
 

 

  1388 پيش شماره پاييز و زمستان -اي ريزي منطقه جغرافيا و برنامه
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  دولت و شهرنشيني در ايران

  )مباني و اصول كلي نظريه توسعه شهر و شهرنشيني در ايران(

  1دكتر محمد تقي رهنمايي

  چكيده

ي هانس بوبك و از سويي ديگر ارائه نظريه جديدي است بر بهرهي دار سرمايهمحتواي مقاله حاضر از يك سو نقد نظريه 
بوبك معتقد بود كه حيات و  .وسعه پرشتاب شهر و شهرنشيني در ايران امروزبراي پاسخ دادن به چرايي و چگونگي ت

 دست به وابسته است كه از تجاري كردن مازاد توليدات كشاورزي در شهرها اي سرمايهزندگي شهري در ايران به انباشت 
.  ايران ناديده گرفته است كه بوبك در تدوين و طراحي نظريه خود، نقش دولت و تحول آن را دررسد ميبه نظر . آيد مي

 گفت كه نظريه او تا پيش از اجراي قانون اصالحات ارضي و گسستگي رابطه حقوقي مالكين با روستاها توان ميحداقل 
 دولت از موقعيت كارگزاري به موقعيت كارفرمايي بزرگ و كالني 1960 يا 1340چه بعد از دهه . داش معتبر بستتوان مي

ي از منابع گير بهرهيي كه شهرها پايگاه اصلي حكومت و دولت جديد بودند، اين دولت با از آنجا. در كشور رسيد
 اي گستردهدرآمدهاي نفتي تزريق اعتبارات عمراني و جاري در شهرها، عمالً در توسعه شهر و شهرنشيني به دخالت 

و سرمايه در شهرها،  اري كردن پولبر اساس نظريه دولت و شهرنشيني در ايران، اينك اين دولت است كه با تج .پرداخت
  .كند مي كه در اختيار دارد، به توسعه شهر و شهرنشيني كمك اي گستردهاز طريق نظام بانكي 

 دولت، شهرنشيني، انباشت سرمايه، تجاري كردن مازاد توليدات كشاورزي، تجاري كردن پول و سرمايه، دولت :كليدواژه

  .كارگزار، دولت كارفرما

  مقدمه

ي ايران بيش از چهار ها دانشگاه آموزشي جغرافياي هاي گروه شهري و پرداختن به جغرافياي شهري در مسائل از طرح

طي اين چهل سال، جامعه جغرافيايي ايران، بيش از هر موضوعي آن را مورد توجه و بررسي هاي علمي . گذرد ميدهه 

ي بعد به ها سالي از دانشگاه تبريز شروع شد و طي ي علمي در زمينه جغرافياي شهرها جرقهنخستين . قرار داده است

 شهري در مسائل ميالدي، اوج مطرح شدن 1960 يا 1340دهه .  نيز مقبوليت يافتها دانشگاهسرعت در ساير 

ل شهر ي بزرگ اروپا و آمريكا مسائها دانشگاههاي جغرافيايي  ي اروپا و آمريكا بود و به همين دليل دپارتمانها دانشگاه

رنشيني را به عنوان يك پديده مصنوع كه در نتيجه توسعه و اشغال فضايي به شدت بار جغرافيايي پيدا كرده بود، و شه

ي ايران و ها دانشگاهبه دليل ارتباطات و تبادالت علمي وسيع ميان . ي خود قرار دادندها پژوهشدر كانون مطالعات و 

                                                           

 شگاه تهران دانشيار دانشكده جغرافيا، دان-  1
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مادهاي خود را از طريق رشد شتابان شهرها و يا زاغه نشيني خارج، اين موضوع كه در همين دوران در ايران نيز ن

ي، بر بهرهي دار سرمايه هانس بوبك بر آن شد كه با طرح نظريه 1960در دهه . نشان داده بود، مورد توجه قرار گرفت

. خوردار استي توسعه شهري ايران را در قالب يك نظريه علمي ارائه نمايد، كه هنوز نيز از اعتبار كافي برها مكانيزم

 و مسائلي بعد از انقالب رشد پرشتاب شهرنشيني و دخالت مستقيم دولت در توسعه شهرها، ها سالليكن در 

طرح نظريه . ي بوبك قابل توجيه و تبيين نبودبر بهرهي دار سرمايهي جديدي را مطرح كرد كه ديگر با نظريه ها ديدگاه

 روند پرشتاب شهرنشيني در ايران،بويژه يابي علتبومي در زمينه دولت و شهرنشيني، كوششي براي ارائه يك نظريه 

  .است طي سه دهه گذشته

 منتشر شد، ليكن فصلنامه تحقيقات جغرافيايي در اي جداگانه طي مقاله 1373اصول كلي اين نظريه در سال 

 فاصله تدوين چارچوب اصلي در. به همين دليل تا امروز به درازا كشيد. براي تبيين آن به مستندات بيشتري نياز بود

اين فقدان بيش از هر كس مرا از .  شهري ايران روي در خاك كشيدنددانان جغرافيين تر برجستهاين نظريه سه نفر از 

به همين دليل اين نوشته را به روان پاك و آرام خفته آنان، يعني . ي سازنده براي ارائه اين نظريه محروم كردها مشورت

 حقي كوچك از تاباشد . دارم مي فريد، استاد دكتر حسين شكويي و استاد دكتر مصطفي مؤمني تقديم استاد دكتر يداهللا

  .آنان با زبان و ادبيات علم ادا شده باشد

 طرح موضوع

طي سي سالي كه تدريس دروس مربوط به شهر و شهرنشيني را در گروه جغرافيا و سپس در دانشكده جغرافياي 

چرا كه .  من بوداي حرفهي فكري و ها دغدغهدارم، رابطه ميان دولت و شهرنشيني پيوسته از دانشگاه تهران بر عهده 

ميان حكومت و دولت از يك طرف و توسعه شتابان شهر و شهرنشيني در ايران از طرف ديگر، رابطه معناداري وجود 

  .دارد

هر دو سوي اين معادله ، تاكنونسال گذشته، يعني از انقالب مشروطيت يكصدواقعيت اين است كه طي 

از يك طرف تعداد شهرهاي كشور، با تثبيت اقتدار دولت جديد . اند ديدهتحوالت كمي و كيفي چشمگيري به خود 

افزايش يافته و تعداد جمعيت شهرنشين بيشتر شده و از طرف ديگر، ساختار دولت به دنبال انقالب مشروطيت به 

. ارها از مسند قدرت كه خاستگاه ايالتي داشتند، جاي آنها را گرفتندشدت دگرگون شده و عناصر شهري با حذف قاج

شمار   يك نقطه عطف تاريخي مهم بهتوان ميبه همين دليل انقالب مشروطيت را در تاريخ شهر و شهرنشيني ايران، 



145                                        دولت و شهر نشيني در ايران                                                                                          

 

ون كمتر مورد ي بر شهر و شهرنشيني در ايران داشته، تاكنتأثيراينكه اين تحول سياسي در حاكميت كشور، چه . آورد

انقالب مشروطيت تنها شكل .  و حتي شهرسازان قرار گرفته استدانان جغرافيتوجه تاريخ نگاران، جامعه شناسان، 

هاي زيستي كشور، از  حاكميت را تغيير نداد، بلكه سازوكار اعمال اراده حاكميت را از طريق دولت، بر تمامي عرصه

ند، به قدرت كرد ميجاي عناصر كوچ نشين و ايالتي كه بر كشور حكومت ابتدا سازمان بخشيد و عناصر شهري را به 

  .رساند

 خود، پيوسته در تقويت و توسعه شهر شهرمداري و شهرمحوريي ها سياستاز طرف ديگر دولت جديد با 

و شهرنشيني گام برداشت و در مقابل زيست و معيشت روستايي و عشايري، زندگي و فرهنگ شهر و شهرنشيني را 

  .تقيم و غيرمستقيم مورد حمايت قرار دادمس

بدين ترتيب ميان حكومت و دولت از يك طرف و شهر و شهرنشيني از طرف ديگر يك رابطه عملكردي 

