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 چکیده
 ی معادلعتوس با در توسعه فضایی منطقه کالنشهری مشهد هااریزسیاستگسازی نظام ه یکپارچ اندازترسیم چشم

هری کالنش -ایمنطقه هایاریزبه مثابه چتر وحدت بخش سیاستگ ،در شمال شرق ایران یازده هزار کیلومتر مربع
ظر از ن ،شالوده اساسی این پژوهش است. روش تحقیق در این پژوهش ،حکمروایی قلمروییمبتنی بر چارچوب و 

. کاربردی استاز نوع  ،و از نظر نوع پژوهش 2تحلیلی –توصیفی  هایدر شمار پژوهش ،یت و روش تحقیقماه

و تدقیق  5ارزیابی، 4است که در سه فاز داده یابی« 9ی ثانویههاتحلیل داده» مقالهرویکرد مورد استفاده در این 

، «در مناطق کالنشهری اندازطراحی چشممطالعات تطبیقی »منابعی همچون  هایبه تحلیل داده 6اطالعات

و همچنین دریافت دیدگاه برخی نخبگان کالنشهری « مصوب فرادست، کناردست و حتی پایین دست هایطرح»
« یتبیانیه مأمور»این پژوهش به متن  هاییافته، نهایتو در در خصوص آینده مطلوب منطقه کالنشهری پرداخته 

ی و مدیریت منطقه کالنشهری مشهد، به عنوان ابزاری برای ایجاد ریزبرنامهنظام « مطلوب اندازچشم»و 
ده ش منجرایی کالنشهری گرمنطقهو نیز نقطه کانونی حرکت به سوی  ایمنطقههماهنگی و همکاری و همیاری 

 تی)حاکمیتی( و سیاس است. نتایج این تحقیق نشان داد که منطقه کالنشهری مشهد در گذار از تفرّق سیاسی
کنشگران این منطقه مهم و منحصر  المللیبین ، ملی و حتیایمنطقه( برای نمایندگی منافع محلی، یهابرنامه)

ی موجود در ابعاد نهادی، فضایی ریزبرنامهمدیریتی و  هایبه فرد در ایران، نیازمند تجدید نظر در ساختارها و رویه
 فراگیر است.  جویانهمشارکتو قلمرویی مبتنی بر رویکرد 
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2 -Descriptive-Analytical Method 

3- Secondary Analysis  

4. Locate the data 

5. Evaluate the data 

6. Verify the data 



 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمی   19

 مقدمه
ا که در ایران، نخستین بار ب« مناطق کالنشهری»یا « هاابَرشهرمنطقه»

نمود « شهری هایمجموعه»( با عنوان 9931مصوبه هیئت وزیران )
مهمترین و تأثیرگذارترین  از جمله ؛(1 ،9919، کوبلرو  هاینلتیافتند )

که  شوندمینوظهور قرن بیستم و بیست و یکم محسوب  هایپدیده
الگویی متفاوت و جدید از شهرنشینی، نظام اسکان، اندازه شهر، ساختار 

، 9933حاجی پور، ) نداهو سازمان فضایی در عصر جدید پدیدار ساخت
ه در حوزه بویژ« هرچیز»(. در جهانی که یکپارچه سازی 13ص 

ان بدل ریزبرنامهاری، به یک رویای مقدس برای تمام سیاستگز
 (؛ تفرّق سیاسی/Friedman and et al, 2006: 25) ستاهشد

حاکمیتی )به معنای اِعمال حاکمیتی همزمان عناصر متعدد قدرت در 
غیاب یک مرجع واحد واجد صالحیت و مقتدر در یک منطقه 

، 9933و اسدی،  پوربرکو 9939ن، )آخوندی و همکارا (کالنشهری
 های)به مفهوم تعدد نظام سیاستی /یهابرنامه(، در کنار تفرّق 153

ی در منطقه کالنشهری و ضعف روابط افقی و عمودی میان ریزبرنامه
ی بنیادین در نظام های( به چالش991: 9933و اسدی،  پوربرک) (آنها

 . درستاهنشهری معاصر بدل شدمناطق کالی و مدیریت ریزبرنامه
ق سیاسی و سیاستی در گستره اینگونه اثنای ظهور و بسط ابعاد تفرّ 

ثابه ، به م«نظام حاکمیتی منطقه کالنشهری اندازطراحی چشم»مناطق، 
کالن  هایچتری وحدت بخش و چارچوبی هماهنگ ساز، استراتژی

و SSP(1 )( ی فضایی راهبردیریزبرنامهی )همچون ریزبرنامه

( 1کالن مدیریتی )همچون حکمروایی مناطق کالنشهری هایاستراتژی
در این مناطق را سامان داده و با تشریح روش و نحوه کاربرد 

تحقق حکمروایی شایسته  هایتوسعه فضایی، زمینه هایسیاست
 سازد. میفضایی را فراهم  -قلمرویی

اخیر شتابی  هایدر دهه هامنطقه -در ایران رشد کالنشهرها و شهر
دهد که تعداد شهرها در ایران از میست. آمارها نشان اهروزافزون گرفت

افزایش  9915شهر در سال  9999به  9990شهر در سال  159
باالی یک میلیون  های( و تعداد کالنشهر9915یافته)مرکز آمار ایران، 

کالنشهر)مشهد، مشهد، تبریز  1به  9990نفر از یک کالنشهر در سال 
کالنشهر)مشهد،  3( و 951: 9939)پیله ور، 9990و اصفهان( در سال 

افزایش  9915مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، قم و اهواز( در سال 
ست )مدیریت آمار و فناروی و سامانه اطالعات مکانی شهرداری اهیافت

مجموعه شهری  های(. علی رغم تهیه و تصویب طرح9915شیراز، 
برای پنج شهر بزرگ ایران)تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز( و 
استقرار یک سوم جمعیت کشور در گستره این مناطق وسیع )عسکری 

                                                           
1. Strategic Spatial planning 

2. Metropolitan Region Governance 

(، Dickenson, 1964رویکردهای نظری پشتیبان همچون)در این پژوهش  .9
(Hutchinson, 2009و 1551، 9( و )سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی )

ن علمی تدوی های(، به دالیلی چون ضعف در پشتوانه9930و کاظمیان، 
 ردی، ساختارمجموعه شهری، فقدان نگرش واقع بینانه و راهب هایطرح

ریت مدی هایاداره تمرکزگرایانه و بخشی مدیریت شهری، فقدان زمینه
(، ابهام و دوگانگی 919، 9939فضایی و بخشی )کاظمیان و سعیدی، 

در تعاریف مربوط به نظام تقسیمات سیاسی و کشوری در این طرحها، 
 قفضایی در اینگونه از مناط -عمالً افق حکمروایی شایسته قلمرویی

ست. درکشاکش اهمهم و راهبردی ایران را با ابهامات جّدی روبرو ساخت
این چالشها، ساختار سنتی مدیریت چندپارچه و مجزای یکایک مراکز 
زیست و فعالیت، این مناطق دیگر توانی برای حل مسائل متعدد و در 
هم تنیده گستره منطقه کالنشهری و اعمال مدیریتی کارآمد بر آن را 

( با این حال ابزار مواجه با 0: 9939)صرافی و تورانیان، نداشته
فوق در ساماندهی مناطق کالنشهری ایران یعنی  هایچالش

به دالیلی چون فقدان تعریف و جایگاه « مجموعه شهری هایطرح»
رسمی و قانونی، و به تبع آن نظام مدیریتی اینگونه طرحها در نظام 

(، کم اثر و 9930)عسگری و کاظمیان، اجرایی و حقوقی کشور -اداری
 ست. اهدر بسیاری موارد منفعل عمل نمود

همچون دیگر مناطق کالنشهری ایران نظیر تهران، تبریز، اصفهان، 

 3«منطقه کالنشهری مشهد»شیراز و اهواز، در فرایند تکامل و توسعه 
طی چند دهه اخیر، تداوم ساختار سنتی، چندپارچه، ناموزون و گاهاً 

 مدیریتی این کالنشهر مذهبی در غیاب -حاکمیتی  هایتقابل نهادم
ی اندازیک نظام حکمروایی مقتدر و جامع االطراف مبتنی بر چشم

چون  هایدر هم تنید هایروشن، فشرده و معطوف به آینده، چالش
خزش بی برنامه فعالیت و سکونت، تخریب و تهدید منابع طبیعی و 

( بویژه در حوزه 1: 9933همکاران،  محیط زیست )مومنی و
ست. اهنیز گسترش یافت اخیر هایپیراکالنشهری پدیدار شده و در سال

عالوه بر برخی مشکالت درون کالنشهری همچون ناکارآمدی مدیریت 
و فرنهاد،  99: 9935شهری نظام شهرداری کالنشهر مشهد)رهنما، 

ام مدیریت شهری (، وجود نوعی دوگانگی آشکار ساختاری در نظ9933
و نیز سازمان نیمه مشارکتی مدیریت شهری در این کالنشهر)رهنما و 

 های(؛ تکثر و گاهاً تضاد منافع در میان اهرم9911صادقی، 
 های همچون دولت)استانداری، فرمانداریریزبرنامهاری، اجرا و سیاستگز

 نو ادرات کل(، آستان قدس رضوی به عنوان بزرگتری هاو بخشداری
نهاد غیردولتی و غیرانتقاعی در کالنشهر مشهد، بخش خصوصی، بخش 

 هایشهر هایعمومی )شهرداری مشهد و مناطق تابعه و نیز شهرداری
فریمان، چناران، شاندیز و طرقبه در منطقه کالنشهری مشهد(، در غیاب 

ی، مدیریت و سیاستگزاری به مثابه چتر ریزبرنامهروشن  اندازیک چشم

محدوده عملکردی »منطقه کالنشهری معادل (؛ 9931نیز )اسدی و زبردست، 
 یکار گرفته شده است.  «مجموعه شهری مشهد
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موارد به منشأ  از بسیاری در در این محدوده، یهابرنامه -ق سیاستی وفا
در ارائه خدمات و انجام وظایف در  هابروز برخی مشکالت و نارسایی

ست. در همین راستا در این مقاله تالش خواهد شد اهمحدوده بدل شد
، کاربست این «حکمروایی مناطق کالنشهری»تا در پرتو و چارچوب 

توسعه فضایی منطقه کالنشهری مشهد  اندازترسیم چشم رویکرد در
 مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 

 مبانی نظری

تفرّق » و چالش« حکمروایی مناطق کالنشهری»

 « سیاسی/حاکمیتی
مناطق کالنشهری معاصر، بازتابی از فرایند پرشتاب و تمرکزگرایانه 

از مناطق  بسیاریکه در  اندشهرنشینی قرن بیستم و قرن بیست ویکم
آمریکای التین، خاورمیانه و شمال آفریقا در  هایجهان بویژه در کشور

