
 

 

 ایالگوهای ساخت مرکز و روندهای توسعه منطقه
  )نگاهی به تجربه ایران(

 11/40/5933 پذیرش: تاریخ 51/51/5931 دریافت: تاریخ

 هاشمییرقاسم بنیم

 چکیده
تاریخ معاصر  با توجه به تجربهو نیز  نظریپژوهش، پاسخ به این پرسش است که به لحاظ این هدف 

به این صورت  مقالهای وجود دارد. فرضیه چه ارتباطی بین الگوی ساخت مرکز و توسعه منطقه ،ایران

 ،پیرامتون در ایتن فراینتد    نداشتنن که تکوین و ساخت غیرتعاملی مرکز و نقش شده استبندی مفهوم

-مرکز»گیری موقعیت شکل ،پیامد آن ترینمهمکه  شده؛وجب پدیداری الگوی توسعة ملی نامنوازن م

از روش نویستنده  ، شناسیروش از نظردر مناسبات سیاسی و اقنصادی در کشور بوده است.  «پیرامون

هتای للیتی متوبر بتر من یتر      برای تحلیل مکتانیزم « کاویپس»و راهبرد پژوهشی « تبیین نظری قیاسی»

و « الگوی ساخت مرکتز » رویکرد مقاله برای تبیین روابط دو من یر ،. همچنینگرفنه استوابسنه بهره 

بته بررستی    مقالته بختش او    بر این اساس،. استشناسی تاریخی در ایران، جامعه« ایتوسعه منطقه»

بختش دوم،   .پتردازد متی « پیرامتون -مرکتز »و نظریته  « منطقه»، «ساخت مرکز»مبانی مفهومی و نظری 

شناخنی چگونگی تکوین ساخت مرکز یا دولت مدرن در های موبر و روندهای تاریخی و جامعهمؤلفه

از ساخت مرکتز و   تأبیر الگوی خاصی نیز و در وارسی و آزمون فرضیة پژوهش کردهایران را تحلیل 

  .شودتحلیل میای ای و توسعه منطقهحکمرانی ملی بر تکوین نظام مدیریت منطقه

 .پیرامون -ای، مرکزای، نظام مدیریت منطقهساخت مرکز، توسعه منطقه :کلیدی واژگان

                                                                                                   
  راهبردیلضو هیئت للمی پژوهشکده مطالعات                                                          banihashemi68@gmail.com 

 

 11شماره مسلسل   5933تابسنان  شماره دوم  ودوم سا  بیست فصلنامه مطالعات راهبردی 
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 مقدمه
توسعه های دسنیابی به توسعه منوازن و تعاد  در مناطق ج رافیایی کشور یکی از اهداف برنامه

های توسعه ها در ایران بوده است و در این چارچوب در فرایند برنامهریزی دولتو نظام برنامه

های صنعنی و کشاورزی ها، قطبای در دورة پهلوی راهبردهایی مانند ایجاد زیرساختمنطقه

ها و رویکردهای منفاوت مدیرینی مانند تخصیص و در دورة جمهوری اسالمی سیاست

های لمرانی جهاد سازندگی، تأسیس مناطق آزاد و گذاری، فعالیتخاص سرمایهتسهیالت 

ها در دسنورکار بوده است. های زودبازده و طرح هدفمندی یارانهویژه در حاشیه مرزها، طرح

های رسمی نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامه، مرکز آمار ها و دادهنگاهی به گزارش

در هر دو دورة تاریخی نشانگر آن است که هرچند برخی ت ییرات  ایران و وزارت اقنصاد

های حیاتی و رفاهی و دسنیابی به برخی وجوه اهداف ترسیمی به مشخص در ایجاد زیرساخت

ای تحو  جدی رخ ولی در کاهش نابرابری مناطق و تعدیل توسعه نامنوازن منطقه، وجود آمده

رفاهی پس از چند برنامه توسعه در دوره  و زیرساخنی هایشاخص برخی نداده و حنی در

های توسعه پنج ساله در جمهوری اسالمی، شکاف بین مناطق مرکزی برخوردار پهلوی و برنامه

 و پیرامونی محروم افزایش یافنه است. 

ای مانند های پژوهشی جمع کثیری از پژوهشگران ارشد مطالعات توسعه منطقهیافنه

 ایران معماری شهرسازی و تحقیقات و مطالعات (، مرکز5933)(، صرافی 5931امیراحمدی )

الدینی سیف ،(5913،5935)، کالننری (5911) همکاران و ، مهدیزاده(5910) ، سعیدنیا(5919)

، زیاری و (5930) زادهلبداهلل و (، کالننری5934(، قنبری )5913(، لظیمی بلوریان )5913)

دهد که الگوی های دیگر پژوهشگران نشان مییافنه( و 5931(، امین فرجی )5931محمدی )

ای در دسنیابی به اهداف ترسیمی ملی و توسعه ملی در ایران نامنوازن بوده و نظام مدیریت منطقه

های ژئوپلینیک، تا از ظرفیت شدهاین ناکارآمدی موجب  ای  به دالیل منعدد ناکارآمد است.منطقه

 ؛گیری الزم انجام نگیردی بهبود یا ت ییر وضعیت این مناطق بهرهمنابع انسانی، طبیعی و اقلیمی برا

که پیامدهای چنین  شودهای بنیادینی مانند تخریب محیط زیست در این مناطق پدیدار چالش

ها، نیروهای انسانی ماهر، گسنرش فقر، مهاجرت و تداوم خروج سرمایه ،وضعینی از یک سو

که  استتمرکز بروت و قدرت و رفاه در مناطق مرکزی  ،بیکاری در پیرامون و از سوی دیگر



 89  ای الگوهای ساخت مرکز و روندهای توسعه منطقه

های که یکی از نشانه ؛ای یا توسعه نامنوازن در سطح ملی را ایجاد کرده استزمینه نابرابری منطقه

 . استنشینی گسنرده ناشی از مهاجرت از پیرامون در شهرهای بزرگ مرکز آن حاشیه

یابد که مناطق محروم نی اهمیت میهای توسعه زمااین موضوع به لحاظ سیاسنگذاری

های شناخنی نیز بیشنر شامل گروهلمدتاً در مناطق راهبردی مرزی قرار گرفنه و به لحاظ جامعه

قومی و مذهبی هسنند. در پاسخ به این سوا  که چرا در هفت دهة گذشنه طیف وسیعی از 

ای  را در کشور فراهم قهها، زمینه توسعه  و تعاد  منطگذاریهای توسعه و سرمایهبرنامه

دالیل، لوامل و  ،های منفاوتی داده شده است. پژوهشگران ارشد یادشدهنکرده، پاسخ

گیری و سیاسنگذاری در هایی مانند ضعف در ساخنار و اسناد قانونی، الگوی نظام تصمیمزمینه

ریت، ریزی و مدیهای نظام مدیرینی مناطق، ساخنار و ابزارهای برنامهکشور، ویژگی

فرهنگی، میزان و چگونگی  -گرایانه توسعه، مخنصات فضا و محیط سیاسیرویکردهای تقلیل

های رشد و توسعه، های لمرانی، محنوای برنامهتأمین منابع برای اجرا و تحقق اهداف برنامه

های های آمایش سرزمین با برنامهیافنهمیان ارتباط  نبودفقر مطالعات جامع آمایش سرزمین، 

ای توجهی به ابعاد توسعة پایدار منطقهرانی، ناکارآمدی و فقدان سازوکارهای مشارکنی و بیلم

ای  های توسعه ملی و تداوم نابرابری یا لدم تعاد  منطقهلنوان دالیل مهم ناکارآمدی برنامهرا به

اند. هدف اصلی این نوشنه توجه به رویکرد و ایدة دیگری در تحلیل در کشور معرفی کرده

 .  استای توسعه نامنوازن ملی و منطقه

 

 شناختیچارچوب روشالف. 
های ارزشمند للمی های یادشده و یافنهنگارنده به نقش و تأبیر معین هر یک از مؤلفه

ن ملی اذلان دارد، ولی بر این پژوهشگران ارشد کشورمان در تکوین و اسنمرار توسعه نامنواز

ایده اصلی تأکید دارد که بیشنر یا حنی همة این لوامل و دالیل مورد توجه، معلو  و پیامد 

لامل یا  ترینمهمبدین معنی که  ؛لامل ساخناری دیگری در تاریخ معاصر ایران بوده است

الگوی ساخت »ایران به ای در ها و پایداری لدم تعاد  منطقهبنیان اصلی پدیداری نابرابری

سازی پسامشروطه و ظهور نظام به الگوی خاص دولت ،گردد. به لبارتی دیگربرمی« مرکز

که برای رهایی از  استسیاسی و بوورکراتیک کامالً منمرکز و سپس خودکامه مرتبط 
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ها و دسنیابی به اقندار سیاسی در گذار از نظام آشفنه دولت قاجار شکل گرفت و پراکندگی

تأسیس و ملنی  یقجری، نظم سیاسی نوین 5ضروری بود بر خاکسنر نظم و نظام پدرساالری

گیری لدم های اصلی شکلپژوهش حاضر بنیان ،یکپارچه و یکدست ایجاد شود. در واقع

ژئوپلینیکی یا  -مدیرینی، اقلیمی -ای در ایران را نه اقنصادیهای توسعه منطقه  و نابرابریتعاد

در فرایند تکوین و چگونگی ساخت مرکز یا اقندار سیاسی ملی و »اجنمالی، بلکه  -فرهنگی

 داند. می« ای مننج از آننظام حکمرانی منطقه

که  استامنینی  -ها و لللی سیاسیزمینهتوسعه ملی نامنوازن بیشنر محصو   ،به بیان دیگر

 -ای از تعامالت سیاسیگیری ساخنار ویژهدر فرایند نوسازی سیاسی و اقنصادی موجب شکل

شده است. از این منظر، پدیداری و پایداری « پیرامون-مرکز»بوروکراتیک در چارچوب 

لت پسا مشروطه دارد سویه ساخت و تکوین دوریشه در الگوی یک« ای نامنوازنتوسعه منطقه»

آغاز، در دورة پهلوی تثبیت و پس از انقالب اسالمی بنا  5133اسفند  9که پس از کودتای 

توسعه  مخنلفهای . بر همین مبناست که برنامهیافتامنینی تداوم  -مالحظات سیاسی

، های مخنلف در دو دورة پهلوی و جمهوری اسالمیاجنمالی یا لمرانی با پارادایم -اقنصادی

ای نداده ای به بحران نابرابری میان مرکز و پیرامون و لدم تعاد  منطقههنوز پاسخ شایسنه

های است و با توجه به مطالعات و مشاهدات میدانی در اکثر مناطق پیرامونی به ویژه اسنان

 ای نیز وجود ندارد. انداز امیدوارکنندهمرزی، چشم

و  1«ساخت مرکز»پژوهش حاضر با ابننا بر مبانی مفهومی و فکری رهیافت  اساس،بر این 

پردازان نوسازی سیاسی مانند آیزنشناد، های موبر بر تکوین ساخت مرکز که توسط نظریهمؤلفه

های منفاوت موبر بر تکوین الگوی ها و مولفهزمینه .5مطرح شده، سعی دارد ابندا  9بندیکس و رُکان

پیرامون در گذار از  -نقش نوع تعامل مرکز .1و اقندار سیاسی جدید و سپس خاصی از مرکز 

فهم پدیداری کیفیت خاصی از  .9اجنمالی به نظم جدید در ایران را برای  -های سیاسیپراکندگی

« پیرامون -مرکز»اقنصادی دولت مرکزی و مناطق کشور را که به الگوی مناسبات  -روابط سیاسی

                                                                                                   
1. Patrimonialism  

الملل در است که در سطح روابط بین The Core- Periphery« مرکزت پیرامون». این رهیافت و رویکرد برگرفنه از نظریة 1

 قالب نظریات وابسنگی یا توسعة وابسنه و درسطح داخلی در چارچوب نظریات نوسازی سیاسی مطرح شده است. 

