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  چکیده 
نمایی دانست که هر نوع تغییرات در آن ارتباط بسیار نزدیکی با نظامهاي شهر را باید آیینه تمام

اي شهر در هر دوره ةواقع اداردر. سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف دارد
این تغییرات  براي بررسی .دهندة مناسبات و روابط نظامهاي مختلف حاکم بر شهر است نشان

آنچه در این بین  شهر را ببیشتر . نیازمند مطالعه روابط و مناسبات حاکم بر جوامع شهري هستیم
حقیقت ساخت قدرت و نظام در تحت تأثیر قرارداده است ساخت قدرت در شهر است که

حکومتی مینیاتوري از کل روابط جامع هستند که در ارتباط نزدیکی با ساختارهاي اجتماعی، 
شدت از قدرت و ست که شهرها بها اساسی این ۀلئمس. قتصادي، سیاسی و حقوقی قرار دارندا

هدف تحقیق . تأثیرپذیري مورد مطالعه براي این مقاله است پذیرند و چگونگیعناصر آن تأثیر می
شناسایی عناصر قدرت و چگونگی تأثیرگذاري آنها بر شهرهاي ایران در ادوار مختلف تاریخی 

شهرها در ایران، بررسی  ةهاي عمومی چگونگی ادار رو براي شناخت ویژگیایناز .باشدمی
در این مقاله . خصوصیات و ساختار عمده سیاسی، اجتماعی ایران  در ادوار تاریخی ضروري است

- به بررسی و تحلیل نوع الگوي حاکم بر شهرهاي کشور ایران در دورهبا روش توصیفی و اسنادي 
دهد با بررسی عناصر قدرت شهري نتیجه تحقیق نشان می. استف پرداخته شدههاي تاریخی مختل

سري گذاریم شهر و عناصر قدرت شهري دچار یکدر اداور گذشته و حال، هرچه به جلو قدم می
شهر دچار   در مواقعی نیز گردد که در مواقعی این تحوالت به نفع شهر بوده وتغییر وتحوالت می

  . استحران گردیدهب یک نوع سردرگمی و
  .شهري، ساختار شهري، ادوار تاریخی حاکمیتعناصر قدرت شهري،  :هاي کلیديواژه
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1. مهمقد  
ی از ئجز ثیر شدید نظام سیاسی، اجتماعی حاکم است و اساساًأشهرها تحت ت ةنظام ادار

هاي  توان نظام اداره امور شهري را فارغ از ویژگیبه همین دلیل نمی ؛شود آن محسوب می
 ۀدولت و ملت در عرص ۀی کرد و هرگونه تحلیلی از رابطاصلی و عمومی نظام حاکم تلقّ

نمایی شهر را باید آیینه تمام .باید مبتنی بر شناخت این رابطه در مقیاس ملی باشد ،شهر
دانست که هر نوع تغیرات در آن ارتباط بسیار نزدیکی با نظامهاي سیاسی، اقتصادي، 

دهنده اي نشانشهر در هر دوره ةواقع اداردر. ی جوامع مختلف دارداجتماعی و فرهنگ
براي بررسی این تغییرات نیازمند  .مناسبات و روابط نظامهاي مختلف حاکم بر شهر است

اما آنچه در این بین  شهر را ببیشتر . ناسبات حاکم بر جوامع شهري هستیممطالعه روابط و م
حقیقت ساخت در. کردر ساخت قدرت در شهر اشاره باید بتحت تأثیر قرارداده است می

مینیاتوري از کل روابط جامع است که در ارتباط نزدیکی با  ،قدرت و نظام حکومتی
  . ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و حقوقی قرار دارد

  شرح و بیان مسئله .1-1
شهري، همزاد با نسبی تغییرات طوربه یاییم کهشهر درمیبا نگاهی به تاریخ تغییرات 

هاي تاریخی شاید به همین علت است که در بررسی .تغییرات ساخت قدرت در شهر است
هاي شهرنشینی و بندي دوره، از روش طبقهریزي شهري ایرانویژه در تاریخ برنامهبه

-ام سیاسی حاکم بر شهر استفاده میهاي حکومتی و بررسی نظشهرسازي براساس سلسله
ریزي شهري طور کامل پاسخگوي تحوالت برنامه گرچه نمی تواند بهاین روش ا .کنند

، ولی همین امر ، بلکه می باید بر عوامل دیگري نیز تاکید کردکشور در دوره مختلف باشد
هاي ثیر نظامهاي حکومتی، ساختهاي متفاوت قدرت و عناصر قدرت شهري بر دورهاز تأ

 ؛هاي محتلف استهر فضاي تعامل قدرتش. دارد نشانیریزي شهري کشور مختلف برنامه
  ).3: 1374محمدي، (جایی که در آن تمرکز قدرتها و فرهنگ ها متبلور است

شهرها در ایران، بررسی  ةچگونگی ادار ،هاي عمومی رو براي شناخت ویژگیازاین 
  .سیاسی، اجتماعی ایران  در ادوار تاریخی ضروري است ةخصوصیات و ساختار عمد

کنش یا  ا عناصر  ی از هر فرد، گروه و  گران قدرت شهري را می توان عبارت 
نظیم  ت در اختیار خود و ازطریق  استفاده از منابع  سازمانی دانست که با 

اندك در تصمیم تأثیري هرچند  ند  توان ها، سازيکنش و رفتار خود می 
داشتهگذاريسیاست ار سایر کنشگران شهري  اشدها، اقدامات و رفت این . ب

یا  از عناصر  یا منطقه شهري یا خارج  کنشگران ممکن است در درون شهر 
اشند   .)86:1383کاظمیان،( آن مستقر ب
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گیري عناصر قدرت شهري ست که روند شکلا شود اینسؤاالتی که در اینجا مطرح می
  در دوران تاریخی چگونه بوده است؟

  تفاوتهاي عناصر قدرت شهري کنونی و عناصر قدرت شهري گذشته چیست؟ 
هاي مختلف تاریخی ر این مبحث ابتدا به نوع الگوي حاکم بر کشور ایران در دورهد
نفوذ عناصر قدرت شهر، تحت سیطره نظام  ۀواسطهامور شهر ب ؛ چراکه ادارةپردازیم می

گیرد و شناخت عناصر قدرت شهر و عملکرد آنها به نوع سیاسی حاکم صورت می
  .حکومت سیاسی حاکم ارتباط دارد

ویژه در دوران پیش از اسالم، هچگونگی عناصر قدرت شهري در گذشته ایران، ب ةدربار
حال، آگاهی ما از گستردگی وعظمت بااین. بسنده اي در اختیار نیستاطالعات دقیقی و 

شهرهاي باستانی ایران مانند هگمتانه، شوش، ایالم، سیلک و شهر سوخته این موضوع را 
، کننده شهرم ادارههرها بدون وجود دستگاه منظّسازد که زندگی در آن شروشن می

هاي اساسی نظام قدرت شود ویژگیرو در این بخش سعی میازاین ؛استپذیر نبوده امکان
شهر آن  مدیریتشهري بیان شود تا در پرتو آن بتوان برخی عناصر قدرت اصلی در 

 . روزگار و امروز را بیان کرد
  پیشینه پژوهش. 2- 1

ق قدرتکرد که می یدماکس وبر تأک تر از کردن قدرت، مهمتوانایی محقّ
احتمال اینکه «:او قدرت را چنین تعریف می کرد. واقعیت تحقق آن است

ابطه که اراده خود را به رغم کنشگري در ر اشد  اي اجتماعی در موقعیتی ب
این واقعیت بر آن  ینکه مبنایی که  رساند، صرف نظر از ا انجام ب مقاومت به 