پاسخ به تغییراتِ اقتصادِ پساصنعتیِ مدرن، که نتیجه آن پلورالیزاسیونِ 
(. در Shirazi, 2014:21) نداهمراکز بزرگ شهری است، ظهور یافت

واژه و  «9دپارگیتفرّق و چن»ی مناطق کالنشهری، ریزبرنامهادبیات 
 هایست. مفهومی که بصورت فقدان سازوکاراهچالشی شناخته شد

سازِ بین بخشی و بین سازمانی برای تحقق وحدت و هماهنگ
( و عموماً Hidding and Teunissen, 2002) یکپارچگی بروز نموده

ناشی از رشد پرشتاب جمیت و به تبع آن فعالیت و سکونت، افزایش 
، افزایش سرانه مصرف هاشعاع تحرک و جابه جاییسطح و توان و 

شود. میمتجلی  ایهمنطق –شهری  هایو رشد عدم تعادل 1فضا
و  یریزبرنامه هایبرجسته تفرّق و چندپارگی در سیستم هایگونه

. با این وجود گسست و تفرّق حکومتی/ اندمدیریت شهری متنوع
چالش در نظام  ترینیادیدر سطح مناطق کالنشهری بن 9سیاسی

 (.993: 9919، پوربرک) حکمروایی و مناطق کالنشهری است
وع کنند که باید بین نمیپردازان حکومت کالنشهری استدالل نظریه

منطقه، با کلیت ارگانیک و  –سیستم سازمانی و حکومتی یک شهر 
(. Lefebvre, 1998: 10قلمرو عملکردی آن انطباق وجود داشته باشد )

 -حکومتی محلی، با قلمرو عملکردی شهر /عدم انطباقِ قلمروِ سازمانی
الش در چ ترینتوان عمدهمیرا « تفرّق سیاسی»و به تعبیری،  هامنطقه

اداره و حاکمیت این مناطق دانست. بدون وجود نیروی فرماندهی و 
ز ای، بسیاری از مسائل به جای حل و رفع، اهبدون دید یکپارچه منطق

                                                           
1. Fragmentation 

2. growing Per Capita Consumption of Space 

3. Functional Fragmentation 

 

 

دیگر از منطقه منتقل خواهد شد. بسیاری از  ایی به نقطهاهنقط
صاحبنظران حوزه حکومت کالنشهری، به وجود آمدن چالشی چون 
تفرّق سیاسی )به معنی وجود قلمروهای مدیریتی و حکومتی متعدد مانند 

و غیره، بدون هر نوع  ها، دهیاریها، شهرکها، فرمانداریهاشهرداری
هماهنگ کننده( را ناشی از بسط و توسعه فرایند ی هاچارچوب

 پوربرک) دانندمیشهرنشینی یا همان مسئله مقیاس مناطق کالنشهری 
(، )ساویج، 9119(، )هامیلتون، 1559به نقل از )هنتون، 9931و اسدی، 

 –(. تفرّق سیاسی یا چالش گسستِ قلمرویی 1555( و )بارلو، 1559
ن انطباق قلمرو عملکردی منطقه کالنشهری مدیریتی، عموماً یا از فقدا

با قلمرو سازمانی ساختار حکومت محلی یا مدیریت شهری ناشی 
 زیاد تعداد ( و یا از وجود199: 9931و اسدی،  پوربرکشود )می

منطقه عملکردی  یک در درون مدیریتی و قلمروهای حکومتی
 ریتیمدی یا یحکومت قلمرو گیرد. در این اثنا هرمینشأت  کالنشهری

 قلمرو بخشی از در نظر اظهار صالحیت و اختیار دارای حق، محلی
 واحد و ذی صالحیتی مرجع حکومتی هیچ و است شهر هر ایمنطقه
ود وج شهری کالن منطقه کل گستره عمل در و یگیرتصمیم برای

مدیریتی، حکومتی و  هایندارد. به عبارت دیگر در رهگذر تعدّد قلمرو
ی، به دلیل گسترش و وسعت فضایی مناطق کالنشهری و در ریزبرنامه

 ایهبه بروز مسأل ،بخشهماهنگ ساز و تعامل هایغیاب چارچوب
انجامد که از نظر صاحبنظران حکومت و حکمروایی کالنشهری به می
روی در این خصوص ها ست.اهتعبیر شد« تفرّق سیاسی/ حاکمیّتی»

محلی، ضرورتاً  هایحکومت هایمرز» (:Brenner, 2003معتقد است )
شهری یا تشکیالت  هایکار و کاال هایسیّال مناطق و بازار هایبا مرز

زیرساختی انطباق ندارند و تالش برای تنظیم و انطابق آن از طریق 
و همکاری در گستره « 0تجدید سازمان حکومت محلی»، «1الحاق»

محلی، مناطق  هایروکالنشهری، امری بسیار دشوار است. قلم
ر شاهد کنند بنابراین بیشتمیکالنشهری را بیشتر تفکیک و تجزیه 

هستیم تا گرایش  ]منطقه کالنشهری[تکه شدن فروپاشی و تکهازهم
ه تفرّق و چندپارگی سیاسی، به مثاب«. یابی ساختارمندبه سوی انسجام

عادی که در مناطق کالنشهری، عالوه بر اب هایچالش بنیادین پهنه
و فضایی نیز به  9تواند در بعد قلمروییمیآغاز این بحث عنوان شد 

وقوع بپیوندد و آن زمانی است که در یک قلمرو حکومتی خاص مانند 
حکومت محلی )تأمین  هایمحدوده یک شهرداری خاص، کارکرد
ت/ سازمان یا بصورت مراجع خدمات عمومی( در بین چندین واحد/ هیئ

4. Annexatiob 

5. Local Government Reorganization 

6. Jurisdictional 
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از مراجع ارائه  ایهو یا توسط زنجیر هاهمچون شهرداری9دیرچندکارک
آب، کمیسیون حمل  شود همچون سازمانمیکننده خدمات خاص اداره 

که نشان دهنده تفرّق عملکردی است و هم تفرّق قلمرویی  و نقل اداره
از همین رو در بسیاری  (.9119به نقل از بارلو،  9931و اسدی،  پوربرک)

روزافزون و وافر به بازتعریف  ایهغربی بویژه آمریکا، عالق هایاز کشور
حکمروایی »مفهوم حکمروایی مناطق کالنشهری و حرکت به سوی 

تفاعی نعمومی، خصوصی، غیرا هایدر تعامل با بخش« 1چندقلمرویی
 در جریان است.  و دولت
مناطق کالنشهری  هایبر این باور است که ایجاد حکومت داوونز
ان یزربرنامهخواهد بود اگر  ایهوع سیاسی از پیش مرده متولد شدموض

که توانایی مهار  ایمنطقهتوانمند و مستعد  هایبر روی قدرت
بخش  هایایجاد کننده افتراق را دارند یعنی مشارکت هایقدرت

با عملکردی تخصصی و نیز  ایمنطقهخصوصی، موسسات  –عمومی 
 (. Downs, 1994) ی متمرکز نشوندتوافقات داوطلبانه محل

 

 -ی مبتنی بر نظام حکمروایی قلمروییسازاندازچشم

 فضایی در مناطق کالنشهری
قلمروی مانند آنچه در یک ی چندهادر فرایند سیاستگزاری در گستره
 متعدد سیاسی و مدیریتی به چشم هایمنطقه کالنشهری با وجود قلمرو

ی برای ایجاد وفاق بر سر سازاندازچشممی خورد ممکن است از 
مختلف برای  هایاصلی و کمک به افراد و گروهها و نهاد هایارزش

تحقق آن، با وجود اختالف نظر در بسیاری از اهداف، استفاده 
(. از این روست که در فرایند 19: 9939شود)آخوندی و همکاران، 

شهری، منطقه  ،هایی استراتژیک در هر مقیاسی اعم از محلریزبرنامه
قلب »ی سازاندازچشمشهری، منطقه کالنشهری و حتی ملی، تکنیک 

راتژیک ی استریزبرنامهو به مثابه فکری استراتژیک، قبل از « فرایند
( و هدف از آن، به Graaf & Dewulf, 2010: 9شود )میشناخته 

تصویر کشیدن آینده مطلوب جمعی و به مثابه فعالیتی است که 
ن و بهره وران را برای شکل دادن به یک دورنمای مشترک از شهروندا

اج سازی استنتاندازآورد. بنابراین هدف چشممیآینده جامعه شان، فراهم 
استراتژیک برای  هایو تجسم اهداف بلند مدت جامعه و هدف

( و در Watson, 2009, 155) و شهری پایدار است ی فضاییریزبرنامه
وان ی و به عنریزبرنامهعنوان گامی مهم در فرایند  تلقی خاص از آن به
ی در این طرز سازاندازچشمشود. مییاد « وفاق»روشی برای ایجاد 

تلقی، تسهیلگر توسعه و تدوین کننده برنامه و طرحی جامع، فراگیر و 
موثر از طریق متمرکز ساختن توجهات بر این موضوع است که چگونه 

درون یک شبکه بین سازمانی که در آن هیچ تفکر و اقدام جمعی را 

                                                           
1. General- Porpose Authority 

2. Multijurisdictional Governance 

شخص، سازمان یا نهادی به طور کامل متعهد به انجام آن نیست؛ 
و  تفرّق سیاستی هایسازماندهی کنیم. از سوی دیگر آنگاه که سایه

ی در یک منطقه کالنشهری سنگینی کند، ریزبرنامهدر نظام  یهابرنامه
 هاو برنامه هامتنوع طرح هایهمچون چتر وحدت بخشی است که افق

)فضایی یا کالبدی، راهبردی یا سنتی( و با هر  هایرا با هر روی
رویکردی )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ...( در یک جهت مشخص، 

ی، یزربرنامهکند؛ به ویژه اگر مقیاس میمشترک و مطلوب ساماندهی 
ر ی در حال تکثیهایپروسعت، با بازیگرانی متعدد، قلمرو هایگستر

ی در یک سازاندازچشمهمچون مناطق کالنشهری باشد. از این رو 
«. محصول»است و هم یک « فرایند»منطقه کالنشهری هم یک 

ها آن ی به ساکنین برای اظهار نظر کردن آنچههای، فرصت«فرایند»
چه دهد و یک اجماع را بر روی آنمیپندارند، میارزش برای جامعه شان 

این « ولمحص»کند. میآنها دوست دارند تغییر یابد یا حفظ شود، تولید 
برای کل منطقه کالنشهری است. «  اندازبیانیه چشم»بحث ایجاد یک 

کلیت  بسیار مهمتر از بیانیه واقعی برای« اندازبیانیه چشم»فرایند توسعه 
ن به طرز روش و قابل اعتماد باشد و گرامنطقه است. از این رو باید واقع

