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Explaining the Priority of Reforms in Political Organizing of 
Local Space in Iran

[1] Political geography of Iran [2] The pathology of the relationship between city council
with political system in Iran (explaining the principles of administrative decentralization
in the local government) [3] The political organization of space [4] Local government
or spatial distribution strategy of political power in Iran [5] Pathology of the local
government in Iran

Introduction During the history, political organization of Iranian space from the Achaemenes 
to the rise of the Pahlavi dynasty has been faced with many ups and downs in terms of 
administrative centralization in the capital and different levels of delegation to local authorities. 
In the modern governing era of the first Pahlavi, the centralized administrative structure created 
new problems for service delivery to the public, which could be attributed to bureaucracy and 
discrimination in peripheral areas due to maladministration. The society is also suffering from 
the consequences of a centralized administrative structure, and many executives and elites seek 
to establish local and decentralized structures in the form of local government, local regime, and 
autonomous regions or municipalities. Despite the constitution’s stipulation for the existence 
of local structures and the establishment of Islamic councils of the city and villages in Iran, the 
community still has not benefited from the positive outcomes of decentralized structures. The 
aim of this study was to reform the local and decentralized administrative structure in Iran, 
especially to find the priority of these reforms in the organization of Islamic councils of city in 
two parts of the reform in the structure of urban management or content reform and its legal 
mechanisms. This research has a descriptive-analytical nature and the findings of the research 
have been studied by a library method to study the evolution of the formation of local structure 
of the Islamic councils of the city and villages.
Conclusion Finally, the analysis and selection of the priority of the local structure reform was 
investigated; by examining a set of studies, structural-physical factors are introduced as the 
most challenging factor and priority of the experts to address the existing system defects.
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  چکيده
داری از دهی سیاسی فضای ایران در طول تاریخ حکومتسازمان :مقدمه

های متعددی از نظر کارآمدن سلسله پهلوی با فراز و نشیبهخامنشیان تا روی
حاکمیتی به حاکمان میزان تمرکز اداری در پایتخت و سطوح مختلف اختیارات 

محلی همراه بوده است. در دوره کشورداری مدرن و وارداتی پهلوی اول، ساختار 
رسانی به مردم شد که اداری متمرکز موجب بروز مشکالت جدید برای خدمات

مدیریت اشاره ء دلیل سوتوان به بوروکراسی و تبعیض در مناطق پیرامونی بهمی
برد و بسیاری از عات ساختار اداری متمرکز رنج میاکنون نیز جامعه از تبکرد. هم

مدیران و نخبگان کشور در پی استقرار ساختارهای محلی و غیرمتمرکز در قالب 
های خودگردان هستند. اما با دولت محلی، حکومت محلی و مناطق یا شهرداری

وجود تصریح قانون اساسی به وجود ساختارهای محلی و استقرار شوراهای 
شهر و روستا در ایران، باز هم جامعه از پیامدهای مثبت ساختارهای اسالمی 

هدف این پژوهش اصالح ساختار اداری  مند نشده است.غیرمتمرکز چندان بهره
ویژه یافتن اولویت این اصالحات در تشکیالت محلی و غیرمتمرکز در ایران، به

یریت شهری یا شوراهای اسالمی شهر در دو بخش اصالح در ساختار و کالبد مد
 - . این پژوهش ماهیتی توصیفیبوداصالح محتوایی و سازوکارهای قانونی آن 

ای به بررسی سیر تحوالت های تحقیق به روش کتابخانهتحلیلی داشته و یافته
  منتهی به تشکیل ساختار محلی شوراهای اسالمی شهر و روستا پرداخت.

لویت اصالحات ساختار محلی سرانجام تجزیه و تحلیل و گزینش او گیری:نتیجه
ها، عوامل ای از پژوهشمورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با بررسی مجموعه

نظران برای رفع کالبدی بیشترین عامل چالشی و اولویت صاحب -ساختاری
  عیوب سیستم موجود معرفی شده است.