 به 1279 شهر در سال 99تعداد شهرهاي كشور از .  آمد كه تا امروز نيز اين رابطه ادامه داردوجود بهدوسويه و مكمل 

و .  رسيد1385 شهر در سال 1018 و باالخره به بيش از 1375 شهر در سال 614به  و سپس 1335 شهر در سال 199

  . افزايش يافت1385در سال % 70 به 1279در سال % 3/20در همين حال نسبت جمعيت شهرنشين كشور از حدود 

معيت گيري علل اقبال مردم به شهرنشيني و توجه به استقبال دولت از افزايش تعداد شهرها و كشاندن ج پي

  .د كه پاسخ به آن جز در قالب يك نظريه علمي ممكن نيستساز ميبه شهرنشين شدن، سؤاالت زيادي را مطرح 

» دولت و شهرنشيني«اي منجر شد كه اصطالحاً نظريه  ي حاصل از اين مناسبات به تدوين نظريهها رهيافت

اما براي تدوين ). 1373رهنمايي، ( مطرح شد 1373ي به سال ا مقالهانديشه هاي اوليه آن ابتدا در . نامگذاري شده است

، ديگر شود ميدولتي كه از آن در اين نظريه ياد . و طرح آن به عنوان يك نظريه، مطالعات و مستندات زيادي الزم بود

 تأمينها منابع مالي قدرت خود را  دولت زمان قاجار نيست كه با مزايده حكومت اياالت و انحصارات و پيشكش

 و آمد ميتوليدات كشاورزي حاصل از مناسبات زمينداري و تجاري كردن آن منبع اصلي ثروت ملي به شمار . كرد مي

به همين دليل انباشت سرمايه در شهرها ولي . كرد ميجريان ثروت از پايين به باال، يعني از پيرامون به مركز حركت 

  .)1شكل  (فتگر ميتوليد آن در روستاها انجام 
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 آلماني دانشگاه وين را به خود جلب كرد و موجب شد دان جغرافيروند بود كه توجه هانس بوبك تداوم اين 

ي خود را مطرح و سپس در جامعه جغرافيايي جهان بر بهرهي دار سرمايهكه وي با رديابي مكانيزم اين مناسبات نظريه 

  ))Momeni (1976 ، Ehlers (1978), (1979)، Bobek,H. (1959), (1974)((آن را به كرسي بنشاند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وري هانس بوبك داري بهره ساختار حكومت و جريان منابع درآمدي شهرها در نظام سنتي بر اساس نظريه سرمايه: 1شكل 

ي از منابع درآمدهاي نفتي و تمركز ثروت و قدرت در نهادهاي مند بهرهليكن حكومت و دولت جديد با 

اين دولت ديگر به مازاد . ف كارگزاري فراتر رفته و به دولت حاكم و كارفرما تبديل شدقانوني خود، به تدريج از وظاي

توليدات روستايي و جريان ثروت و سرمايه از روستاها به شهرها چندان نيازي نداشت، بلكه با تسلط بر منابع ثروتي 

مايه و تحكيم موقعيت كارفرمايي كشور، جريان ثروت و سرمايه را در شهرها به حركت درآورد و با تجاري كردن سر

    ).2شكل(ي خويش در شهرها كشاند ها پايگاهخويش در شهرها، عمالً مردم نيازمند به كسب درآمد را به سوي 

 انتقال ارزش افزوده

 به شهرها و مركز

 درآمد حاصل از

 مزايده حكومتها

 پايتخت

 حكومت مركزي يا(

)ديوانخانه  

شهرهاي بزرگ

 حكومت اياالت و(

)واليات
و  شهرهاي متوسط

 كوچك

)حكومت محلي(  

شهرهاي بزرگ

 حكومت اياالت و(

)واليات

 شهرهاي بزرگ

 ياالت وحكومت ا(

)واليات  

 شهرهاي بزرگ

 حكومت اياالت و(

)واليات   

 شهرهاي متوسط
 و كوچك

)حكومت محلي(  


ه�ي ����� ��
 و آ��

)���� �����(  

 شهرهاي متوسط

 و كوچك

محل( )حكومت

 روستاهاهاروستا

روستاها

ه�رو���  

روستاها

 روستاها

روستاها روستاها

هاروستا

ه�رو���  

�هرو���  

ه�رو���  

 روستاهاروستاها

 روستاها

 روستاها

 درآمد حاصل از

 حقوق زمينداران

 درآمد حاصل از

 حقوق زمينداران

 تجاري شدن مازاد

 محصوالت كشاورزي

شهرها در

 انتقال ارزش افزوده

 به شهرها و مركز

 درآمد حاصل از

 مزايده حكومتها

 پايتخت

 حكومت مركزي يا(

)ديوانخانه  

شهرهاي بزرگ

 حكومت اياالت و(

)واليات
و  شهرهاي متوسط

 كوچك

)حكومت محلي(  

شهرهاي بزرگ

 حكومت اياالت و(

)واليات

 شهرهاي بزرگ

 حكومت اياالت و(

)واليات  

 شهرهاي بزرگ

 حكومت اياالت و(

)واليات   

 شهرهاي متوسط
 و كوچك

)حكومت محلي(  

 شهرهاي متوسط
 و كوچك

)حكومت محلي(  

 هاي متوسطشهر
 و كوچك

)حكومت محلي(  

 روستاهاهاروستا

روستاها

 روستاها

روستاها

 روستاها

روستاها روستاها

هاروستا

 روستاها

 روستاها

 روستاها

 روستاهاروستاها

 روستاها

 روستاها

 درآمد حاصل از

 حقوق زمينداران

 درآمد حاصل از

 حقوق زمينداران

 تجاري شدن مازاد

 ت كشاورزيمحصوال

 در شهرها
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  از مشروطيت بر اساس نظريه دولت و شهرنشينيپسساختار حكومت و جريان منابع درآمدي شهرها : 2شكل 

نامه كارشناسي   تدوين مناسبات اين نظريه با هدايت آگاهانه شش رساله دكتري و تعدادي پايانگردآوري و

  .ارشد در دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران انجام گرفت

 تفكر جغرافياي شهري ايران را سرانجام پس از چهار دهه سردرگمي و تغذيه از نظريه پردازان ها رسالهاين 

 گفت جغرافياي شهري را در ايران تا حدود توان ميدفمند هدايت كرد و به جرأت خارجي، به سمت و سويي ه

  .زيادي جهت داد

مطالعات و تحقيقات ميداني مرتبط با اين نظريه نشان داد كه گرايش مردم به شهرنشيني يك فرايند طبيعي و 

ترغيب ) ومت و دولتحك(عادي حاصل از رشد جمعيت نيست، بلكه روندي است هدايت شده كه توسط حاكميت 

اينكه . شوند مي كه منافع مردم و حاكميت در مقوله شهرنشيني بر هم منطبق رود مي و تا جايي پيش شود ميو تشويق 

گيري در جغرافياي اسكان و معيشت مردم و تمركز و هدايت آن به شهرها چه پيامدهايي براي اقتصاد  چنين جهت

ر و مديريت آن به دنبال خواهد داشت، بحثي است كه اين نظريه در ملي، طراحي منظر اسكان معيشت براي كشو

  .نهايت آن را دنبال خواهد كرد

حكومت
مركزي و 

 دولت

منابع درآمدي حاصل از ساير 

 منابع ملي

فروش  منابع درآمدي حاصل از

 نفت

 ابع درآمدي حاصل ازمن

 گريهاي اقتصادي تصدي

ماليات منابع درآمدي حاصل از

 و عوارض

 بخشداري فرمانداري استانداري

 اه دهياري

 ها دهياري

 ها دهياري

 ها دهياري

 استانداري فرمانداري بخشداري

داري  بانك

 دولتي

تجاري كردن پول و سرمايه در 

 شهرها
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تحول در عملكرد و سازوكار دولت، يعني تبديل حكومت و دولت حاكم يا كارگزار به حكومت و دولت 