3. Eisenstaedt. S. & Rokkan. S 
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ها و بازیگران ساخت زمینه»هایی مانند ابندا تأبیر مؤلفه ،. در این چارچوبدکنانجامیده، تحلیل 

موبر « لاملیت روندهای دگرگونی»و « های نخبگان حاکماهداف بنیادین و ماهیت سیاست»، «مرکز

 ،فریدمن« پیرامون-مرکز»گیری از نظریة گیرد و سپس با بهرهبر ساخت مرکز مورد توجه قرار می

گیری بر تکوین الگوی خاصی از توسعة ملی و نیز شکل« الگوی ساخت مرکز»مدهای تأبیر و پیا

 . کندمیای در ایران را تبیین ساخنار و نظام خاصی از الگوی نظام مدیریت و توسعه منطقه

پژوهش پاسخ به این پرسش است که چه ارتباطی بین این هدف بنیادین  ،در این چارچوب

کیفیت ساخت مرکز که  ،ای وجود دارد. به لبارتی دیگرمنطقهالگوی ساخت مرکز و توسعه 

الگوی معینی از اقندار سیاسی و مناسبات بوروکراتیک بین مرکز سیاسی و مناطق پیرامونی را 

به این  مقالهفرضیه  ،ای دارد؟ در پاسخکند، در بلندمدت چه تأبیری بر توسعه منطقهایجاب می

 نداشنننقشکه ساخت اقندارگرایانه و غیرتعاملی مرکز و  شده استبندی صورت مفهوم

موجب پدیداری الگوی توسعة ملی نامنوازن و نظام مدیریت  ،پیرامون در این فرایند تکوین

های مناسبات گیری بنیانشکل ،پیامد آن ترینمهمکه  شودفاقد اخنیارات و منابع می ایمنطقه

 در کشور بوده است.« پیرامون-کزموقعیت مر»کامالً نابرابر و پدیداری 

« کاویپس»و راهبرد پژوهشی « تبیین نظری قیاسی»از روش  مقاله، این شناسیاز نظر روش

رویکرد مقاله برای  ،گیرد. همچنینبرای تحلیل مکانیزم های للیی موبر بر من یر وابسنه بهره می

شناسی در ایران، جامعه «ایتوسعه منطقه»و « الگوی ساخت مرکز»تبیین روابط دو من یر 

های نظری به بررسی مبانی مفهومی و سازه مقالهبخش او   ،. در این چارچوباستتاریخی 

های موبر و پردازد و بخش دوم، مؤلفهمی« پیرامون -مرکز»و نظریه « منطقه»، «ساخت مرکز»

ران را شناخنی چگونگی تکوین ساخت مرکز یا دولت مدرن در ایروندهای تاریخی و جامعه

و در وارسی و آزمون فرضیة پژوهش، تأبیر الگوی خاصی از ساخت مرکز و  کردهتحلیل 

 . مشخص شده استای ای و توسعه منطقهحکمرانی ملی بر تکوین نظام مدیریت منطقه
 

 مبانی نظری پژوهش  ب.
مرکز و »نظریة  شامل های تئوریک تحقیقمفاهیم پژوهش و سازه ترینمهمدر این بخش، 

 .شودبررسی می«  پیرامون -مرکز»و « ایمنطقه و نظام مدیریت منطقه»، «الگوهای ساخت مرکز
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های مفهومی و تحلیلی دو گونة اصلی ساخت مرکز و نیز ابندا بنیان که هدف اصلی این است

ومی و مفه از نظرای معرفی شود تا بنوان های مدیریت منطقهگیری دو الگوی خاص نظامشکل

هدف  ،. در مرحله دومکردرا مشخص « ایتوسعه منطقه»و « الگوی ساخت مرکز»نظری نسبت 

ارزیابی مشخصی از روندها، منطق، بازیگران و  ،نظریسنجی این است که بر مبنای این نسبت

 . شودای در ایران ارائه و پیامدهای آن برای توسعه منطقه« ساخت مرکز»اهداف بنیادین 

 

 «های مؤثر بر ساخت مرکزمرکز و مؤلفه»شناسی مفهوم. 6
پردازان توسعه مانند بندیکس، آیزنشناد و رُکان، حرکت از پراکندگی سیاسی و بسیاری از نظریه

را ویژگی مشنرک تمامی « مرکز»اجنمالی به نولی تمرکز و اقندار سیاسی و دسنیابی به 

به اسنقرار نهادها یا  ،نند. ایجاد چنین مرکزیداروندهای نوسازی سیاسی در جوامع معاصر می

شود که هدف آنها تضمین سازمان کلی یک جامعه مسنقل در محدوده هایی مننهی میارزش

هماهنگی نادر حالی که این جامعه قبالً شاهد تفرقه شدید قدرت و  است؛سرزمینی مشخص 

 ,.Eisenstaedt. S. Rokkan. S ،514-515: 5939بدیع، بین اجزاء منشکله خود بوده است )

مفهوم و نظریه ساخت مرکز با طرح برخی سواالت مشخص در مورد روند توسعه و  (.1973

 کند؛ تکوین دولت مدرن، پژوهش حاضر را در چند جهت اساسی هدایت می

اند؟ و این روند جوامع معاصر به واسطة چه لواملی و چگونه به یک مرکز دست یافنه -

تواند به ای میدر نوسازی سیاسی چه چیزهایی در توسعه منطقهو مسیر خاص جوامع 

 ما بیاموزد؟

یا کیفیت تکوین یا ساخت این مرکز بر کارکردهای جامعه و نظام سیاسی « چگونگی» -

 پیرامون چه تأبیری داشنه است؟ -و ماهیت مناسبات مرکز

ننی مرکز و الگو و فرایند تکوین مرکز چه تأبیری در تجدید سازماندهی نهادهای س -

گیری مقاومت پیرامون چه نقشی در شکل ،های آنها و همچنینپیرامون و تحو  ارزش

 و منازلات نوپدید داشنه است؟

شرایط لینی و روند تحقق ساخت مرکز چه بوده است؟ کارگزارانی که آن را سازمان داده  -

 اند؟ز را شکل دادهها و با چه اهدافی مرکاند، کیسنند؟ به چه وسیله و از طریق چه سیاست



 06  ای الگوهای ساخت مرکز و روندهای توسعه منطقه

دهد تا ابعاد مهم نوسازی سیاسی در جوامع تالش برای پاسخ به این سواالت امکان می

ها، لوامل و مقنضیات خاصی که ورود به مخنلف از جمله ایران درک شود و به شرایط، زمینه

و  زنندتمرکز سیاسی یا فرایندهای ظهور اقندار سیاسی نوین را در یک جامعه خاص رقم می

نیز پیامدهای چگونگی پدیداری و روندهای خاص ساخت مرکز آگاهی حاصل شود. این 

پاسخ دهد. قبل  ،آیدهایی که در ادامه میاین سواالت را در چارچوب مولفه کندنظریه سعی می

از ورود به لناصر مفهومی و تحلیلی نظریه ساخت مرکز، ضروری است به تعریف مورد نظر 

های نوسازی سیاسی که توسط اشنین رُکان در چارچوب نظریه« مرکز ساخت»این پژوهش از 

فرایندی از نوسازی سیاسی در « تجلی نهادی»ساخت مرکز  ،به نظر رکان .ارائه شده، بپردازیم

ننیجة کنش منقابلی است »جوامع در حا  گذار به دولت مدرن بوده و این نوع نوسازی سیاسی 

مون و بطن جامعه و پاسخ پیرامون به این مداخله صورت که بین الما  نفوذ مرکز در پیرا

تحقق  -در مرکز و پیرامون-کل این روند از طریق بازسازی ساخنارهای سننی  .گیردمی

 .(515: 5939 )بدیع،« یابدمی

 ،در این چارچوب مفهومی و بر مبنای رویکرد نوسازی سیاسی رُکان، ساخت مرکز

 ؛شودرقابت یا کنش منقابل بین مرکز و پیرامون تلقی میتعاملی و توأم با  یفرایند ،نخست

ساخت آمرانه »ها، اهداف و منطق بازیگران مرکزگرا موجب پدیداری دو نوع الگوی ، زمینهدوم

سوم، الگوهای خاص ساخت مرکز  ؛شودمی« مرکز»در فرایند تکوین یا بازسازی « یا دمکراتیک

نوین شده یا زمینه بازسازی مناسبات نوین، های یا موجب تشدید منازلات و ظهور چالش

و در نهایت  کندمدیریت و حل اخنالفات از طریق گذار به بنیادهای دولت مدرن را فراهم می

اینکه این سه فرایند و ویژگی ساخت مرکز موجب تکوین اهداف منفاوتی از توسعه ملی 

ای را تحت ای توسعه منطقهکه تمام فراینده شودمحور میمحور، رشدمحور یا مشارکتامنیت

  .آیدهای چندگانه ساخت مرکز در ادامه میها و مؤلفهدهد؛ ویژگیتأبیر قرار می

 

 . روندهای آمرانه یا تعاملی در ساخت مرکز6-6

نوسازی ساخنار اقندار سننی و گذار به دولت ملی مسنلزم رقابت و « ساخت مرکز»در نظریة 

؛ نخست، پدیداری ساخنار سیاسی منمرکز که همراه استناپذیر پدیداری چهار روند تفکیک
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. دوم، نفوذ تدریجی مرکز در استبا ظهور هویت سیاسی جدید و هژمونی سیاسی فراگیر 

لنوان تنها مرجع قدرت مشروع و توان ایجاد بهپیرامون و تکوین سازوکارهای نظم و نظارت 

ها و نمادهای نوین. سوم، تجدید سازمان پیرامون ها، ارزشها، برنامهوفاداری ملی به سیاست

ساز مرکز در های یکپارچههای اجنمالی پیرامون به سیاستدنبا  واکنش احزاب و جنبشکه به

قدرت یا تالش برای حضور در نظام  قالب النراض، مقاومت یا تقاضا برای مشارکت در

و دسنیابی به نوسازی « ساخت مرکز» ،چهارم و شرط مهم آخر .شودسیاسنگذاری نمایان می

گری سیاسی، مشارکت نهادهای مرجع سننی یا جدید پیرامون در نظم سیاسی جدید و میانجی

. بر این استازی آنها بین هژمونی در حا  تکوین و جامعه )پیرامون( در معرض نفوذ و بازس

شود، بلکه روند ساخت مرکز یا تمرکز سیاسی صرفاً به ایجاد اقندار مرکزی محدود نمی اساس،

همراهی و مشارکت پیرامون در این فرایند شرط توفیق نظم و اقندار سیاسی برخاسنه از 

سازی از رویکرد اندیشمندانی که نو بنابراین،. استهای پیشین و تکوین دولت ملی پراکندگی

پنداری مرکز با تجدد سیاسی و ، یکسانکنندسیاسی را در چارچوب ساخت مرکز تحلیل می

گرایی، چالش و مانع ذهنی و فکری دولت مدرن و نیز منرادف دانسنن پیرامون با سنت و محلی

 .(515-519: 5939 )بدیع، استبنیادینی در تکوین ساخت مرکز 

برخی پژوهشگران، تفاوت بنیادین ساخت مرکز در دنیای قدیم و جدید را  ،بر همین مبنا

و نهادهای حاشیه در ساخنار « پیرامون»میزان مشارکت، حضور و همدلی و تابیرگذاری 

های اند. آنها مشخصه اصلی دولتگیری قدرت مرکزی دانسنهسیاسنگذاری و فرایندهای تصمیم

های تابعه و فقدان ها و سرزمینرا انفعا  پیرامون یا ایالتامپراطوری یا خالفت در دنیای قدیم 

در دولت پیشامدرن نه تنها پیرامون در  ،اند. طبق این رویکردهرگونه نهاد مسنقل در آنها دانسنه

مقابل قدرت مرکزی هیچ سازمان خاصی نداشنه و در ابراز مطالبات و دلاوی منفعل بوده، بلکه 

 گونه مشارکنی نداشنه است.ادهای سیاسی مرکزی هم هیچبخشی به نهحنی در مشرولیت

، رُکان با تاکید بر ضرورت توجه به چنین فرایندهای (. بر این اساس515-519: 5939)بدیع،

کنش منقابل بین »را « توسعه سیاسی»و  «مرکز ساخت»دیالکنیکی، روندهای رقیب و تعاملی، 

و پدیداری مناسباتی تعاملی و « به این مداخله الما  نفوذ مرکز در بطن جامعه و پاسخ پیرامون

 . (Eisenstaedt. S. Rokkan. S., 1973: 14) کندافزا بین بازیگران پاینخت و مناطق تحلیل میهم
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 ها و بازیگران رقیب؛ مقتضیات تاریخی توسعه یا ترجیحات نخبگان. زمینه6-6

های سیاسی با است که نظام گر ایننگاهی به روندهای نوسازی سیاسی جوامع مخنلف بیان

 ،کلیبندی اند که در جمعهای گوناگونی ساخت مرکز را تجربه کردهها، لوامل و به شیوهزمینه

؛ در کردتوان به دو دسنه تفکیک ها و لوامل تمرکزگرایی یا ساخت اقندار مرکزی را میزمینه

تجاری است و به نظر  تاریخی، گسنرش اقنصاد از نظرالگوی نخست، اولین زمینه و لامل 

های ارتباطی و بازارها، این نوع توسعه و ترقی، در حمایت از گسنرش راه ،نوربرت الیاس

بخش، نظم نوین صنعنی ضرب سکه، حفاظت از محصوالت تولیدی و بسیاری از تدابیر سامان

 یظهور اقندارهای جدید نه تنها مقنضی . این روندها و دادهکردناپذیر میو تجاری را اجنناب

مرکزی بود، بلکه ایجاد شبکه ارتباطی، روابط درونی و مبادالت اطاللات از مرکز به پیرامون و 

 .(511: 5939 )بدیع، کردبالعکس را الزامی می

های تمرکزگرایی نه ناشی از فشار مقنضیات، منافع، منطق و در الگوی دوم، ضرورت

 استز اراده و ادراک نخبگان یا گروه معدودی الزامات تجاری و رشد اقنصادی، بلکه ناشی ا

که تصمیم آنها نه در پاسخ به روندهای نوین تجاری و صنعنی، بلکه با هدف تسهیل اسنقرار 

 ،شود. همچنینها آغاز میصنعنی و نظم سیاسی مورد نیاز این زیرساخت یزیربناهای اقنصاد

وه حاکم به فشارهای بیرونی و حرکت به سمت مرکز قدرتمند ممکن است ناشی از واکنش گر

های امنینی ناشی از . البنه تهدیدات و چالشهای رقیب همجوار باشدتهدیدات دولت

های تواند از زمینههای منفاوت قومی و مذهبی نیز میهای سیاسی و سرزمینی گروهواگرایی

فروپاشی مهم حرکت نخبگان حاکم به سمت ایجاد دولت مقندر منمرکز برای پیشگیری از 

دو نوع آرمانی ساخت سیاسی منمرکز یا مشارکنی در  ،اجنمالی یا سرزمینی باشد. بدین ترتیب