در بسیاری از متون در قالب  اندازو قابل فهمی تدوین شود. مفهوم چشم
دهد برخی میگیرد. اما بررسی تجارب جهانی نشان میمأموریت قرار 

از نهادها و سازمانها هم وجود دارند که برای دو مفهوم فوق اسناد 
ضمن  کندمیتالش ند. در واقع بیانیه مأموریت اهتولید کرد هایجداگان

تبیین فلسفه وجودی و اهداف یک سازمان به تبیین کسب و کار و 
توان اجزای بیانیه میسازمان بپردازد. با چنین دیدگاهی  هایارزش

، «خدمات قابل ارائه»، «فلسفه وجودی سازمان»مأموریت را شامل 
، و (رقابتی و فناوری )کیفیت عملکرد هایارزشها و باورها، ظرفیت»

 (.UNDP, 2003: 48) مخاطبان عملکرد و خدمات در نظر داشت
 

 پیشینه پژوهش
ایی کالنشهری که از آن گرمنطقهاز تحقیقات متأخر در حوزه مطالعات 

)آخوندی و همکاران،  شودمیبه عنوان موج سوم این پژوهشها یاد 
ا هاهبردر ،پایداری حکمروایی و»با عنوان  ایمقالهتوان به می(؛ 9939

 ,Gleeson, et al) کالنشهری سیدنی همنطقی اخیر در و و رویکردها

در طراحی  گیرتصمیم های( اشاره کرد که به بررسی نهاد2007
راهبردی برای منطقه کالنشهری سیدنی و برخی  هایبرنامه
میان تصمیمات دولت مرکزی و دولت فدرال به عنوان  هایشکاف

و  . میجرزستاهار منطقه کالنشهری پرداختایدمانعی برای توسعه پ
همپیوند در فرایند  هایشهر»با عنوان  ایمقاله( نیز در 1591)9همکاران

به تحلیلی تاریخی از فرایند کالنشهرگرایی در سه  «کالنشهرگرایی
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اروپایی شامل هلند، سوئیس و لهستان از  هاینمونه کالنشهر در کشور
مشابهی از تکامل کالنشهرها  هایساختار منظری تاریخی پرداخته و به

با  خود مقاله( نیز در 1599)9. هینلت و زیمرمننداهدر اروپا دست یافت
چگونه باید تباینات در حکمروایی مناطق کالنشهری در یک »عنوان 

به اَشکال مختلف حکمروایی مناطق « کشور را تشریح نمود؟
ه ک انددهنتیجه رسی کالنشهری در کشور آلمان پرداخته و به این

بازخوانی مجدد این حکومتها در داخل یک کشور با اتکا به متغیرها و 
به سوی  ما را ،توانند در عین تفاوت و گاهی تباینمیکنشگران مختلف 

 یک نظم مدیریتی در مناطق کالنشهری رهنمون سازد. 
 در ایران سابقه پژوهش و تحقیق در حوزه حکمروایی کالنشهری از دو

و مدیریت مجموعه شهری  ریزیطرح»رود. تصویب نمیدهه فراتر 
طراحی نظام »(، طرح پژوهشی 9931« )بزرگ هایتهران و شهر

شهری  هایزیر نظر مرکز پژوهش« شهری ایران هایمدیریت مجموعه
و همچنین طرح  (9931کشور) هایو روستایی سازمان شهرداری

ک نظام مدیریت اجرایی منطقه طرح بازنگری استراتژی»مطالعاتی
ی شهر ریزبرنامه( زیر نظر مرکز مطالعات و 9931) «کالنشهری تهران

ایی گرمنطقهها در حوزه مطالعات تهران از جمله نخستین طرح
( در 9939) کالنشهری در ایران است. از سوی دیگر مهدیزاده نیز

 بر« هرهاتحول در مفهوم، نقش و ساختار کالنش»با عنوان  ایمقاله
در حل مسائل مناطق  اییکپارچه، راهبردی و ایمنطقهتقویت نگرش 

( نیز در تحقیقی مروری با 9939) کالنشهری تأکید داشته است. اسدی
ن ضم« ایی در حکمروایی مناطق کالنشهریگرمنطقهراهبرد »عنوان 

ریت ایی را چارچوب مدیگرمنطقهتشریح تفرّق سیاسی، مبانی نظری نو
ایی مناطق کالنشهری مورد تحلیل قرار داده است. عسکری و حکمرو

شناخت و تحلیل نظام »دیگر با عنوان  ایمقاله( در 9930) و کاظمیان
، ضمن بر شمردن ضعف «شهری کشور هایموجود مدیریت مجموعه

مدیریتی افق/ فضایی  هایدر سرمایه فکری این حوزه، نقص در الیه
لیاتی حاکم بر نظام تقسیمات سیاسی کشور، دوگانگی مفهومی و عم

در مسیر مدیریت مجموعه شهری کشور  ،هاکشور را مهمترین دشواری
(، 9931) . محققان دیگری نیز همچون صرافی و محمدیاست هدانست

سرور و  ،(، نصیری9915) (، الله پور و سرور9939) صرافی و تورانیان
 (، بصیرت و همکاران9931) پور(، آخوندی و برک9933) زادهاسماعیل

( از 9911) (، مشکینی و رحیمی9931) (، پرهیزگار و کاظمیان9919)

 ایمنطقهبا توجه به مقیاس  زوایای مختلف حکمروایی کالنشهری را
 .نداهمورد تحلیل یا اشاره قرار داد آن
 

 روش پژوهش
 هایاین پژوهش از نظر ماهیت و روش تحقیق در شمار پژوهش

کاربردی است. در واقع  هایو از نظر نوع پژوهش 1یتحلیل –توصیفی 
و تدوین نظام حاکمیت منطقه کالنشهری مشهد،  اندازترسیم چشم

محصول رویکردی تطبیقی است که در چارچوبی کیفی و به کمک 
قیاسی انجام خواهد پذیرفت.  –ی چون استدالل عقالنی هایرهیافت

خواهد « 9ی ثانویههایل دادهتحل»رویکرد مورد استفاده در این پژوهش 
منابعی همچون  9و تدقیق اطالعات 0، ارزیابی1یابیبود که در سه فاز داده

در مناطق کالنشهری، تحلیل  اندازمطالعات تطبیقی طراحی چشم»
) طرح آمایش  موجود در مقیاس ملی هایاندازاسنادی چشم

(، 9991ی)(، طرح پایه آمایش سرزمین اسالم9900سرزمین)ستیران( )
کلی  های(، سیاست9939) ایران اسالمی جمهوری اندازچشم سند

((، 9930) ، طرح کالبد ملی(9911) ( و پنجم توسعه9933) برنامه چهارم
 طرح آمایش استان خراسانی همچون هایطرح ایمنطقهدر مقیاس 

(، نظریه پایه توسعه و 9930) (، طرح کالبد ملی خراسان9939)
(، و در مقیاس 9930مایش سرزمین استان خراسان رضوی)آ هایراهبرد

(، طرح 9931محلی همچون طرح توسعه و عمران )جامع( ناحیه مشهد )
 و توسعه عمومی الگوی و انداز(، چشم9915) مجموعه شهری مشهد

 اندازشهرداری مشهد )چشم انداز(، چشم9939) مشهد کالنشهر عمران
تلفیقی و  های(، همچنین تحلیل9151و استراتژی شهر مقدس در افق 

استراتژیک انجام شده در منطقه کالنشهری مشهد صورت خواهد 
 جمع آوری اطالعات در این پژوهش مطالعات اسنادی هایگرفت. ابزار

)بررسی نظریه حکمروایی مناطق کالنشهری و اصول طراحی 
 فردی و جمعی با های( و نیز مطالعات میدانی )مصاحبهاندازچشم

ی توسعه منطقه کالنشهری مشهد همچون ریزبرنامهذینفوذان اداره و 
واقع در منطقه  هایشهرداران و یا معاونین شهرداریبرخی از 

خواهد بود. مدل  (کارشناسان فنی استانداری و کالنشهری مشهد
طقه فضایی من -نظام حکمروایی قلمرویی اندازتحلیلی ترسیم چشم

 خواهد بود.  9نمودار شماره کالنشهری مشهد به شرح 
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 فضایی منطقه کالنشهری مشهد -نظام حکمروایی قلمرویی اندازمدل تحلیلی ترسیم چشم .1نمودار 

 

 

 منطقه کالنشهری مشهد معرفی
کالنشهر مذهبی مشهد بزرگترین کانون جمعیتی شرق و شمال شرق 

جهان از سوی مرکز متروپلیس ایران به عنوان دومین کالنشهر مذهبی 
(، در طرح کالبدی ملی ایران از نقش و 951: 9939)پیله ور،  جهانی

 «شمال شرق ایران ایمنطقهمرکز »به عنوان  ایمنطقهجایگاهی فرا
به دلیل رشد و توسعه شدید این شهر (. 9939)جمشیدی،  برخوردار است

اجران و هجوم مه و تغییرات بنیادین شهر پس از انقالب، جنگ تحمیلی
ا ی روستهاافغانی به ایران و بویژه شهر مشهد و نیز افزایش مهاجرت

و  % 99/3با نرخ رشد جمعیتی ساالنه  9990شهری، این شهر در سال 

با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار نفر مواجه شد و وسعت 
 و در  افتکیلومتر مربع افزایش ی 115کیلومتر مربع به حدود  99آن از 

 
)مرکز آمار و  کیلومتر مربع رسید 9/133به  9911در سال  نهایت

منطقۀ کالنشهری مشهد منتج از (. 9911اطالعات شهرداری مشهد، 
شورای  9931)مصوب « طرح توسعه و عمران ناحیه خراسان»مطالعات 

 شهر موجود، دو شهر جدید 1عالی شهرسازی و معماری( مشتمل بر 
آبادی  909و تعداد  9150شهر پیشنهادی تا افق  3ود(، )گلبهار و بینال

 به تصویب رسید 9150برای افق زمانی سال و  9915است که در سال 
 وسعتی معادل (. این محدوده با9919)طرح مجموعه شهری مشهد، 

 از نفر جمعیت بیش میلیون 9بر  بالغ جمعیتی مربع و کیلومتر 99919

شهد
ی م

شهر
ی منطقه کالن

ت نظام حکمروای
م انداز و مأموری

ش
بیانیه چ

ود مطالعات شناخت و تحلیل وضع موج-2
در ابعاد قلمرویی، قانونی و مالی

مطالعات اسنادی -1

پژوهش نظری و تطبیقی

مطالعات تطبیقی طراحی چشم انداز 

طرح های فرادست، وکناردست موثر در
تدوین چشم انداز

در مقیاس ملی

سند چشم انداز حمهوری اسالمی 
(1384)ایران

( ستیران)طرح آمایش سرزمین
(1355)