اشدقرار د  .(weber,1987:53) »ارد چه ب
یا توان عبارتعناصر یا کنشگران قدرت شهري را می از هر فرد، گروه و 

تنظیم کنش  از منابع در اختیار خود و از طریق  استفاده  سازمانی دانست که با 
تأثیري هرچند اندك در تصمیمو رفتار خود می ند  - ها، سیاستسازيتوان

یا ها، اقدامات و رفتار گذاري سایر کنشگران شهري داشته باشد این عناصر 
یا منطقه شهري یا خارج از آن مستقر  کنشگران ممکن است در درون شهر 

اشند    ).86: 1383کاظمیان،(ب
  عوامل کلیدي تاثیرگذار بر عناصر قدرت شهري

  
  

عناصر  جوامع مدنی
قدرت 

هاي دولت و سازمان
 دولتی

 شدنفرایند جهانی

 هاي عمومیحوزه
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  )1387.لطیفی(
- یرسمی سازمانی را تهیه متفاوت حکومت و حکمرانی در اینست که حکومت مبانی 

که حکمرانی تدارك و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است حالیبیند در
اي از نهادهاي رسمی و حقوقی با قدرت قانونی حکومت مجموعه ).46، 1386پلرر و پیترز، (

ه اي است کپیوستههماین فرایند متضمن نظام به. د استنوعی فراین» حکمرانی«اما  ،است
ابعاد کنشگران و  نگري و فراگیري همۀکل .گیردع را دربرمیهم حکومت و هم اجتما

الت ها و تحوتوان خصلت غالب در تالششهري را می ۀفرایندهاي مؤثر بر حیات و توسع
توان به ترین شکل ممکن میالت را در خالصهاین تحو. شهري دانست مدیریتنظري 

گوي حکمرانی شهري تبیین صورت حرکت از الگوي پایه و قدیمی حکومت شهري به ال
بنابراین دو مفهوم حکومت شهري و حکمرانی شهري، را  ؛)5:1386کاظمیان، (و تعریف کرد

ها و الگوهاي بسیار متفاوت و ن نگرشر کرد که مبیتوان دو سر یک طیف تصومی
: همان( آورندپدید می مدیریت شهريیک شکل و فرایند متفاوتی از ایزي هستند که هرمتم

5(.  
شهري به جاي مفهوم حکومت بر این مسئله داللت دارد که  حاکمیت ةاستفاده از واژ

هاي بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عامالن شهري تنها وظیفه سازمان مدیریت
 ,Rakodi(گیرد که با الگوي حکومت متفاوت استنیز دربرمیحکومتی و غیرحکومتی را 

2003:86.(  
. نجام وظایف محلی باید داراي قدرت و اختیارات کافی باشندشهري، در ا حاکمیت

دار حکومت ارگانهاي صالحیت ۀمعموالً این قدرت ناشی از اجازه قانونی است که به وسیل
ها و یا انجمن ۀوسیلشهري انتخابی به حاکمیتاختیار . شودمرکزي به آنها واگذار می

  .گرددشوند، واگذار میشوراها که اعضاي آنها توسط مردم انتخاب می 
قدرت آنها دارد، معموالً  أمیزان قدرت و اختیارات حاکمیت شهري بستگی به منش

  :حاکمیت شهري قدرت و اختیار خود را از سه منبع به شرح زیر به دست می آورند
 قانون اساسی - 

 قوانین عادي -   
 مجریه ةهاي قونامهها و آیینتصویب نامه -   
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ۀ آنها با یکدیگر تلقی شده و رابط» ساختار« ۀبه مثاب حاکمیتو » نهاد« ۀقدرت به مثاب
بر ضرورت و نیاز  محتواي نهاد قدرت با اتکا فرم و. اساس این دو مفهوم تعیین شده استبر

ی شده، متجلّ حاکمیتقانون در ساختار  ۀواسطو به خواهی نیروهاي فردي و اجتماعیدولت
 ۀمیتوان نوعی رابط حاکمیتبنابراین میان نهاد قدرت و ساختار  ؛به اقتدار تبدیل می شود

این رابطه علّی به تبعیت از فرم و قواعد  .ت متقابل، قائل شدی و یا به بیان دقیق تر علیعلّ
شدنی یا اعمال شده و نظام حاصل از آن می تواند به دو الگوي اعمال ،بازي و رابط قدرت

  ).98 :83،کاظمیان(. حکومت و حکمروایییعنی  ؛منجر شود حاکمیتاصلی 
قدرت سیاسی  ۀچگونگی مطالع«خود تحت عنوان  ۀدر مقال )Molenkopf(ف جان مالینکو

وب تئوریک تلفیقی براي این و در تالش براي ارائه یک چارچ 1992در سال » شهري
شهري  قدرت ۀگیرد که مطالعموردي شهر نیویورك، نتیجه می ۀ، با استناد به مطالعمنظور

گرایان، با اتکاء به ارائه ساختار. باید بر حسب سه مجموعه از عوامل مختلف انجام گردد
باید فهمید که چگونه تعامل سیستم سیاسی محلی با منافع خصوصی باعث  ایجاد 

هایی را هم ایجاد حال فرصتعینشود، اما در ی براي دولت محلی میها و الزاماتمحدودیت
؛ ثانیاً کنند هاي سیاسی زیرك آنها را به نفع خود مصادره مینان یا مقاممی کند که کارآفری

سات عمومی مردمی گرایان فراتر رفت و تشخیص داد که چگونه مؤسباید از ساختار
انتخابی و سیاسی شهر، از قدرت تأثیر مساوي بر راهبردهاي  ۀشده در عرص سازماندهی

ه قدرتمند باید یباالخره یک نظر .هستند مورد نظر سازندگان ائتالف سیاسی برخوردار
نسبت به چگونگی سازماندهی منافع در درون بخش عمومی حساسیت داشته باشد، 
سازماندهی که در اقدامات سیاسی مراجع رسمی اقتدار متجلی شد و نیز بر انتخاب ها و 

  .اقدامات آنها نافذ است
 حاکمیت به شهري حکومت از گذار عنوان با خود دکتري ۀرسال در )1381(رپو ركب

 ةادار مسئول هايسازمان ۀمجموع شهري، حکومت :کندمی عنوان چنین ،ایران در شهري
 است فرایندي شهري، حاکمیت اما ،است رسمی نهادهاي بر کیمتّ و گیرددربرمی را شهر

 از شهرۀ توسع هدایت و کنترل رسمی نهادهاي و سازمانها میان متقابل کنش اساسرب که
 شکل دیگر طرف از عمومی ۀعرص یا مدنی جامعه دولتی غیر هاي سازمان و طرف یک
 تاکنون ایران در شهري امور ةادار و گیريتصمیم نظام :که کندمی کیدأت وي .گیرد می

  .)همان(استنشده تبدیل مشارکتی و ساالرمردم فرایند به هنوز و بوده آمرانه و اقتدارگرا
تبیین رابطه ساختار دکتري خود با عنوان  ةدور ۀدر رسال )1383(غالمرضا کاظمیان همچنین

به این نتایج رسیده که در  یابی فضا در کالنشهر تهرانحاکمیت و قدرت شهري با سازمان
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ت دولت در سازماندهی فضایی منطقه کالنشهري تهران مقبولی اخیر اقتدار، نفوذ و ۀسه ده
بخش خصوصی براي نفوذ در این عرصه افزوده کاسته شده و متقابالً بر توان کنشگران 

نهایت برآیند تحوالت در نهادها و روابط قدرت را در قالب سه عنصر زیر و و در استشده
قدرت رسمی و سازمانی :الف :ق و مغشوش تبییین کرددر مجموع به عنوان ساختاري متفرّ