تمركز اين . گذارد ميدو مسئوليت سنگين و در عين حال متعارض با يكديگر را بر دوش حاكميت  كارفرما و حاكم،

دولت . ترين عامل اثرگذار در عرصه شهرها تبديل كرد عملكرد و استقرار سازوكارهاي آن در شهرها، دولت را به اصلي

هر زمان كه بخواهد و مصلحت بداند، يك نقطه روستايي را، حتي بدون رعايت ضوابط وزارت كشور، به شهر تبديل 

  .آورد مي وجود به براي جويندگان كار اي تازه خود و محل ارتزاق كرده و پايگاه عملياتي جديدي براي

. مكتب جغرافياي شهري ايران تاكنون از انديشيدن و پرداختن مستقيم به اين موضوع مهم بازمانده است

  كه چيدمان فكري آن در خارج از ايران انجامدهند ميي مرتبط با جغرافياي شهري را مطالبي تشكيل ها نوشتهبيشتر 

بدون اينكه اساس اين . نمايد ميها به ايران، عمالً دشوار و يا حتي غيرممكن  به همين دليل تعميم آن. گرفته است

 شهري ايران با يك انديشه بومي به چالش كشيده شود و مسائل مورد ترديد قرار گيرد، وقت آن رسيده كه ها نظريه

 كار بهت ايران تطبيق داده و در شكوفايي و بالندگي فكري آن دانشجويان و پژوهشگران جوان بتوانند آن را با وضعي

  .بندند

، بر 1960 آلماني در دهه دان جغرافي 2 و شهرنشيني در ايران، هانس بوبكدر تبيين و توجيه توسعه شهر

فل اين نظريه در محا. ي را مطرح كرده استبر بهرهي دار سرمايهاساس مطالعاتي كه در ايران انجام داده، نظريه 

  . و انتقادات زيادي را در بر داشتها چالش 70 و 60ي ها دههجغرافيايي اروپاي 

ي زيادي در نظريه خود ها تعديل سرانجام بوبك را ناگزير كرد كه 3 و نقدهاي اويگن ويرتها پافشاري

مؤمني .  و برخي شاگردان وي مانند م4ي موردي اكارت اهلرزها پژوهشدر همين حال مطالعات و . اعمال نمايد

، )سواحل درياي خزر6(، توماس كروگر )اسدآباد(سعيدي  .، ع)سيرجان (5، برند ريست)زابل(، ضياتوانا )مالير(

هر چند كه ... و) ده بكري و ايالت افشار (7، گئورگ اشتوبر)اصفهان(، سلطاني )تهران و پسكرانه كوهستاني(رهنمايي 

 ايران را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار دادند، ليكن نقش و مطالعات جغرافياي شهري و روابط شهر و روستايي

  .جايگاه دولت در روند توسعه شهر و شهرنشيني همچنان در حاشيه ديد آنان قرار گرفت

                                                           

2 H.Bobek 
3 Eugen Writh 
4  E. Ehlers 
5  B. Rist 
6  T. Kroger 
7  G. Stoeber 
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سويه شهر و روستا دانسته  بوبك پويايي و تحرك اقتصادي و فضايي شهر را ناشي از روابط نابرابر و يك

 در شهرها و يا بهره ناشي از آن تجاري شدن مازاد توليدات روستاييرها را حاصل وي انباشت سرمايه در شه. است

ليكن به اين نكته توجه نداشته كه با انجام اصالحات ارضي و فروپاشي نظام بزرگ مالكي در دهه . كند ميمعرفي 

حداقل مسير ديگري به خود  و يا  شدداران در انتقال و انباشت سرمايه از روستا به شهر قطع ، عمالً نقش زمين1340

ي سهامي زراعي و مديريت بر آنها، اعزام سپاهيان دانش ها شركتچرا كه از اين دوره به بعد دولت با تشكيل . گرفت

و بهداشت و ترويج به روستاها و تشديد روابط شهر و روستايي، در مقابل انتقال مازاد توليد روستايي به شهرها، زمينه 

راي انتقال كاالهاي شهري به روستاها را فراهم آورد و بدين ترتيب وابستگي روستاها را به شهرها و امكانات فراواني ب

در تداوم و تشديد همين وابستگي و گسترش آن است كه دولت امروز با ارتقاي منزلت اداري و سياسي . بيشتر كرد

ي اعمال اراده حاكميتي ها كانون مديريتي و برخي مراكز جمعيتي و تبديل آنها به شهر، خواسته و ناخواسته ميدان عمل

  .دهد ميخود را، از طريق شهرها توسعه و افزايش 

هدايت آگاهانه دانشجويان دوره دكتري و كارشناسي ارشد در دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران عمدتاً با 

  :اهداف زير انجام گرفت

  .دولت و شهرنشينيفراهم آوردن مستندات پژوهشي براي تبيين يا تكميل نظريه  .1

 .ي معيني را بتواند دنبال نمايدها هدفمطرح كردن يك نظريه بومي كه به اتكاي فكر و كار جمعي  .2

ي خارجي كه تنها با ها نظريهايجاد اعتماد به نفس در آنان براي طرح و دفاع از نظريات خود در مقابل  .3

 .يي از آن آشنا بودندها گوشه

ي از گير بهرهرافياي شهري ايران كه بتواند با استقالل فكري و ايجاد يك تحرك فكري در مكتب جغ .4

 .سي و تجربيات بيروني، ديدگاه جديدي را مطرح و از آن براي پيشبرد علم جغرافيا بهره گيردشنا روش

بروجرد و حوزه نفوذ (ي دكتري علي اصغر رضواني ها رساله خالصه و بر اساس آنچه كه مطرح شد، طور به

، )تبيين نقش دولت در توسعه شهر و شهرنشيني(، محمود ضيايي )شهرنشيني در استان ايالم(علي اكبري ، اسماعيل )آن

، محسن )نقش دولت در گسترش و تمركز شهرنشيني در ايران(، سهراب اميريان )توسعه تهران(علي نوري كرماني 

تي شهر تهران از ديدگاه توسعه پايدار  امنيمسائل(، سيد موسي پورموسوي )جغرافياي جرايم در شهر تهران(كالنتري 

ي كارشناسي ارشد در گرايش جغرافيا و ها نامهو تعدادي از پايان ) توسعه صنعتي در تهران(، ناهيد فالحيان )شهري
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 شهري در دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران، اين دستاورد را به دنبال داشت كه مستندات الزم را براي ريزي برنامه

  . دولت و شهرنشيني فراهم آورندتبيين نظريه

  تحوالت ساختاري حكومت و دولت در ايران

. انقالب مشروطيت را بايد نقطه عطف تاريخي مهمي در تاريخ اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران به شمار آورد

. گرفته است درباره علل پيدايش و چگونگي بروز اين رخداد سياسي انجام اي گستردهخوشبختانه در ايران مطالعات 

 انقالب مشروطيت و عناصر و تأثيري علمي درباره اين انقالب پنهان مانده، ها پژوهشليكن آنچه تاكنون از ميدان ديد 

نقالب مشروطيت يك انقالب واقعيت اين است كه ا. بردارهاي اجتماعي و اقتصادي آن بر شهر و شهرنشيني است

، فرهنگ و اقتصاد شهري از حريم سنتي داد مي كه اجازه نبود التيي حاكميت ايها محدوديت و طغياني برعليه شهري

سه گروه عمده با خاستگاه شهري، رهبري انقالب مشروطيت را بر عهده . خارج شده و به مناسبات جهاني راه يابد

گر پيوند منافع هر سه گروه در جامعه شهري به يكدي. روشنفكران، روحانيون و بازاريان: داشتند كه عبارت بودند از

  . آورده بودندوجود بهخورده بود و به همين دليل ائتالف سياسي هدفمندي را 

يات فرايند اين تغيير قدرت در كشور، مقوله تاريخ انقالب ئدر اينجا قصد آن نيست كه با بررسي جز

 اين قدرت أثيرت، نتايج آن بر تحوالت ساختار قدرت و مكانيزم شود ميبه همين دليل كوشش . مشروطيت تكرار شود