(1362)طرح پایه آمایش سرزمین سالمی

و ( 1388)سیاستهای کلی برنامه چهارم
توسعه( 1392)پنجم

(1375)طرح کالبد ملی

(خراسان بزرگ)در مقیاس منطقه ای 

(1371)طرح آمایش استان خراسان

نظریه پایه توسعه و راهبردهای آمایش
(1385)سرزمین استان خراسان رضوی

(1385)طرح کالبد ملی خراسان

(هدمنطقه کالنشهری مش)در مقیاس محلی 

ناحیه مشهد ( جامع)طرح توسعه و عمران 
(1384)

(1390)طرح ناحیه و مجموعه شهری مشهد

چشم اند از و الگوی عمومی توسعه و 
عمران کالنشهر مشهد مقدس

چشم انداز و )چشم انداز شهرداری مشهد 
(1404استراتژی شهر مقدس در افق 

اخذ دیدگاه های عناصر موثر در اداره 
منطقه کالنشهری مشهد

شهرداران یا معاونین شهرداران منطقه، 
ستان کارشناسان استانداری، کارشناسان آ

قدس رضوی
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)مهدیزاده،  گیردمیرا در بر  ویخراسان رض استان مساحت درصد 91
( و کالنشهر مشهد به عنوان مرکز هندسی این منطقه در حدود 9930

)خالصه  درصد از کل جمعیت منطقه را در خود جای داده است 39

حاضر  حال (. منطقه فوق در9933گزارش طرح مجموعه شهری مشهد، 
 نیز و حکومتی( بخش )قلمروهای 91 از بیش شهرستان، 1 از متشکل

 .است مدیریتی( )قلمرو شهرداری محدوده 15 از بیش
 

 
 مشخصات عمومی و موقعیت مجموعه شهری مشهد در استان خراسان رضوی . 1و نقشه  1جدول

 (9931)استخراج از چکیده مطالعات طرح مجموعه شهری مشهد،  9919مأخذ: نگارنده، 
 

 

 هابحث و تحلیل یافته

 شهدمکالنشهری از منطقه  تحلیل استراتژیک و تلفیقی

  فشرده و مشتمل بر تحلیلی تلفیقی/ استراتژیک از پژوهش این بخش

 

 
نتج از دو دسته اطالعات از ابعاد تفرّق در منطقه کالنشهری مشهد م

و  1که در جدول شماره اسنادی است.  -میدانی و شناختی -شناختی 
 آمده است. 9
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 ریزی منطقه کالنشهری مشهدبرنامهردی از محیط بیرونی)فرصتها و تهدیدات( در مدیریت و تحلیل تلفیقی راهب .2جدول شماره 

 محیط بیرونی)تهدیدها( محیط بیرونی)فرصتها(  

ی
 مل

طح
 س

ها
رو

لم
 ق

اناناذ و  -1 قانون اناناذ،  یاستتت  جه مستتت مر ستتت تو

مه به موضتتتوح محدودهنیزبرنا  هایو قلمرو هایاذ ایراذ 

به  1394یک دهه اخیر )از مجموعه شتتهری کشتتون دن 

و  1332، 1394بعد( دن قالب مصتتتوبای هیوز وزیراذ)

( و نستتتمیز یا  و حوزه مناکال کالنشتتتهری دن 1334

 مجموعه شهری هایقالب تهیه کرح

 «هاپهنه»و « هانقطه»دو گانای و به تعبری ابهام دن ستتطح بندی  -1

شونی  سیای ک سا-2دن تقم سی با  سیا سمیای  زماذ عدم انطابال تق

نستتتمیز نداشتتت و قلمرو -3 ضتتتایی مناکال عملکردی کالنشتتتهری 

مجموعه شهری دن قوانیو مربوط به تقسیمای سیاسی و مدیری ی)مثالً 

سال  شهد دن  شهد به منطقه عمومی م شهری م تغیر عنواذ مجموعه 

حکوم ی)تقستتیمای  هایتعدد و تفرّق قلمرو -4هیوز وزیراذ(  1333

 ز شهریمدیری هایسیاسی( و قلمرو

ها
اد

 نه
ا و

نه
خ ا

سا
 

تأکید قانوذ اساسی ایراذ بر ضرونی مشانکز مردمی -1

 -2ی کشتتونگیرتصتتمیمدن قالب شتتوناها به عنواذ انکاذ 

( به برخی 1370-74توجه برنامه پنجساله پنجم توسعه )

ایی دن چانچوب کرح آمایش) صتتل گرمنطقه هایناهبرد

پنجستتاله  تأکید برنامه -33(134و  133شتتشتتم، ماده 

سرزمیو)ماده  سند ملی امایش   -3( 92چهانم بر اجرای 

بیسز ساله جمهونی اسالمی  اندازتوجه ویژه سند چشم

ند  -ایراذ بر تمرکز زدایی ادانی ( و ا زایش 19اجرایی)ب

از کریال ناهبرد آمایش سرزمیو)بند  ایمنطقه هایتعادل

سز-4( 17 سیا س مران  سه هایا  تمرکز زدایی دولز دن 

 برنامه پنجساله

مدیریز ا قی /  ضتتتایی/ محلی/ شتتتهری دن  هایناکانآمدی الیه -1

استتت قالل عمل دولز از -2ستتتاخ ان کالذ حکومز و دولز دن ایراذ

جامعه، ناشی از اس قالل مالی دولز به واسطه ذخایر نف ی و دن ن یجه 

سازمانها و نهاد ضای  عالیز  شدذ   -3عمومی و مردمی هایمحدود 

 -4توا ال دن اجرای سیاسز تمرکز زدایی و کاس و از حجم دولز عدم 

خصتتو تتی نیرومند دن تولید خدمای دن ستتطح  های قداذ ستتازماذ

سنز -5شهری  هایمجموعه ایی دن  رهنگ گرمنطقه قداذ نارش و 

بز نارش، -6اجرایی کشتتتون  –عمومی و نیز  رهنگ ادانی  عدم تث

شه و عمل تعاونی و همکانانه بی شی و -9و نهادیاندی ضعف مبنی دان

 کالبدی دن مقیاس –ی و مدیریز  ضتتایی نیزبرنامهنیز  قداذ نارش 

ان صتتتابی و ان یابی دن  هایحضتتتون تونم نهاد -3مناکال کالنشتتتهری 

انحالل ستتازماذ  -7شتترایف  قداذ تعانیف ننوشتتو از نوابف  ی مابیو

 برنامه و بودجه و تقویز تمرکزگرایی

بع
منا

 

مه
رنا

ب
 ها

رح
 ک

و
ها

 
ی منتتاکال نیزبرنتتامتتهنستتتمیتتز یتتا  و -1

کالنشهری دن قالب تهیه کرح مجموعه شهری 

تأکید قانوذ -2( 1394مشتتهد و کالنشتتهرها)

ی و نیزبرنامهبرنامه پنجساله چهانم بر تسهیل 

هاد ایمنطقهمدیریز  جاد ن -3 ایمنطقهو ای

تأکید بر بازناری دن تقمستتتیای کشتتتونی با 

ز و تفویض اخ یانای به جهز گیری عدم تمرک

 مدیریز محلی

ملی به شتتکل گیری مجموعه شتتهری  هایبی توجهی اغلب برنامه -1

ضعف و -2مناسب برای ادانه آذ.  هایمشهد و ضرونوی اتیاذ سازوکان

ناهماهنای -3پژوهشتتی  –نانستتایی موجود دن محا ل و مراجع علمی 

چوذ همچوذ کرح  رادسز دن سطوح می لف هم هایو کرح هابرنامه

آمایش ستتترزمیو و کرح کالبد ملی دن انتباط با منطقه کالنشتتتهری 

ی و مدیریز مو ال به عنواذ الاو دن نیزبرنامه قداذ تجربه  -4مشتتهد 

 مقیاس مناکال کالنشهری دن ایراذ

ی
رنا

مق
 و 

و
انی

قو
شهد از اب دای نیزبرنامهنااه م مایز به  -1  ی م

شون  شکل -2دونه قانونانانی دن ک گرایش به 

گیری ستتتتاخ تتان قتتانونی م متتایز دن ادانه 

 کالنشهرها 

عدم انستتتجام و نفقداذ نحم حقوقی دن قوانیو و مقرنای مربوط به -1

شهری دن مجموعه سعه  گرایش یه  -2شهری هایکن رل و هدایز تو

 -3حجم ا زایی قوانیو ومقرنای شتتهرستتازی و کن رل توستتعه شتتهری

 عدم ال زام به اجرای قانوذ

ی
مال

ع 
ناب

 م

ظر یز اق صادی مناسب منطقه کالنشهری -1

مشهد برای تأمیو منابع دنآمدی نحام مدیریز 

قه  بانای -2منط قهتیصتتتیع اع  )بر ایمنط

سوم و چهانم( و  ساس قانوذ برنامه دوم و   -3ا

 شکل گیری خزانه معیو اس اذ

و مبهم  هانامشتتیع بودذ نوابف مالی دولز مرکزی با شتتهردانی-1

نارش به نحام مالی دنآمدی  -2کالذ دن ایو زمینه  هایذ سیاسزبود

به  تتونی ان زاعی، مجرد و خانا از ستتاخ ان ادانه کالذ  هاشتتهردانی

 کشون
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 ریزی منطقه کالنشهری مشهد، )منبع: نگارنده(برنامهراهبردی از محیط درونی در مدیریت و  -تحلیل تلفیقی .3جدول شماره 

 محیط درونی)نقاط ضعف( قاط قوت(محیط دورنی)ن  

ی
حل

ح م
سط

 

ها
رو

لم
ق

 