های اجنمالی و اقنصادی ناشی مقابل هم وجود دارد؛ ساخت مشارکنی به الزامات و ضرورت

دهد و الگوی ساخت منمرکز از اسنراتژی از فرایندهای نوسازی اقنصادی و اجنمالی پاسخ می

گیرد که این دو ند و آگاهانه یا ادراکات امنینی شمار اندکی از نخبگان رهبر سرچشمه میهدفم

و « اقنصادی -ها و فشارهای اجنمالیزمینه»روند در ادبیات توسعه در چارچوب دو مقولة 

  شوند.تحلیل می« ابنکار فنی نخبگان»
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فرایند ساخت مرکز، پیامدهای  ها دردر فرایند نوسازی و تجربه اکثر جوامع، این تفاوت زمینه

ابنکار »به این معنی که در الگوی  ؛داشنه استپی ای در لملی منعددی برای توسعه ملی و منطقه

های اند، از گروهطبقه سیاسی روشنفکر یا نظامیان که لموماً در خارج آموزش دیده« نخبگان

این  ،فاصله دارند. به همین دلیلاجنمالی، نیروهای سننی و نخبگان جدید اقنصادی در جامعه خود 

در احراز پذیرش ویژه تجدد و به-طبقه در حفظ انسجام اجنمالی، همسازی و ترکیب سنت

شوند. این لنوان دارندگان اقندار مشروع در جامعه با مشکالت زیادی روبرو میاجنمالی خود به

های این قدرت و اجبار و الزام نخبگان در پی حفظ خود در حلقه قدرت دولنی و تکمیل نقش

  .(591: 5939 )بدیع،های جامعه به پذیرش سلطه جهان سیاست در مرکز هسنند دیگر بخش

ورود تدریجی بورژوازی صنعنی به قدرت و جرگه سیاسنمداران سبب شد تا بالعکس، 

مقبولیت یافنه ای مؤبر در جامعه پایگاه، نقش، منزلت، النماد و های سیاسی بنوانند به گونهنظام

این فرایند  ،مند شوند. به لالوهاز مشارکت مردمی و نخبگان اجنمالی بهره ،و از همان آغاز

امکان داد تا روندهای دگرگونی سیاسی و دگرگونی اقنصادی به هم گره خورده و زمینه تعیین 

در  های لام توسعه اجنمالی فراهم آید و ارتباط دولت مرکزی و مناطق پیرامونیسیاست

 .(1-19: 5931 فرایندی بلندمدت به صورت تعاملی و رقابنی سامان یابد )برینگنون مور،

 

 . مقاومت پیرامون و چیستی پاسخ مرکز 6-6

تکوین اقندار مرکز در جوامع در حا  گذار به ویژه با ساخت اجنمالی منکثر، با هدف  هرچند

گیرد، ولی الزامات یکپارچه و نظم سیاسی مدرن انجام می دسنیابی به انسجام اجنمالی، ملت

شود، مسائل، ارزیابی می« تکنولوژی سیاسی جدید»کارکردی و ساخناری این اقندار که به مثابة 

و منازلات جدیدی را به ویژه در جوامعی که ساخت مرکز محصو  ارادة سیاسی ها چالش

انگیزد. این تکنولوژی سیاسی )ساخت جدید( از یک ، برمیاستالیگارشی سیاسی و نظامی 

بوروکراتیک، بازسازی  -ساز لقالنیت سیاسیکارگزار ت ییرات اجنمالی گسنرده، زمینه ،سو

و از  استهای کالن توسعه ها و برنامهی و اجرای سیاستسازمان نظام مدیرینی سنت، طراح

های اجنمالی به دسنیابی به این اهداف، نیازمند کسب وفاداری و النماد تمام گروه ،سوی دیگر

های مدرن، یابی مدرن و فراسننی از طریق مکانیزمهای آن، مشرولیتدولت مرکزی و سیاست
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های توزیع مجدد منابع در چارچوب سیاسنگذاریها و نمایندگی شهروندان و مشارکت گروه

ها و ساخنارهای اقندار نو بایسنی در راسنای گیریجهت ،. بر این مبناستگرامشارکنی توسعه

نظم و  ،ها و الزامات دولت مدرن، دمکراتیک، لادالنه و فراگیر باشد. در غیر این صورتبنیان

از مقاومت  ناشیکه لمدتاً  شودمی همراهها و منازلاتی نظام سیاسی نوین با چالش

های های اجنمالی پیرامون و در حاشیه در پاسخ به دگرگونیساخنارهای سننی و واکنش گروه

   .(595-591: 5939 )بدیع، استآور مرکز اجباری و الزام

اند که برخی اندیشمندان مانند کلیفورد گیرتز و لئونارد بایندر نشان داده ،در این چارچوب

تواند به اهداف خود تکنولوژی سیاسی جدید به شرطی در جوامع چندفرهنگی و چندقومی می

لذا به  .های سننی موجود مورد تعریف و اسنفاده مجدد قرار گیرددست یابد که نهادها و ارزش

ساخنارهای سیاسی منمرکز جدید در ارتباط و کیفیت پیوند با نهادهای سننی  ،النقاد آنها

آنها توسل به سنت  این اساس،. بر استل درک به نوگرا و در حا  نوسازی قاخاص هر جامع

تازی های سننی( را راهبرد پیرامون برای مقاومت در برابر یکه)مذهب، قومیت و دیگر ارزش

دانند و مصالحة مرکز با ساخنارهای قدرت محلی و مرکز یا رهایی از نهادهای سیاسی مرکز می

یابی و هم زمینه نفوذ مرکز را تواند موجب مشرولیتری آنها، هم میگگیری از میانجیبهره

در شرایطی که  ،در غیر این صورت (.Binder L., 1966 ؛594-590: 5939 بدیع،) کندفراهم 

ریزی و سیاسنگذاری، توزیع منابع و دادن پیرامون در نظام برنامهمرکز حاضر به مشارکت

پایان در های تکوین منازلات بیالما  قدرت نباشد، زمینهگیری از نخبگان محلی برای بهره

خودمخناری یا حق تعیین سرنوشت و در  برایهای سیاسی، مذهبی و قومی قالب جنبش

گیرد که در ها شکل میسازی این النراضات و حرکتتوسل مرکز به سرکوب و امنینی ،مقابل

شارکنی و غیردمکراتیک و نیز توسعه ای غیرمگیری نظام مدیریت منطقهبلندمدت زمینه شکل

 .  شودای نابرابر و نامنوازن بین مرکز و پیرامون میمنطقه

 

 ایتعادل منطقه ةلئ. اهداف توسعة ملی و مس6-6

های قدرت مرکزی نقش موبری در گیری نخبگان و سیاستها و نوع جهتترجیحات، اولویت

. اندیشمندانی مانند برور و نرونر کندپیرامونی ایفا میویژه مناطق روند توسعه جوامع نوظهور به
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؛ این کنندهای دولت مرکزی را ارزیابی بیر ماهیت سیاستأند تاهبا طرح چند سوا  سعی کرد

اهداف قدرت مرکزی در فرایند رشد و توسعه چیست؟ کارآمدی و رشد اقنصادی  ترینمهمکه 

امنینی ارجحیت دارد یا توسعه  -دار سیاسیاولویت دارد یا لدالت و مشارکت اجنمالی؟ اقن

سیاسی، اجنمالی و فرهنگی؟ چه تصویری از آینده توسعه مد نظر بوده و چه شده است؟ 

 ؛593: 5939بدیع،)آلنرناتیو یا الگوهای جایگزین توسعه و رشد یا اهداف ممکن دیگر کدامند؟ 

Brewer G., Brunner R., 1975 .) 

های سیاستی  نظامکه اندیشمند دیگری به نام ریگز معنقد است  ،در پاسخ به این سواالت

یابند که آنها را مجبور به اننخاب بتین  ای میدر هر سطحی از توسعه، خود را در برابر معادله

که  کندکارآمدی( می و تقسیم کارآمد یا توزیع منصفانه کاالهای سیاسی )رفاه، لدالت، آزادی

. تقستیم  کندهای این اننخاب را مشخص میگیریت و جهتالبنه الگوی ساخت مرکز، اولوی

در  ؛کارآمد منابع، شرایط مناسبی برای اجرا و تحقق اهداف رشد اقنصادی فتراهم متی آورد  

مشارکت همه متردم در امتور سیاستی و اقنصتادی را فتراهم       ةزمین ،حالی که توزیع منصفانه

های موجتود ستو    ها و داراییفرصت و نظام را به سمت روش تقسیم لادالنه منابع،  آورده

رویکرد  ،کند؛ یکیدو نوع سیاست را از هم تفکیک می ،دهد. ریگز بر اساس این برداشتمی

سیاستت   ،دهتد و دیگتری  چپ که لدالت و برخورداری اکثریت را بر سودآوری ترجیح می

لدالت های خاص را بر راست که منطق سودآوری و کارآمدی و برخورداری اقلیت یا طیف

الگتوی توستعه سیاستی مشتارکنی یتا       ،شمارد. به النقاد اندیشمندانی مانند رکتان مرجح می

ها یعنی لدالت و کتارایی  تواند در بلندمدت با اهداف بنیادین دولتساخت تعاملی مرکز می

دو سیاستت   ،بترای نفتوذ مرکتز در پیرامتون     ،افزایی داشنه باشد. بر این مبنتا همخوانی و هم

توانتد ننتایج و   محتور وجتود دارد و هرکتدام متی    جامعته /سودمحور یا لتدالت /ددوگانه رش

ای در پتی داشتنه   توسعه، لدالت اجنمالی و تعاد  و توازن منطقته  از نظرپیامدهای منفاوتی 

توان در جتدو  زیتر ترستیم    های تکوین دو الگوی ساخت مرکز را میباشد. تفاوت ویژگی

 .کرد
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 دو الگوی ساخت مرکزهای . عناصر و مؤلفه6جدول 

 الگوی ساخت مرکز
 

 هالفهؤعناصر و م
 ساخت مشارکتی و دمکراتیک ساخت آمرانه و اقتدارگرا

 هایها و ضرورتزمینه

 تکوین اقتدار و مرکز

 سیاسی -های امنیتیزمینه

 داخلی و تهدیدات خارجی

 ها و الزامات رشدضرورت

 و توسعه اقتصادی و صنعتی

 هویت بازیگران اصلی
 نظامی و -نخبگان سیاسی

 های ایدئولوژیک )ناسیونالیستی و ...(جریان

 نخبگان اقتصادی، نهادها

 های اجتماعیو گروه

 روش و منطق ایجاد

 وفاداری ملی

 همبستگی مکانیکی مبتنی بر

 اجبار و سرکوب

 اجماع سیاسی، وفاق

 جمعی و همبستگی ارگانیک

 هدف و رویکرد

 های توسعهاصلی برنامه

 امنیت و اقتدار سیاسی، کارآمدی تحقق

 های اقتصادی صنعتیدر توسعه زیرساخت

 مشارکت، آزادی و عدالت اجتماعی

 ماهیت منازعات

 پیرامون-بین مرکز

 امنیتی و منازعات -تعارضات هویتی

 مدرنیسم-گراییهای سنتمبتنی بر ارزش

 پیرامون-تعارضات بوروکراتیک و اختالف مرکز

 منافعدر عرصه سیاست ها و 

 الگوی سیاستگذاری

 گیریو نظام تصمیم

 گیری متمرکز و عدمنظام تصمیم

 مشارکت یا حضور نامؤثر پیرامون

 سیاستگذاری مشارکتی و نقش

 گیریموثر پیرامون در تصمیم

 سازمان پیرامون

 در فرایند ساخت مرکز

 هایتضعیف اختیارات و  حذف گروه

 های اجتماعی و صنفیمرجع و سرکوب جنبش

 تجدید سازمان در قالب تکوین نهادهای

 حکمرانی محلی و نهادهای مشارکتی

 مبانی اجتماعی

 و حقوقی مشروعیت

 مشروعیت اجتماعی و حقوقی اقتدار مرکز پایگاه اجتماعی و حقوقی ضعیف دولت مرکزی

 

 ای . الگوی ساخت مرکز و نظام مدیریت منطقه6
آمده، مفروض  5ساخت مرکز که در جدو  شماره دوگانه  هایبر مبنای مخنصات و مؤلفه

الگوی نظام مدیریت »، «الگوی ساخت مرکز»پژوهش حاضر این است که بین سه من یر 

ارتباطی ساخناری و ارگانیک وجود دارد. به لبارتی « ایروندهای توسعه منطقه»و « ایمنطقه

ای ظام مدیریت منطقهدر سطح ساخنار ملی و نظام حقوقی و رژیم سیاسی، الگوی ن ،دیگر

و مقنضیات توسعه  است)اقندارگرا یا مشارکنی( به طور لمیقی وابسنه به الگوی ساخت مرکز 

