندگان بخش خصوصی در ترکیب اعضای آنجایی نداشتند .در قانون
برنامۀ پنجساله پنجم توسعه نیز تغییرات زیادی در ترکیب اعضاء صورت
گرفتهاست بهطوریکه عالوه بر حذف تعدادی از نمایندگان بخش
دولتی ،نمایندگان بخش عمومی (شهرداری و شورای اسالمی استان)
نیز حذف گردیدهاند .ازاینرو« ،اعضای شورای منطقۀ کالنشهری
مشهد» در گام اول متناظر با اعضای شورای برنامهریزی و توسعه
استان و دربرگیرنده همۀ ذینفعان ازجمله بخش دولتی ،عمومی،
مردمی و خصوصی به شرح جدول  3است .همچنین در سطح دوم
یعنی شهرستان ،پیشنهاد میشود که دولت محلی 22به ریاست شهردار
منتخب اداره گردد.

جدول  .2مهمترین مشکالت منطقه کالنشهری مشهد( .مأخذ :مهندسین مشاور فرنهاد)1384 ،
آلودگیهای محیطزیستی(آبوخاک و هوا) و تخریب زمینهای کشاورزی ناشی از فعالیتهای صنعتی در محورهای منتهی به مشهد بهویژه در محور مشهد-چناران
نبود نظارت شدید قانونی بر اراضی گسترده آستان قدس و اراضی خارج از حریم شهر و بروز مشکالت حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی
تمرکز شدید جمعیت و فعالیت و زیرساختها در مشهد و ایجاد عدم تعادل شدید فضایی
افزایش تمرکز جمعیت روستایی در فواصل نزدیک به شهر مشهد ( 4-3کیلومتری) و افزایش مشکالت محیطزیستی و حاشیهنشینی در اثر توسعۀ بیبرنامه و نبود نظارت
کافی بر این مناطق
تمرکز فعالیتهای صنعتی در محور چناران-مشهد-فریمان
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شکل  .4نظام پیشنهادی مدیریت منطقهای منطقه کالنشهری مشهد

جدول  .3اعضای شورای منطقۀ کالنشهری مشهد

21

نمایندگان بخش عمومی

22

نمایندگان بخش مردمی

23

نمایندگان بخش خصوصی

شهردار مشهد به همراه یکی دیگر از شهرداران شهرهای واقع در منطقۀکالنشهری مشهد به انتخاب شهرداران و بهصورت دورهای.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد به همراه یک نمایندۀ دیگر از شوراهایاسالمی شهرستانهای واقع در منطقۀ کالنشهری مشهد (بهجز شورای
اسالمی مشهد) به انتخاب نمایندگان شوراهای اسالمی شهرستانها و
بهصورت دورهای.
نمایندگان سایر نهادهای عمومی همچون آستان قدس رضوی. نهادهای مردمی که محدودۀ فعالیتی آنها در ارتباط با مسائل شهری ومنطقهای است.
-رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی.
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نمایندگان بخش دولتی

متناظر با اعضای شورای(عالیترین مقام دستگاه مربوطه)

برنامهریزی

و

توسعه

استان.
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هویت شهر

درواقع شهرداران واقع در یک شهرستان میبایست یک عضو را از
میان خود به سمت رئیس دولت محلی انتخاب نمایند که این سمت
میتواند بهصورت تناوبی بین شهرداران تغییر نماید .شورای منطقۀ
کالنشهری میتواند با طیف وسیعی از موضوعات بین بخشی
همچون بهداشت و مسائل محیطزیستی روبرو باشد .درواقع به
بررسی سیاستها و برنامههایی میپردازند که ماهیت منطقهای دارد،
و مباحثی که ماهیت آن محلی است و در حوزۀ وظایف و محدودۀ
دولت محلی قابلرسیدگی است توسط دولت محلی رسیدگی میشود
و شورای منطقۀ کالنشهری دخالتی در این امور ندارد .درواقع طبق
اصل «واگذاری امور به پایینترین سطحی که امکان انجام آن را دارد»
که جزو ویژگیهای حکمروایی چندسطحی است ،هر کاری میبایست
توسط کوچکترین واحد مدیریتی انجام بگیرد که امکان انجام آن
را دارد و تنها در صورتی سطح باالتر حق دخالت دارد که آن امر
از توانایی سطح پایینتر خارج باشد .منابع مالی این شورا بهصورت
تخصیصی از طریق دولتهای محلی به نسبت سهم هریک از آنها در
منطقۀ کالنشهری (به لحاظ شاخصهای متفاوت ازجمله جمعیتی،
اقتصادی و موارد دیگر) و همچنین کمکهای بالعوض ملی و استانی
تأمین میشود .اهرم اجرایی آنها از طریق آژانسهای خصوصی و
عمومی-خصوصی که در سطح منطقه ایجاد میشوند صورت میپذیرد
و تصمیمات آن برای دولتهای محلی الزماالجرا است.