ویژگی منحصر به  رد منهبی، تانییی،  رهنای  -1

اخ صتتا   -2و جمعی ی منطقه کالنشتتهر مشتتهد

س اذ قدس  50بیش از  شهری به آ ضی  دن د انا

نضتتوی و ستتهولز تعامل با ایو مجموعه دن تدویو 

شهری هایکرح شهری -3 را تعییو قلمرو مجموعه 

شهد شونای عالی  م شناخ و آذ دن  سمیز  و به ن

 هایشهرسازی و معمانی و به دنبال آذ تعییو حوزه

 شهری

ستتیاستتی و مدیری ی دن منطقه کالنشتتهری  هایتداخل قلمرو-1

حکوم ی و به تبع اذ ا زایش  هایا زایش تعداد قلمرو-2مشتتتهد 

عدم شتتفا یز اکالعای مالکییز  -4گیرتصتتمیم هایتعداد نهاد

زماذ زمیو و مسکو، ناه و شهرسازی، منابع کبیعی، اوقاتف، و سا

جه واگرایی  قدس و دن ن ی یه و آستتت اذ  تقستتتیم  -5امون خیر

توسعه همچوذ  هایو برنامه هایم عدد و م فاوی کرح هایبندی

شهری  شهری و کالن سعه و عمراذ مجموعه  کرح جامع، کرح تو

 هدمشهد، منطقه بندی شهردانی کالنشهر مش

ها
اد

 نه
ا و

نه
خ ا

سا
 

ناشتتتی از ا  راق مدیری ی دن  هایوجود دغدغه-1

شهد و حوزه شهر م صل پیرامونی  هایادانه کالن بال 

دن مدیراذ  ایمنطقهتوستتتعه  هایو نشتتتد انایزه

هاد پیایری  -2دول ی، عمومی و غیر دول ی  هاین

 هایشکل گیری شونا -2مدیریز یکپانجه هایکرح

سطوح  رادسز و  هایو نوس ایی و نیز شوناشهری 

حضتتتون نهاد  -3غیر دول ی هایهمچنیو تشتتتکل

 ،ایمنطقهکلیدی و اثرگنان آستتت اذ قدس با نقش 

ماذ  ندتریو ستتتتاز به عنواذ توانم ملی و  راملی 

توستتعه پایدان  هایغیردول ی دن پیشتتبرد ستتیاستتز

 منطقه کالنشهری مشهد 

شهردانی م -1 سی میاذ  سیا ضوی و تفرّق  س اذ قدس ن شهد، آ

اس اندانی بیش خصو ی دن  رایند توسعه دن منطقه کالنشهری 

سازوکان -2 شهد به دلیل  های قداذ  شهرم نهادی برای ادانه کالن

ضوی ساذ ن س اذ خرا سبی آذ با ا سطح حداقل  -2عدم انطباق ن

همکانی و تشتتتریک مستتتاعی بیو عوامل موثر دن ادانه منطقه 

شهد شهری م شی0کالن حکوم ی، عمومی، غیر دول ی، بیش  بی

مشانکز عمومی  هایضعف مکانیزم-3خصو ی، ا راد و ا ناف( 

صمیمدن  سی بویژه  هایضعف دن زیرساخز -4ی و اجراگیرت سا ا

عدم  -5دن حوزه انرژی و انتباکای دن منطقه کالنشتتهری مشتتهد

 هایتعادل و تباینای گستت رده محدوده کالنشتتهر مشتتهد با حوزه

 ونیپیرام

بع
منا

 

مه
رنا

ب
 ها

رح
 ک

و
 ها

تأکید کرح کالبدی منطقه خراستتاذ، بر توستتعه  -1

م وازذ شتتمال شتترق و ضتترونی تهیه و  ایمنطقه

شهد  شهری م سند  -2اجرای کرح مجموعه  توجه 

ضوی و کرح آمایش  ساذ ن س اذ خرا سعه ا ملی تو

ایی نقش آ رینی گرمنطقهاس اذ خراساذ نضوی به 

تهیه و  -4اذ موتون توستتعهکالنشتتهر مشتتهد به عنو

تصتتویب کرح مجموعه شتتهری مشتتهد دن شتتونای 

سیس نهاد  شنهاد تأ سازی و معمانی و پی شهر عالی 

 هماهنای مدیریز مجموعه شهری برای آذ

 توستتعه هایبازناری و تجدید نحر دن کرح های قداذ مکانیزم-1

شهری شهری  هایبی اع نایی کرح -2شهری و مجموعه  توسعه 

خردتر به کرح مجموعه شتهری مشتهد مشتیع  هاییاسدن مق

توستتعه دن  هایو برنامه های  ضتتایی کرحنیزبرنامهنبودذ نحام 

منطقه کالنشهری مشهد همچوذ کرح جامع مهرازاذ، کرح کرح 

تعامل  -5ناحیه شتتهری مشتتهد، کرح مجموعه شتتهری مشتتهد 

 اضتتالح مهم مدیری ی دن هایضتتعیف و بیشتتی گرایانه و جزیر

منطقه کالنشهری مشهد )شهردانی، اس اندانی، آس اذ قدس(دن 

 توسعه با یکدیار هایو برنامه هاتدویو کرح

ی
رنا

مق
 و 

و
انی

قو
 

ی و نیزبرنتتامتتهوجود مقرنای ختتا  دن حوزه -1

شهد  شهری م س ایی  -2مدیریز منطقه کالن همرا

توستتعه دن شتتهر  هایبرخی قوانیو موجود دن کرح

توستتعه کالنشتتهر  اندازد چشتتممشتتهد همچوذ ستتن

تو یال نسبی برخی از قوانیو و مقرنای دن -3مشهد 

 کن رل و هدایز نشد و توسعه شهری 

ی و مدیریز نیزبرنامهمحدود شتتتدذ قوانیو خا  مربوط به -1

منطقه کالنشهری مشهد به مصوبای هیوز وزیراذ و نانسایی آذ 

تأمیو منابع  هاینتبدیل قوانیو و مقرنای به ابزا-2دن مقام اجرا 

 دنآمدی شهردانی و  رماندانیها دن منطقه کالنشهری مشهد

ی
مال

ع 
ناب

م
 

شهردانی سب  واقع دن منطقه  هایظر یز مالی منا

شهردانی سبز به  شهد ن شهری م دیار دن  هایکالن

 اس اذ و پهنه شمال شرق ایراذ

 واقع دن منطقه هایعدم تعادل دن ستترانه دنآمدی شتتهردانی-1

وابس ای شدید -2منطقه  هایکالنشهری مشهد و دیار شهردانی

  هایشهردانیها به دنآمدیها ناپایدان و ناسالم دنآمد
 

 

 

 

 



 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمی  951

رابر در ب گرامیدانی و با در نظر داشتن رویکرد نخبه –حوزه شناختی 
ساختار یافته رویکرد  های، از طریق انجام مصاحبهگرارویکرد کثرت

مورد توجه قرار گیرد.  اندازر در طراحی چشمااثرگذ هایهگروو نخبگان 
  هایدر همین چارچوب مدیران ارشد، معاونین یا کارشناسان سازمان

)شهرداران، معاونین  )استانداری، فرمانداری(، بخش عمومی دولتی عمده
 هایاو همچنین برخی اعضای شور هاشهرداریاز یا کارشناسانی 

)دانشگاه فردوسی،  نشهری مشهد(، دانشگاهیانشهری در منطقه کال
امام رضا)ع(( و همچنین برخی  المللیبین دانشگاه آزاد و دانشگاه

وی به عنوان بزرگترین سازمان غیردولتی کارشناسان آستان قدس رض
خصوصی منطقه کالنشهری مشهد، به عنوان مرجع دریافت و غیر
حکمروایی در منطقه  ها در خصوص ساخت و نظامحلو راه هادیدگاه

کالنشهری مشهد انتخاب گردید. در این بخش و بر اساس مطالعات 
وزه تفرق سیاسی در ح ساززمینهاصلی  هایشناختی بدست آمده، مولفه

 در« منابع پشتیبان»و « فضایی هایقلمرو»، «ساختارها و نهادها»
ر دو دقلمرو منطقه کالنشهری شهری مشهد با رویکردی استراتژیک و 

دف ه/ محلی مورد جمع بندی قرار گرفته است. ایمنطقهمقیاس ملی و 
 یهایاز فرصت و مهم تهیه فهرستی محدود «محیط خارجی»از بررسی 

الذکر به کاهش تفرق در سطح ملّی و در حوزه فوقتواند که می است
د یا بایست تقویت شونمیسیاسی در منطقه کالنشهری منجر شوند و 

 باید کهشود میتفرق و واگرایی  ه عناصری که سبب گسترشمجموع
 «داخلیمحیط »هدف از بررسی . همچنین شود اصالح شده و یا برطرف

 نیازمند تقویت است یهایفرصتی محدود اما مهم از هاینیز ارائه گزاره
فرّق توانند تمیدر داخل قلمرو حاکمیتی منطقه کالنشهری مشهد، که 

منطقه را کاهش دهند و یا برعکس مجموعه عناصر داخل  سیاسی این
که شود میتفرق و واگرایی  قلمرو حاکمیتی منطقه که سبب گسترش

( 0( و )1اصالح، محدود و یا حذف شوند که به اختصار در جداول) باید
 ند.اهنشان داده شد

فرادست در  هایتحلیلی بر سیاستهای راهبردی طرح

 منطقه کالنشهری مشهد اندازطراحی چشم
ی وسیع و پرجمعیت در ایران هامنطقه کالنشهری مشهد از محدوده

درصد جمعیت کشور  1وسعت کشور و  93/5در حالی  این منطقهاست. 
(، 9933)طرح مجموعه شهری مشهد،  را به خود اختصاص داده است

درصد از تولید ناخالص داخلی کشور  30/1در حدود  9931که در سال 
قابل  حجم ( و9915این منطقه اختصاص یافته )هفته نامه برنامه، به 

درصد به گردشگری زیارت  91تا  90توجهی از این تولید یعنی حدود 
(. 9911)کمیسیون تلفیق طرح توسعه زیارت امام رضا،  اختصاص دارد

ی و ملی خدمات رسانی این اهعد مهم منطقاز این رو و با توجه به بُ
ن به سیاستهای راهبردی مندرج در اسناد مصوب محدوده، پرداخت

ی و سازاندازچشمی بخش مهمی از فرایند اهفرادست ملی و منطق
 طراحی افق توسعه برای این محدوده محسوب می شود. 