  شهر و روستا، تهران یاسالم یشورا ،یمحل یفضا یاسیس یدهسازمان ها:کلیدواژه
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  مقدمه

 یرانشهر و روستا در ا یاسالم یبه دو دهه از استقرار شوراها یکنزد
شورا در  یناز عملکرد ا یاما هنوز تاثیرات و خدمات مطلوب گذردیم

  نکرده است. یدامردم نمود پ یزندگ
که مسئول  شودیبه مجموعه موسساتی اطالق م یمحل دولت

 یدر سطح مادون مل یاز روابط اجتماع یحفاظت و نگهدار
 غیره و یمحل یدادگستر ی،شامل حکومت محل که) است ی(فرومل
)، مراکز هایتنبزرگ (متروپل یدر اداره شهرها یستمس ین. از ااست
 ی. دولت محلشودیستفاده ما هاها و استانشهرستان ی،محل
با هدف ارایه خدمات محلی است و  سیستم حکومتاز  یبخش

 - عنوان سازه اداریرو دولت محلی به یناز ا .[1]شکل گرفته است
خدماتی در سطح محل است كه مطابق قانون اساسی و قوانین 

و اجرایی در سطح محل  ریاز قدرت ادا ،های سیاسیعادی نظام
شوند. دولت برخوردار بوده و مستقیمًا توسط مردم محل انتخاب می

و دارای شخصیت  نمایدیم گیرییمامور محلی تصم ایمحلی بر
 یادار - یاسیسازه س ین. ا[2]حقوقی مجزا از نهادهای دولتی است

حکومت  یلهوسبه یاسیقدرت س یفضا یعند توزآیفر یجهدرنت
عناصر از قدرت و قلمرو یت، جمع .[3]آیدیم یدپد یمرکز

 یاعمده دولت  ی. از کاربردها[4]هستند یمحل دولت دهندهیلتشک
 شهرهانکال تریعشکل وساداره شهرها و البته به ی،حکومت محل

 یشهر یستالرکر یمکان یهدر نظر یسمتروپل یاشهر . کالناست
باشد. در اداره  یتجمع نفر یلیونم یک یاست که حداقل دارا

 یر"مد -شورا"و  "شورا - شهردار" یسیون"،کم"شهرها سه مدل کالن
امور  ینکها یلدلبه یسیوناست. مدل کم یجدو مدل آخر) را یژهو(به

مصوبات و نظارت  یاجرا گذاری،سازی، قانونیمتصم ریزی،برنامه
 یهاشهرکالندر جز نهاد ادغام کرده است، به یکدر  یبر اجرا را همگ

 یر،مد -شورا مدل. در ها گسترش نیافته است، در سایر شهرمعدود
 یهاجناح لیقهس یلاحزاب و تحم یهااز رقابت یدولت محل

 یقبه دور بوده و اعضا از طر یالتیو ا یدر سطح مل یاسیس
 یی،گراتخصص مدل، ینشوند. در ایانتخاب م یحزبیرانتخابات غ

را  ینهمالک عمل است و زم یر،بودن مدیحزبیربودن و غیاحرفه
امور  سازییمتصم یارتقا یشهروندان برا یمشارکت تمام یبرا

 ترینیاسیس کهشورا  -شهردار مدلاما در  کندیفراهم م یاداره شهر
 یقشورا از طر یاست، شهردار و اعضا یشهرکالن ینظام دولت محل

حزب . شوندیانتخاب م یاسیس هاییجناح بند و یحزب یهارقابت
 و کندیرا انتخاب م یمحل ییاجرا یرانو مد یرهبران پارلمان یروز،پ

 یمهم قدرت محل یانگوو سخن یاصل سازانیمآنان عمًال به تصم
دستاوردها  تواندیفوق م یهااز مدل یکهر ی. اجراشوندیم یلتبد
 یدولت محل یدجد هاییهداشته باشد. نظر یمتفاوت یامدهایو پ
آن منتخب محالت،  یکه اعضا کندیدفاع م یاز مدل یشهرکالن
 یآنها، دولت محل یندبوده و برآ یشهرمناطق کالن یا ینواح
از منطق  مدل ینا رسدینظرم. بهاست شهریالنمناطق ک یندگاننما

 تواندیاست و م تریککه دموکرات کندیم یرویپ یی،عدالت فضا
  .[5]باشد یشهرکالن یریتمد یدار برایمعن یمرجع

 هشتساله لیتحمي جنگ دجوو: شهر و روستا یاسالمشوراهای 
حيه رو با مركزگريزو  اگروا یهاونير دجوو اق،عرو  انيرا
 تا شد باعث انيرا اسالمی ریجمهو منظا نالئومس کارانهحافظهم

 برنشود.  اجرا هرگز هجری شمسی ۱۳۶۱مصوب  یهاراشو نقانو
 ۵۳ دهما به هتبصر یک قلحاا نقانو ملی رایشو مجلس سساا ينا

از  ۱۳۶۴ مهر ۲۸را در  ریكشو اسالمی یهاراشو تتشكيال نقانو
 ركشو يروز ،شهر هردر  میسالا رایشو تشكيل تا كه ندراگذ تصويب