ای قرار ای نیز به شدت تحت تأبیر ساخنار حکمرانی محلی یا نظام مدیریت منطقهمنطقه

ای طقهحکمرانی محلی من یر و مکانیزم واسطی است که سرنوشت توسعه من ،گیرد. در واقعمی



 99تابستان 55شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   66

، در این بخش از مقاله ،زند. با این مفروضرا در درون الگوی خاصی از ساخت مرکز رقم می

ای ای و نهایناً الگوهای نظام مدیریت منطقهمفهوم منطقه، رویکردهای سیاسنگذاری منطقه

 شود.بررسی می

 

 مفهوم منطقه؛ عناصر و معیارها  . 6-6

های فضا، هایی که از منطقه ارائه شده، معطوف به واژهتعریفدر درون مرزهای ملی بیشنر 

تا  5314های مشنرک، وحدت، همگنی و پویایی هسنند. در تعاریفی که از دهة مقیاس، ویژگی

یافنه )اولیویه دولفوس(، فضایی از منطقه ارائه شده بر مخنصاتی مانند فضایی سازمان 1450

قلمرو دارای هویت منمایز )معصومی اشکوری(، فضایی  منمایز از سایر فضاها )بوژوگارنیه(،

ریزی )ریچاردسون(، موجودیت لینی و ذهنی )وست(، سرزمینی قراردادی، کارکردی و برنامه

های مشنرک )غالمحسین مجنهدزاده(، قلمرو واقعی و قلمرو قراردادی )سازمان برنامه با ویژگی

)کریم حسین زاده دلیر( تاکید شده است و بودجه(، فضای مشنرک و همگن انسانی و طبیعی 

 .(0-1: 5931)زیاری و محمدی، 

است  5ای، قلمرو فضایی پویاییریزی توسعة منطقهمنظور از منطقه در برنامه ،در مجموع

ها، ابزارها، ساخنار نهادی، های محیطی، ظرفیتکه مرزهای آن بر اساس ترکیبی از ویژگی

شود. هدف امروز های زیسنی مشخص میفرهنگی و شیوهریزی و پذیرش تنوع اهداف برنامه

ایجاد مناطق و اجنمالات محلی پایدار، پویا، خال  و پیشگام در  ،ایریزی منطقهبرنامه

نسلی است. من یرها و معیارهای مننولی های مادی و فرهنگی بیننگهداشت و ارتقای سرمایه

       لبارتند از از آنها شود که برخیده میبرای شناسایی مناطق و تعیین حدود آنها به کار بر

درآمد سرانه، تولید صنعنی و  شامل اقنصاد .1 ؛خاک، بارش و اقلیم شامل ج رافیا .5

های سیاسی )زیاری زبان، قومیت، مذهب و گرایش شامل اجنمالی -فرهنگی .9 ؛افزودهارزش

 .(0-1: 5931و محمدی، 

 

                                                                                                   
 Gallent, N., Kim, K.S, 2001: 233-243 به:  برای آگاهی بیشنر مراجعه شود .5
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 ایالگوهای نظام مدیریت منطقه .6-6

های منمرکز از جمله ایران پس از تجارب اکثر کشورها در گذار از اقندار سننی به دولت

ها و الگوی حقوقی دولت -دهد که ارتباط وبیقی بین ماهیت ساخنار سیاسیمشروطه نشان می

ای وجود دارد و طبعاً الگوی حکمرانی محلی به های مدیریت منطقهحکمرانی محلی یا نظام

. کندای را تعیین میمؤبری نظام سیاسنگذاری و راهبردهای توسعه منطقهطور مسنقیم و 

ای آمده، راهبرد و رویکرد مشارکنی در نظام سیاسنگذاری منطقه 5در جدو  شماره  گونههمان

های و در نظام استمیسر « ساخت  مرکز»صرفاً در چارچوب الگوی دمکراتیک و مشارکنی 

آفرینی سویه از باال امکان نقشمراتبی و صرفاً یکهای سلسلهلمنمرکز و اقندارگرا، دسنورالعم

ای را در تدوین و تنظیم های مرجع منطقهنهادها، نخبگان، بخش خصوصی فعا  و گروه

درک  ،. از این روکندای  میسر و ممکن نمیهای محلی و منطقهها و برنامهها، اولویتسیاست

ریزی و سیاسنگذاری و تأبیر آن بر نظام برنامه ایمخنصات ساخنار نظام مدیریت منطقه

ای  توسعه منطقه اهای اکثر مطالعات مرتبط بای اهمیت خاصی در این پژوهش دارد. یافنهمنطقه

ای  به طور کاملی تحت تأبیر ساخنار گر آن است که الگوها و فرایندهای توسعه منطقهنیز بیان

 قرار دارد.ای مشارکنی یا هرمی نظام مدیریت منطقه

هتای  ای، تتدوین دستنورالعمل  ریزی منطقهدر مکاتب جدید برای نظام برنامه ،بر همین مبنا

ای و تتدوین  های منطقته ای، تشکیل پارلمانهای توسعه منطقهای، ایجاد بنگاهریزی منطقهبرنامه

گتتذاری، توستتعه پایتتدار و ای بتته منظتتور یکپتتارچگی در سیاستتتراهبردهتتای فضتتایی منطقتته

ای مورد توجه قرار گرفنه است. با افتزایش حیطتة اخنیتارات و صتالحیت     پذیری منطقهرقابت

ای با ای توسط حکومت مرکزی، این مجالس سریعاً به لرصة تدوین اسناد منطقهمجالس منطقه

های خود تبدیل شدند و حکومت، آنها را بته ارگتان اصتلی بزرگنترین نهتاد      اتکا بر صالحیت

حیطة صالحیت این مجالس بته   . همچنین،ای تبدیل کردهای توسعة منطقهبنگاهای یعنی منطقه

ای و اشتن ا ، مستکن، ورزش و فرهنت     های حرفههایی مانند توسعة اقنصادی، مهارتلرصه

هتا و مخنصتات   ویژگی 1جدو  شماره  .(919-910: 5930تسری و گسنرش یافت )کالننری، 

دهد کته کته محصتو  دو    کزگرا و مشارکنی را نشان میای تمرهای نظام مدیریت منطقهالگوی

 نوع الگوی ساخت قدرت اقندارگرا و دمکراتیک هسنند.
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 (6655پور و اسدی، )برکایالگوهای نظام مدیریت منطقه .6جدول 
 ایالگوهای مدیریت منطقه

  

 هایمؤلفه

 ای مدیریت منطقه

 اینظام مدیریت منطقه

 تمرکزگرا

 اینظام مدیریت منطقه

 مشارکتی

 بازیگران
 کنندگانتعداد بسیار محدود مشارکت -

 عوامل اجرایی اساساً دولتی )نماینده مرکز( -

 کنندگانتعداد زیاد مشارکت -

 آفرینی بخش خصوصی و عمومینقش -

 کارکردها )وظایف(
 فقدان مشاوره بین سطوح نظام سیاستگذاری -

 هابرنامهعدم همکاری در تنظیم سیاستها و  -

 ایمشاوره سطح ملی و منطقه -

 هاهمکاری در صورتبندی و اجرای سیاست -

 ساختار
 ساختاری با مرزهای بسته -

 عضویت غیرارادی -

 ساختاری با مرزهای بسیار باز -

 عضویت داوطلبانه )ارادی( -

 قرارهای تعامل

 مراتبی، رهبری از باالاقتدار سلسله -

 متضادتعامل خصمانه/ روابط  -

 برخوردهای بیشتر رسمی -

 شفافیت فقدانکاری و پنهان -

 مشاوره افقی/ تحرک درونی -

 روابط تعاونی)همکاری و تعامل( -

 برخوردهای بسیار غیررسمی -

 باز بودن و شفافیت -

 توزیع قدرت

 آزادی عمل باالی دولت از جامعه 

 تسلط دولت بر نظام سیاستگذاری و توزیع منابع 

 تأثیرگذاری گروههای دینفع در دولتعدم 

 عدم تعادل و همزیستی ارگانیگ بین بازیگران -

 آزادی عمل اندک دولت در برابر جامعه  -

 تسلط غیرمتصلب دولت -

 های ذینفع در دولتنفوذ پراکنده گروه -

 تعادل و همزیستی بین بازیگران   -

 

 ای  و الگوهای سیاستگذارینظام مدیریت منطقه .6-6

دهد، فرایندها، کارگزاران و الزامات سیاسنگذاری و نیز نشان می 1جدو  شماره  گونههمان

و چنین واقعینی  استای ای تحت تأبیر الگوی نظام مدیریت منطقهمنطقه ریزیهای برنامهمؤلفه

های بلندمدت توسعه ملی و سرنوشت توازن یا لدم تعاد  در توسعه روندها و لملکرد برنامه

ای، رهیافت در هر الگوی نظام مدیریت منطقه ،. به لبارتی دیگرکندای را مشخص میمنطقه

ابندا مفهوم و  این اساس،گیرد. بر معینی از سیاسنگذاری مورد توجه و در دسنورکار قرار می

ای و نظام ای و سپس ارتباط این امر با راهبرد توسعه منطقههای سیاسنگذاری منطقهرهیافت

 گیرد. ای مورد توجه قرار میمنطقه مدیریت
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عد مدیریت فضایی فرایندهای اقنصادی و ای به بُمفهومی، سیاسنگذاری منطقه از نظر

شود. ای مربوط میاجنمالی و مسئولیت دولت در قبا  هدایت رشد و توسعة منطقه

: 5933، ای است )صرافیهای بین منطقهای بیشنر منوجه برقراری تعاد سیاسنگذاری منطقه

اند (. سیاسنگذاری به دنبا  برقراری تعاد  در بین مناطقی است که از نظر توسعه نامنعاد 30

ای ضرورتی در قبا  رفع (. به تعبیر ویلیامسون، سیاسنگذاری منطقه943: 5911الدینی، )سیف

نیافنه یافنگی به ویژه در کشورهای توسعهتوسعه از نظرای های منطقهها و لدم توازنشکاف

 .(3-1: 5931است )زیاری و محمدی، 

برای بیان  کاملای، مفهومی جامع و در مجموع سیاسنگذاری برای توسعه منطقه

های کلیدی در زمینه هماهنگی و هدایت و پیگیری برای ها و اقدامها، سیاستگیریتصمیم

ای و محلی ملی، منطقههای اتخاذ شده در سطح ها و سیاستها، تصمیمها، مصوبهاجرای برنامه

در قلمرو منطقه است. در سدة اخیر رویکردهای منفاوتی در فهم و توجه به مسائل و توسعه 

تا تأکید بر  14ای ارائه شده است. این تحو ، از تأکید بر منابع طبیعی در اوایل قرن منطقه

ة جدید میالدی نمایان است. در هزار 15اقنصاد رقابنی و نهادهای دمکراتیک در اوایل قرن 

گرایی های دمکراتیک، توسعهگرایی جدید در توسعه اقنصادی بر نهادها و نظاممکنب منطقه

: 5930پذیری جهانی منمرکز شده است )کالننری، های منطقه در رقابتظرفیت و اقنصادی

910-919). 

رای سیاسنی بلندمدت ب 5ایگرایی جدید، راهبرد توسعه منطقهدر چارچوب مکنب منطقه

ها ها، ظرفیتشود تا از توانای است. در این الگو تالش میمدیریت و هماهنگی توسعة منطقه

ای اسنفاده شود. این رهیافت های منطقهای برای برقراری تعاد های منطقهها و همکاریو اقدام

داند و نمیای کافی های منطقههای دولنی و مرکز را برای حل مسائل و چالشتنها منابع و اقدام

های این الگو، تفکر پذیری مناطق است. از ویژگیهایی برای ارتقاء رقابتبه دنبا  روش

ای پذیری در کل فرایند دسنیابی به توسعه پایدار منطقهمحوری و نیز انعطافراهبردی، اجنماع

ایجاد  .1تحقق توسعه پایدار؛  .5ای لبارت است از است. هدف راهبرد توسعه منطقه

                                                                                                   
1. Regional Development Strategy 
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 ارتقای کیفیت زندگی اجنماع محلی در مناطق ج رافیایی مشخص .9و  ایهای منطقهاد تع

 .(543-555:  5931)زیاری و محمدی، 

ای همچون تدوین گرایی جدید، فرایند تهیة راهبرد توسعه منطقهدر چارچوب مکنب منطقه

ای مشارکنی که ارتباط ارگانیکی با الگوی نظام مدیریت منطقه استهای راهبردی فضایی برنامه

، «ایاجماع و توافق با مخاطبان و ذینفعان منطقه»توان به های اصلی آن میدارد و از گام

های اجرایی )فضایی، تهیه طرح»، «ایهای توسعه منطقهتحلیل وضعیت ذینفعان و ظرفیت»

ای نقش نهادها و که در تهیه اسنراتژی توسعه منطقه دکراشاره « بخشی، مالی، نهادی و غیره(

 (.555: 5931گیر است. )زیاری و محمدی، ای غالب و چشمبازیگران منطقه

 

  6پیرامون -. الگوی نظام مدیریتی و ساخت مرکز6

ای بندی این فرضیه است که نظام مدیریت منطقهایدة اصلی پژوهش حاضر تالش برای مفهوم

که در  استدر هر کشوری منطبق و منأبر از ساخنار اقندار سیاسی )منمرکز یا مشارکنی( 

-مرکز»ساخنارهای غیرمشارکنی یا آمرانه، این جوامع در بلندمدت با نظم و نظامی به نام 

پردازان الملل توسط نظریهبین این رویکرد در روابط هرچندشوند. مواجه می« پیرامون

داری در برابر اندیشمندان نوسازی و راه رشد سرمایه« توسعه وابسنه»و « نگیوابس»گرای چپ