ساله جمهوری اسالمی بیست اندازلهم از رویکرد سند چشممُ
ی، سازاندازچشم( به عنوان باالترین مرجع و سند 9931-9151ایران)

به عنوان راهکاری اساسی « شده و مدبرانه جمعی ریزیبرنامهکوشش »
یست ب انداز)سند چشم ده استشدر پیشرفت کشور در افق طرح اعالم 

((. بدیهی است این دو سیاست مهم 9931ساله جمهوری اسالمی ایران)
تنی بشده مدبرانه و م ریزیبرنامهاقدامات »یعنی تأکید بر  ،اندازاین چشم

لت جهت تحقق عدا« متکی بر مقتضیات مکانی»و نیز « بر خرد جمعی
اجتماعی، سرمایه اجتماعی، توزیع مناسب درآمد، محیط زیست مطلوب، 

منطقه  اندازانگاره ای راهبردی است که باید در روح و فرایند چشم
ی هااز جمله طرح قرار گیرد. جدی کالنشهری مشهد مورد توجه

جمهوری اسالمی ایران  اندازمزمان با سند چشمکه ه دیگر فرادست
ی در منطقه کالنشهری سازاندازچشمتدوین شد؛ و می تواند در مسیر 

( است که 9931-33مشهد مورد توجه قرار گیرد؛ برنامه چهارم توسعه )
ی مناسب از قابلیت و توان کالنشهرها، در  بر استفاده ،به طور خاص

طریق  کشور، از المللیبین ای جایگاهجهت تقویت نقش فراملی و ارتق
ی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه ریزبرنامهتقویت مدیریت توسعه، 

هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی و  المللیبین عملکرد فراملی و
به سایر شهرها تأکید خاص شده بود. از سوی دیگر،  هاآن ایمنطقه

رایی، و حذف یا ادغام مدیریتهای ی اداری و اجهاتمرکززدایی در حوزه
موازی با هدف افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمات رسانی به 

(، توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی و کاهش 93و  99مردم)بند 
( به مثابه 19در قلمرو امور حاکمیتی)بند  آنانتصدی دولت و حضور 

وایی در ری تحقق حکمهاسیاستهای بستر ساز و تسهیل کننده زمینه
مناطق کالنشهری در این این گونه مناطق تلقی می شود. گسترش و 

(، توجه خاص به سیاستهای آمایش 93تعمیق مشارکت عمومی)بند 
سرزمین همچون افزایش کارایی اقتصادی، حفظ وحدت و یکپارچگی 

ظ ی، حفاهسرزمینی، گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد تعادلهای منطق
(، نیز از جمله سیاستهایی 91ت اسالمی)بند محیط زیست، حفظ هوی

ی موثر می تواند به عنوان سیاستی راهبردی و موثر اهاست که به گون
 ریزان و سیاستگزاران در تحقق اصول حکمرواییمورد توجه برنامه

( مناطق کالنشهری بویژه منطقه کالنشهری ریزیبرنامه)مدیریت و 
ه چهارم توسعه، در برنامه پنجم مشهد قرار گیرد. برخالف برنامه توسع

 ی بر تحقق تحققاه( تنها در فصل توسعه منطق9911-9915)
این برنامه  931ی آمایش سرزمین تأکید شده و ماده هاگیریجهت
 یاهرا در سطوح ملی و منطق« نظام ارزیابی راهبردی محیطی»پنجم 

ی محور را مورد توجه قرار می دهد. موضوعی که م 0و موضوعی با 
ی و مناطق کالنشهر ریزیبرنامهریزی ساختار مدیریت و بایست در پی

 در تعامل با سازمان محیط زیست مورد توجه خاص قرار گیرد.
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 زیریبرنامهاز جمله اسناد باالدستی و البته پرسابقه ایران در حوزه 
( است که شهر مشهد را به 9900ی، طرح آمایش سرزمین )اهمنطق

 ایمنطقهپایتخت  0شهر اصلی کشور و یکی از  91عنوان یکی از 
)شرق کشور( معرفی نموده و حتی پیشنهاد انتقال بخشی از خدمات ملی 

نیز مطرح نموده است. در این طرح با تأکید ویژه بر  را به شهر مشهد
این کالنشهر،  ریزیبرنامهستان قدس رضوی در مدیریت و آنقش 

این شهر را با مجموعه آستان قدس،  ریزیبرنامهتعامل نظام مدیریت و 
 از جمله الزامات توسعه پایدار بر شمرده است.

 ریزیبرنامهبا رویکرد تخصصی به دیگر از جمله اسناد فرادست 
 از سوی( 9939سند بازنگری شده آمایش سرزمین) ،ی در ایراناهمنطق

عملکردی شهر  گیریجهت سازمان برنامه و بودجه است که در آن بر
اصفهان،  هایو شهر المللیبین هد به عنوان مرکزی با عملکردمش

مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و کرمانشاه به عنوان مراکزی با عملکرد 
جغرافیایی و یا عملکردی  هایفراملی برای پوشش خدماتی در حوزه

( به عنوان 9939) خاص تأکید شده است. در طرح آمایش استان خراسان
کالنشهر مشهد به نیز آمایش در حوزه شمال شرق، ی اهسطح منطق

عنوان مرکز سطح یک خدمات مورد توجه قرار گرفته و در این طرح 
تقویت خدمات پزشکی، فنی و بازرگانی با عملکرد فرا استانی را از جمله 
سیاستهای محوری توسعه قلمداد نموده است. همراستا با طرح آمایش 

دستی و ( از جمله اسناد فرا9939« )تاناسنظریه پایه توسعه »خراسان، 
سیاستگزاری محلی است که بر آمایش درونی و تقویت کالنشهر مشهد 

راملی ف هایی نفوذ آن به عنوان مرکز ارتباطی با حوزهبا گسترش حوزه
 هایو تجهیز آن به خدمات و امکانات پیشرفته در جهت پاسخ به تقاضا

توجه ویژه داشته و یکی از اهداف آسیای مرکزی  یزهحو هایکشور
در این منطقه را افزایش امکانات، تجهیزات و  ریزیبرنامهکالن 

تسهیالت بازرگانی برای ترانزیت کاال، مسافر و انرژی اعالم نموده و 
کالنشهر مشهد به عنوان یکی از مراکز ملی تخلیه کاال تعیین شده 

د به عنوان مرکز ( کالنشهر مشه9930است. در طرح کالبدی ملی )
کشور معرفی شده  ایمنطقهمرکز فرا 95شمال شرق و یکی از  یمنطقه

( به عنوان یکی از 9991) است. در طرح پایه آمایش سرزمین اسالمی
ی ایران پس از انقالب اسالمی، مشهد به اهی توسعه منطقهاطرح

 ایمنطقهمرکز کالن  0شهر اصلی کشور و یکی از  95عنوان یکی از 
بازشناخته شده و تقویت نقش مشهد به عنوان مرکز صنعتی و خدماتی 

در طرح ناحیه مشهد در همین چارچوب سطح یک پیشنهاد شده است. 
( کالنشهر مشهد به عنوان مهمترین شهر مذهبی کشور با 9931)

دومین کالنشهر ایران و  تهران،عملکرد فراملی معرفی شده که پس از 
محسوب می شود که می تواند از طریق قطب توسعه در شرق کشور 

حوزه شهری و مجموعه شهری به عنوان کانون و محرک توسعه در 

مقیاس ملی و فراملی تبدیل شود. در طرح مجموعه شهری 
ی توسعه در حوزه هان طرحی( به عنوان یکی از موخرتر9933مشهد)

مشهد  کالنشهر مشهد به عنوان مرکز مجموعه شهری ،مورد مطالعه
اقتصادی  –ی شده و ضمن تأکید بر ارتقای نقش و کارکرد سیاسی معرف

ای، ملی و فراملی بر این باور است که کالنشهر مشهد در سطح منطقه
های برتر کالنشهری )مراکز نوآوری، از طریق ارائه خدمات و فعالیت

ر محومراکز علمی و پژوهشی، هنری و...(، ایجاد و توسعۀ صنایع دانش
های علم و فناوری و...( توسعه و گسترش حمل ی، پارک)مراکز فناور

های پاک و ونقل عمومی پایدار، توسعه فناوری استفاده از انرژی
از زیست و گسترش فضاهای سبز و بتجدیدپذیر، بهبود کیفیت محیط

ی تحقق هادر حوزه کالنشهر، توسعه و بهبود مدیریت بحران، زمینه
ل منطقه فراهم می سازد. کبه را در توسعه متوازن، پایدار و همه جان

نیز  9151و استراتژی شهر مقدس مشهد در افق  اندازهمچنین چشم
و با هدف ترسیم  9939طرحی است که توسط شهرداری مشهد در سال 

سیاحتی و  -زیارتی»نهادی مشتمل بر شش مولفه  اندازیک چشم
، «برتر با اقتصاد خدماتی»، ، «فرح بخش»، «آرامش دهنده»، «مذهبی

 «با امنیت مناسب در کالس جهانی»، و «مبتنی بر صنایع فناورانه»
 تمایل و اراده یکدهد که میمجموعه اسناد نشان  معرفی شده است.

 هایکالنشهری به شهر مشهد و حوزهجمعی به داشتن نگاهی فرا
لف مخت هایتوسعه در مقیاس هایپیرامونی آن در تنظیم اسناد و طرح

 هاداشته است. با این وجود نوع و زوایه و مقیاس نگرش این طرح وجود
 ردکالن و مو اندازبه توسعه این منطقه مهم به دلیل فقدان یک چشم

 صدایی ناموثر بدل شده است.وفاق همه کنشگران منطقه، به چند
 

قه نظام حکمروایی منط اندازبیانیه مأموریت و بیانیه چشم

 کالنشهری مشهد

 موریت نظام حکمروایی منطقه کالنشهری مشهدبیانیه مأ
نظام حکمروایی منطقه کالنشهری مشهد،  اندازبیانیه مأموریت و چشم

متأثر از سه مولفه اصلی اثرگذار یعنی مطالعات نظری در باب مدیریت 

جود مو هایی مناطق کالنشهری و مطالعات شناختی از رویهریزبرنامهو 

فرادست پشتیبان و همچنین آراء  هایو نیز تحلیل اسنادی طرح

حلیل به ت نهایتکنشگران موثر در اداره منطقه کالنشهری مشهد که در 

استراتژیک و تلفیقی از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات منتهی 

بیانیه مأموریت نظام حکمروایی منطقه  شد؛ تهیه و تنظیم شده است.

ذار زیر است:اثر گ هایکالنشهری مشهد متأثر از محور
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ی و مدیریت( ریزبرنامهالف( چرایی نظام حکمروایی )

 منطقه کالنشهری مشهد
ضروری است تا نظام حکمروایی منطقه کالنشهری مشهد از طریق 

ایی کالنشهری و با هدف گرمنطقهنوین  هایبکار گیری رویکرد
 یریزبرنامهدستیابی به درکی مشترک و مورد وفاق از مدیریت و 

عه، ی، توسریزبرنامه، چند صدایی ناموثر مدیریت، ایمنطقهارچه یکپ
بایست می، ایمنطقهعمران و ارائه خدمات را پایان دهد. در این نظام 

 های، زمینهی دهندهساز و همیاروکار هماهنگاز طریق تنظیم ساز
مدیریتی و حکومتی واقع در منطقه  هایتعامل مثبت میان تمام قلمرو

ک سو و بین نهادها و عوامل موثر در سیاستگزاری و اجرا درون هر از ی
دولتی اعم  هایحاکمیتی، نهاد های)نهاد یک از قلمروها از سوی دیگر

از استانی و شهرستانی، افراد، نهادها و موسسات بخش خصوصی، آستان 
نوعی وفاق جمعی پدید آورد.  ،قدس رضوی، و شهروندان( از سوی دیگر

در این منطقه پروسعت  یهابرنامهرات سوء تفرّق سیاستی و کاهش اث
ی و اجرا، ریزبرنامه) پویا ایمنطقهی ریزبرنامهاز طریق ایجاد نظام 

 مشترک نیز تنها در سایه تحقق اندازپایش مستمر( با هدف تحقق چشم
 حاصل خواهد شد. قطعا این ساختار ،سیاسی مشروعیت یافتۀ اتفاق نظرِ

شدن  ترتر ساختن اقتصاد ناشی از مقیاس، به اثربخشاند با فعالتومی
و کارآمدی نظام خدمات رسانی منطقه کمک شایان توجهی نماید. در 
چارچوب نظام حکمروایی منطقه کالنشهری مشهد بسیاری از خدمات 

همچون نظام کاربری اراضی زمین، محیط زیست،  ایمنطقهبا ماهیتی 
ی محل هایه در وضع موجود بسیاری از مدیریتک -ساختار حمل و نقل

ی ریزمهبرناو  ترموثرتر، عادالنه -توان یا تمایلی به ورود به آن را ندارند
 توزیع خواهد شد.  ترشده

خواهد توانست  ایمنطقه -ی جامع شهرریزبرنامهاین نظام مدیریت و 
 ،قهمد در کل منطاز طریق بازتوزیع عادالنه رشد و توسعه و در نتیجه درآ

چه میان مناطق شهری کالنشهر مشهد و یا میان  ،موجود هایینابرابر
که محصول  -راپیرامونی منطقه  هایکالنشهر مشهد و دیگر حوزه
تمرکزگرایانه است کاهش دهد و در  هایچندین دهه بکارگیری رویکرد

رشگری، گصاد زیارت و مبتنی بر اقت ایمنطقهاثنای آن هویت و کارکرد 
گردشگری درمان را  و دانش بنیانگیری صادراتی و صنعت با جهت

در حوزه « منطقه کالنشهری رضوی»ظهور  ساززمینهو شکل داده 
 شمال شرق ایران گردد. 