 ردمودر  شهرآن  میسالا رایشو جانشين ركشووزارت  سرپرست يا
مربوط به  ین. پس از اصالح قواندبو هداخو ها داریشهر به طمربو

شهر و روستا در ادوار مختلف مجلس، سرانجام در  یاسالم یشوراها
از  یشدر ب یاسالم یشوراها ی، انتخابات سراسر۱۳۷۷اسفند  ۱۷
اداره امور  یهزار نفر برا۲۰۰برگزار شد و  یهزار حوزه انتخابات۴۰

  .شدند گزیدهکشور بر یشهرها و روستاها
بالغ بر تهران در مركز استان تهران با مساحتی  شهر: تهران
كیلومتر مربع واقع شده است. تهران از نظر موقعیت ۵۹۴

دقیقه طول ۳۷درجه و ۵۱دقیقه تا ۸۰درجه و ۵۱جغرافیایی در 
دقیقه عرض شمالی ۵۰درجه و ۳۵دقیقه تا ۳۴درجه و ۳۵شرقی و 

متر در مركز ۱۲۰۰متر در شمال به ۱۷۰۰قرار گرفته است و ارتفاع آن از 
ای بین دو وادی رسد. تهران در پهنهمی متر در جنوب۱۱۰۰و باالخره 

های جنوبی البرز گسترده شده است. از سمت كوه و كویر و در دامنه
های هموار شهریار و بی شهربانو و دشتهای ری و بیجنوب به كوه

است. این شهر  شدهواسطه كوهستان محصور ورامین و از شمال به
  ).۱(شکل  منطقه شهرداری است۲۲دارای 
 نوشته است که تهران یفتوص دان، درلالبدر معجم یحمو یاقوت

است  یاها و را و نون در آخر، واژهبه کسر طاء و سکون "طهران"
تلفظ کنند چون در زبان ایشان طاء وجود  "تهران"و ایشان  یعجم
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آن در زیر زمین  یاست و بناها یر یهااز دیه یندارد. این آباد
قاجار و  سلسله گذارییانبنیان یافته است. شهر تهران تا قبل از بن

اما از آن  ؛کوچک بود یشهر یران،ا یتختپا نوانعشدن بهیدهبرگز
نهاد و در اواسط دوره قاجار به  یشرفتزمان به بعد رو به پ

 یرسم یسرشمار ینشد. براساس نخست یلتبد یرانشهر ا ینتربزرگ
 یت،نفر جمع ۱٬۵۶۰٬۹۳۴شهر با  ین، اشدانجام  ۱۳۳۵در سال  که

  است. بوده یرانشهر ا ترینیتپرجمع
  

  
  نقشه شهر تهران )۱ شکل

  
نفر جمعیت بوده است ٧٨٠٣٨٨٣دارای  ١٣٨٥شهر تهران در آبان 

نفر) متوسط رشد  ٦٧٥٨٨٤٥( ١٣٧٥كه با توجه به جمعیت سال 
 ،گانه تهران٢٢داشته است. در بین مناطق  %٤٥/١ای معادل ساالنه

با رشدی  ٢١باالترین و منطقه  ٦%/٨٥با رشدی معادل  ٢٢منطقه 
  .ترین متوسط رشد را داشته استپایین %- ٦٦/١معادل 

و  یدولت محل یرامونموجود پ یهاپژوهش یآورتوجه به جمعبا 
 و یشنهاداتابتدا پ یران،شهر و روستا در ا یاسالم یشوراها

را استخراج نموده و سپس  یرانا یعمده در ساختار محل یهاالشچ
و  یکالبد یا یساختار یهاآنها در دو ستون، شاخص یبندبه دسته
 ینپرداخته شده است. توجه به ا محتوایی یا یقانون یهاشاخص

ساختار  یرامونپ یگرید هایکه پژوهشممکن است  ینکته ضرور
 یابودن یفیلات یلدلشکل گرفته باشند اما به یراندر ا یدولت محل
فهرست قرار نگرفته  ینبه پژوهش مورد نظر در ا یعدم دسترس
به  یبکننده اکثر قرمنعکس یادیمجموعه تا حد ز ینباشد. لذا ا

  ت.مورد بحث اس یهااتفاق شاخص
بر اصالح  یدکات هاشاخصاین  :ییمحتوا یا یقانون هایشاخص

دارند و به  یدولت محل یها و سازوکارهانگرش یا یمواد قانون
  هستند. ییبنایرز یاصطالح قدر
 یا رساختا بر ناظر هاشاخص ینا :یکالبد یا یساختار هایشاخص