شکل و مقطعی؛ قدرت شهروندي غیرمت: شدت نفوذپذیر؛ بشده و بهتمرکزطلب، تضعیف
  .نفوذل و پرقدرت اقتصادي نیمه متشکّ.ج
  انجام تحقیق ةشیوروش و . 1-3

روش  .است علمی تحقیق هر ضروریات از یکی هدف به رسیدن براي روش داشتن
آوري اطالاعات در مورد یک جمع(شبیه نوعی پیمایش ،شده براي انجام تحقیقگرفتهکار به

آوري اطالعات د و مدارك به عنوان تکنیک اصلی جمعاسنا و مطالعات خواهد بود) یدهپد
-همدنظر است؛ منابعی تاریخی موثّقی که بیشتر بر شهر تأکید دارند و در منابع تحقیق ب

   .استصورت کامل به آنها اشاره شده
-گردآوري داده ةیک تحقیق کاربردي و از حیث نحو ،تحقیق حاضر از حیث هدف آن

حیث ارتباط بین متغیرهاي  آید و ازمیشماربه )غیرآزمایشی( ها از نوع تحقیقات توصیفی
اي، وري اطالعات به صورت کتابخانهآروش گرد .ی استعلَتحلیلی و  از نوع ،تحقیق

  . تحلیلی است - توصیفی اصلی انجام تحقیق ةشیو است وپیمایشی و اسنادي بوده
  

  بحث و بررسی.2
  عناصر قدرت شهري در دوران باستان. 2-1  

 امنیتچون وسعت سرزمین، هجوم همسایگان و اهمیت دالیلی هم در ایران باستان به
وجود داشته گرا و استبدادي هاي متمرکز، اقتدار ه ایجاد دولتکشور، همواره زمینه و میل ب

 ویژه در زمان هخامنشیان، سرزمینهاي وسیعی تحت نفوذ و قلمرودر آن دوره و به. است
بنابراین اداره این . هاي بزرگ دنیا تبدیل شد ر به یکی از امپراتوريآمد و این کشوایران در

هاي کوچک  سرزمین پهناور و تامین نیازهاي مردم دیگر به شکل قبیله اي و توسط قدرت
  .محلی ممکن نبود

ضرورت رسیدگی به کارهاي  ،در ایرانرا به همین دلیل، یکی از دالیل پیدایش دولت 
عالوه بر این، موقعیت جغرافیایی ایران . انداي مورد نیاز دانستهه ساختأمین زیرعمومی و ت

سیاي میانه، هند و آسیاي صغیر، همواره این سرزمین را آبودن آن در حد فاصل بین و واقع
محلی توان  ةاما نیروهاي پراکند ،استداده در معرض هجوم اقوام و قبایل همسایه قرار می
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هم گستردگی سرزمین و هم وضعیت  ،روایناز. اندا نداشتهها ر دفاع و مقابله با این غارت
است کرده هاي متمرکز را ایجاب می ها و دولت گیري قدرتاي کشور، شکلمنطقه

  ).48-41: 1367زاده، سلطان(
در آن دوران ساختار  .سیاسی داشتند ها بیشتر کارکرد نظامی ودر دوران مادها، شهر

تولید صنایع  بود تا رونق بازرگانی ون تکامل پیدا نکردهاجتماعی کشور چندا -اقتصادي
 ةجزئیات شیو ةدربار .دهند سبب گردددستی را که به هر نوع به زندگی شهري شکل می

پیگولوسکایا در این . شهرها در دوران سلوکیان، اطالعات زیادي در دست نیست ةادار
. توان سخن گفتمقیاس وسیع نمیپولیسی شهرهاي ایران در  ةاز ادار«: نویسیدزمینه می

قدري ناچیز است که گاه جز نام، چیزي آگاهی از پیرامون مراکز هلنیستی این کشور به
  ).118:1377 ،پیگو لوسکایا( »دیگر از آن برجانمانده است

شهر  ةتوان به اطالعات موجود دربارهاي موجود در این زمینه میاز اندك آگاهی
 ۀنفر بر پایکرد که در آن صدهر را مجلس سناي شهر اداره میاین ش. سلوکیه اشاره کرد

تاسیتوس مورخ یونانی عقیده داشت که اینان، مظهر نیروي . شدندثروت وخرد انتخاب می
ة البته روشن است که این عده اشراف و بزرگان بودند که ادار. مردم و ضامن آن بودند

  ت از پادشاهشهرها بر تابعی ة، سیاست اداردر روزگار پارتیان. عهده داشتندامور شهر را بر
 ةمبارز گرفتار تضادهاي درونی و ،شدندشهرهایی که به شیوه پولیسی اداره می. قرار داشت

-وفصل میو مراجعه به شاه، اختالفشان را حل شدنلمتوسبا شدید طبقاتی بودند که بیشتر 
  . کردند

این نکته که . درت شاهان قرار داشتندشهرها زیر فرمان و ق ۀدر روزگار ساسانیان هم
شاهان در امور شهرها  ۀآمدند و زمینه براي مداخلها رفته رفته به تابعیت شاهان درشهر

 - میالدي خاصه در قرن ششم -در آغاز پادشاهی ساسانیان . خود واقعیتی است ،فراهم آمد
واقع رونق در. تندافشهرهاي کهن نیز گسترش و رونق فراوان ی. شهرهاي بسیاري پدید آمد

سته به وستد و بازرگانی و رشد شهرهاي وابهاي دادصنعت، گسترش شاهراه بازرگانی و
رفتن نهادهاي یونانی شهر، افزایش دخالت دستگاه اداري میاندستگاه اداري پادشاهی، از

از مهمترین  ،هاي اقتصادي آنانتامور اصناف و بازرگانان و فعالی در زندگی شهري و
  .)76:1354 ،اشرف(  ساسانیان است ةهاي دورویژگی

شهرهاي شاهی از سوي شاهنشاه بنیان . بسیاري از این شهرها به شهرهاي شاهی بدل شدند
هاي شاه و در بیشتر شهر هاي شاهی، کاخها و اقامتگاه. یافتند و وابسته به او بودندمی

  ).218 :1377 ،پیگو لوسکایا(وي قرار داشتند ةاعضاي خانواد
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مراحل زیر  ،بندي شودباستان مرحله ةنشینی در دورباتوجه به آنچه گذشت، اگر شهر
  :بدست خواهد آمد

  .هخامنشی نشینی در زمان امپراطوري ماد ودورة پیدایش شهر و رشد آرام شهر: نخست  
گذاري شهرهاي خود به سبک شهرهاي یونانی بنیان بزرگ تاریخی و ۀتجرب ةدور: دوم  

  .نشینی در عهد سلوکی وپارتیانرشد شتابان شهر روایان سلوکی وبه دست فرمان
 ةتوسط دولت مرکزي در دور واردرآوردن شهرهاي یونانیفرمانزیربه ةدور: سوم  

  ).5. 1358اشرف، ( ساسانی
اجتماعی جامعه در هریک از این  –روشن است که ویژگیهاي بنیادي ساختار اقتصادي 

  .ثیر بسیاري داشته استأت در شهرهاي آن دوران تمراحل بر تعیین عناصر قدر
  عناصر قدرت شهري در دوران پس از باستان تا مشروطیت. 2-2

خوش شهرهاي کشور نیز دست ة ادارةبا فروپاشی تشکیالت سیاسی ساسانیان، شیو
با نفوذ اسالم در . تغییرات بسیاري گردید و قوانین اسالمی وارد زندگی شهري ایران شد

در هم شکست و  ،بودساسانیان به اوج خود رسیده ةنظام طبقاتی کهن که در دورایران، 
هایی که در دوران امپراتوري اسالمی  اما حکومت ،امتیازات اشرافی و طبقاتی از بین رفت

