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معناى« مديريت يكپارچه شهرى»
پيش از وارد شدن به موضوع مديريت شهرى، الزم است تا درباره 
اين مفاهيم  مختصرى توضيح دهم. هرچند اغلب متخصصان و مديران 
اين حوزه با اين مفاهيم آشنا هستند ولى متاسفانه تنها در حوزه نظر 

باقى مانده و اين مفاهيم در عمل به گونه اى ديگر به كار مى رود.
ــهرى» ابتدا بايد بدانيم كه  ــراى تعريف «مديريت يكپارچه ش ب
ــود آنگاه مديريت شهرى را  ــت و چگونه تعريف مى ش ــهر چيس ش
تشريح كنيم و در نهايت به «مديريت يكپارچه شهرى» بپردازيم.

ــگاه مديريت  ــه اهدافى دارد، آن ــت و چ ــهر چيس اگر بدانيم ش
ــهر، وظيفه هدايت شهر براى نيل به آن اهداف را بر عهده دارد.  ش
ــهر را حاصل  ــت، اما عموماً ش ــهر متعدد اس تعاريف مربوط به ش
تعامل سه حوزه مى دانند؛ حوزه كالبدى و مصنوع، بستر طبيعى و 
مجموعه اى از رفتارها و نيازهاى انسانى؛. اندركنش اين سه اليه با 

هم شهر را تشكيل مى دهد.
ــى، اجتماعى و فردى  ــادى، روان ــهر ترفيع نياز هاى م هدف ش
ــهرى بايد رابطه و تعامل سه حوزه  ــهروندان است و مديريت ش ش

مذكور را براى نيل به هدف فوق هماهنگ كند.
حال چنان چه تعبير ما از «مديريت يكپارچه شهرى»، مديريتى 
ــه حوزه برنامه ريزى و سياست گذارى  ــت كه بتواند براى اين س اس
ــاماندهى و نظارت بر آن  ــرده و رابطه آن ها را تنظيم كرده و س ك
ــتى ارائه شده است. ولى متاسفانه  ــد؛ تعريف درس را عهده دار باش
ــهرى» اين نيست. در ادبيات  تعريف رايج از «مديريت يكپارچه ش
ــور ما تعريف درستى از شهر ارائه نشده است  قانونى و حقوقى كش

ــه بخش كالبدى آن يا  ــهر معطوف ب و تا زمانى كه تعريف ما از ش
ــكنه آن باشد، بديهى است كه نظام «مديريت  وابسته به تعداد س

يكپارچه شهرى» تعريف نشده و يك نظام انفعالى است.
ــت كه همواره نظام  ــابقه اين موضوع نيز نشان دهنده آن اس س
ــورت انفعالى در كنار  ــه و مبانى نظرى آن به ص ــت يكپارچ مديري

واقعيت هاى جارى جامعه قرار داشته است.

نـگاه كالبدى در مديريت شـهر و رفتار انفعالى نسـبت به 
يكپارچگى

ــهرى» محقق شود،  به نظر من حتى اگر «مديريت يكپارچه ش
ــت، به نتيجه خوبى منتهى نمى شود و  چون برخورد ما انفعالى اس
ــت حاصل نمى شود. سالها پيش براساس  يكپارچگى كه مد نظر اس
مطالعات وزارت كشور درباره شهر و مديريت آن (ذيل برنامه سوم 
ــد كه بايد تصدى گرى دولت در اداره شهرها  ــعه) مشخص ش توس
ــهرى» مطرح  ــن تحت عنوان «مديريت واحد ش ــش يابد و اي كاه
گرديد. اما تنها به مسائل كالبدى مانند آسفالت معابر و مجوزهاى 
ــهر و مسايلى اين چنينى محدود و  آب و برق در خارج از حريم ش

خواستار تمركز اين اقدامات شد.
ــه يا تاثير چندانى در  ــل نيز بخش هايى واگذار گرديد ك در عم
بهبود مديريت نداشت و يا بخش هايى بسيار پر اشكال و پرزحمت 
بود كه بيشتر بار اجرايى به همراه داشت. درحالى بخش هايى نظير 
ــاغل و اصناف به مديريت محلى واگذار  ــتى و يا تمركز مش بهزيس
مى شد كه منابع اقتصادى شهر همچون زمين شهرى و .... همچنان 

در اختيار دولت باقى مى ماند.