بنیادین مورد تأکید درحکمروایی منطقه  هایب( ارزش

 کالنشهری مشهد

منطقه  در تنظیم ساز وکار حکمروایی دررویکرد مورد استفاده 
ذاتی و منحصر به فرد این منطقه  هایکالنشهری و با توجه به ارزش

                                                           
1. Manamement by Values 

2. Management by Instructions 

بایست متکی بر رویه مدیریتی میکالنشهری در ایران و جهان اسالم 
 هایرویه»باشد. در این رویکرد برخالف  (MBV) 9مبتنی بر ارزشها

رویکرد مدیریتی معطوف به »( یا MBO)1«مدیریتی مبتنی به هدف
ی های، ارزشهاو سازماندهی هایریزبرنامه(، پایه MBI)9«العملدستور 

ها است که در برابر موج تحوالت پابرجاتر و پایدارتر باشند. این ارزش
 هایملی، یا ارزش هایاعتقادی باشد یا ارزش هایتواند ارزشمی

تاریخی در یک شهر. آنگاه که چارچوب نظام حکمروایی منطقه  -هنری
وسعه ت اندازنشهری مبتنی بر این ارزشها بنیان نهاده شد و چشمکال
اهداف  اندازو بر اساس چشم ی بر درک فضایی جامعی تهیه گردیدمبتن

که مدیران منطقه  بر اساس این ارزشهاست ؛راهبردی تنظیم شد
فوق، راهبردها و  هایبایست با آماج قرار دادن ارزشمیکالنشهری 

 حقق اهداف خرد و کالن هدایت کنند:سمت ت استراتژیها را به

 نگین بی بدیل بارگاه رضوی در مرکز اصل ارزشی اول :

عملکردی، هویتی و هندسی منطقه کالنشهری مشهد، منشأ بارزترین 
ارزشی در این منطقه است. با این وجود تحقق توسعه پایدار  هاینماد

 هایء ارزشمنطقه کالنشهری مشهد، محصول آموزش، ترویج و ارتقا
 ادبی و تاریخی در گستره -اخالقی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی

اعتقادی و مذهبی در این  هایاین منطقه مهم در کنار توجه به ارزش
 منطقه است. 

 :آرمان شهری حیات حیات طیبه به عنوان  اصل ارزشی دوم

، یایرانی اسالمی در این منطقه جز با رعایت اخالق، عدالت، دیندار
خدمت رسانی صدقانه، سالمت مالی، امانتداری، شایسته ساالری در 

 کل منطقه و از طریق همه ذینفعان محقق نخواهد شد.

 منافع تمام ذینفعان در منطقه حفظ : اصل ارزشی سوم

ر یک منطبق بو کالنشهری مشهد در گرو تأمین منافع تمام ذینفعان 
ایی هر کدام گرطقهمنوفاق جمعی در این منطقه است. اقدامات ضد

عمومی، حاکمیتی، خصوصی، دولتی و افراد و گروهها در  هایاز نهاد
شین ناپسند پی هاینوعی فرصت طلبی نهادی و ادامه رویه ،این راستا

 است و باید با سازوکاری قانونی رفع شود.

 :مسیر پیشرفت پایدار منطقه  اصل ارزشی چهارم

 هشده و مدبران ریزیبرنامه کالنشهری مشهد تنها از طریق کوشش
مبتنی بر خرد جمعی، نوآوری، دانش محوری، کارآفرینی، توسعه 

 پذیر است. زا و امکانمتوازن، درون

 پاسخگوبودن مدیران، شهروندمداری، اصل ارزشی پنجم :

تکریم، اعتمادسازی، جلب حداکثری مشارکت شهروندان و زائران در 
تحقق عدالت اجتماعی و  ساززمینهمنطقه کالنشهری مشهد 

 اقتصادی در کل منطقه خواهد بود.

3. Management by Objectives 
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بازیگران موثر در حکمروایی منطقه  ج(کنشگران و

 کالنشهری مشهد
قدرت در منطقه کالنشهری مشهد،  هایتعدد، تکثر و تنوع منابع و اهرم

و وجوه پر اهمیتی است که  هاهمچون منابع قدرت یکی از ویزگی
بط همکاری، هماهنگی میان آنها و ترتیب شناخت آنها در تنظیم روا

بندی سازوکار و ساختار حکمروایی منطقه کالنشهری جایگاهی برجسته 
 و سیاستگزاری گیرتصمیممهم،  هایو اجتناب ناپذیر دارد. عمده نهاد

 در منطقه کالنشهری مشهد به شرح زیر است:
 
 

 
 

 

 

 

 

 حکمروایی منطقه کالنشهری مشهدبازیگران موثر در  کنشگران و .2نمودار شماره 

 
 )منبع: نگارنده(بازیگران موثر در حکمروایی منطقه کالنشهری مشهد شرح تفصیلی کنشگران و .3جدول شماره 

 حکمروایی منطقه کالنشهری مشهدشرح تفصیلی کنشگران و بازیگران اثرگذار در  نهادها و مراجع ذینفوذ

 های حکومتی و انقالبینهاد
رضوی، دفاتر سیاستگزاری ائمه جمعه در منطقه کالنشهری مشهد، نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان، آستان قدس 

 های مسلح استان و دادستان استاننماینده ولی فقیه استان؛ بنیاد مستعضفان، سازمان اوقاف، فرماندهی نیرو
 ها ها و دهداری، بخشداریهااستانداری خراسان رضوی، ادارات کل، فرمانداری های دولتینهاد
های غیر دولتی، غیر نهاد

 خصوصی
 (NGOهای مردم نهاد)سازمان

 های ذیربط در منطقه کالنشهریها، و اعضای شورای شهر و سازمانشهرداری های عمومینهاد

 مراجع انتخابی مردم در مجلس
؛ مجمع نمایندگان استان شورای عالی استانها،  نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در منطقه کالنشهری مشهد

 خراسان رضوی در منطقه کالنشهری مشهد
 دفاتر مراجع عظام در کالنشهر مشهد مراجع عظام تقلید و افتاء

 اصناف و سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی در منطقه کالنشهری مشهد بخش خصوصی
 های ساکن و زائردهخانوا زائران و مجاوران بارگاه رضوی

 

 



 پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ-فصلنامه علمی   953

کالنشهری  حکمروایی منطقهنظام د( رسالت اجرایی 

 مشهد
نظام حکمروایی در منطقه کالنشهری مشهد مبتنی بر رویکرد فضایی 

ساختار نهادی اصالح می بایست در گام نخست بر و اقدامات راهبردی 
دو سطحی )سطح سیاستگذاری و ایجاد یک نظام حکمروایی حاکمیتی 

ا ( ببا رویکرد محلی و سطح اجرا و نظارت یاهبا رویکرد منطق کالن
نطقه مکل منطقه ، اثرپذیری و ارتقا خدمات رسانی به سازیهدف چابک
پشتوانه و ضمانت اثر بخشی این نوآوری سازمانی در نظام  متمرکز شود.

ان مایندگو مدیریت توسعه در منطقه، پس از جلب نظر ن ریزیبرنامه
، تصویب در مجلس شورای اسالمی باشد. در قالب ینفوذهای ذگروه

می توان انتظار تحقق موارد زیر  ساالرانهمردمساختار سازمانی مصوب و 
 را داشت:

  اجرایی توسعه پایدار در منطقه کالنشهری مشهد  اندازسند چشمترسیم
 با مشارکت همه ذینفعان، 

  کلی و خرد  ایهکالن توسعه، و ترسیم راهبرد هایسیاستطراحی
 ، اندازتحقق پذیری چشم

  و د مشهی کالن منطقه کالنشهری ریزبرنامهجدید ساختار ارائه
 توسعه، هایروابط افق و عمودی طرحسیم ترباز

  ر ی، اجرا و نظارت بریزبرنامهسیاستگزاری و تعیین چارچوب
توسعه اقتصادی پایدار، دانش بنیان و صادرات محور در منطقه 

 شهری مشهد کالن

  ارزیابی و بازشناسی وضع موجود مسکن در کل منطقه
سکن و م ی و آمایش و باز توزیعریزبرنامهکالنشهری، و سیاستگزاری، 

 در منطقه کالنشهری مشهد سکونتارتقا کیفیت 

 هایتصمیم سازی، سیاستگزاری، و تعیین چارچوب 
ات شگری و امکانگردصنعت توسعه پایدار ی، اجرا، نظارت بر ریزبرنامه

 گذران اوقات فراغت

  ،ی، اجرا و نظارت ریزبرنامهی برای ساززمینهسیاستگزاری
 در کل منطقه کالنشهریپایدار یکپارچه و حمل و نقل  درخصوص ایجاد

 مشهد

 نظام حکمروایی منطقه کالنشهری مشهد اندازبیانیه چشم
 ویرییم تصترس به مشهد منطقه کالنشهری حکمروایی نظام اندازچشم

حکمروایی )و نه حاکمیتی موازی و کم اثر  از نظام مطلوب و مقدور
 اساس، این بر. پردازدمیمشهد  کالنشهری از منطقه وضع موجود(

یه مندرج در بیان هاینظام حکمروایی مبتنی بر اصول و ارزش اندازچشم
 :است شده ترسیم شرح زیر به کالنشهری مشهد منطقه اندازچشم
مهم در شمال  این منطقه کالنشهری اندازچشم افق رود درمیار انتظ