مطرح شد و معطوف به الگوی مناسبات اسنثماری کشورهای اسنعمارگر و کشورهای مسنعمره 

پیرامون در سطح ملی و نظام اقنصادی و اجنمالی داخلی، نخسنین بار -زبود، ولی نظریه مرک

های ها و کنابه شد و در مقالهئارا 1توسط جان فریدمن 5313 در دانشگاه هاروارد در سا 

منشأ و  .(Friedman & Alonso, 1964; Moseley, 1974)بعدی وی بسط و توسعه یافت 

ای وابسنه به هم های برخی مطالعات از روندهای توسعهپیرامون به یافنه-زآبشخور مد  مرک

مکان »و « منابع پایه»های مربوط به نظریهگردد که ادلا داشت در اواسط قرن بیسنم برمی

حاصل کار اقنصاددانانی مانند ایزارد، هیرشمن، میردا  و بالدوین برای « های اقنصادیفعالیت

                                                                                                   
1.The Core- Periphery 

2. John Friedman 
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ای در ساخنار فضای ملی کافی نیسنند )کالننری، تبیین ماهیت، نرخ و سطح توسعه منطقه

 .کنندگی الزم را ندارند( یا قدرت تبیین541 -540: 5931

های فضایی در همه سطوح توسعه اقنصادی لدم تعاد « پیرامون-مرکز»در سطح ملی، مد  

کند. ایده و بنیان فکری مد  این است که به للت صرفه اقنصادی انباشنگی را تشریح می

ها( این تمایل وجود ها برای یک فعالیت اقنصادی به للت همجواری با سایر فعالیت)مزیت

ی اقنصادی در یک نقطة مرکزی منمرکز شوند. در بیشنر کشورها به ویژه هادارد تا فعالیت

ها در یک نقطه مشخص منجر به تقسیم کشور به دو منطقه یافنه، تمرکز فعالیتکمنر توسعه

مانده پیرامونی مرکز برخوردار )شامل شهرها، نواحی صنعنی یا تجاری پیشرفنه( و نواحی لقب

ها ه اجنمالی، اقنصادی و سیاسی( شده است. این نوع نابرابری)شامل نواحی کمنر توسعه یافن

بلکه در همه سطوح ج رافیایی مانند بخش و اسنان و  ،صرفاً به مقیاس ملی محدود نشده است

ایالت و حنی در مقیاس جهانی نیز اتفا  افناده است. به نظر فریدمن این نابرابری و هژمونی به 

 :یابدشش دلیل تشدید و تداوم می

اننقا  منابع؛ منابع انسانی و مادی پیرامون به مناطق مرکزی مننقل شده و موجب  .5

 .شودای میترشدن نواحی حاشیهضعیف

-تمرکز اطاللات و دانش؛ افزایش نوآوری در مرکز بالث افزایش شکاف بین مرکز .1

 د.شوپیرامون می

جذابیت و تقویت نوآوری ( آبار روانی؛ رشد شرایط مسالد اجنمالی در مرکز بالث 9

 شود.می

ها، رفنارها های اجنمالی، گرایش( شکاف مدرنیزاسیون؛ این لامل بالث ت ییر در ارزش0

 شود.و نهادها در مرکز به نفع رشد و پیشرفت مناطق برخوردار می

ها؛ با ایجاد تقاضا و پدیداری بازارهای جدید مصرف، زمینه ( ابر پیوندی نوآوری1

 آید.دیگر به وجود می هاینوآوری

 ,Friedmanد )شو( ظهور مرکزیت تولید؛ انباشت اقنصادی منجر به رشد بیشنر مرکز می1

j. 1972: 29.)  
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پیرامون را در چهار مرحله رشد اقنصادی جوامع یکسان -البنه فریدمن ساخنار روابط مرکز 

تضاد در مناطق سرزمینی گانه فو  که حاکی از لدم تعاد  و حنی ششهای بیند و ویژگینمی

صاد  « شدن اولیهصنعنی»و « پیشاصنعنی»معطوف به دو مرحله او   بیشنررا  ،استیک کشور 

پیرامون -روابط نامنعاد  مرکز« فراصنعنی»و « بلوغ صنعنی»داند که در دو مرحله بعدی می

تعاد  در تمام  ت ییر یافنه و مراکز ج رافیایی و فضای اقنصادی به سمت یکپارچگی و ادغام  و

  .(541 -541: 5931کنند )کالننری، ها حرکت میحوزه

کید دارد که در مراحل نهایی اقنصاد صنعنی، زمانی که منافع حاصل أفریدمن ت ،بر این مبنا

، ساخنار مناسبات و موقعیت مرکز و پیرامون به شوداز رشد اقنصادی به نواحی اطراف پخش 

مراکز  ،شود. در این فرایندای ایجاد میبه طوری که ساخنار چندهسنه ؛تدریج ت ییر یافنه

ای از حاشیه به منروپل ای، توسعه یافنه و آن را به صورت زنجیرهتر در نواحی حاشیهکوچک

 .(541 -541: 5931کند )کالننری، تبدیل می

بر « پیرامون-زمرک»رسد رویکرد خوشبینانه فریدمن برای ت ییر الگوی مناسبات به نظر می

هایی است که ساخت قدرت به لحاظ سیاسی و بوروکراتیک مبنای تجربه جوامع و دولت

اقنصاد سیاسی نیز دولت راننی و اقنصاد دولنی بر روندهای  از نظرمنمرکز و اقندارگرا نیست و 

نهادهای اجنمالی و مدیرینی مناطق و نیز بخش  ،. همچنیننیستتوسعه حاکم و مسلط 

ریزی بورژوازی غیردولنی نقش مشارکنی مؤبری در نظام سیاسنگذاری و برنامه خصوصی و

های مرکز نیست، بلکه دارند و توسعه پیرامون به طور مطلق وابسنه به منابع، رویکرد و اولویت

ریزی، تأمین منابع و های مدیرینی مناطق در نظام سیاسنگذاری، برنامهاخنیارات و صالحیت

های اقنصادی و طبیعی مناطق را ممکن ها و مزیتگیری لقالنی از ظرفیتهتوزیع، زمینه بهر

دهد که رویکرد خوشبینانه وی های مطالعاتی فریدمن در آبار بعدی نشان می. البنه یافنهکندمی

را در  پیرامون تعدیل شده و ننایج الگوی اقندارگرایانه ساخت مرکز-در تبیین روابط مرکز

 . ده استکربندی نکات زیر جمع

کنند که رشد و توسعه آنها به ی از یک سیسنم لمل میئنواحی پیرامونی به لنوان اجزا. 5

 ؛نواحی مرکزی وابسنه است
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دهند که به واسطه روابط مرکز و پیرامون با هم یک نظام فضایی کاملی را شکل می. 1

 ؛شودوابسنگی پیرامون به مرکز تعریف می

مرکز و پیرامون همواره کشمکش خاصی برقرار است که ناشی از تداوم رشد مرکز  بین. 9

های بین نخبگان مرکز به حساب پیرامون است. این کشمکش در صورت شدت تفاوت

 .((Friedman, 1973: 34 با مردم ساکن در نواحی پیرامونی بسیار ویرانگر است
 

 در ایران ای و روندهای توسعه منطقهالگوی ساخت مرکز  ب:
های تکوین دو الگوی ها و بنیانپژوهش سعی شد زمینه نظریدر بخش مبانی مفهومی و 

ای تبیین های دو الگوی منمایز نظام مدیریت منطقهمنفاوت ساخت مرکز و نیز لناصر و ویژگی

و سپس ارتباط ارگانیک بین الگوی ساخت مرکز یا اقندار سیاسی جدید با تکوین نظام 

ای بیان ای خاص و نیز تأبیر این نوع نظام مدیرینی بر سرنوشت توسعه منطقهقهمدیریت منط

ای که با اسنناد و ابننا بر فراتحلیلی از مطالعات گسنرده شود. در بخش دوم مقاله سعی میشود

ای  در ایران در طو  چند دهة ، مبنی بر این که توسعه ملی و منطقهه شددر مقدمه به آنها اشار

با « پیرامون-مرکز»نامنعاد  و نامنوازن بوده و موجب پدیداری واقعینی به نام ساخنار گذشنه 

دلیل ساخناری  ترینمهمله پرداخنه شود که ئهای خاص خود شده، به این مسویژگی

له آمد، نگارنده بر این باور ئدر بیان مس گونه کههمانگیری چنین وضعینی چه بوده است. شکل

گیری ساخنار خاصی از اقندارگرا در ایران معاصر و شکل« ت مرکزالگوی ساخ»است که 

زمینه ساخناری توسعه نامنوازن ملی  ترینمهمای حکمرانی محلی در حوزه نظام مدیریت منطقه

ای بوده است. در این بخش بر مبنای چنین چارچوب تحلیلی و با رویکرد جامعه و منطقه

 شود. رضیه پرداخنه میشناسی تاریخی به وارسی و تبیین این ف

 

 های تکوین اقتدارگرایی جدید ها و ضرورت. زمینه6

و یا گذار به اقندار « ساخت مرکز»در بیشنر جوامع، الگوی  ،در بخش نظری آمد گونه کههمان

های فرایندی و ساخناری منمایز بوده که هر یک از منأبر از دو دسنه از زمینه بیشنرسیاسی جدید 

ننایج و پیامدهای منفاوتی در تکوین ساخت دولت دارد. در ایران معاصر نیز فرایند  آنها
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های معینی بوده که ها و مؤلفهگیری و ضرورت تکوین ساخت جدید دولت منأبر از زمینهشکل

بدین معنا که در ایران  ؛تواند در قالب یکی از الگوهای معرفی شده مورد ارزیابی قرار گیردمی

 -سیاسی هایهای پدیداری ساخت سیاسی جدید منأبر از تهدیدالزامات و ضرورت ها،زمینه

امنینی داخلی و خارجی و به ابنکار نخبگان نظامی و سیاسی و نه الزامات ناشی از رشد و توسعه 

سازی مبننی امنینی، ملت -سیاسی ،اهداف آن ترینمهم ،اقنصادی و تجاری بوده است. همچنین

های صنعنی سازی زیرساخترهنگی، حفظ حاکمیت ملی و نیز تالش برای آمادهبر ناسیونالیسم ف

 بوده است. 

خارجی در دورة پیش از مشروطه، قراردادهای تحمیلی گلسنان،  هایاز منظر تهدید

ترکمنچای و هرات پس از شکست ایران از روسیه و انگلیس و آغاز رقابت و نفود مؤبر این 

ینی و نخبگان سیاسی موجب شد تا دولت ضعیف قاجار بیش دو قدرت در تمام ارکان حاکم

تحت شرایط  هرچنداز پیش مشرولیت سیاسی و وجاهت نظامی خود را از دست بدهد. 

از درون  صورتی روزافزون ماند، اما بهنخورده باقی دستاً رژیم قدیم ظاهر ،اسنعمارینیمه

مناطق شمالی و پاینخت و  گسنرش روسیه در های رو بهد. حضور و دخالتشده بوتهی 

های غیرمنمرکز قدرت را به وجود شر  ایران، زمینه ابزارسازی ساخت برینانیا در جنوب و

که به  شدیمحلی از قدرت مرکزی م های مرکزگریزآورد و منجر به افزایش اسنقال  قدرتمی

 مالی حکومت و بحران زده باز سرمالیات و ارسا  نیروی نظامی  صورتی فزاینده از پرداخت

ساالری رژیم قدیم، دیوان اسنعماریترین بازنده دگردیسی نیمه. مهمزدندمرکزی را رقم می

تنظیم رابطه میان حکومت مرکزی و ایاالت و والیات  را از که موقعیت ممناز خود بودمرکزی 

 .(11-13: 5930، توفیق) کردکسب می

خواند و تالش در تحقق آن از می «تبریزمکنب » تنظیم ایده اصالحات در آنچه طباطبایی

ساالران به تضعیف موقعیت ممناز خود تفسیر توان واکنش آغازین این دیوانسوی امیرکبیر را می

ایاالت و والیات  کردنتقویت حکومت مرکزی و دیسیپلینه ،کرد. سویه اصلی این اصالحات

شویم که دیگر به رو میای روبهیتمرکزگرای های اولیهبا طالیه ،اصالحات نوع است. در این

  .(11-13: 5930، توفیق) بازتولید رژیم قدیم قابل توضیح نیست تنهایی بر اساس منطق
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های های اجنمالی و نارضاینیناکامی اصالحات لصر ناصری و روند رو به افزایش بحران

های بیگانه زمینه را برای سیاسی و ضعف روزافزون حاکمیت ملی در برابر تهدیدات و قدرت

زوا  قدرت دولت  ،. بر همین مبناکردلصیان و انقالب مشروطه و گذار به دولت نوین فراهم 

 شد تاسازی اروپایی موجب های منابر از ملتو تالش برای بازسازی آن بر مبنای اندیشه

مهم و  شواهد نه،نمو. برای کنددولت برخاسنه از قانون اساسی مشروطه ماهینی تمرکزگرا پیدا 

نامه شوندگان در اننخابات مجلس ملیی و یا نظامکنندگان و اننخابمؤبری مانند شرایط اننخاب

های نمایندگی تهران و ایاالت در مجلس سنا )به صورت نصف به نصف(، قانون صنفی، سهمیه

نی و های لمراریزی و میزان تخصیص بودجهنظام یکپارچه آموزش سراسری و سیسنم بودجه

 ،گرا بود )صالحی امیریجاری، تماماً بر مبنای تقویت دولت مرکزی و سیاست فرهنگی وحدت

5911 ،104-191). 