غفلت از فرهنگ و هويت شهر
ــهرى» در ايران،  ــاره «مديريت يكپارچه ش ــل انتظار درب حداق
انجام هماهنگى بين ارگان هاى مختلف و سياست گذارى مشترك 
ــم نيز به مسايل كالبدى پرداخته و ساير  ــت. اما همين مكانيس اس
ــهر مغفول باقى مانده است. براى نمونه اكنون متولى  حوزه هاى ش
مسايل فرهنگى شهرهاى ايران كيست؟ برنامه ريزى حوزه مسايل 
اجتماعى در مقياس محلى توسط چه نهادى انجام مى شود؟ با اين 
شرايط چگونه مى توان به مديريت يكپارچه دست يافت در حالى كه 

از بسيارى از بخش هاى مرتبط با شهر غافل مانده اند؟
ــى و اقتصادى، براى كالبد  ــا زمانى كه ما بدون مالحظات فرهنگ ت
شهرتصميم مى گيريم، فضاى شهر بهينه نخواهد شد. اين تغييرات در 
كالبد نيز به دليل ناهماهنگى با حوزه هاى ديگر منجر به نابودى بستر 
ــد. در نظر من، با سابقه فعاليت در سازمان ميراث  طبيعى خواهد ش
فرهنگى، تخريب ناشى از اين بى توجهى در ابعاد فرهنگى بسيار مهم تر 
است. چرا كه فضاى شهرهاى ايرانى حاصل فرهنگى دو هزار ساله است 

مصاحبه با دكتر دولت آبادى / دكتراى شهرسازى
عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد
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هـدف شـهر ترفيـع 
نياز هاى مـادى، روانى، 
فـردى  و  اجتماعـى 
و  اسـت  شـهروندان 
مديريت شـهرى بايد 
رابطه و تعامل سه حوزه 
مذكور را بـراى نيل به 
هدف فـوق هماهنگ 

كند.
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ــيده  كه با مالحظه مخاطرات طبيعى و نيازهاى مردم به پايدارى رس
است. ولى متاسفانه چنين فرهنگى امروز مورد بى مهرى قرار مى گيرد. 
ــور ما دارد،  نمى توان با مالك وجود بناهاى  با سابقه تاريخى كه كش
ــور ارزش تاريخى قايل بود. حتى  ــتانى، تنها براى صد شهر كش باس
ــهرهاى جديد ما نيز بر ويرانه هاى شهرهاى قديمى تر بنا شده اند.  ش
ــهردار بندرعباس اعالم  براى مثال چنان چه با اين نگاه كالبدى به ش
شود كه اين شهر فاقد بافت ارزشمند است و تاريخى نيست، غرامت 
مخدوش شدن هويت فرهنگى بندرعباس را از كجا بايد گرفت؟ اين 
نگاه كالبدى تنها قادر به تشخيص بنايى تخريب شده مثل يك مسجد 
تاريخى است. به همين دليل معتقدم كه در بحث «مديريت يكپارچه 
ــتيم و اين مبحث ناب حوزه شهرسازى و  ــهرى» دچار انفعال هس ش
ــهرى را به انتقال وظايف به شهردارى در اليه هاى خام يا  مديريت ش
ــفانه همين بخش نيز در دعواهاى  كالبدى محدود كرده ايم كه متاس
ــد. بنابراين تنها با تغيير در وظايف، به هماهنگى  سياسى متوقف ش
ــهر است- دست نخواهيم يافت. با اين  و يكپارچگى -كه جزء ذات ش
ــات شهرى به  ــاختار و تاسيس رويكرد در خوش بينانه ترين حالت س
هماهنگى مى رسند. اما دستيابى به كيفيت مطلوب فضاهاى شهرى، 
ــهر و سالمت روانى شهروندان بى جواب باقى خواهد  نيل به اهداف ش
ماند. حتى ممكن است اين تجميع وظايف خارج از توانايى و ظرفيت 
شهردارى باشد. البته حل معضالت نظام تصميم گيرى مديريت واحد 
ــت، اما بايد  ــهرى و تمركز وظايف به عنوان اولين قدم مطلوب اس ش
مراقب بود كه در همين مرحله انفعالى و غير هوشمندانه باقى نمانيم. 
ــهر تجديد نظر كرده و متناسب با آن نظامى  الزم است در تعريف ش
تشكيل دهيم. تا زمانى كه شهر را به درستى نشناخته ايم، تغيير متولى 
برنامه ريزى شهر (از وزارت مسكن به شهردارى) تفاوتى ايجاد نخواهد 
ــت به جاى سريع تر پيش رفتن،  قدرى بايستيم و  كرد. گاهى الزم اس
تامل كنيم. تعاريف كنونى ما شهر را به عنوان يك موجود زنده، پويا، 
تاثيرگذار و باهويت نمى شناسد. برنامه ريزى هاى ما به شهرها نقشى 
ــور اعطا نمى كند. براى نمونه نقش سمنان در ايران امروز  در كل كش
چيست؟ با همين غفلت وزارت مسكن از برنامه آمايشى استان ها نيز 
استقبال نمى كند. برنامه ريزى ها در سطح چشم انداز (نظير طرح جامع 