  .بر فرايند شهر و شهرنشيني برشمرده شود

 كلي تحوالت ساختاري حكومت و دولت به دنبال انقالب مشروطيت و شيوه  اثرگذاري آن بر شهر و طور به

  : در موارد زير خالصه كردتوان ميشهرنشيني را 

  . ريه، مقننه و قضاييهي متمركز در حكومت از يكديگر و تفويض آن به سه قوه مجها مسئوليت تفكيك  -1

  . و ساختارهاي اداري و قانوني جديد براي قواي سه گانهساالري ديوان ايجاد  -2

بدين معنا كه حكومت و ساختار آن معرف شكل .  تفكيك حوزه و ميدان عملياتي دولت از حكومت -3

وري، از هاي اجرايي در مديريت كش  كارگزار اجرايي حكومت جديدي گشت كه شيوه،حاكميت شد و دولت

 .ستب مي كار بهجمله شهرها را بر اساس مصوبات قانوني 

گيري از شخص به   تدوين قانون اساسي جديد و محور قرار گرفتن آن براي اداره امور كشور و انتقال تصميم -4

 .نهادهاي قانوني
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 ي شهري براي استقرار عناصر حكومتي و خدماتيها عرصه احداث ساخت و سازهاي كالبدي مناسب در  -5

 .ي عمراني و عملياتي در شهرهاها برنامهجديد و تغيير منظر شهرها از طريق اجراي 

 به خدمت گرفتن نيروهاي اداري و نظامي و انتظامي جديد براي اداره امور كشوري و لشگري و استقرار آنها  -6

مردم شهري و در شهرها و تبديل شهرها به پايگاه عملياتي دولت و حكومت و محل اعمال اراده حاكميت به 

 . ي اقتصادي كشورها عرصهغيرشهري و 

 .مند كردن جريان گردش پول و سرمايه از طريق گسترش نظام بانكي و كنترل امور اقتصادي كشور  نظام -7

ي ثابت، منابع معدني و طبيعي، ها دارايي قانونمند كردن منابع درآمدي دولت، از جمله ماليات، نفت، امالك و  -8

 .و نظاير اينها ها داراييعوارض و 

اين تغيير و تحوالت كه در ساختار حكومت از اهداف اصلي انقالب مشروطيت بود، در قالب حاكميت 

ي احمدشاه ها مماشاتي محمدعلي شاه در مقابل آن و يا ها مقاومتبه همين دليل پس از . پذير نبود سنتي تحقق

يت ايالتي حكومت، توان و ظرفيت پذيرش تحوالت قاجار، رهبران انقالب مشروطيت به اين نتيجه رسيدند كه ماه

به همين دليل مجلس با خلع قاجاريه از حكومت، براي نخستين بار قدرت را به . جديد را ندارد و بايد تغيير يابد

نماينده سياسي عناصر شهري جديد، يعني رضاخان پهلوي واگذار كرد و وي توانست اقتدار عناصر شهري را در 

  .ثبيت نموده و سهم آنان را در اداره امور كشوري ارتقا بخشدحكومت و دولت ت

 و حكومت كرد ميبرخالف حكومت سنتي كه منابع درآمدي كشور را در دربار و كارگزاران آن متمركز 

، حكومت و دولت جديد با منسوخ كردن اين شيوه مديريت بر شد مياياالت و واليات از طريق مزايده به افراد واگذار 

 جديد منابع درآمدي كشور در ساالري ديواندر اين .  آوردوجود به جديد، ساالري ديواننظام متمركزي با كشور، 

 و اداره امور اياالت و واليات كه در تقسيم بندي جديد كشور، استان، شهرستان، بخش و شد ميوزارت دارايي متمركز 

ده، به كارگزاران منصوب دولت، يعني استانداران،  بر اساس ميزان اعتبارات تخصيص داده ش ودهستان ناميده شدند

  8.فرمانداران و بخشداران واگذار شد

                                                           

 كماكـان  1340امـد و تـا قبـل از انجـام اصـالحات ارضـي در دهـه        يدي بـه وجـود ن  ي و اداره امور روستاها ساختار جد      ها  دهستاندر مورد    -1
ر دولـت پـس از     يـ هـاي اخ   ، در سـال   ييبعد از انحالل منـصب كدخـدا      . بر عهده داشتند  ندگي از دولت    يان اداره امور روستاها را به نما      يكدخدا

  .وند دهديي پيماً به جامعه روستايي دولت را مستقي نموده كه بتواند بدنه اجراها دهياريصد سال اقدام به ايجاد  كي
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 و شهري را در اي منطقهي كشوري، ها مديريتبدين ترتيب دولت با نهادينه كردن ساختارهاي جديد، عمالً 

ها، عمالً اراده حاكميتي گيري خود قرار داد و توانست از طريق نهادهاي قانوني مستقر در شهر حوزه اقتدار و تصميم

ي از چادرهاي گير تصميماين تغيير جغرافيايي مواضع قدرت و . خود را بر جوامع شهري و غيرشهري اعمال نمايد

 ي دولتي مستقر در شهرهاها سازمان به ادارات و  راداران زميني روستايي خوانين وها قلعهسران ايالت و عشاير و 

اين چنين بود كه . ي غيرشهري را فراهم آوردها عرصهلط سياسي و اقتصادي شهرها بر ي تسها زمينه منتقل كرده و نيز

دولت و اجزاي ديگر حكومت، يكي پس از ديگري، مواضع اقتدار و اعمال حاكميت را در شهرها توسعه داده و از 

اس نظام سلسله مراتب اس تمركز خدمات برتر در شهرها بر. پايگاه شهرها اداره امور كل كشور را بر عهده گرفتند

، بازرگانان و سران ايالت و داران زمينخشيد و به همين دليل بود كه ب مي به شهرهاي بزرگتر منزلت بيشتري ،اداري آنها

 ) شهرهاي بزرگتربويژه(ند كه در شهرها كرد ميعشاير، متناسب با نقش و جايگاه اجتماعي و اقتصادي خود كوشش 

ي خود عنوان كرده، به مراكز قدرت بر بهرهي دار سرمايه در بيان نظريه نطور كه بوبكبدين ترتيب هما و وندساكن ش

  . خود بيشتر بهره گيرنداي منطقهي محلي و ها موقعيتنزديكتر شده و از اقتدار حاكميتي آن براي تثبيت 

 در اروپا و داران ينزم يا مالكان در ايران و مقايسه آن با جغرافياي اسكان داران زمينبررسي جغرافياي اسكان 

ي موردي دزفول و مالير با ها نمونه كه بوبك به آن اشاره كرده و اهلرز و مؤمني هم در چنان آناياالت متحده آمريكا، 

 بزرگ در ايران نه در قلمرو مالكيت و داران زمين كه دده مي، نشان اند دادهموشكافي علمي آن را مورد بررسي قرار 

كه متناسب با قدرت و وسعت مالكيت خود در شهرهاي بزرگ و بزرگتر سكونت داشتند روستاهاي ملكي خود، بل

.  در روستاها، يعني در كنار اراضي ملكي خود ساكن بودندداران زمين در اروپا و امريكا بيشتر كه حاليدر  ).3شكل (

 داران زميناز اين جغرافياي اسكان ، برگرفته شود مي ختم )قلعه( 9 از شهرهاي اروپايي به كلمه بورگاينكه نام بسياري

 به شهر تبديل شده و سپس در عصر صنعتي ها بورگقدرتمند در آنهاست كه طي روند شهرنشيني، برخي از اين 

  .اند كردهفرايند جديدي از توسعه را طي 

اشي از نتيجه انباشت سرمايه ن تجاري كردن مازاد توليد روستايي توسط مالكان و بازرگانان در ايران و در

ي عناصر شهري را از طريق دار سرمايهوجب تقويت بدنه اقتصادي شهرها شد و  م،ارزش افزوده آنها در شهرها

ي بعدي با روي آوردن به سوداگري زمين و مسكن ها دوره آورد و سپس در وجود بهي از توليدات روستايي مند بهره

                                                           