جویی ها منحصر به سنیزهها و مرکزگریزیآشوب 5940تا  5111های اما در فاصلة سا 

منأبر از دو  ای و سران لشایر مناطق ایلی نبود. بلکه دو نیروی اجنمالیقبیله -های ایلیسازمان

ایدئولوژیکی )سوسیالیسنی( در  -شکاف اجنمالی یعنی نیروهای قومی و نیروهای فکری

مناطق پیرامونی به جمع نیروهای مرکزگریز اضافه شده بودند. جنبش خودمخناری شیخ محمد 

ای شیخ خزلل در لشیره -خواهی سوسیالیسنی گیالن، شورش قومیخیابانی، جنبش جمهوری

قومی، مالحظات و مطالبات سیاسی خاصی مطرح  -اییگر مناطق حاشیهخوزسنان و د

ای قبیله -های ایلیکردند که کامالً به لحاظ فکری و پایگاه اجنمالی منفاوت از شورشمی

هایی که در این مقطع زمانی پدید آمد، موجب شد مالحظات بباتیومرج و بیبودند. هرج

یکپارچگی اجنمالی در اولویت قرار گیرد و نخبگان  امنینی و تهدیدات معطوف به حاکمیت و

 .کردمرکز را بیش از پیش به ساخت دولت مقندر و منمرکز ترغیب 

  

 . اهداف بنیادین ساخت مرکز؛ گذار به ساختار دولت مطلقه6
. استهای مؤبر در الگوی ساخت دولت، اهداف اصلی نخبگان و نیروهای مرکز یکی از مؤلفه

های ها برای آغاز نوسازی اقنصادی و اجنمالی، ایجاد زیرساختتالش دولتاهدافی مانند 

شدن و با هدف رشد اقنصاد ملی، ایجاد یکپارچگی اجنمالی و فرهنگی و رهایی از صنعنی
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این در  کند.های حرکت به سمت دولت اقندارگرا و منمرکز را فراهم میبحران نفوذ، زمینه

ری مانند تسهیل نظام حقوقی و تجاری برای رشد اقنصاد و حالی است که اهداف بنیادین دیگ

گذاری بخش خصوصی و نیز دسنیابی به لدالت حمایت از اقنصاد ملی و امنیت سرمایه

های مشارکت برای حضور نخبگان و نمایندگان مناطق پیرامون در نظام اجنمالی، ایجاد مکانیزم

کز، مشارکنی و دمکراتیک رهنمون الگوی ساخت مرکز را به سمت لدم تمر ،سیاسنگذاری

های ساخت دولت اقندارگرا را اهداف بنیادین ساخت مرکز در ایران زمینه مورد. در این کندمی

 .کردفراهم 

و  کاردر درون طیف محافظه ،ها آمد، پس از مشروطهدر بحث زمینه گونه کههمان

ترین مش لة وجود آمد که لمده، گرایش جدیدی از ناسیونالیسم ایرانی به اقندارگرای دولت

ذهنی آن، نه حکومت قانون بود و نه حاکمیت مردم، بلکه دغدغة اصلی فکری این طیف از 

نخبگان ایرانی در این مقطع، جسنجوی مفهوم ملت و یکپارچگی ملیی بود. در این گرایش 

اشی از نبود ماندگی ایرانیان نه اسنبداد و نه فقدان آزادی، بلکه نفکری جدید، للل و لقب

  .(141-143: 5933یکپارچگی ملیی است )پرتوی، 

های فکری گرایش به چنین رویکردی از یگانگی ملی و ها و گونهریشه مورددر 

 ،گرایش او  کرده است.گرایی، کاتوزیان سه گرایش را پس از مشروطه بازشناسی ملت

نولی انعکاسی از ناسیونالیسم نگر که به خواه، رادیکا  و آیندهناسیونالیسم منجدد، ترقی

اروپایی بود. پیروان این گرایش یکدنده، منجدد، ناشکیبا، شیفنة شکوه و جال  شاهنشاهی 

خواسنند موانعی که به باور آنها، مذهب و تنوع قومی ایران باسنان پیش از اسالم بودند. آنها می

د و به فرایند آهسنة نمیان بردار از ، رابر سر راه پیشرفت فرهنگی و للمی ایران قرار داده بود

ناسیونالیسم دمکراتیک یا  ،اصالحات پارلمانی و قضایی چندان امیدی نداشنند. گرایش دوم

توان از این طیف دانست. گرایش سوم، گرایانی مانند مصد  را میبورژوایی که ملی

نالیسم شیعی را نگر بود که مدرس و ناسیوسنیز و گذشنهکار و بیگانهناسیونالیسم محافظه

 .(511 :5930 ،)کاتوزیان کردتوان در درون این گرایش معرفی می

که شیخ  ابنکار لملی« ساخت مرکز»گیری نظام اقندار سیاسی جدید یا در فرایند شکل

 به کاردر آذربایجان )و گیالن( کردن حکومت محلی  در برپا )و سردار جنگل( محمد خیابانی
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الگوی حاکمیت و مدیریت سیاسی ترسیم  سیاسی و روشنفکران را در، نگرش نیروهای ندبرد

به انشعاب کشاند. در حالی که گرایش نوینی در انقالب مشروطه به سوی کاسنن از وظایف 

طلبان حکومت مرکزی و الطای خودمخناری بیشنر به ایاالت توجه داشت، شاخة سننی اصالح

خیابانی را  اسنبدادی( ملنزم بود. سرکوب جنبش هنوز به حکومت مقندر و منمرکز )و نه لزوماً

 ای دانست که جریان سننی از آن برخوردار بودتوان به لنوان نشانة مشرولیت گسنردهمی

 سوسیالیست»توان در حزب نمایندگان این دو گرایش و افکار آنها را می .(99 :5931 ،)اتابکی

 ،حزب تجدد .(511-519 :5919 ،میان)آبراها کردمشاهده « تجدد»و حزب « فرقة کمونیست

ها و خصوصیات فرهنگی امکان وحدت ملی، پیشرفت و یکپارچگی ملی را در حذف تفاوت

ترین وسیلة و تمرکز قدرت در پاینخت را مهم کردسازی فرهنگی تبلیغ میاقوام ایران و یکسان

های فرهنگی ا و آرمانهپس از روی کار آمدن رضاشاه، برنامه .شمردای برمیتحقق چنین ایده

سازی بر قرار گرفت و ایدئولوژی نوین ملت وی در دسنورکار حکومت این حزبو سیاسی 

برای خلق چنین ملنی، دولنی مقندر و شد. اساس ناسیونالیسم آلمانی به گفنمان غالب تبدیل 

ایران و سازی فرهنگی، سکوالریسم، احیای تاریخ و تمدن باسنانی فراگیر نیاز بود تا یکسان

 .(511 :5935 ،)ملک الشعرا لهده گیرد گسنرش ارتباطات اجنمالی را بر

های روشنفکری در ها و تالشبشیریه معنقد است که قبل از مشروطه و پیش از دغدغه

ای و زبانی بود و نفس باب هویت و وحدت ملی، اصل بر تنوع قومی، فرهنگی، قبیله

های ماهیت سننی آن یکی از نشانه ،همبسنگی و هویت ملیله ئدولت قاجار به مس یلننایابی

مسأله ترقی و »دولت بود. به نظر وی، جنبش مشروطه و دولت برخاسنه از آن با طرح 

تحدید قدرت مطلقه »و نیز « اندیشه قدرت مرکزی و تمرکز سیاسی»و « پیشرفت اجنمالی

همبسنگی ملی و دولت مقندر هموار به لنوان سه مسأله اساسی، راه را برای طرح مسأله « دربار

اهداف انقالب مشروطه به لنوان مرز ایران  ،یتعبیر دیگر به .(331 :ب5911 ،)بشیریه کرد

قدیم و جدید، آشکارا افزایش اقندار حکومت مرکزی، ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه 

ناً تشویق مشارکت به لنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخنه و ضعیف دولت قاجار و نهای

 .(93 :الف5914 ،مردم در زندگی سیاسی بود )بشیریه
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کردن شور و تب انقالبی، شد که با فروکشاین گفنمان فکری و سیاسی در حالی سپری می

آشفنگی سیاسی، درهم ریخنگی اجنمالی، فقر اقنصادی، از هم گسیخنگی وحدت ملی با 

های های پارلمانی، آرمانبندیو دسنه های خودمخنار محلی در چند ایالتظهور جنبش

برد. هنگامی که جن  جهانی او  پایان یافت، باورانة انقالب مشروطه را زیرسوا  میخوش

سرنوشت ایران نامعلوم بود و در مرکز، اسنبداد دیرینة ایرانی جای خود را به نظام از هم 

 ،گران( داده بود )کاتوزیانگسیخنه و تقریباً منناقض پلوتوکراتیک )حکومت اشراف و توان

5930: 90-55).  

توان گفت که از میان سه گرایش در تحلیل این روندها و تأبیر آن بر واکنش پیرامون می

سازی و ساخت مرکز در دولت ناسیونالیسم مورد نظر کاتوزیان، رویکرد او  مبنای فکری ملت

ت بود که از صدر مشروطیت تا پهلوی )او  و دوم( قرار گرفت. نقش این گرایش به این صور

پایان سلطنت رضاشاه، پیشنازان روشنگری ملیی در ایران )آخوندزاده، طالبوف، میرزا آقاخان 

ملی  فرهن لناصر  تکوین هویت ملی مبننی بر راسنایکرمانی، دهخدا، بهار، افشار و...( در 

. هدف این کنندتفسیر را بر اساس تاریخ ملیی )مرکز محور( بازبینی و  خاص کوشیدند تا آن

در منن تاریخ جهانی آگاهی یابند.  یها این بود که مردم ایران به وضع خود همچون ملنکوشش

و بازوی  شدهمین بینش است که سرانجام در دوران رضاشاه پایة ایدئولوژیک قدرت دولت 

گیری کارکردی این که جهت آمدسیاسی، اداری، نظامی، فرهنگی و اقنصادی آن پدید 

 است های ساکن ایران به ملت واحد مدرن با هویت ایرانیتبدیل قوم (یا ایدئولوژی)اسنراتژی 

  .(511-513 :5933 ،)آشوری

، با اقوام مخنلفای بخشی به جامعهسازی برای انسجامبر این مبنا، الگوی خاص ملت

ها و فرایندهای توزیع قدرت و حرکت صکه شاخ ؛کردمی ایجابدولت مقندر و منمرکزی را 

ای مشارکنی و غیرمنمرکز را به مدتی طوالنی تحت تابیر قرار به سمت نظام مدیریت منطقه

ای در ایران را وارد نظام مدیریت منطقه ،سدة گذشنه طو و در  کردداده و البنه غیرممکن 

ای رایند توسعه ملی و منطقهدر ف« پیرامون-زمرک»پدیداری ساخت  ،که پیامد آن کردای چرخه

 بوده است.
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 . واکنش پیرامون و پاسخ اقتدارگرایانه مرکز 6

، نوع «ساخت مرکز»گیری الگوی خاصی از اقندار سیاسی یا های مهم در شکلیکی از مولفه

های نفوذ مرکز در پیرامون و نیز نوع پاسخ مرکز به ها و شیوهواکنش پیرامون به سیاست

سیس دولت مشروطه و تالش برای افزایش قدرت مرکز و أ. تاستواکنش یا النراض مناطق 

داری را های جدی و دامنهواکنش ،پدیداری نوع خاصی از ناسیونالیسم فرهنگی در دوره پهلوی

ز انقالب اسالمی در مناطق پیرامونی برانگیخنه در سه مقطع تاریخی مشروطه، پهلوی و پس ا

توان در فرایند تکوین دولت است. شاید اولین واکنش مناطق به فرایند ساخت مرکز را می

مشروطه، ایسنادگی و قیام آنها در برابر کودتای محمدللی شاه در دوره اسنبداد ص یر دانست. 