نتیجهگیری

هویت شهر
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ریشۀ بسیاری از مشکالتی که کالنشهرها با آنها مواجه هستند
خارج از مرزهای سیاسی و محدودۀ تحت قلمروی آنها است .اغلب
این مشکالت در یک سطح باالتر اتفاق میافتد و ازاینرو نبود متولی
خاصی برای رسیدگی به این مشکالت ،موجب حاد شدن آن میشود.
منطقۀ کالنشهری مشهد از این امر مستثنا نبوده و با مشکالتی از
قبیل آلودگیهای محیطزیستی (آبوخاک و هوا) و تخریب زمینهای
کشاورزی ناشی از فعالیتهای صنعتی ،حاشیهنشینی و اسکان
غیررسمی ،تمرکز شدید جمعیت و فعالیت و زیرساختها در مشهد
و ایجاد عدمتعادل شدید فضایی منطقهای روبهرو است .رسیدگی به
این مشکالت نیازمند همکاری سازمانها و شهرداریهای شهرهای
مختلفی است که بهنوعی درگیر این مسائل هستند .ازاینرو تفرق
تدیگر نحوۀ همکاری این سازمانها و
سیاسی و عملکردی و یا بهعبار 
نهادها خارج از قلمروی تحت مدیریتی خود بهعنوان یکی از چالشهای
اساسی بهشمار میرود .در این راستا رویکرد نومنطقهگرایی با در نظر
گرفتن قلمروهای عملکردی بهجای قلمروهای سیاسی و همچنین با
بهرهگیری از حکمروایی چندسطحی موجب پاسخگویی کارآمد به این
مشکالت میشود .لذا برای منطقۀ کالنشهری مشهد نظام حکمروایی
دوسطحی پیشنهاد میشود؛ سطح نخست کل محدودۀ منطقۀ
کالنشهری را در برمیگیرد و برگرفته از کنشگران دولتی (اعضای
شورای برنامهریزی و توسعه استان) ،عمومی (شهرداری و شورای
شهر) مردمی (نهادهای مردمی)و خصوصی (اتاق بازرگانی) است.
همچنین سطح دوم در محدودۀ شهرستانهای این منطقه است .نظام
مدیریت منطقهای پیشنهادی با تکیهبر ظرفیتهای قانونی و اجرایی
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است که در حال حاضر وجود دارد و حداقل برای گامهای نخستین
فرایند مدیریت یکپارچۀ منطقهای مناسب است و گونۀ تکمیلشده و
ایدهآل آن همانطور که در مبانی نظری تشریح شده است ،شکلگیری
نظامهای مدیریت منطقهای یکپارچه براساس رویکرد نومنطقهگرایی و
برای مناطق عملکردی است .همچنین یافتههای تحقیق حاکی از آن
است که این نظام حکمروایی دوسطحی تنها در صورتی کارآمد است
که اصل «واگذاری امور به پایینترین سطحی که امکان انجام آن را
دارد» رعایت شود یعنی سطوح باالتر تنها در صورتی حق دخالت در
امور سطح پایینتر را دارند که انجام آن امور خارج از توانایی سطح
پایینتر باشد و نیازمند همکاری سطح باالتر است.
پینوشتها

1.Voith
2. Pastor, Benne, Rosner
3. Gainsborough
4.Seattle and Portland
5.Rusk
6.powell
7.Research review
8.Meta analysis
9.Case study
10.Qualitative inquiry
11.Metropolitan Region
12.Space of flows
13.Space of places