9 Burg 
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يط اجتماعي و اقتصادي آن حكومت سنتي قبل از ، مولود شراشددر شهرها، سكاندار اصلي سرمايه در ايران 

يي كه تا امروز هم ها چالش. دهد ميمشروطيت است كه تا امروز هم در كنار بخش قدرتمند دولتي به حيات خود ادامه 

ميان بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد ايران وجود دارد، برگرفته از اين رويكرد تاريخي است كه انقالب مشروطيت 

  . عيني و ذهني آن را فراهم ساخته استيها زمينه

 

 

مراتبي سرمايه و ارزش افزوده آن در نظام سنتي شهرهاي ايران  جهت جريان توليدات كشاورزي و انباشت سلسله: 3شكل 
  وري هانس بوبك داري بهره بر اساس نظريه سرمايه

 

تختپاي  

 
ساير نقاط 

 شهري

 

روستاها، محل سكونت خرده مالكان و 

 كشاورزان

 

 مراكز استانها

جريان توليدات كشاورزي يا 

 ارزشهاي معادل آن

 محل سكونت مالكين بزرگ

 محل سكونت مالكين بزرگ و متوسط

 محل سكونت مالكين متوسط
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 مسئوليتي در ارائه خدمات درماني، گونه هيچشوري حكومت واقعيت اين است كه در نظام سنتي مديريت ك

به عبارت ديگر حكومت تنها نقش . ي مالي در قبال مردم نداشتها حمايتبهداشتي، آموزشي، زيربنايي، بانكي و 

 امنيت نسبي تأمين كه دولت و حكومت براي خود متصور بودند، اي وظيفهتنها . گيرنده و مردم نقش دهنده داشتند

پيشكش و جريمه از مردم از قبيل ي آن را هم به اشكال مختلف ها هزينه عناصر حكومتي بود كه بخشي از توسط

 بود كه در آن گروهي توليدكننده و گروهي محدود اي سويه يك بين مردم و حكومت، رابطه اي رابطهچنين . فتندگر مي

ي جهاني ايران ها چالش رقابت و نوآوري در طبيعي است كه اين گروه محدود توان انكشاف،. هم مصرف كننده بود

بيني جديدي از مديريت  قرن نوزدهم را نداشت و بايد جاي خود را به عناصر جديد شهري كه پويايي و جهان

به عبارت ديگر مظروف نيازهاي جوامع شهري يعني شهروندان، در ظرفي كه حكومت براي . داد ميكشوري داشت، 

اين شكسته شدن . شد ميي اين ظرف شكسته ها جدارهنجيد و بايد گ ميود يعني شهرها، نميدان عمل او تعريف كرده ب

  .ي شهري نمايان شدها عرصهي آن در ها بازتابتوسط انقالب مشروطيت انجام گرفت و نخستين 

 در شكل دولت حاكم تبديل آمد، وجود بهتحولي كه در عملكرد و وظيفه دولت و حكومت طي اين دوره 

ي كارگزاري را ها مسئوليتهدف انقالب مشروطيت اين بود كه به دولت حاكم .  بودولت حاكم و كارفرمادقبلي به 

در مفهوم . بدين معنا كه دولت حاكم بايد كارگزار امور اجرايي و نيازهاي خدماتي مردم نيز باشد. نيز واگذار كند

ما روند تحوالت و دستيابي روزافزون دولت به ا. بيني نشده بود  هرگز ماهيت كارفرمايي پيش،كارگزاري اين دولت

ا مسئوليت سه گانه زير مبدل منابع درآمدي و ثروتي كشور، باعث شد كه به تدريج دولت حاكم و كارگزار به دولتي ب

  :شود

  به عنوان دولت حاكم) حاكميت( دولت و حكومت -1

  دولت به عنوان كارگزار حكومت و مردم-2

 اي مردم  دولت به عنوان كارفرم-3

اين دولت هم .  ساله به شدت دگرگون شدصد يكاين چنين بود كه ماهيت و عملكرد دولت طي يك دوره 

ي شهري ها پايگاهي امور كارفرمايي و هم براي اعمال حاكميت خود به گر تصديبراي انجام امور كارگزاري، هم براي 

ل براي رسيدن به اهداف عملياتي خود در هر سه حوزه، به همين دلي. براي استقرار عناصر و عوامل خود نيازمند است

 نبايد تعجب كرد كه با افزايش منابع درآمدي دولت، يعني رو ايناز . ناگزير از تقويت و افزايش تعداد شهرها است
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 تعداد شهرهاي 1375 -85اينكه طي دهه . گسترش يافتن حوزه عملياتي وي، ناگزير بايد تعداد شهرها افزايش يابد

 40 نقطه شهري جديد و يا هر سال حدود 404ابد، يعني طي ده سال ي مي شهر افزايش 1018 شهر به 614ران از اي

 غير طبيعي در يفرايند بلكه ، نه يك روند طبيعيآيد مي وجود به روز در ايران يك شهر 9شهر و به عبارت بهتر هر 

  .شود مياراده حاكميتي دولت اعمال  دولت و وسيله بهروند شهرنشيني ايران است كه تنها و تنها 

  :نظريه دولت و شهرنشيني با درنظرگرفتن اين فرايند كوشش كرده كه

 روابط علت و معلولي اين فرايند بيمارگونه را در قالب يك نظريه مطرح و آن را براساس مستندات ميداني -1

  .تبيين نمايد

 .ايي و معرفي نمايدي عملكردي دولت در چنين جايگاهي را شناسها مكانيزم -2

 چارچوب و قالب جديدي براي انديشيدن درباره علل توسعه شتابان شهرنشيني ارائه داده و بستري براي -3

 .ي بيشتر فراهم سازدها پژوهش

و سرانجام اينكه چنين توسعه شتابان از شهرنشيني و تبديل نقاط روستايي به شهر، چگونه شكاف و  -4

تر كرده و روستاها را به انزواي بيشتر از آنچه كه هست،  ي و روستايي را عميقي شهرها كانونفاصله ميان 

  .بكشاند

  ي توسعه شهريها مكانيزم كارفرما و - كارگزار- دولت حاكم

 - مالحظه شد، تطور و تحول ساختار و عملكرد دولت از دوره سنتي يا پيش از مشروطيت به دولت حاكمكه طوري به

وره پس از مشروطيت باعث شد كه عملكرد حاكميتي حكومت كه در آن وظيفه كارگزاري كارگزار و كارفرما در د

  :چنداني براي خود متصور نبود، به عملكردي مسئوالنه در سه بعد به شرح زير تغيير يابد

 به نوعي ادامه همان عملكرد سنتي بود ولي ساختارها و سازوكارهاي جديدي .عملكرد حاكميتي - الف

 جديد، به شكل انواع نهادهاي دولتي، اعم از كشوري و ساالري ديواناين ساختار در درون نظام .  شدبراي آن تعريف

ين محل استقرار آنها شهرها بودند و از مركز شهرها ساير نواحي كشور را تر اصليلشگري و انتظامي درآمد كه 

ي مختلف در تهران يعني پايتخت ها رتخانهوزارأس هرم اين ساختارهاي حاكميتي در قالب . ندكرد ميحاكميت و اداره 

  .قرار داشت
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 ولي در دوره جديد با توسعه شد مي در دوره سنتي تنها به برقراري امنيت محدود .عملكرد كارگزاري -ب

بنياد سلسله مراتب آن به شهرهاي مراكز استان و شهرستان و بخش تعميم يافت و بدين ترتيب ،  نوساالري ديوان

ملكرد حاكميتي ارائه بخشي از خدمات عمومي مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش دولت در كنار ع

عالي، بانكداري، تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، تلفن، پست و تلگراف، بيمه، مديريت شهري، خدمات شهري و 

  .بر عهده گرفتي منابع درآمد ملي گر تصدينظاير اينها را، به عنوان وظيفه كارگزاري در قبال 

.  اين عملكرد عمدتاً بعد از اهميت يافتن اقتصاد نفت در اقتصاد ملي قوت گرفت. عملكرد كارفرمايي-پ