  .ی دیرین را به شکلی دیگر احیا کردندیاقتدارگرا ۀهمان رابط ،در ایران تشکیل شدند
واقع نوعی حکومت سلجوقیان، در ها غزنویان و آن ۀدر ادامهاي اموي و عباسی و  حکومت

توان  مانده از آن دوران را میجايآثار ادبی و تاریخی به. سلطنتی با پوشش مذهبی بودند
ثار، در مواردي حتی فنون آدر این . نماي خصوصیات و باورهاي آن زمان دانستمامآینه ت

  .تامور کشور به طور دقیق منعکس شده اس ةادار
امور  استان از نظر ساختار سیاسی و نحوة ادارةمجموع بارزترین ویژگی جامعه ایران بدر

گیري، تقویت و تداوم نظام اقتدارگرایی است که در ساختار ملی و شهري، شکل
هایی مانند  حتی در دوره. اندها، مردم نقش و جایگاهی نداشتهمراتبی قدرت آن سلسله

وجود نداشت و کشور به صورت  که قدرت مرکزي واحديهاي سوم و چهارم هجري  قرن
و به صورت  تراختار اقتدارگرا در واحدهاي کوچکهمان س ،شد الطوایفی اداره می ملوك

هاي مقتدر و متمرکز و چه در دوران  واقع چه در دوران دولتدر. پراکنده حاکم بود
ها و  گیريار در تصمیمگذأثیرملوك الطوایفی، جامعه داراي نقشی ت ةهاي پراکند حکومت

  ).53: 1381. پوربرك(نداشته است ادارة امور ملی و محلی
دي و انتظامی هر موران محلی و دولتی امور اجتماعی، اقتصاأاي از مدر این دوران عده

. اي داشتندلیف و مسئولیتهاي ویژهکردند و هر یک از آنها وظایف، تکاشهر را اداره می
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ها دوره ۀو تعداد مسئوالن وتکالیف هر یک از آنها در هم شهرها مدیریتتشکیالت 
در این . یکسان نبود ودر هر دوره، حتی در مناطق گوناگون با یکدیگر تفاوت داشت

کز ایاالت، والی در مر. کردحاکم شهر را حکومت مرکزي معین میموقعیت  دوران مقام و
نواحی و  اداري والیات و تر که مرکزکردند و در شهرهاي کوچکو حکام حکومت می

زاده، سلطان( گماردندهاي ایالتی حاکمانی بر آنها میمتتر بودند، حکوهاي کوچکبخش
1365 :28(  
توان به چهار گروه زیر در این دوران می را مجموع، تشکیالت نظام قدرت شهريدر

  :تقسیم کرد
حاکم یا امیر  ةبر عهدتحت نفوذ آن که  ۀی شهر و منطقامنیتامور اداري، سیاسی و)الف

  .شهر بود
کدخدایان  رئیس شهر، کالنتر و ةامور اجتماعی، اقتصادي وخدماتی که برعهد) ب
  .ها بود محله
  .داروغه بود عسس و ةامور انتظامی شهر که به عهد) ج
  .امور قضایی که مسئولیت آن با قضات بود )د

باید به روحانیان، نظامیان، شهري آن روزگار،  مدیریتر قدرت در از دیگر عناصر مؤثّ
توانستند در مواردي اینان می. شاهزادگان و وابستگان به شخص حاکم و شاه اشاره کرد

این بررسی مختصر، نشان می دهد که تا زمان . تصمیمات اداري را به سود خود تغییر دهند
-متصمی ۀشهر نداشتند و همة و ادار مدیریتمشروطیت، شهروندان هیچ جایگاهی در 

  . شدمیون اعتنا به خواست آنان گرفتهها بد گیري
عناصر قدرت شهري پس از مشروطیت. 2-3  

ت اجرایی شهري در ایران مشخصات و ماهی حاکمیتبه طور کلی تا انقالب مشروطه 
به عوامل و متغیرهاي سیاسی و اجتماعی و توجهاي بااگرچه در هر دوره .اندیکسانی داشته

-اند ولی علیهاي سازمانی متفاوتی داشتهمتی، عناوین و چارچوبهمچنین اهداف حکو
رغم این تفاوتهاي ظاهري که در فرم و عنوان تشکیالتی آنها وجود داشت، معهذا از نظر 

شهري ایران تا  حاکمیتنهایت نظام در. اندت وظایف مشابه بودههدف و کیفی ا،محتو
گیري از امکانات جامعه، عوامل سازمانی و هانقالب مشروطیت کالً و در تمام وجوه با بهر

و به مقتضاي  گرفتندکار میهاداري را در جهت حفظ حکومت و حراست از موقعیت آن ب
 حاکمیتکه نظام ايگونهبه ؛اندبرنده سالیق حکام و سالطین بودهشرایط و زمان پیش
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و یا  "ژاندارم"هاي تحکوم ةتوان در زمرشهري ایران تا قبل از انقالب مشروطیت را می
  ).607: 1374محمدي، (جاي داد ،آنها، حفظ وضع موجود بود ةکه هدف عمد "انتظامی"

سو و الت جهانی از یکثیر تحوأایران تحت ت ۀصد سال پیش، جامعاز حدود یک
زمان با مبادالت فرهنگی هم. تغییرات درونی از سوي دیگر، دورانی جدید را آغاز کرد

ها و گسترش  کردگان از اروپا، انتشار روزنامهغرب، بازگشت نخستین تحصیلمیان ایران و 
دولت و  ۀهاي عمومی، موجی در کشور پدید آمد که خواهان تعریفی تازه از رابط آگاهی

  .ملت بود
فروپاشی قدرت مطلق  ۀت و تشکیل مجلس شوراي ملی، زمینباظهور انقالب مشروطی

هاي سیاسی حاکم و مردم فراهم  سویه میان نظامو یکدیرینه و گسستن رابطه اقتدارگرا 
ی فرمانروایان و حاکمان خو کامگهاي متمادي با خود از و براي قرنایرانیان که از دیر ب. شد

هایی که برخی  ؛ خواستهطلیدند ها و انتظاراتی دیگر از آنان می اینک خواسته ،بودند گرفته
  .رسند امروزي به نظر می شدت تازه وها پس از گذشت یک قرن بهاز آن

خواهان به منظور هاي اساسی مشروطه جمله خواستهیی وزیران ازبودن و پاسخگومسئول
مردمی که تا آن هنگام،  ةاین درخواست براي تود. واقعی در آن زمان بود ۀق مشروطتحقّ

مانه و بسیار پیشگا ،رعیتی بود –رابطه آنان با زمامداران و مسئوالن از جنس رابطه ارباب 
بود که ها، موضوع دیگري نیز گنجانده شده اما در میان این درخواست ،نمود جسورانه می

امور محلی و  ةرفت و چارچوب نوینی را براي ادار از حد یک تقاضاي عمومی فراتر می
هدف درخواست تشکیل انجمن محلی در هر ایالت و والیت بود . کرد  شهري پیشنهاد می

ته کار در دست خود مردم باشد و از خودسري حکمرانان جلوگیري تا در همه شهرها رش
  ).215-214: 1359کسروي، (شود 

بخشید واز  هاي ایالتی و والیتی، اختیارات گسترده به نهادهاي محلی می قانون انجمن
امور محلی را  ةقانونی مشارکت مردم در ادار ۀطریق کاهش قدرت حکومت مرکزي، زمین

ها شامل وظایف حقوقی، مالی و خدمات  قانون، وظایف این انجمنطبق . کرد فراهم می
  .گردید عمومی می