ع منافع تمام امتجامنطق فراگیر و درکی عمومی از  نوعی شرق ایران،
منطقه کالنشهری تحت چارچوبی قانونی،  ایمنطقهبازیگران 

در ها و نهادها پدیدار شود. و متضمن منافع همه گروه مردمساالرانه
ری واحد سرزمینی در منطقه کالنشهری راستای شکل گیری رهب

 یک عنوان به که فهمی کلیت یابنده از منطقه رودمیمشهد، انتظار آن 
انی حاکم مک هایارگانیک نیز شکل گرفته و با تقویت تمامی ارزش کل

 -معنوی و مکتبی،  هایو ارزشمند در منطقه کالنشهری اعم از ارزش
 هایارزش ،-ور رضوی تبلور یافتهکه در باالترین سطح در بارگاه من

تاریخی و ادبی،  هایفرهنگی، ارزش هایاخالقی، ارزش -اجتماعی
اقتصادی و... هویت کالن  هایزیست محیطی و ارزش هایارزش
با مقیاس « منطقه کالنشهری رضوی»جدیدی با نام  ایمنطقه

سان خراعملکردی فراتر از کالنشهر مشهد و فروتر از استان پر وسعت 
 و عوامل سوی کلیه از ادراک نوع این مدد رضوی شکل بگیرد. به

ل بلندمدت ک منافع ،ایمنطقهعناصر، و برآیند آن یعنی هویت یابی 
 محلی مبتنی مدت کوتاه منافع گذرا، اندک و منطقه کالنشهری بر

 بدیهی است توافق. شودمی جویانه ترجیح دادهگاهاً مخاصمه یهارقابت
 اندازسند چشم قالب تنها در خواستها و منافع دسته از این بر امالتز و

یز بینانه اهداف، سیاستها، منابع، و نمنطقه کالنشهری و مسیریابی واقع
دید ج ادراک نوع این بازتاب. یابدمی نهادی تحقق هایبازبینی ساختار

 و دارها نظام یافتن رسمیت، ی نوظهورریزبرنامهاز مدیریت و  ایمنطقه
 یگرد از متمایز یک سطح عنوان به مشهد کالنشهری حاکمیت منطقه

 و جدید سطوح حکمروایی. بودخواهد  محلی و ملی، استانی سطوح
ول محص واقع در گیردمی شکل منطقه کالنشهری مشهد در که متمایز
ی و زریبرنامهساختار و بهینه سازی روابط قدرت، ساخت  تجدید نوعی

 هایارات و مسئولیتها میان و درون نهادها، سازمانها، خانوادهوظایف و اخت
نتیجه این حرکت به سوی بازساخت، ضروری  در و حتی زائران ست.

کارکردهای سطوح سه گانه حاکمیتی و اجرایی )ملی،  از برخی است
 منتقل شده و کارکردهای ی جدیداهمنطق سطح به و محلی( ایمنطقه

  ات محلی، ملی و جهانی در منطقه پدید آورد.جدیدی متناسب با اقتضائ

 یحکمروای نظام یک از اندازچشم این افق در مشهد کالنشهری منطقه
عنوی م پایتخت با و متناسب شایسته که خواهد بود برخوردار ایمنطقه

 ی،اهمنطق ملی، بین سطوح عمودی هماهنگی نظام، این در. ایران است
 نهادهای بین و همیاری متیحکو نهادهای بین محلی، همکاری

 و افراد غیر دولتی، تشکلهای خصوصی، بخش عمومی و حکومتی،
 صورت مطلوب ی به نحوگیرتصمیم و گذاری در سیاست خانوادها

حکمروایی، ضمن در پیش گرفتن رویکردی فضایی  نظام این. گیردمی
 هد،شبه فعالیتها، جمعیت و روابط افراد و گروهها در منطقه کالنشهری م

 هک نیز برخوردار خواهد بود یاهویژ یاهمنطق استراتژیک بینش و دید از
 آن دنبال به و یاهمنطق ی مشترکسازاندازچشم فرایند مدد به

 راهنمای و شودمی سطح حاصل این در استراتژیک یریزبرنامه
 ایهمنطق در سطوح مؤثر نهادهای و هابخش کلیه اقدام ی وگیرتصمیم

 حلیم در سطوح اقدامات و تصمیمات کلیه که یاهبه گون است، یمحل و
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 این. خواهد بود ایمنطقه یهاسیاست و هااهداف، استراتژی ترجمان
 بخشی بین ماهیت بر سرزمینی، عالوه مقیاس دلیل به حکمروایی نظام

 معنی نای به. نیز خواهد بود قلمرویی بین ویژگی واجد بین سازمانی، و
 در موجود هایشورا )شهرداریها( و محلی مدیریت روهایکلیه قلم که
 رد مشترک اندازچشم بر توافق از حاصل یاهمنافع منطق درک با آن

 سو خواهند شد. هم و هماهنگ با همدیگر توسعه یهااریسیاستگز

 ی جدید سرزمینی در منطقه کالنشهریریزبرنامهنظام مدیریت و  این
ه ب یابد،می تحقق محلی و یاهمنطق طحس دو سازنده تعامل بامشهد 
محلی،  متعدد یهامدیریت برحفظ استقالل عالوه زمان هم که طوری
تفرّق  زا کاستن را نیز برای ایی(گرمنطقهی )اهمنطق یکپارچه رویکرد
 نعنوا به نظام این. بکار خواهد بست محتوایی یهاچالش و سیاسی

 هب ،اداره منطقه در نفوذ ذی و ذینفع گروههای و نیروها برآیندکلیه
در قالب یک مرجع  و خواهد گرفت ساالرانه شکل مردم کامال یاهشیو

ت ی، سیاستگزاری و نظارریزبرنامهمدیریت، زمام ، ایمنطقهصالحیتدار 
 و شفافیت رو مشروعیت، این و کنترل را به دست خواهد گرفت. از
این  یاهعمده ویژگی از ییگراپاسخگویی، تمرکز زدایی در عین تمرکز

 چنین رب با تکیه. آیدمی شمار در منطقه کالنشهری به نظام سرزمینی
 منطقه کالنشهری حکمروایی نظام بفرد، و منحصر ممتاز یهاویژگی
 لیم برابر سطوح در را یاهمنطق منافع برای نمایندگی الزم توان مشهد

به  ده شاایسته ایرانومی تواند نماین خواهد داشت اختیار نیز در محلی و
عنوان یک منطقه کالنشهری نمونه در میزبانی مناسبات جهانی و 

در معرفی این کالنشهر به  ای همچون اجالس جهانی آیسسکومنطقه
 نظام این. باشد« 1593در سال  ی جهان اسالمپایتخت فرهنگ»عنوان 

موقعیت  و جایگاه درک مدد مدیریتی و سیاستگزاری جدید به
محیط  )خاورمیانه و جهان اسام(،ایمنطقه ملی، )شمال شرق(،ایمنطقه

 و ارک زندگی، برای را کالبدی مناسبی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی،
حاشیه  های)بویژه از کشور ایمنطقهو  ملی یهاگذاری جذب سرمایه

  :ترتیب این به. میسازد فراهم بیشتر چه هر خلیج فارس(

 کالنشهری مشهد مروایی منطقهحک نظام جهان اسالم؛ سطح در

 نظامهای حکمروایی دیگر با همراه و همسو اندازاین چشم افق در
 خواهد بود. پیشرفته و رو به توسعه کالنشهری مناطق

 رد کالنشهری مشهد حکمروایی منطقه نظام ؛یاهمنطق سطح در

ی حکمروایی کالنشهرها هانظام الگوی و پیشتاز اندازاین چشم افق
 . بود منطقه خواهد مذهبی کشورهای ناطق کالنشهریبویژه م

 ینا افق در مشهد منطقه کالنشهری حکمروایی نظام ملی؛ سطح در

 نظامهای حکمروایی دیگر برای موفق سرمشق به عنوان اندازچشم
 .مطرح خواهد گشت کشور کالنشهری مناطق

 تیجه گیرین
 ی مبتنی برو بیانیه مأموریت در مناطق کالنشهر اندازطراحی چشم

فضایی در منطقه کالنشهری مشهد  -رویکرد حکمروایی قلمرویی
یکپارچه سازی نظام  اندازتالشی بود در جهت ترسیم چشم

در توسعه فضایی منطقه کالنشهری مشهد به مثابه  هااریسیاستگز
 -ایمنطقه اریسیاستگز هایتریبونکه تمامی چتری وحدت بخش 

 کند. این پژوهش در تحلیل یکصدا را در این منطقه وسیع کالنشهری
 میدانی به این نتیجه دست یافت که در -اسنادی و شناختی –شناختی 

 حکومتی و مدیریتی در منطقه کالنشهری هایفرایند تکثر و تعدد قلمرو
ی اخیر سازوکاری برای هماهنگی، همکاری و هامشهد طی دهه

 بیر نشده است. از دیگرتد ایمنطقهبخشی درون  هایهمیاری میان نهاد
تفرّق سیاسی این منطقه  هاینهادی زمینه -سو تحلیل ساختاری

حاکمیت  ،فرادست هایحکایت از این امر داشت علی رغم تأکید طرح
این منطقه مبتنی بر رهیافت بخشی نگرانه، چه در درون هر یک از 

 رقلمروها و چه در کل گستره منطقه کالنشهری بین دو دسته عناص
ی برای روشن اندازحکومتی دولتی و حکومتی عمومی تقسیم شده و چشم

. مبتنی شودنمیحضور دیگر بازیگران در حلقه حاکمیتی منطقه مشاهده 
« رضوینظام حکمروایی منطقه کالنشهری »بر این ضرورت طرح واره 

 ایی کالنشهری و باگرمنطقهنوین  هایاز طریق بکار گیری رویکرد
ی ریزبرنامهبه درکی مشترک و مورد وفاق از مدیریت و  هدف دستیابی

، توسعه، یریزبرنامهچند صدایی ناموثر مدیریت، که ، ایمنطقهیکپارچه 
در تنظیم  از دیگر سو ؛ مطرح گردید.عمران و ارائه خدمات را پایان دهد

تی ذا هایساز وکار حکمروایی در منطقه کالنشهری و با توجه به ارزش
شنهاد پیبه فرد این منطقه کالنشهری در ایران و جهان اسالم  و منحصر

و ضمن اشاره به  (MBV) 9رویه مدیریتی مبتنی بر ارزشهابکار گیری 
 ،و سیاستگزاری در منطقه کالنشهری مشهد گیرتصمیمهفت مرجع 

کالنشهری رضوی ترسیم  منطقهمطلوب و مقدور  اندازنمایی از چشم
 گردید.

                                                           
1. Manamement by Values 
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