 .14طبق این اصل هریک از امور به پایینترین سطحی که امکان
انجام آن را دارد واگذار میشود و اگر کاری فراتر از توان یک سطح
باشد به سطح باالتر واگذار میشود .ازاینرو هیچیک از سطوح باالتر
حق دخالت در سطوح پایینتر را ندارند .الزم به ذکر است که اتحادیه
اروپا نیز براساس همین اصل پایهگذاری شده است.
15.Jayasuriya
16.Neil Brenner
17.hybrid
18.Multilevel Governance
19.Multilayered

 .20منطقۀ کالنشهری مشهد با توجه به رویکرد نومنطقهگرایی و
استخراج معیارهای مربوطه تعیین حدود شده است که به دلیل حجم
باالی جزئیات آن در این مقاله آورده نشده است .برای مطالعۀ آن به
منبع (نجاتی )1392 ،مراجعه شود.
 .21از یک سو به دلیل محدودیت در بررسی همۀ جوانب در مقاله و از
سوی دیگر با توجه به اهمیت این موضوع ،در این مقاله صرف ًا به بررسی
اجزا و روابط درونی این نظام مدیریت منطقهای پرداختهشده است و
مباحث دیگری همچون نحوۀ همکاریهای بیرونی با سایر نهادها نیز
میبایست در پژوهشی دیگر مورد واکاوی قرار بگیرد.
 .22این نکته نیز الزم به ذکر است که با توجه به آنکه در قانون
اساسی فقط سطح حکومت ملی به رسمیت شناختهش دهاست ،لذا دولت
محلی تشکیلشده در سطح شهرستان عمدت ًا رسیدگی به امور خدماتی
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Abstract
The roots of many problems that cities nowadays face are the outside of their realm. In fact, different studies on cities and
their suburbs in the entire world indicates that cooperation between central city and their suburbs are absolutely necessary
to address these regional problems such as urban sprawl, unemployment, devastation of agriculture and open spaces, social
injustice, and environmental injustice. Mashhad metropolitan is not an exception in this paradigm and faces with many
and various problems such as urban sprawl, devastation of agriculture and open spaces which are originated at a higher
level in the metropolitan region of Mashhad. The metropolitan region of Mashhad consists of four different and separate
counties; Mashhad, Fariman, Chenaran and lastly Binalud. The regional management in metropolitan region of Mashhad
is not well integrated and thus, manifested in the chaotic and somehow win-lose competitions within the aforementioned
regions. New regionalism approach has the capability to reduce the rivalries and establishing collaborative milieu. For
applying new regionalism, it is needed to apply multilevel governance approach in the regional scale.
This article aims to study regional management system based on the new regionalism approach to address the problems
of metropolitan region in Mashhad. Thus, firstly, the shortcomings of new regionalism and regional management methods
are analyzed. After that, current regional management system of metropolitan region of Mashhad is carefully studied.
Therefore, the best regional management method for covering the shortcomings in the metropolitan region of Mashhad
is deliberated. Research review method is used and explained in the literature review of new regionalism and regional
management. Also, in studying regional management system of metropolitan region of Mashhad, descriptive-analytical
research method is used. The research method is based on analyzing secondary data and formal related documents about
Mashhad’s spatial management system. In addition, the academic sources with regards to regional management and new
regionalism have been reviewed neatly and carefully to provide the necessary theoretical framework for the problems.
New Regionalism is an approach which recognizes certain regions that are capable of cooperation and integration among
their intra-regional institutions in pursue of political, socio-economic, cultural, and environmental synergies. The best
way for applying new regionalism is through governance. In fact governance is complement of new regionalism. New
regionalism should be implemented step by step and carefully to ease the resistance to change as well as to give it
sufficient time for tailoring the most appropriate institutional arrangement. Also, the most efficient way for cooperation
between regional actors is multilevel governance which mostly is based on subsidiarity.
Research findings suggests that multilevel governance system with the participation of all regional actors based on
subsidiarity can be an effective regional management system of metropolitan region of Mashhad. For the metropolitan
region of Mashhad two-level governance is recommended: the first level is in the territory of metropolitan region with
participation of state, public and private sector and civil society. The second level is in the territory of the formerly
introduced and aforementioned counties (Mashhad, Fariman, Chenaran and Binalud).
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