تهران) بى نقص است،  اما در مرحله عمل ناسازگار و نشدنى است. 

تشكيل شوراها؛ يك اتفاق خوب
پس از به رسميت شناختن موجودى به نام شهر، شوراهاى شهر 
بايد به جايگاه واقعى خود دست يابند. جداى از اينكه اين شوراها 
چقدر نماينده واقعى شهروندان هستند و سازكار انتخاب آن ها چه 
بوده است، تشكيل اين شوراها و در ادامه آن شورايارى ها، حركتى 
ــكيل دولت محلى و  ــت يكپارچه و تش ــمت حاكميت مديري به س
ــه گفته خود اعضاى  ــت. ولى ب ــوع اقدامى مثبت بوده اس در مجم
ــوراى شهر تهران، در حال حاضر حتى نظارت كاملى بر عملكرد  ش
شهردارى هم امكان پذير نيست و در بسيارى از اتفاقات شهر،  شورا 
حتى حق ورود به آن حوزه را هم ندارد! به هر حال تشكيل شوراها 
ــا اكتفا كردن به اين  ــردارى اتفاق خوبى بود، ام ــه در حد كپى ب چ
چارچوب بى فايده است. وقتى دولت مفهوم شوراها را درك نكرده 
ــهرها را بر عهده وزارت  ــهردار كالن ش ــد، به ناگهان انتخاب ش باش
كشور مى گذارد. اين نشان مى دهد كه حركت زير بنايى، فكر شده، 

عميق و هوشمندانه نبوده است.  

اصـالح مديريـت؛ خواسـته دانشـگاهيان و نـه اولويـت 
دولت مردان

ــزم خود را بر  ــد براى هر اقدامى ع ــنهاد من، دولت باي به پيش
ــند، اما  ــكالت خود را مى شناس ــات مردم بگذارد. مردم مش مطالب
هنوز علت و ريشه آن را پيدا نكرده اند. هنوز دانش عمومى در اين 
ــت. مردم حداكثر  ــده و فقط هم دولت مقصر نيس مورد حاصل نش
راه حل مشكالت را تغيير شهردار مى دانند نه اصالح نظام مديريت 
ــته دانشگاهيان است و  ــور. اين اصالح مديريت خواس شهرى كش
ــده است. همگان  هنوز براى دولت مندان به يك اولويت تبديل نش
ــهرى و دورنما و هويت حاصل از  ــعه ملى را در گرو توسعه ش توس
ــتيابى به اين توسعه، اصالح نظام مديريت  آن مى دانند و براى دس
ــهرى بايد عميق و ريشه اى باشد. تغيير در حوزه قانون گذارى و  ش

نيز در حوزه برنامه ريزى كشور كار محالى نيست.
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تـا زمانى كه شـهر را 
به درستى نشناخته ايم، 
تغيير متولى برنامه ريزى 
شهر (از وزارت مسكن 
به شـهردارى) تفاوتى 

ايجاد نخواهد كرد.