یه شکایاتی که از حکام ایاالت و والیات در صورت از نظر حقوقی، رسیدگی به کلّ
چنین در جهت ؛ همها بود انجمن ةعهد بر ،شد مشاهده رفتار خالف قانون آنان دریافت می

به انعقاد قرار دادهاي الزم در حدود  مقرر در قانون  ها قادر بهبود زندگی مردم، انجمن
از نظر خدمات عمومی نیز در این قانون دیدي جامع به همه مسائل اجتماعی وجود . بودند

هاي  خانهداد با مریضهاي ایالتی، قرار خانهکه رسیدگی به محاسبات مریضتاجایی ؛داشت
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عجز، کمک به ایجاد مدارس و مرمت آنها را سیس و اداره دارالأداراالیتام، ت ةمتفرقه، ادار
  .)34: 1378حسینی، ( نیز مد نظر قرار داده بود

هاي مردم  توانست پایهمجموع دوران پانزده ساله مشروطه، فرصتی مناسب بود که میدر
ة امور ملی و ساالري را در جامعه ایران ایجاد کند و از آن طریق نظم جدیدي را در ادار

ال و پویا، هاي محلی فع تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل انجمن. دشهري برقرار ساز
سات و مظاهر دنیاي سؤخواهانه، استقبال مردم از قانونمندي، ایجاد مآزاديترویج گفتمان 

نظیر در تاریخ این موقعیت بی ةها، از جمله عوامل سازند جدید نظیر مدارس و روزنامه
ایی بسیار محدود و اندك مردم و حتی برخی از اما عواملی مانند آشن. کشور بودند

پیشگامان مشروطه از مفهوم واقعی آن، اختالف نظر فراوان میان رهبران، ناهمدلی حاکمان 
هاي شکست این جنبش را  ویژه انگلیس، زمینهقاجار با خواست مردم و دخالت بیگانگان به

  .فراهم کرد
  عناصر قدرت شهري در دورة پهلوي. 2-4

ست که مصادف با ا ايدوره ،ریزي شهري ایرانهاي با اهمیت در برنامهدورهیکی از 
شهر  ،با آغاز قرن جدید .رسیدن رضاخان پهلوي استقدرتتغییر حکومت قاجار و به

ة آن شدن وجوه عمدترایرانی به دوره اي جدید وارد می شود که با گذشت زمان و روشن
آغاز قرن جدید دوران جدیدي در . ید نام بردران جدتوان از آن به عنوان دو حتی می

از سالهاي قبل با اقدامات  هاي آنریزي شهري ایران پدید آمد که اگرچه زمینهبرنامه
رسیدن قدرتولی با به ،خان امیرکبیر و همچنین انقالب مشروطیت آغاز شده بودتقیمیرزا

ریزي برنامه. دحالت قطعی و مشخص پیدا کر» ساخت قدرت«رضاخان و متمرکزشدن 
ریزي با بسیج این برنامه .اي بنا به سرشت خود، نوعی انضباط هنجاري است شهري و منطقه

 . )606: 1374. محمدي(کار داردمکان و معماري سرو
تحوالت اجتماعی ایران به شمار عطف مهمی در تاریخ  ۀدوران حکومت پهلوي نقط

 ةدور: توان به دو دوره تقسیم کردلیدي میل در روابط تواین دوره را از نظر تحو. آید می
و دوره دوم  داريرعیتی به روابط سرمایهگذار از روابط ارباب ۀ، مرحل1304-1341اول 

داري و تبدیل آن به روابط مسلط رشد و گسترش روابط سرمایه ۀ، مرحل1357-1342
   ).112: 1369سوداگر (تولیدي 

رسد، نخستین از و با سقوط او به پایان میکه با ظهور رضاشاه آغ 1300 -  1320 ةدور
هاي شبه ها و آرماناستبداد و ترکیب آن با روش يمرحله از چرخه درازمدت احیا

شهري به تبع  مدیریتدر این نظام  ).44:1372کاتوزیان (است  1و شبه ناسیونالیستی مدرنیستی
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را در ارگزار دولت ساختار کالن سیاسی کشور، دولتی و متمرکز بود و شهرداري نقش ک
ریزي شهري بر الگوهاي برنامه ).113:1381 ،مدنی پور( کردمی خدمات رسانی شهري ایفا

شهري تحمیل  مدیریتاساس تمایالت تجددگرایانه و مدرنیستی حاکمان دولت به نظام 
تغییر اساسی در نظام  ،عملی و تشکیل شوراهاي اسالمی نیز دروقوع انقالب اسالم. شد

  .اندشهري کشور به وجود نیاورده مدیریت
  عناصر قدرت شهري در دوره پهلوي و بعد از آن

 هاي تاریخیدوره عناصر قدرت شهري

 انجمن بلدیه

 هیأت اجرایی بلدیه  ش.ه1286-1309

 کالنتر

 انجمن بلدیه
 ش.ه1309-1328

 رئیس اداره بلدیه

 انجمن شهر

 )مدیر شهر(شهردار   1328-1375

 ردارمعاون شه

 شوراي شهر
  به بعد 1375

 )مدیر شهر(شهردار 

  بررسی نگارنده: منبع 
در آغاز به قدرت رسیدن دولت پهلوي، دالیل متعددي براي گسترش تمرکز گرایی 

ضعف  نخست، شرایط ناپایدار سیاسی و اجتماعی ایران در دوره مشروطیت،. وجود داشت
بنابراین استقرار . نقاط مختلف کشور بود مرج و ناامنی درودولت قاجار و گسترش هرج

یجاد دولتی متمرکز و مقتدر و گسترش اقتدار دولت به سراسر سرزمین تنها از طریق ا امنیت
رسیدن آن با اتکا به قدرتگري دولت و بهنظامی ۀروحی ،عالوه بر این. پذیر بود امکان

  .افزایش دهدگیري را توانست میل به تمرکز در تصمیم می ،نیروي نظامی
گامی دولت با تر، آغاز روندي نوگرایی در ایران و همها و از همه مهماما در وراي این

این روند، ایجاد بازار یکپارچه و سراسري داخلی به . تحوالت پس از جنگ جهانی اول بود
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بنابراین دولت جدید به . کرد داري را ایجاب میمنظور ادغام آن در بازار جهانی سرمایه
پیامد این کار، ایجاد . اي و ایجاد بازار ملی یکپارچه اقدام کردهاي منطقه کوب قدرتسر

توسط مرکز، ) ها استان(نظام اداري جدید بر مبناي انتصاب مسئوالن مناطق مختلف کشور 
مراتبی به جاي همتایی بود اي و نظم سلسلههاي بخشی به جاي منطقه تکیه بر سازمان

  ).Amirahmadi,1986نقل از  ، به71: 1377صرافی، (
اجتماعی   گذار تغییراتی چند در ساختاردوران حکومت رضا شاه از جهات بسیاري پایه

پایی ادارات جدید به سبک اروپایی، ایجاد نظام نو درآموزش رسمی، بر .ایران گردید
م دوین و اجراي قانون نظاهاي صنعتی، احداث راه آهن سراسري، تایجاد نخستین کارخانه

التی بود که در این دوران سیاسی از جمله تحو –به همراه تمرکز شدید اداري  ...وظیفه و
  .اتفاق افتاد

امور  امور ملی و شهري، کنترل دولت مرکزي بر ةگرایی در نظام ادارگسترش تمرکز
توانست میان  ثري بود که میؤها، از عوامل م گیريگذاشتن مردم از تصمیممحلی و کنار

اعتمادي و اما آن چه موجب افزایش بی ،اعتمادي ایجاد کندملت بدبینی و بیدولت و 
پس از . افزون دولت به درآمدهاي نفتی بود، اتکاي روزگسترش شکاف بین این دو شد