ی پس از احیای مشروطه تمام تالش نخبگان مناطق از جمله حزب دمکرات شیخ محمد خیابان

منمم »خود را برای تکوین ساخنار سیاسی غیرمنمرکز از طریق اصالح قانون اساسی و تصویب 

گام نیروهای دمکرات و نوگرای پیرامون  ترینمهمانجام دادند. این منمم اولین و « قانون اساسی

ریمونیا  و خودکامه به دولت برای تکوین ساخت غیرمنمرکز دولت ایران در گذار از دولت پات

 شود.دمکراتیک محسوب می

واکنش مرکز به این تحرکات چنین بود که پس از شکست دولت مشروطه برای بهبود 

مین ببات سیاسی و امنیت اجنمالی، سیاسنمداران و روشنفکران مرکز، أاوضاع اقنصادی، ت

یا تقویت سازوکارهای  نوگرایی سیاسی را نه حرکت به سمت توزیع قدرت سیاسی و اداری

ماندگی و دمکراسی، بلکه معاد  با تمرکزگرایی و نیز تنوع و تکثر فرهنگی را به منزله لقب

کردند. انحال  گرایی تفسیر میومرج اداری و وامثابه هرجای را بهخودمخناری منطقه

کننر  بر های ایالنی و والینی از طرف مجلس و دولت مرکزی تالشی برای تسلط و انجمن

ای، اولین واکنش سیاسی جدی این فضای سیاسی و اجنمالی مناطق پیرامون بود. چنین مداخله

کاتوزیان هدف  مورددر این ای را به نمایش گذاشت. های منطقهمناطق در چارچوب جنبش

 کرده است: را از خیزش در مقابل دولت مرکزی چنین تحلیلو گیالن  خواهان آذریمشروطه

کاهش قدرت اسنبدادی مرکز و ت ییر  ویژه انقالبیون و ایاالت،که انقالب مشروطه به حالی در»

کردند تا به جای های ایالنی و والینی طلب میماهیت قدرت در ایاالت را از طریق انجمن

دار امور منطقه خویش ، خود لهدهو دولت اننصاب حکام و مامورین ایاالت به دست سلطنت
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ریشة قیام خیابانی در  ،ای امکان تحقق نیافت. از این منظرامر در هیچ دوره باشند که لمالً این

اتابکی نیز  .(530-531، 5931)کاتوزیان « احقا  حق قانونی مردم آذربایجان و دیگر نقاط بود

خواهان آذری، انقالب مسنلزم دگرگونی در ساخنار به نظر مشروطه» است: موافقبا کاتوزیان 

، آنها در ترغیب مجلس اساسه ساخناری منمرکز و مسنبد داشت. بر این قدیمی قدرت بود ک

 های ایالنی و والینی و گنجاندن آن در منمم قانون اساسی، نقشملی به قبو  طرح انجمن

از تصویب  ها پیشها در اسنقرار انجمن ایالنی آذربایجان ماهگیری داشنند. حنی تبریزیچشم

  .(09 :5931 ،)اتابکی «دمنمم قانون اساسی پیشگام بودن

های محدودی را برای سازماندهی مجدد قدرت و نیز با وجود اینکه دولت مشروطه تالش

بازسازی ساخنار منمرکز حکومت برای الما  نفوذ بیشنر در مناطق پیرامونی آغاز کرده بود، 

نمادهای ولی این دولت مطلقه رضاشاهی بود که بدون مشارکت پیرامون و حنی حذف برخی 

ضعیف دورة مشروطه، ساخت دولت مطلقه و بازسازی ساخنار قدرت را آغاز و مداخله 

های حیات جمعی لیاری را برای نفوذ در پیرامون و ساماندهی آمرانة آن در تمام حوزهتمام

ای ای و لشیرههای محلی، منطقهحذف تمام اخنیارات و صالحیت ،هاآن ترینمهمرقم زد که 

سازی مبننی بر ناسیونالیسم فرهنگی و حذف هرگونه تنوع و تکثر یز پیشبرد ملتایالت و ن

 ای یا نهادهای مبننی بر حکمرانی محلی بود. قومی و قبیله

برای کمک به نظام  5994که در دهة  ،سرپرست گروه مشاوران هاروارد ،بالدوین

های ژی خاص تحکیم بنیانریزی در توسعه اقنصادی و لمرانی وارد ایران شد، اسنراتبرنامه

رضاشاه برای ایجاد امنیت و : »کرده استدولت اقندارگرا در دورة رضاشاه را چنین گزارش 

درصد  99به طوری که  ؛ای در حوزه نظامی انجام دادگذاری گسنردهسرمایه ،تمرکز سیاسی

توسعه های اولیه درصد به آموزش اخنصاص داشت. انگیزه 0بودجه کشور به ارتش و تنها 

مهار شورش قبایل  ،های خوبنظام حمل و نقل و ارتباطات، افزایش امنیت داخلی بود، جاده

 .(99-90: 5931)بالدوین،  «کردتر میهزینهتر و کننر  بر کل کشور را کمرا آسان

لدم مشارکت مناطق پیرامونی و اقوام در ساخنار تمرکز قدرت و تعمیق و پیشبرد سیاست 

ظهور بالث نیروهای اجنمالی فعا  در این مناطق توسط سلطنت نظامی پهلوی سرکوب قدرت و 

 و نارضاینی« انسانیهای قومی و نابرابری»ای و پس از آن های ساخناری لدم تعاد  منطقهریشه
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 که یی. سقوط چنین دولت اقندارگرادر دورة پهلوی او  شد لمیق اجنمالی مردم مناطق پیرامونی

ای را های منطقههای ایلی و خیزشومرجها و هرجآمیزی ناامنیطور موفقیتهب گسنرده خشونت با

 و ظهور گیریشکلزمینه  و شدای و قومی های منطقهپایان داده بود، موجب انفجار نارضاینی

و با هدف  های قومیهای سیاسی و اجنمالی مبننی بر شکافو سازمان نهادهای مدنیزودهنگام 

 های ایالنی والینی را به وجود آورد. تمرکززدایی و احیای قانون انجمن

در آذربایجان و کردسنان، شوروی در  5914های دهه گیری بحراندر شکل هرچند

چارچوب رقابت با نفوذ و حضور دو  غربی و سیاست امنیازگری نفنی از دولت ایران نقش 

ها های گسنرده نارضاینی ناشی از بسیج اجنمالی تودهزمینه ای داشت، ولیمؤبر و تعیین کننده

در  ،کرد. بر این مبناای تسهیل میرا توسط نخبگان قومی و منطقه« شدهایحاشیه»در این مناطق 

های این دو منطقه را بود، جنبش سیاسی باز فضایظهور  که همراه با قدرت خألشرایط 

سازی سازی مبننی بر یکسانتوان واکنش مجدد پیرامون به الگوی ساخت مرکز و نیز ملتمی

 دولت رضاشاه بوروکراتیک در -و تمرکزگرایی منصلب اقنصادی و سیاسی قومی -هوینی

 شدنامنینی -ای و نظامیهای محلی و منطقهزوا  اخنیارات و صالحیت ،دانست که پیامد آن

و اننقا  منابع اقنصادی و انسانی به مرکز  جامعة مدنیای و سرکوب نهادهای مدیریت منطقه

توان دومین واکنش سیاسی و اجنمالی را می« شدهرامونیپ»های مناطق این تالش ،در واقع .بود

ای لصر مشروطه دانست که برای تمرکززدایی، توزیع یا ساماندهی های منطقهپس از جنبش

که البنه برخالف دورة او   شدرت پس از سقوط سلطنت نظامی بیست ساله پدیدار مجدد قد

 اقنصادی داشت.  -گرایانه و سپس سیاسیقوم -بیشنر صب ة هوینی

توان همزمان با فروپاشی های مرکز را میمرحله سوم واکنش مناطق پیرامونی به سیاست

 -گیری نظام حقوقیا در آسنانه شکلهپهلوی دوم و آغاز انقالب اسالمی دانست. این واکنش

تحرکات  ،واقعدر سیاسی جدید خود را در صب ه منازلات هوینی و سیاسی نشان داد. 

ای در خوزسنان، آذربایجان، ترکمن های منطقهخواهانه در کردسنان و دیگر جنبشخودمخناری

اقنصادی و های مرکزگرای سیاستقیام و شورش للیه صحرا و بلوچسنان، به طور مشخص 

مناطق تنش و بحران بین  های پهلوی بود که زمینه پدیداریناسیونالیسم فرهنگی دولت

توان گفت پس می ،را به وجود آورد. بدین صورت نظام نوپدید جمهوری اسالمیو  پیرامونی
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را به « پیرامون-زموقعیت مرک»از نیم قرن، الگوی ساخت سیاسی اقندارگرا نه تنها زمینه تکوین 

سازی همراه با آن با سواالت و ود آورد، بلکه توسعه ملی مرکزگرا و سیاست ملتوج

 .شدهای بزرگی مواجه چالش

 

 . بازیگران ساخت مرکز و نقش مناطق در راهبردهای توسعه6
های مهمی که بر سرنوشت و الگوی ساخت مرکز در ایران تابیر مهمی داشنه، یکی از مؤلفه

هویت بازیگران گذار به اقندار سیاسی نوین و نیز ماهیت تعارضات بین اهداف و منافع 

 -له مهم این است که آیا نخبگان سیاسیئمس ،. در این زمینهاستکارگزاران مرکز و مناطق 

ساخت مرکز هسنند یا نخبگان صنعنی و تجاری درصدد نظامی، پیشناز و کارگزار اصلی 

اند. بسنه به اینکه کدام یک از این نخبگان و کارگزاران، بوده یبخشی به نظم سیاسی نوینسامان

، سرنوشت نوسازی سیاسی، الگوی توزیع قدرت بین اندکردهگذار به نظم نوین را راهبری 

 عاً سرنوشت منفاوتی پیدا کرده است. ای طبپیرامون و نیز نظام مدیریت منطقه-مرکز

که پیشناز  کردبندی توان مفهومتجربه ایران معاصر موضوع را بدین صورت می مورددر 

اصالح کارکردهای دولت و حرکت به سمت دولت مقندر در ایران، نخبگان سیاسی و نظامی 

سیاسی در دوره  مانند لباس میرزا و امیرکبیر در دوره قاجار و سپس روشنفکران و نخبگان

نظامی در دوره پهلوی -فکری-جانبه نخبگان سیاسیمشروطه و نهایناً پروژه مشنرک سه

ها در زمینه گونه کههمانکه این امر نیز  ؛استقابل تعبیر « ابنکار فنی نخبگان»اند که به بوده

سازی و تهدیدات امنینی ، تحت تأبیر ایدئولوژی ملتشدو اهداف ساخت مرکز اشاره 

های دار با دغدغهتجاری سرمایه -داخلی و خارجی بوده است. لذا در ایران طبقه اقنصادی

صنعنی، پیشگام حرکت به سمت اصالح ساخنار قدرت نبوده و البنه چنین توانایی  -اقنصادی

نخبگان نظامی و سیاسی مرکز در گذار به فرایند  ،را نیز نداشنه است. در این چارچوب

ای، ای مانند حذف تمام نهادها و اخنیارات محلی و منطقهامات گسنردهجدید سیاسی به اقد

های سراسری اقنصاد و تجارت ملی، سازی نیروهای نظامی، ایجاد زیر ساختیکپارچه

سازی نظام فرهنگی و ایجاد هویت واحد ویژه یکسانسیس نظام حقوقی واحد و بهأت

 فرهنگی برای مردم و جامعه منکثر ایران پرداخت. 
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توان مداخله و گسنرش لمیق نفوذی دانست که در تاریخ بلندمدت سیاسی و این فرایند را می

اجنمالی و  نظامبندی ای نداشت و به شدت درصدد ت ییر صورتاجنمالی ایران تجربه و پیشینه

ساخت »کارگزاران  ،حنی الگوهای تاریخی حیات اقنصادی و تجاری بود. از این روفرهنگی و 

 -در ایران، به ترتیب نخبگان سیاسی، فکری و نظامی هسنند که بر مبنای الگوی دولت« مرکز

دهی اقندار سیاسی نوین برای رهایی از چندپارچگی درصدد سازمان 53سازی در اروپای قرن ملت

اند. البنه همچنان که در پاینخت کارگزاران ساخت مرکز، نخبگان شکسنه بودهاجنمالی و دولت ور

نظامی هسنند، در مناطق پیرامونی نیز کنشگران اصالح نظام ساخنار سیاسی و نظام  -سیاسی

ها نسبت اند. بر همین مبنا بود که واکنشای بودهبوروکراتیک، نخبگان احزاب سیاسی و قومی منطقه

کند و ماهیت تعارضات بین هوینی پیدا می -سازی بیشنر صب ة سیاسیاص دولتهای خبه سیاست

پیرامون از دورة مشروطه تا انقالب اسالمی نه اخنالفات و تمایز رویکردها در حوزه -مرکز

 هوینی داشنه است.  -تجاری یا نظام اداری، بلکه بنیان سیاسی -راهبردهای اقنصادی

را چنین تحلیل  منناقضاین فرایند « ریزی و توسعه در ایرانبرنامه»بالدوین در گزارش 

های اقنصادی دوره رضاشاه به شدت با فضای بسنه سیاسی ایران و دولنی پیشرفت» کرده است:

که آغازگر چنین دورانی بود، در تضاد قرار داشت. اقدامات او تأبیر پایداری بر الگوی 

ریزی اقنصادی یکسره منفی مدیریت ایرانی داشت، الگویی که تأبیر آن بر برنامهسیاسنگذاری و 

بوده است. دسناوردهای اقنصادی دولت رضاشاه الگوی سننی سیاست در ایران را که مبننی بر 

 .(91-93: 5931)بالدوین،  «بباتی و فساد بود، ت ییر ندادناکارایی، بی

صرفاً در چارچوب « مرکز»تکوین  پس از شکست مشروطه، ساخت و ،در واقع

گونه ارتباط تعاملی های نخبگان نظامی و سیاسی مرکز انجام شد و هیچترجیحات و اولویت

بین مناطق پیرامونی و این نخبگان برای سازماندهی مجدد نهادهای دولت مرکزی و مناطق 

 لت در ایرانویژگی برجسنه سیاست و دو»بالدوین در گزارش خود نوشنه است: . نشدمیسر 

اسنان   14تا  51شوند؛ تهران. در ایران آن است که این امور تقریباً در یک شهر هدایت می