 گذار سرمايهي فزاينده از درآمدهاي نفتي و ساير منابع ثروت ملي، به تدريج به يك مند بهرهبدين معنا كه دولت با 

اث راه آهن، شيالت، انحصارات قند و شكر، دخانيات، ترياك و آغاز اين حركت با احد. اصلي در كشور تبديل شد

ي گذار سرمايهي صنعتي نيز دولت مستقيم و غيرمستقيم ها زمينهاما در . برخي ديگر از اقالم مهم مصرفي شروع شد

آوري ي نساجي، قند، سيمان، روغن كشي، ابريشم كشي، فرها زمينه در بويژه، ها گذاري سرمايهكرده و از طريق اين 

ي ها گذاري سرمايهعالوه بر اينها دخالت و .  حمل و نقل هوايي و دريايي به كارفرمايي بزرگ تبديل شد وخاويار

ي بانكداري، بيمه، واردات و فروش انواع كودهاي شيميايي و ماشين آالت كشاورزي، بيش از پيش ها زمينهدولتي در 

  . را در امور اقتصادي وسعت بخشيدحجم مداخالت دولت

 به بعد، يعني پس از اصالحات ارضي دولت در زمينه صنايع اتومبيل سازي، لوازم خانگي، 1340از دهه 

ي دولت ها پشتيبانياين واحدها كه با . دارويي و حمل و نقل زميني تسهيالت زيادي براي بخش خصوصي فراهم آورد

ست نكته قابل مالحظه ااين . كيت دولت درآمدندي بعد از انقالب، مصادره شده و به مالها سالشكل گرفته بودند، طي 

ي شهري قرار دارند، عمدتاًً از مراكز شهري ها حوزهي اقتصادي دولت، حتي آنهايي كه در خارج از ها فعاليتكه كليه 

 4كه در شكل چنان آنجايگاه سلسله مراتبي شهرها و تفكيك سلسله مراتبي عملكرد آنها، . شوند ميمديريت و اداره 

 داده شده، مؤيد اين واقعيت است كه دولت شهرنشين و شهرمدار به تبعيت از سلسله مراتب شهري، ساختارها و نشان

  .  براساس همين نظام سلسله مراتبي در شهرها مستقر كرده است و نهادهاي كارفرمايي خود راها عرصه

  :گيرد ميدخالت كارفرمايي دولت در بدنه جوامع شهري به دو شكل انجام 

ي گوناگون و عريض و طويل اداري و خدماتي ها دستگاهپرداخت حقوق و دستمزدهاي حقوق بگيراني كه در  - فال

اين حقوق بگيران دولت، . ند و زندگي و معاش آنان وابسته به اين حقوق و دستمزدها استكار بهو صنعتي مشغول 
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ي خود، در ابتداي هر ماه ها زحمهماهانه حق الاعم از كاركنان رسمي و غيررسمي در شهرها مستقر بوده و با دريافت 

ي شهري باعث ها مغازهاينان با خريد نيازهاي كااليي و مصرفي خود از . كنند ميمبالغ كالني را به اقتصاد شهري تزريق 

. كنند ميگردش كااليي، جريان پول و رونق اقتصاد شهري شده و بدين ترتيب به تداوم زندگي اقتصادي شهرها كمك 

، عمدتاً محصول همان صنايعي هستند ها فروشگاهيد فراموش كرد كه بسياري از كاالهاي مصرفي عرضه شده در اين نبا

ي پايين ها ردهي شهري، به نوعي عامالن و كارگزاران ها مغازهبنابراين صاحبان اين . كه متعلق به خود دولت هستند

  .همين دولت كارفرما نيز هستند

الگوي جديد سلسله مراتب و جايگاه و عملكرد شهرها در ايران: 4شكل   

 پايتخت

محل استقرار (

)حكومت و دولت  

مراكز 

 استانها

مراكز

استانها

مراكز 

استانها

مركز 

شهرستان

مركز

شهرستان

مركز

 شهرستان

���ه�ي 
�	
 آ

هاي كالن و  قلمرو مديريت

 استقرارصنايع و خدمات برتر

هاي كالن، توزيع  گيري مركز تصميم
كننده عمده كاالهاي مصنوع و ارائه 

 دهنده خدمات برتر

اي و  هاي منطقه قلمرو مديريت

ر صنايع و خدمات درخوراستقرا  

اي،  هاي منطقه گيري مركز تصميم
توزيع كننده عمده و خرده كاالهاي 

 مصنوع و ارائه دهنده خدمات
 مناسب

اي و  هاي ناحيه قلمرو مديريت
ها  و  استقرار صتايع و كارگاه
 خدمات محدود

اي،  هاي ناحيه گيري مركز تصميم
توليدكننده محدود كاالهاي مصنوع، 

 فروشي  صورت خرده كننده به توزيع
و ارائه دهنده خدمات محدود

 
���ه�ي 
�	
���ه�ي  آ

�	
 آ

���ه�ي 
�	
 آ

هاهاي محلي با كارگاه قلمرو مديريت

و خدمات محدود داراي ماهيت 

  شهري-  روستا

 

هاي محلي، توليد  گيري مركز تصميم

كننده محصوالت كارگاهي و ارائه 

 دهنده خدمات محدود

 

قلمرو  توليدات كشاورزي و كارگاههاي

خانگي با برخورداري از خدمات بسيار 

  نهادهاي دولتياندك، فقدان

 

گيري، توليد كننده  فاقد قدرت تصميم

محصوالت كارگاهي و كشاورزي و دامي، فاقد 

 خدمات الزم و بشدت وابسته به شهرها
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 اي منطقهي عمراني از محل بودجه دولت به اقتصاد شهري و ها برنامه تزريق اعتبارات عمراني در قالب -ب

ظام سلسله اين اعتبارات نيز در يك ن. آيد مي دست بهي و مديريت بر منابع ثروت ملي گر تصديكه عمدتاً از محل 

ي توسعه و عمران شهري، احداث بناهاي اداري، مراكز فرهنگي ها طرحمراتبي، عمدتاً در شهرها هزينه شده و در قالب 

و اجتماعي و يا انواع مراكز خدماتي مانند درمانگاه، مدرسه، دانشگاه، بيمارستان و ساير بناهاي مورد نياز به مصرف 

ين عمليات تر عمده. ابدي مييار اندكي از اين اعتبارات به روستاها اختصاص بايد توجه داشت كه سهم بس. رسند مي

ي، احداث مدرسه و خانه بهداشت ساز راهي برق رساني، ها طرح، در قالب شود ميعمراني كه در روستاها اجرا 

  . كه مجريان آنها هم اغلب مؤسسات شهري هستندشود ميخالصه 

، گيرد مي دولت انجام وسيله بهي جاري و عمراني كه ها بودجهقالب ي مستقيم در ها پرداختعالوه بر اين 

دولت از طريق توسعه فزاينده خدمات بانكي در شهرها، مسئوليت تزريق سرمايه به بازارهاي شهري را نيز بر عهده 

 در كنار ها بانككه ، كه عمدتاً دولتي هستند، بر اين روال قرار داده شده ها بانكمقررات اجرايي حاكم بر فعاليت . دارد

 مشاركت تجاري كردن سرمايهي دنيا بر عهده دارند، به نوعي فعاالنه در ها بانكامور جاري بانكي كه مانند تمامي 

 كه با به جريان انداختن دهد ميفرايند تجاري كردن سرمايه در شكل انواع عقود بانكي به شهروندان امكان اين . دارند

ي دولتي، سود حاصل از اين تجاري كردن، كه به مراتب بيش از نرخ تورم ها بانك بويژه ،ها بانكهاي  سرمايهتجاري 

 و فضاهاي شهري متعلق به ها مكاني اخير بهترين ها دههاينكه در .  تقسيم گرددها بانكاست، ميان شهروندان و 

ند، حاصل اين رو مي شمار ي بانكي در زمره چشمگيرترين و مجهزترين بناهاي شهري بهها ساختمان است و ها بانك