آمدهاي نفتی دولت، نه تنها آن را از وابستگی مالی به ایش درافز 1320- 1332سالهاي 
بی دولت و وابستگی جامعه به آن آمبر حالت قیمتدریج بلکه به ،تولید جامعه رها کرد

  ).149: 1375حبیبی ( 2افزود
  )359: 1378حسینی، (اداره امور محلی به تصویب رسید  ۀزمیندر این دوره قوانین زیر در

  1345بعدي آن  ۀو اصالحی 1334ها مصوب  قانون شهرداري- 
  1342مران دهات مصوب هاي ده و اصالح امور اجتماعی وع تشکیالت انجمن ۀنامآیین- 
  1349هاي شهرستان و استان در سال  قانون تشکیل انجمن- 

هاي قانونی براي مشارکت نهادها و  دهنده ایجاد زمینهظاهر نشانقوانین فوق اگرچه در
گیري بود، اما به دالیل مختلف این قوانین هاي محلی براي مشارکت در تصمیم سازمان

گرایی و تداوم میل به تمرکز. نظام اداره امور محلی نشدباعث دگرگونی اساسی در ساختار 
گرایی و زانبودن روند نوگرایی قدرت، درونکنترل دولت مرکزي بر نهادهاي محلی، قطب

ایجاد نهادهاي مردمی، سطحی بودن گسترش مردم ساالري و نبود عزم اساسی در 
تدریج گسترش شکاف میان هب. 3واگذاري امور به مردم از جمله مهمترین این دالیل بودند

نهایت به فروپاشی آن در  مشروعیت سیاسی، اجتماعی دولت و ددولت و جامعه به بحران 
هاي قانونی براي  دهنده ایجاد زمینهچه در ظاهر نشانقوانین فوق اگر. انجامید 1357سال 
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یل گیري بود، اما به دالهاي محلی براي مشارکت در تصمیم نمشارکت نهادها و سازما
  . مختلف این قوانین باعث دگرگونی اساسی در ساختار نظام اداره امور محلی نشد

  
 عناصر قدرت شهري پس از پیروزي انقالب اسالمی . 2-5

و تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، قانون  1357پس از پیروزي انقالب اسالمی در سال 
، شهري وروستایی تأکید شورایی کشور در سطح کشوري، استانی ةاساسی جدید بر ادار

 100است ومطابق اصل چنانکه یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته ؛ورزید
هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، قانون اساسی براي پیشبرد سریع برنامه

امور  ةرتوجه به مقتضیات محلی، ادا، بارفاهی از طریق همکاري مردم آموزشی و سایر امور
هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده، بخش، شهر، 

  .کنندگیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب میشهرستان یا استان صورت می
 ةدر سطح شهرها، شوراي اسالمی شهر جایگزین انجمن شهر شد و وظایفی که برعهد

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، ( شوراي اسالمی شهر گذاشته شد این انجمن بود بر عهده 
،1370 :51.(

اساس الیحه تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب بر
شوراي اسالمی شهر و صدور حکم آن در شهرهاي با  تخاب شهردار برعهدةشهرداران، ان

وزیر کشور  ةدار و در شهرهاي بزرگتر برعهداستان ةهزار نفر بر عهد200جمعیت کمتر از 
ساله، مانع برگزاري انتخابات  8مشکالت ناشی از جنگ تحمیلی  مسائل و. شدگذاشته

قانون تشکیالت، وظایف  1375اما خوشبختانه در سال  ،شوراهاي اسالمی شهر گردید
خرداد به  وانتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران در جلسه روز شنبه اول

یید شوراي نگهبان رسید و در تاریخ أتبه سپس  تصویب مجلس شوراي اسالمی و
حال، این اینبا. اجرا به وزارت کشور ابالغ شداز طرف رئیس جمهوري براي  11/4/1375

شوراها پا نگرفتند تا اینکه پس از انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رئیس 
رغم مشکالت بسیاري که فرا روي طعانه و بهوزارت کشور با تصمیمی قا جمهوري،

برگزار  1377داشت، انتخابات شوراهاي اسالمی شهر وروستا را در هفتم اسفند ماه سال 
  .کار کردندهکرد و اولین نمایندگان شوراها در این زمان آغاز ب

با وجود جنگ تحمیلی ومشکالت اقتصادي  1375تا  1358مجموع، در فاصله سالهاي در
هاي تعداد شهرداري 1375در سال . شهرداري جدید در کشور تأسیس شد 167 تعداد

هاي مالی شدن حمایتي رسید و از تحوالت مهم این دوره،کاستهشهردار 650کشور به 
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کی ست و شهرداري ها مجبور شدند به منابع داخلی خود متّا هادولت از شهرداري
ک حکومت جمهوري در ایران، تغییر رغم استقرار یپس از انقالب اسالمی به   .شوند

- تشکیل شوراهاي شهر اولین و مهم. شهري به وجود نیامده بود مدیریتاساسی در ساختار 
-شهري در ایران بوده مدیریتدادن به نظام ترین گام در راه رفع موانع مذکور و مشروعیت

انونی و رغم وجود محمل قامور شهري در کشور، علی مدیریت«با وجود این . است
] وجود[، به دلیل عدم )و تشکیل شوراهاي اسالمی شهرها(شده بینیهاي پیشسیاست

کی و متّ مدیریتهاي کارآمد براي جلب مشارکت مردم، همچنان به صورت مکانیسم
  ).1378:265.سازمان برنامه و بودجه(»معطوف به مرکز باقی مانده است

امکانات  ۀاست براي نیل به اهداف، همهدر اصل سوم قانون اساسی به دولت توصیه شد
مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت «خود را براي اموري به کار برد که یکی از انها 

در اصل هفتم قانون، انواع شوراهاي . خویش است» سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
امور کشور  ةگیري و اداراستان، شهرستان، شهر، محل بخش و روستا از ارکان تصمیم

  . محسوب شده اند
هاي اجتماعی،  پیشبرد سریع برنامه... «هدف از تشکیل شوراها  صد،در اصل یک

اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم 
مین قسط اسالمی و همکاري أبه منظور ت«چهارم صدواساس اصل یکبر. استقید شده» ....

ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهاي تولیدي، صنعتی و  در تهیه برنامه
ها شوراهاي مرکب از نمایندگان اعضاي این واحدها ورزي، اداري، خدماتی و مانند اینکشا

  »...شود تشکیل می
و  مدیریتت نسبتا زیاد شوراها در ساختار چه از محتواي این اصول برمی آید اهمیآن

صد قانون چنین اصل یکهم بافت و بسیط کشور واما ساختار تک ،ها است گیريتصمیم
گذاري و ت رسمی براي اعمال قدرت قانوندهد که شوراها فاقد صالحی اساسی نشان می

. استگونه اقتدار سیاسی براي شوراها قائل نشدهسیاسی هستند در واقع قانون اساسی هیچ
عمده امور اقتصادي، طورغیر سیاسی است و به  اصوالًت شوراها طبق این قانون فعالی

توجه به در هم تنیدگی حال باعیندر. گردی، فرهنگی و رفاهی را در برمیاجتماعی، بهداشت
ذیري آنها از پأثیرهاي سیاسی و ت اقتصادي و فرهنگی با فعالیت  هاي اجتماعی، فعالیت

ارکت شهروندان، تمرین حس مش نقش شوراها در تقویت و برانگیختن  ،یکدیگر
  ).98:  1377گرجی، (توان نادیده گرفت پذیري را نمیساالري و جامعه مردم
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وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب   ،قانون تشکیالت« 1375در سال 
فعالیت  ةنخستین دور 1378پس از چند بار بازنگري به تصویب رسید و در سال » شهرداران