اسنانی نیست که دارای قانون، نظام پارلمانی، مدیران برآمده از  چوجود دارد، اما هی

اننخابات، نظام مالی یا احزاب سیاسی خاص خود اسنان باشد. نهایت واحدهای سیاسی 

ها و شهرداران اسنان اصلیهزار روسناست و تمام مسئوالن  01شهرداری و  131کشور 
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مین درآمدهای خود به أها برای تریشوند. شهرداتوسط وزارت کشور در تهران منصوب می

درآمدی که برای ایفای کارکردهای مدرن مورد اننظار  ؛شدت به دولت مرکزی وابسنه هسنند

  .(04-05: 5931)بالدوین، « استبه میزان بسیار زیادی ناکافی 

گیری مناطق بالث شده کته در چنتد دهتة    های تصمیماخنیارات ضعیف و فقدان صالحیت

هتای بنیتادین   ای همواره با دگرگونیها و رویکردهای سیاسنگذاری توسعه منطقهگذشنه راهبرد

های منفتاوت  ها و اسنراتژیاولویت ،های سیاسیها و جناحها، جریانو ت ییر دولت شودمواجه 

نسخه واحدی بترای   ،و بعضاً منناقضی را پیش روی مردم و نخبگان اسنان ها قرار دهد که اوالً

 ،انتد و بانیتاً  هتای منفتاوت ترستیم کترده    هتا، مستائل و چتالش   مناطق با ظرفیتها و کل اسنان

 توجهی قرار گیرد.های مناطق مورد غفلت و بیها، نیازها و فرصتاولویت
 ( 666: 6696راد، کاظمیان، )فرجی  ای در ایران. راهبردها و رویکردهای سیاستگذاری توسعه منطقه6جدول 

 بخشی وفیزیکیکالبدی آمایشی و فضایی اجتماعی-اقتصادی ای آنیسلیقه

 راهبردها و رویکردها     

 

 هاعناصر و مؤلفه

کامالً منمرکز و 

 از باال به پایین

تا حدودی غیرمنمرکز و 

توجه به نقش نهادهای 

 محلی

 منمرکز منمرکز

کامالً منمرکز، توجه 

به لوامل و نهادهای 

های اسنانی در برنامه

 اخیر

 گیریتصمیم

 برای توسعه

 تا حدودی غیرمنمرکز منمرکز

فقدان  منمرکز؛

 خاصی در نهادهای

 و اسنانی ملی، سطح

 برای محلی

 طرح آمایشی اجرای

منمرکز و نقش 

محدود نهادهای 

محلی در اجرای 

 های توسعهبرنامه

منمرکز، توجه به 

لوامل و نهادهای 

های اسنانی در برنامه

 اخیر

 ایمنطقهمدیریت توسعه 

 وجود ندارد

و  لوامل توجه به نقش

سطح محلی  نهادهای

 و شوراها همچون)

و نهادهای  ها،دهیاری

 شهرسنان(

البنه  ندارد.  توجهی

توجه به مباحثی مانند 

و  اجنمالی سرمایه

 سازیظرفیت

 توجهی ندارد

 ندارد، در توجهی

 در اخیر هایبرنامه

 شوراهای اسنانی قالب

 امر این به شهرسنانی و

 است. توجه شده

 محلی و رهبری

 ایمنطقه

 توجه استبی

 توسعه اجنمالی، سرمایه

 و مشارکت انسانی نیروی

 دهد.می قرار توجه مورد را

 بسیار صورت به

محدود مورد توجه 

 گیردمی قرار

 وجود ندارد

به  اساسی لدم توجه

لناصر، و توجه  این

 هایبرنامه بیشنر در

 اخیر

 نهادی عناصر
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 گیرینتیجه
، ساخت شدهای مفهومی و تئوریک الگوهای ساخت مرکز اشاره در تبیین بنیان گونه کههمان

ای های مدیریت منطقهگیری نظامسیاسی و بوروکراتیک موجب شکل از نظرمنمرکز 

غیرمشارکنی و فاقد صالحیت و اخنیارات در لرصه سیاسنگذاری و نظام حکمرانی محلی 

و « پیرامون در حاشیه»روند در بلندمدت زمینه پدیداری موقعینی به نام  د. تداوم اینشومی

د که ورود به این وضعیت و چرخه، زمینه تکوین توسعه ملی نامنوازن و شومی« مرکز در منن»

مرکز »روند پایداری و اسنمرار وضعینی به نام  ،به لبارتی دیگر .ظهور مناطق نابرابر است

اداری منمرکز و نظام حکمرانی  -ننیجه ساخت سیاسی« ماندهرامون لقبیافنه در برابر پیتوسعه

. چنین واقعینی توسط اندیشمندان در استمحلی بدون اخنیارات و فاقد یکپارچگی مدیرینی 

بندی شده است که در بخش او  مقاله به ارکان مفهومی و مفهوم« پیرامون-مرکز»قالب نظریه 

 . شده های نظری و تجربی آن اشاریافنه

یافنته  های توستعه که تجارب اکثر دولت استادلای نظری پژوهش این  ،در این چارچوب

دهد که ارتبتاط وبیقتی بتین ماهیتت     یا در حا  توسعه از جمله ایران پس از مشروطه نشان می

ای وجتود دارد و طبعتاً الگتوی نظتام     مدیریت منطقته  ها و نظامحقوقی دولت -ساخنار سیاسی

ای را ای به طور مسنقیم و مؤبری نظام سیاسنگذاری و راهبردهای توسعه منطقته همدیریت منطق

، راهبترد و رویکترد مشتارکنی در نظتام     شتد اشتاره   5در جتدو    گونه کههمان. کندتعیین می

میستر  « مرکتز »ای صرفاً در چارچوب الگوی ساخت دمکراتیک و مشارکنی سیاسنگذاری منطقه

ستویه از  مراتبی و صترفاً یتک  های سلسلهاقندارگرا، دسنورالعملهای منمرکز و و در نظام است

ای را در های مرجع منطقهآفرینی نهادها، نخبگان، بخش خصوصی فعا  و گروهباال امکان نقش

. از کندای  میسر و ممکن نمیهای محلی و منطقهها و برنامهها، اولویتتدوین و تنظیم سیاست

ای و تتأبیر آن بتر نظتام سیاستنگذاری     نظتام متدیریت منطقته   درک مخنصات ساخنار  ،این رو

هتای  دهد، یافنته نشان می 9جدو   گونه کههمانای اهمیت خاصی در این پژوهش دارد. منطقه

گتر آن استت کته    ای در ایران و دیگر کشورها نیز بیتان توسعه منطقه اتطبیقی مطالعات مرتبط ب

ر کاملی تحت تأبیر ساخنار مشارکنی یا هرمی نظتام  ای به طوالگوها و فرایندهای توسعه منطقه

 شده است.خالصه  0ای  قرار دارد. این چارچوب در جدو  مدیریت منطقه
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 ای در ایران و برخی کشورهای منتخب. مختصات نظام مدیریت منطقه6جدول 

 (698-695: 6698زیاری و محمدی، )
 کشورهای منتخب

 ای عناصر مدیریت منطقه
 ایران جنوبی، اتریشمالزی، کرهبریتانیا، 

 ایساخنار مدیریت منطقه
منمرکز با حاکمیت دولت نظام سیاسی نیمه مبننی بر نظام چندسطحی غیرمنمرکز

 مرکزی و نهادهای حکومنی

 ساخنار قانونی منمرکز نظام قانونی چندسطحی ساخنار قانونی

 های ملیقانونغلبه با  ایهای منطقهغلبه با قانون اسناد قانونی

 منمرکز مشارکنی گیریساخنار تصمیم

 سویه و منمرکزگیری یکتصمیم ایمبننی بر مشارکت و شراکت منطقه ایساخنار سیاسنگذاری منطقه

 ناپایدار با ت ییرات اداری پایدار همراه با پویایی محنوایی پویایی نظام مدیرینی

 ریزی غیریکپارچه و بابتبرنامه مننوع ریزی یکپارچه وبرنامه ریزیساخنار برنامه

 ریزی و مدیریتابزارهای برنامه
نگر کالبدی، بخشی و های جامعغلبه با طرح پیوندغلبه ابزارهای راهبردی، مشارکنی و هم

 پاره پاره

 ضعیف و شکلی پررن  و محنوایی ریزیسطح محلی برنامه

 ایرویکردهای مدیریت منطقه
ساالری و رویکرد جامع، غیرمشارکنی مبننی بر فن مشارکنی با النقاد به حکمرواییرویکرد راهبردی، 

 الما  قدرت از باال

 ساخنار نهادی
ساخنار قوی شورایی با مشارکت فعا  کنشگران 

 اصلی

ساخنار دولنی منمرکز بدون مشارکت کنشگران 

 )دولت تنها بازیگر( اصلی

 تمرکز بر جامع مسائل و محصو  شکلی طرح ر مسائل راهبردی و ننیجه اجرای طرحتمرکز ب ایهای توسعة منطقهمحنوای طرح

 

ای نسبناً منعارف ، لناصر الگوی نظام مدیریت و توسعه منطقه0مخنصات جدو   اساسبر 

ای در ایران چند تفاوت کلی را نشان در دنیا و مقایسة آن با لناصر ساخنار مدیریت منطقه

های غیرمنمرکز و ای در نظامگیری سطح منطقهنخسنین تفاوت، غلبة نظام تصمیم .دهدمی

. تفاوت دوم، سازوکار لملیاتی مشارکت مردمی است. تفاوت سوم، وجود استمشارکنی 

نهادهای مشورتی و تخصصی قدرتمند به لنوان بازوهای اصلی در سیاسنگذاری و مدیریت 

ای در ایران، در تمام این ست که در الگوی توسعه منطقهای است. این در حالی اتوسعه منطقه

های مسنقل و فعالی برای کننده بوده و نقشها نقش نهادهای مرکزی بسیار تعیینلرصه

 ای تعریف نشده است. نهادهای منطقه

ای به مثابه فرایندی مداوم، پویا و مشارکنی، های موفق، مدیریت توسعه منطقهدر نظام

اگر  ،ها و تصمیمات اجنمالات محلی و راهبردی تلقی شده است. همچنینسنهمبننی بر خوا



 96  ای الگوهای ساخت مرکز و روندهای توسعه منطقه

شوند یا ای کمنر مخدوش میهای توسعه ملی و منطقهها ت ییر یابند، سیاستافراد یا گروه

ای به های منطقهها و خواسنهمنناسب با نیازها، توان ،مناطق گونه کههمانیابند. ت ییرات آنی می

ای،  منطقه -ها از طریق ساخنار نهادی محلیپردازند و این برنامهرنامه میتدوین طرح و ب

های مالی و اقنصادی پشنیبانی پذیر اجرایی و برنامهقوانین، ابزارهای منناسب و انعطاف

های شوند. این در حالی است که در نظام منمرکز و بخشی مدیریت دولنی در ایران، واقعیتمی

کمی،  ،کند و در لمل نگرش به توسعهریزی را طی میمنفاوتی از برنامه ای مسیرتوسعه منطقه

گیری ساخنار بزرگ اداری، مناطق بیش از ای و از هم پاشیده است. با وجود شکلسلیقه

اند. از این رو، الگوی های مالی ملی و نیز تصمیمات سطح ملی وابسنه شدهگذشنه به نظام

باید دارای ساخناری با لملکرد یکپارچه و در لین حا  ای مطلوب مدیریت توسعه منطقه

ای باشد. چنین هدفی از طریق ایجاد واحدهای اجرایی و مدیرینی کوچک در سطح منطقه

 های هوشمند و مبننی بر اقدام مشنرک امکان تحقق دارد. اجنمالات، نهادها، ابزارها و اقدام

های اقنصادی، شارکنی، ظرفیتاین در حالی است که در نظام حکمرانی محلی غیرم

ریزی ها و مشکالت مناطق در نظام مدیریت و برنامهاجنمالی و محیطی و همچنین ضعف

ای در ایران همواره با تا راهبردهای توسعه منطقه شدهشوند. این امر موجب نادیده گرفنه می

 ،چند دهة گذشنه های غیرهدفمند منأبر از مرکز مواجه باشد. درها و فراز و نشیبدگرگونی

تنظیم راهبردها در نظام مدیریت کشور کامالً منمرکز و غیرمشارکنی بوده است. از این اوالً، 

ای گیری راهبردهای توسعه منطقهای نقش معین و مؤبری در شکلنظام مدیریت منطقه ،رو

نخبگان و   ریچون این راهبردها مبننی بر نظام ادراک راهبردی و سیاسنگذابانیاً، نداشنه است. 

. نبوده استحل مسائل و نیز رشد و توسعه مناطق چندان کارآمد در نهادهای مرکز بوده، 

های این راهبردها به لحاظ رویکردی فراز و نشیب زیادی داشنه است، ولی ویژگی هرچند

فارغ از  ،ای نداشنه است. بالثاًیادشده ت ییر چندانی در تحو  روندهای توسعه منطقه

های مناطق به شدت تحت تأبیر ترجیحات، تحوالت سیاسی و ا، نیازها و اولویتهضرورت

این راهبردها همواره مبننی بر  ،های قدرت در مرکز بوده و بر همین مبنات ییر مسنمر جریان

 آزمون و خطاهای مکرر به هزینه مردم مناطق پیرامونی بوده است.
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