  .ي دولتي در اقتصاد شهري استها بانكشكل از دخالت 

 و بناهاي دولتي متعلق به ادارات نماد ها ساختمان در دوره رضاشاه، بويژه  توجه كنيم كه پيش از اين

 كه نماد و شكل اه بانكي دولتي به ساختمان ها ساختمانامروزه اين نمادها از . حاكميت و كارگزاري در شهرها بودند

  .جديدي از حاكميت كارفرمايي دولت هستند منتقل شده است

ي مديريتي، حاكميتي، كارگزاري و كارفرمايي در جامعه شهري، عمالً ها درگيريدولت با اين همه دخالت و 

در زمينه ي سطح پايين و آن هم وابسته به موقعيت كارفرمايي خويش رانده و عرصه را ها فعاليتبخش خصوصي را به 

نهادهاي حاكميتي و كارگزاري و كارفرمايي دولت در . ي اقتصادي مهم براي آنها بسيار محدود ساخته استها فعاليت
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ي شهري ها عرصهچه اگر اين واحدها و نهادها، از . شهرها، چهره پرداز اصلي منظر و سيما و عملكرد شهري هستند

  .عملكرد دوران قاجار با اندك تفاوتي بيش نخواهند بودحذف شوند، آنچه باقي خواهد ماند همان سيما و 

نكته مهمي كه بايد به اين موقعيت دولت در شهرها اضافه كرد اينكه، دولت در بدنه جوامع غيرشهري، 

هد با خوا ميي اخير است كه ها سالتنها طي .  نهاد مديريتي، كارفرمايي و حاكميتي مستقيم نداردگونه هيچتقريباً 

  .، رابطه ارگانيك محدودي با بدنه جوامع روستايي برقرار سازدها اريدهيتأسيس 

 ي اعتباريها برخورداري توسعه شهرها به نوعي با منافع حاكميتي، كارگزاري و كارفرمايي دولت و رو ايناز 

ها پايگاه  نه تنشود ميبه عبارت ديگر هر نقطه روستايي كه به شهر تبديل .  مادي مترتب بر آن پيوند خورده استو

، بلكه موقعيت جديدي براي منزلت كارفرمايي دولت و منافع دشو ميجديدي براي اعمال اراده حاكميتي دولت فراهم 

ي عمراني و ايجاد ها برنامهطي اين روند است كه دولت با اجراي . آيد مي وجود بهاقتصادي مترتب بر آن براي دولت 

 خود در اين شهرها، هم جذابيت زيستي براي مردم محروم فراهم ي شغلي در بدنه نهادهاي وابسته بهها فرصت

  .كند مي و هم معيشت انبوهي از مردم را به سازوكارهاي اقتصادي خود وابسته آورد مي

.  به شدت وابسته به يكديگر هستند همزاددولت و شهر در عملكرد و منزلت و موقعيت كنوني خود دو

هويت بخش اصلي عملكرد لكرد دولت شده و دولت به سهم خود، موجوديت شهر باعث تقويت منزلت و عم

 روز يك شهر موجوديت 9 چنانچه در وضعيت كنوني هر رو ايناز .  استشهرها و چهره پرداز عمده منظر شهري

كه دولت براي توسعه موقعيت آيد  وجود مي به مكانيزم و سازوكاري از، نه مولود يك فرايند طبيعي، بلكه كند ميپيدا 

  .كارفرمايي خويش در پهنه جغرافيايي كشور، بدان نياز دارد

ي شهري با يكديگر ها توسعهچنانچه بخواهيم عملكرد حكومت و دولت سنتي را با دولت جديد در رابطه با 

ات ئيمكانيزم و جز. ريمخو ميگون از رابطه دولت و شهرها بري متفاوت و گوناها فعاليتمقايسه كنيم، به فهرستي از 

  : به شرح زير خالصه كردتوان مي روابط را اين

   عملكرد حكومت و دولت سنتي در شهرها)الف

  . انباشت سرمايه در شهرها از طريق مزايده حقوق ديواني شهرها، اياالت و واليات -1

 ساكن در شهرها براي انتقال ارزش افزوده بخش كشاورزي به شهرها و داران زمين تضمين حقوق مالكيتي  -2

 ).ي هانس بوبكبر بهرهي دار سرمايهاساس نظريه ( محصوالت كشاورزي در شهرها تجاري كردن
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ي مختلف و ها مراتبان در سلسله دار تيولي ها اجاره و ها پيشه حق ها، سرانه و ها ماليات آوري جمع  -3

 .انباشت آنها در شهرها

 .ها پيشكش و دريافت انواع اي پيشه نظارت بر عملكردهاي صنفي و  -4

 به آني اداره امور شهرها مانند داروغه، گزمه، ميرابي، دروازه باني و مانند ها مسئوليتناصب و  واگذاري م -5

 .افراد در قبال دريافت وجه

 . هويت بخشي به شهر از طريق اعمال حاكميت و نظارت بر صنوف -6

خواهانه يا ات خير مسجد با ني و ساخت بناهاي عمومي و مذهبي مانند آب انبار، تكيه، استخر آب، يخچال -7

 .استفاده از منابع وقفي

 .ي گذرگاهي شهرهاها شبكه و ها دروازه تعمير برج و باروها،  -8

 . و توزيع آب شهريتأمين نظارت بر نحوه  -9

 واگذاري مسئوليت خدمات عمومي مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، سوخت رساني، آبرساني و  -10

 . خدمات به مردم و عدم تعهد در قبال اينآنمانند 

بدين ترتيب حكومت و دولت سنتي بيشتر نقش حاكميتي داشته و مسئوليت اصلي آن در شهرها عمدتاً به 

 گفت كه بيشتر نقش گيرنده داشته تا توان مي و شد مي و حقوق ديواني محدود ها ماليات انواع آوري جمع

  .نقش دهنده

   عملكرد دولت جديد در شهرها)ب

 با وي. انقالب مشروطيت تعريف شد و سپس با تثبيت موقعيت رضاشاه شكل گرفت بعد از دولت جديد ساختار

 براي كشورداري به كار بست و توجه به شهرها و ساماندهي و تجهيز جديد اي تازه ي  جديد شيوهساالري ديوانايجاد 

 شهرها عمالً در اختيار با تأسيس بلديه يا شهرداري اداره امور. آنها از جمله نخستين اقدامات اين دولت جديد بود

اصالح شبكه گذرگاهي . كاركنان رسمي دولت قرار گرفت و مديريت دولتي بر شهرها، منزلت آنها را ارتقا بخشيد

ي ها ساختمان آمد و ميادين جديدي احداث شد، همراه با وجود بهرو  ي جديد اتومبيلها خيابانشهرها كه طي آن 

تخريب برج و باروهاي قديمي و تشويق .  بخشيداي تازهبود، به شهرها منظر اداري كه نماينده اقتدار دولت جديد 

 شهرنشيني باز را به شهرنشيني بستهمردم به توسعه و ساخت و ساز در خارج از محدوده حصار قديمي شهرها، 
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اني و شهرها به تأسيسات زيربنايي جديد مانند آب لوله كشي، روشنايي برق، تلفن، خطوط اتوبوسر. تبديل كرد

تاكسيراني و ساير تأسيسات الزم مجهز شدند و مشاغل سنتي مانند سقاها، درشكه راني، گاري دستي و باربري با 

  .ارپايان، به تدريج از چهره شهرها حذف شد و مشاغل جديدي جاي آنها را گرفتهچ

داد تا خود را به عنوان ، به دولت امكان  تاريخ شهرسازي و شهرنشيني ايران درسابقه بي اين تغيير و تحوالت

د و از حمايت آنان براي تداوم اين رفتار و نپرچمدار نيك انديش و خيرانديش براي شهروندان معرفي ك

 دولت را از توجه به وضعيت نابسامان روستاها بازداشت، و ليكن توجه عمده به شهرها،.  گرددمند بهره ها گيري تصميم

 به بعد، كه 1340 شهري و روستايي بيشتر و بيشتر گشت و سرانجام از دهه طي اين روند بود كه شكاف ميان جامعه