بنابراین پس از انقالب با وجود تغییر دولت و ایجاد تحوالت . آغاز شدشوراهاي شهر 
امور شهري ایجاد نشد  ةگیري و ادارگسترده در نظام سیاسی کشور، تغییري در نظام تصمیم

:  1377کامروا، ( و این بخش از نظام حکومتی فاقد مشروعیت و پذیرش اجتماعی باقی ماند
8.(  

- ف و اختیارات شوراهاي شهر احتیاط فراوان به کار رفتهدر این قانون در تنظیم وظای
ها  این قید و شرط .استکه بیشتر اختیارات شوراها با قید و شرط همراه شدهطورياست، به

هاي اجرایی و  شامل ضرورت هماهنگی و همکاري شوراها با  مسئوالن و دستگاه عمدتاً
 ،بدین ترتیب طبق این قانون. هاستهاي اجرایی بر شورا همچنین نظارت و کنترل دستگاه

توان با این وصف نمی. اندها و مراجع اداري و دولتی وابسته شده به دستگاه شوراها عمالً
گیري و چون هماهنگی، همکاري، موافقت، پیهاي غیر مستقلی هم تظار داشت روشان

واقع قانون در. دگري شوراها منجر شونظایر آن به استقالل، آزادي اراده، ابتکار و آفرینش
:  1377گرجی، ( استکید کردهأزدایی ترکزاهمیت تمهاي شکلی و کم موجود بیشتر بر جنبه

99.(  
  عناصر قدرت شهري بعد از انقالب

 سطوح قدرت عناصر قدرت

 وزارت کشور

  سطح ملی
 وزارت مسکن و شهرسازي

 شوراي عالی شهرسازي و معماري

  هاي کشور سازمان شهرداري
 ندارياستا

  
  سطح استانی

  هااستانداري)فنی(دفترهاي مهندسی
 ریزي و شهرسازي استان برنامه شوراهاي اداري 

سیس شوراي عالی أپنج قانون ت ةکمیسیون ماد
  شهرسازي و معماري ایران

مین استان و شوراهایی مانند شوراي أشوراي ت
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  ، کمیسیون نظارتکترافی

  فرمانداري
  )محلی(سطح شهري 

  دیران شهرداري و شوراهاي شهر و محلی م
  بررسی نگارنده: منبع 

 ،به همین دلیل، شوراها طبق قانون موجود و با این سطح از وظایف و اختیارات نظارتی
ن امر به ساختار سیاسی علت ای. شوند تا شوراي شهر بیشتر شوراي شهرداري محسوب می

اي از سطح ملی حکومت  ا شاخهعبه ینشناختن سطح محلی به عنوان شرسمیتحاکم و به
 اندنشدهگیري به رسمیت شناختهنتیجه شوراها نیز به عنوان یک سطح تصمیمگردد، دربرمی

  ).16 :1379کاظمیان، (
و پس  1358مجموع، بررسی سیر تحول جایگاه شوراها از زمان تصویب قانون اساسی در

ن تا تصویب آهاي مختلف  گريو سپس بازن 1361از آن تصویب قانون اجرایی در سال 
حاکی از افزایش احتیاط و ابهام و کاستن از اقتدار و اختیار شوراها  1375قانون اجرایی 

شوراهاى اسالمى شهر و روستا عامل توزیع قدرت در همه نقاط کشور است و یک  .است
به باال  فرصت است که قدرت متمرکز و از باال به پایین به یک قدرت غیرمتمرکز و از پایین

گذشته شوراها  ةدور دو قطعاً. ساالرى اجتماعى در شورا نهفته استاوج مردم. تبدیل شود
ل قانونى را روشن چراغ روشنگرى است که مسیر آینده این تشکّ ،شده و تجارب اندوخته

  .کند یم
مسئولیت، اهداف و ماهیت  ۀثر شهري با توجه به حیطؤگران مکلی نهادها و کنشطورهب
عمومی، نهادهاي غیر  - دولتی، نهادهاي حکومتی - ا، به پنج دسته نهادهاي حکومتیآنه

 .  المللی قابل تقسیم هستند دولتی، نهادهاي بخش خصوصی و نهادهاي بین
را در  حاکمیتاعمال  اشاره به نهادهایی دارند که وظیفۀدولتی  -نهادهاي حکومتی - الف

. دارندریزي و اجرا برعهدهگذاري، برنامهیاستس ۀهاي مختلف در سه عرصکشور در  پهنه
  .شونداین نهادها به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم می

قدرت آنها محدود  ۀگیرند که حیطمیعمومی نهادهایی را دربر - حکومتینهادهاي  -ب
به قلمرو مشخصی از پهنه سرزمین است و عناصري از آنها بر اساس رویه دمکراتیک 

 - هاي حکومتیسازمان ةها در کشور ایران از زمربراي نمونه شهرداري. شوندمی انتخاب
  .شوندعمومی محسوب می

شوند که بدون دخالت هایی را شامل میها و تشکلنهادهاي غیر دولتی، سازمان - ج
 ۀگذاري یا ارائثیر بر سیاستتأمین رفاه، أبرخی از اهداف عمومی مانند ت ،گران دولتیکنش
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ها داوطلبانه و کردن در این سازمانطورمعمول کاربه. کنندغیر انتفاعی را دنبال می خدمات
  .بدون دریافت دستمزد صورت می گیرد

اساس قوانین و مقررات مربوط هایی هستند که برنهادهاي بخش خصوصی، سازمان  - د
. ستو هدف اصلی آنها کسب سود ا اندبه کسب و کار مانند قانون تجارت شکل گرفته

  . شونداصلی تولیدي و خدماتی تقسیم می ۀآنها به دو دست
اساس توافقات میان دولت یک کشور هایی هستند که برالمللی نیز سازماننهادهاي بین - ه

، » سازمان ملل متحد«المللی مانند هاي بینهاي کشورهاي دیگر یا سازمانبا دولت یا دولت
149 :1385 ،ي و دیگرانآخوند(ت دارند در خاك یک کشور فعالی. (  

  بنديتحلیل و جمع. 2-6
ت اجرایی شهري در ایران مشخصات و ماهی حاکمیتکلی تا انقالب مشروطه طوربه

رهاي سیاسی و اجتماعی و ه به عوامل و متغیاي با توجاگرچه در هر دوره .اندیکسانی داشته
- ولی علی ،اندفاوتی داشتههاي سازمانی متهمچنین اهداف حکومتی، عناوین و چارچوب

رغم این تفاوتهاي ظاهري که در فرم و عنوان تشکیالتی آنها وجود داشت، معهذا از نظر 
شهري ایران تا  حاکمیتنهایت نظام در. اندمشابه بوده ،ت وظایفهدف و کیفی ،امحتو

زمانی و گیري از امکانات جامعه، عوامل ساانقالب مشروطیت کالً و در تمام وجوه با بهره
و به مقتضاي  گرفتندمیکارهت آن باداري را در جهت حفظ حکومت و حراست از موقعی

شهري  حاکمیتکه نظام ايگونهاند، بهشرایط و زمان پیشبرنده سالیق حکام و سالطین بوده
 »انتظامی«"و یا  »ژاندارم«حکومتهاي  ةتوان در زمرایران تا قبل از انقالب مشروطیت را می

با انقالب مشروطه و شمول . جاي داد ،آنها، حفظ وضع موجود بود ةهدف عمد که
هاي انتظامی یا دولت ۀتدریج از مرحلنظام حکومتی به ،امور کشور ةقانونگذاري بر ادار