  .اصالحات ارضي مناسبات سنتي ميان مالك و زارع را در هم شكست، سيل مهاجرت به شهرها آغاز شد

، با ملي شدن صنعت نفت، درآمد كشور از فروش نفت افزايش يافت و اين نقش سو به اين 1330از دهه 

 هنوز ادامه وين منبع درآمد تبديل شد تر اصليتصاد ملي برجسته شد كه نفت در تدوين بودجه دولت به  در اقچنان آن

چرا كه اين نخستين طغيان و نافرماني مدني در . جنبش ملي شدن نفت، نام ايران را در جامعه جهاني پرآوازه كرد. دارد

دستاورد سياسي اين جنبش مدني، حسن شهرتي بود . ي و قدرتمندان جهان بوددار سرمايهيك كشور غيرمستعمره با 

 آمد و سرانجام به توسعه مناسبات سياسي و فرهنگي ميان ايران و ديگر مردم دست بهكه در جوامع جهاني براي ايران 

طي اين .  بود1340حاصل اين تعامالت جهاني، توسعه ايرانگردي و توجه جهانگردان به ايران از دهه . جهان منجر شد

ي سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور تبديل شدند و دور جديدي از توجه دولت ها پنجره، شهرها به ويترين يا روند

و بار ديگر دولت شهرمحور و شهرمدار، با توسعه خدمات زيربنايي در شهرها و تقويت اقتصاد . به شهرها آغاز شد

ي شهري و ها جذابيتتقويت .  گرددتر يقعم و تر عميقشهري، موجب شد كه فاصله تاريخي ميان شهر و روستا 

تحريك مردم روستايي به مهاجرت از روستاها، توازن عرضه و تقاضاي خدمات، زمين و مسكن را در شهرها بر هم 

زد و بدين ترتيب بود كه زمينه انقالب شهري سومي با نام انقالب اسالمي، پس از انقالب مشروطيت و جنبش ملي 

  .شدن نفت فراهم گشت

اين دولت ريشه و .  آمد، در اصل هم شهرمدار و هم شهرمحور بودوجود بهتي كه پس از انقالب اسالمي دول

 گفت كه توان ميپايگاه مردمي خود را، چه از نظر ايدئولوژيكي و چه اقتصادي در جامعه شهري بنيان نهاده است و 

 طرفدار اين دولت كه خواندن و نوشتن را حتي روستازادگان.  از انقالب مشروطيت ماهيت شهري داردتر غليظحتي 
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ي و گير پيشي سپاه بهداشت ها نگاهند و بهداشت و سالمت آنها را درماا گرفتهدر مدارس سپاه دانش روستايي ياد

  .هاي شهري براي خود هستند  كرده است، امروزه به روستاهاي خود پشت كرده و در جستجوي يافتن پايگاهتأمين

 اين بردارها و طرفداران مدني خود، خواسته و ناخواسته به سمت و سوي تقويت اين دولت شهرمدار با

 نه رابطه مصلحتياز اين منظر است كه رابطه دولت و شهرنشيني امروز ايران را بايد يك . شود ميشهرنشيني كشانده 

است مردم، بلكه به كه ايجاد ساالنه بيش از چهل نقطه شهري در كشور، عمدتاً نه با خو چرا. منطقي تلقي كرد

اما .  كه زاده اين روستاها بوده و در بدنه اجرايي دولت نفوذ دارندگيرد ميدرخواست و اصرار و پيگيري كساني انجام 

 ؛ زيراكند ميهاي تاريخي مردم را نيز برآورده  انديشي اين اقدام نه فقط با منافع دولت انطباق دارد بلكه بخشي از آرزو

بودن تا   و هم از رنج تاريخي روستااند يل شدن به شهر، هم از مواهب شهرنشيني برخوردار شدهاين روستاها با تبد

  .شوند ميحدودي آزاد 

ي بعد از انقالب مشروطيت تغيير چنداني نيافته است، بلكه بيشتر سازوكارهاي ها دولتماهيت و ساختار 

 توان ميكرد دولت جديد و رابطه آن با شهرنشيني را  عملرو ايناز . اجرايي و موقعيت كارفرمايي آن تقويت شده است

  :در موارد زير خالصه كرد

  10. كشور در مركزاي سرمايه و انباشت محصول منابع ثروتي و آوري جمع  -1

 .اي كشور از طريق نهادهاي دولتي مستقر در شهرها  اداره منابع ثروتي و سرمايه -2

ها و  ي مختلف كشور از طريق پرداخت حقوقها استانا جمع شده در مركز ميان مناطق يهاي  سرمايه توزيع  -3

 .تزريق اعتبارات عمراني به شهرها

 .ي مناطق روستايي در شهرهاگير تصميم تمركز نظام  -4

 ايجاد تسهيالت براي تجاري كردن محصوالت كشاورزي و صنعتي در شهرها از طريق توسعه بي ضابطه  -5

 .هاي شهري خرده فروشي

شهر و روستايي و بازكردن بازار مصرف روستاها بر روي توليدات و خدمات  تشديد و تقويت روابط  -6

 .شهري

                                                           

رمايه كه خود منبع توليد يا بازتوليد ثروت است، تفاوت قايل در اينجا آگاهانه ميان منابع ثروتي يعني منابع توليدكننده سرمايه و س - 10
  .ايم شده
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تجاري كردن  در كنار سرمايه تجاري كردن توسعه بانكداري دولتي و رونق آن از طريق وسعت بخشيدن به  -7

  در شهرهامحصوالت كشاورزي و صنعتي

ي توزيع كااليي، ها زمينهدر  بويژهي اقتصاد شهري، ها عرصه رقابت تنگاتنگ با بخش خصوصي در  -8

 .سوداگري زمين، ساخت مسكن و ارائه خدمات فروش در شهرها

ي كارگزاري مردم ها هزينه بخشي از تأميني كالن بابت ارائه تأسيسات زيربنايي از مردم، و ها هزينه دريافت  -9

 .از شهروندان

ي آموزش عالي، آموزش اه زمينهواگذاري بخشي از خدمات عمومي و بخش مهمي از خدمات برتر در  -10

ي كالن به مردم در قبال ها هزينهعمومي، بهداشت و درمان، بيمه و مانند اينها به بخش خصوصي و تحميل 

 .ارائه اين خدمات

 و فراهم آوردن زمينه اشتغال براي جويندگان كار و وابسته كردن ساالري ديواني ها سازمان گسترش بدنه  -11

 .ي دولتي در شهرهاها زحمهشاغلين به حقوق و حق ال

 .ي اشتغال زايي در روستاها و يا توجه ناچيز به اين موضوعها فرصت عدم توجه به  -12

 .ي در شهرها، به عنوان راه حل آسان براي گردش پوليگر واسطهي ها فعاليت تقويت خدمات و  -13

 .ها يارانهاين ي دولتي به شهرنشينان و كاهش يا محدود كردن سهم روستاييان از ها يارانه افزايش سهم  -14

 گونه ايني فرهنگي، اجتماعي و سياسي در شهرها و وابسته كردن نيازهاي روستايي به ها پويش تمركز  -15

 . در شهرهاها فعاليت

اي را بر عهده دارد كه شهرها به  ي چندگانهها مسئوليتطي چنين روندي دولت كارگزار، حاكم و كارفرما 

 و از همين منظر است كه رابطه ميان دولت و شهرنشيني شوند ميكردها تبديل ي عملياتي اين عملها پايگاهين تر اصلي

دولت شهرمدار و شهرمحور كه منافع سياسي و اقتصادي آن با اقتصاد جوامع . قابل بررسي و تجزيه و تحليل است

ست كه ميان  ارو ايناز . د در رشد و توسعه شهرنشيني نقشي نداشته باشدتوان ميشهري پيوند ارگانيك دارد، ن

 آمده كه استمرار آن به توسعه و افزايش بيش از پيش شهرها وجود بهشهرنشيني و ساختار دولت جديد رابطه مستقيمي 

  .تر شدن بدنه كارفرمايي و كارگزاري دولت در شهرها منجر شده و خواهد شد و گسترده
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