ل تبع این تحواي تغییر یافت و بههاي برنامههاي حفظ وضع موجود به سوي دولتدولت
-به مدیر اجراي برنامه ،گر تبلور قدرت سیاسی دولت بودهاي دولتی که بیان نقش سازمان

  .هاي تغییر یافت
نابرابرخواهانه و « هاي قدرت بریم که واکنش به این نکته پی می با تحلیل مفاهیم قدرت  

قدرت پیش از اینکه کاالیی باشد که هم از باال به پایین و هم از پایین  و اینکه» تغییرپذیرنده
در  مدیریتحکایت پیوند مابین قدرت و . ند فرایندي مناسباتی استکبه باال حرکت می

قدرت  نشان از این دارد که ساختار تک محوري ،شهرها با توجه به بررسی ادبیات مربوطه
شهري  مدیریت. استمعاصر انجامیده ةگرایی قدرت در دوردر دوره هاي گذشته به تکثّر

این تجدید ساختار . استا تجدید ساختار نمودهی از این ساختار همواره خود رسنیز با تأ
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هایی مشروطیت به بعد رخ داده و خلل و توقف ةاگرچه در کشور ما با کمی تأخیر از دور
مدیریت شهر بر این اساس علم . استاما راه خود را پیوسته ادامه داده هنیز در آن ایجاد شد

نفع هاي ذيستفاده از تمامی توان گروهشهرها به سمت ا ةی اداراخیر به عنوان متولّ ةدر سد
و دولت به  حاکمیتاي قدرت هستهها از ساختار تکاین گروه. استدر شهرها پیش رفته

اي شهري تبدیل هاي حاشیهمدنی، بخش خصوصی، گروه ۀر مردم و جامعساختار متکثّ
جهانی نشان از  ةگسترد ۀشده در ارتباطات جهانی و شبکنگاهی به تغییرات ایجاد. اندشده

این دارد که شهرها به عنوان مرکز فرماندهی تجارت و ارتباط جهانی بایستی عالوه  بر 
-در رقابت جهانی بر سر جذب سرمایه نیز داشته را خود ۀتوان عرض ،تأمین نیازهاي محلی

کننده نیازهاي شهرها به طور خاص بایستی هم تأمینکالن مدیریتبنابراین شهرها و  ؛باشند
نوعی رابطه و پیوندي منطقی هم به ،محلی باشند، هم نیازهاي رقابتی جهانی را مرتفع سازند

  .بین ساختارهاي محلی و جهانی ایجاد نمایند
  

  گیري نتیجه. 3
کنیم که با توجه به بررسی عناصر قدرت شهري در اداور گذشته و حال، مشاهده می

ت شهري دچار یکسري تغییر وتحوالت شهر و عناصر قدر ،گذاریمهرچه به جلو قدم می
شهر دچار یک نوع   در مواقعی نیز الت به نفع شهر بوده وگردد که در مواقعی این تحومی

شهري  ۀهاي توسعطرح ۀریزي شهري و تهینظام برنامه. استبحران گردیده سردرگمی و
ر از انه و به نوعی متأثّساالردیوان –ریزي متمرکز دولتی در ایران متأثر از نظام کالن برنامه

رغم امور شهري کشور، علی مدیریتبنابراین عناصر قدرت شهري در  ؛نظام رانتی است
به  و تشکیل شوراهاي اسالمی شهرها،شده بینیهاي پیشوجود محمل قانونی و سیاست

هاي کارآمد براي جلب مشارکت مردم، همچنان به صورت  دلیل عدم وجود مکانیسم
عناصر قدرت در ساختار  .استکی و معطوف به عناصر قدرت مرکز باقی ماندهمتّ مدیریت
کالن توسعه کشور،  مدیریتهاي ساختاري شهري کشور نیز داراي همان ویژگی مدیریت

براي  .ت شبه مدرنیستی استیعنی تمرکز دولتی، گستردگی و بوروکراتیک ناشی از ماهی
 مدیریتدر این ساختار نه تنها امکان . باشددولت میتغییر این روند نیاز به تجدید ساختار 

ها و توسعه شهري میسر نیست، بلکه در آن برنامه برنامه حقّقواحد محلی و مشارکتی و ت
و برنامه ریزي  مدیریتهاي خرد و کالن متعددي در سلسله مراتب باال به پائین فرآیند 

و توسعه شهري کشور، ابزار کنترل  یتمدیرشهري وجود دارند که به جاي ایجاد انتظام در 
رسمی و (بر این اساس، عوامل نهادي و غیرنهادي . و اعمال منویات دولت مرکزي هستند
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، به طور مستقیم و غیرمستقیم حاکمیتدولتی و بخش خصوصی ذي نفوذ در ) غیررسمی
ند اراده و در این فرآی. شهري بیشترین نقش و تأثیر را دارند مدیریتدر سرتاسر فرآیند 

فراقانونی، تغییر مستمر و تدریجی و گاه یکبار یا کنارگذاشتگی و بی اعتباري  حاکمیت
نهایتاً  .کل نتیجه و تولید برنامه ریزي، یعنی برنامه هاي توسعه شهري را موجب می شود

فقدان جایگاه مشخص مدیران و عناصر شهري در سلسله مراتب قدرت موجب عدم 
اي و محلی موجب شده اداره ري گردیده و در سه سطح ملی ، منطقهاستقالل مدیریت شه

شهر تحت تأثیر فرایندهاي قدرت بیرونی قرار گیرند و توسعه شهر با مشکالت عدیده 
مدیریتی مواجه شود این در حالیست که این روند در دوره معاصر روند افزایشی داشته و 

   .اندشهرها با چالشهاي فراوانی روبرو شده
  
  هااداشتی
صفویه، خصوصاً قاجاریه آغاز  ٔسیاسی ایران به سمت نظام سرمایه داري که از دوره -روند تحول نظام اجتماعی . 1

در دوره پهلوي، ) سرمایه داري(نظام سنتی ایران با تلفیقی از مؤلفه هاي مدرنیسم . شده بود، در زمان پهلوي تشدید شد
تی با تحکیم استبداد سنتی بر پایه هاي درآمدهاي عظیم نفتی، ارتش مدرن و منتهی به نظام جدید شبه مدرنیستی دول

مردمی، استبداد سلطنتی نوگرا، گسترش ) مشروعیت(به طور کلی، عدم پایگاه . دستگاه دیوانساالري گسترده گردید
سرمایه داري ایران سرطانی نهادهاي سرکوب گر دولتی، سرمایه داري دولتی و وابستگی به امپریالیسم از ویژگی هاي 

  ).117 – 114: 1369سوداگر (در این دوره است 
شود طلبکار شدن مردم از دولت به ویژه در روستاها  و بعد از آن محسوب می 1340نکته اي که پدیده دهه  .2
صالحات از ا. رفت از نظر روستاییان آمده بود چیزي از آنان بگیرد تا قبل از اصالحات ارضی هر کس به ده می... است

همان روستایی یا فرزند وي، این ... رفت تعبیر این بود که آمده است چیزي بدهد ارضی به بعد هر کس به ده می
  )10: 1378طالب، (سیاست را در شهر دنبال کرد 

هاي مشارکتی  ها و سازمان به قول یکی از استادان دانشگاه سوربن فرانسه، شاه ایران را به قبرستانی از تعاونی. 3
هاي سیاسی شرکت داشتند، همه عضو  زیرا ظاهرا همه مردم عضو حزب بودند و در فعالیت. تبدیل کرده بود

اما در هیچ یک از این ... ، همه شهرها داراي شوراي شهر بودند و .هاي مختلف بودند، همه خانه انصاف داشتند تعاونی
  .)99: 1378. طالب(موسسات، مشارکت واقعی مردم وجود نداشت 
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