 ریکشو تتقسیما نقشه در اداری تبامرسلسله و مانیزسا رتچا
 هاشاخص هعمد. نددار بناییرو و یکالبد ماهیتی که هستند
 ییامحتو یا قانونی ماهیت آوریجمع صالحیا یهاولجد مطابق
 هشد ارهش تکروپژ ۴ در مالی لستقالا شاخص نهاآ بین که نددار

 رموا در یگیرتصمیم ایبر عیتومشر و راتختیاا شاخص است و
 نمیا در را بسامد بیشترینتکرار شده؛ لذا هش وپژ ۳در محلی 
  .)۱ (جدولاند دهبو دارا اننظرصاحب

شهرها مشخص شد کالن یاسالم یشورا یپژوهش با بررس ینا در
کوچک و  یاداره شهرها یکسانیعمده همان  یهاچالشکه 
 یعنوان مثال تهران داراشهرها با مشکالت متعدد است. بهکالن
است که در قانون  یتختشهر پاعنوان کالنخاص خود به هاییژگیو

 ییهاپژوهش یراخ یهانشده است. در سال یآن فکر یشورا برا
شهر خاص انجام شده که کالن یندر نحوه اداره ا ییراتدرباره تغ

 یساختار یهابه مدل یبه همراه داشته است. برخ یمتفاوت یجنتا

 اشاره شورا - شهردار یا مدیر - متفاوت اداره شهرها همچون شورا
بسنده  ینها و قوانو اصالح نگرش ییربه تغ یزن برخی. اندکرده
  .نداودهنم
  

 در یکالبد یا یساختار یهاو شاخص ییمحتوا یا یقانون یهاشاخص )۱ جدول
	یرانا یمحل یساختارها
	های ساختاری یا کالبدیشاخص

	شهرهاتعیین مدل متفاوت برای اداره کالن و خرده
	زیرمجموعه شوراهای محله گیری ساختارشکل

	گذشت زمان ورفع نوپایی شوراهای اسالمی
	متخصص در شوراهانیروی 
	مدیر -امدل شور
	)شهردار مستقیم انتخاب( قوی شهردار -امدل شور

	۲گانه ۱۰آمایش سرزمین کشور در مناطق اداری محلی
	تعیین شورا برپایه مناطق شهری

	های قانونی یا محتواییشاخص
	رهبری سیاسی ومدیریت تخصصی شهر

	اصالحات در وظایف نهادهای مدیریت شهری
	های تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا وشهردارمکانیزم

	پایه مناطق شهری تعیین شورا بر
	استقالل مالی

  نظام سیاسی حاکم (سطح تمرکزگرایی)
  فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه

  گیری در امور محلیاختیارات (مشروعیت) برای تصمیم
  ضمانت اجرایی مصوبات شورا

  شورااصالح نگرش تنزیلی به 
  رفع تداخل نهادهای حکومت مرکزی در نهادهای محلی

  استقالل مدیریتی
  رفع نفوذ مراجع غیررسمی قدرت در مدیریت رسمی شهری

  تبیین جایگاه قانونی ساختارمحلی در قانون اساسی

  
  گیرییجهنت
 یدر ساختار محل ییراتبه تغ پژوهشگراننگاه اکثر  رسدینظر مبه 
که  یژهوبه استها و نگرش ینو مربوط به قوان یی، محتواایران
از  ینب یندر ا ایران یاسیهمچون فرهنگ مشارکت س یل مهمیمسا
پژوهش و  ۴در  ی. استقالل مالاستبرخوردار  ییباال یتاهم
پژوهش  ۳در  یدر امور محل گیرییمتصم یتو مشروع یاراتاخت
 یاسالم یشوراها یژهوبه یها در ساختار محلچالش یزانم یشترینب

به  یبخش یتو مشروع یاستقالل مال یجه. درنتهستندشهر را دارا 
در  یدغدغه مهم ساختار محل دوعنوان به یاسالم یمصوبات شورا

ضعف و  یایگو یزن هایر مولفه. ساگیرندیقرار م ساییمورد شنا یرانا
 یهابا مجموعه ایران یو فرهنگ یاسیعدم انطباق ساختار س

شهر تهران با وجود مشکالت در کالن است؛ اما یو محلخوداتکا 
 یبخش یتمشروع و یمال یتاولو دو یدشا یتخت،و خاص پا یدهعد

. حل یرندشهر قرار نگ یس اصالحات در شوراابه مصوبات شورا، در ر
 یو متول گیریمتصم ینچند یمجموعه مشکالت شهر تهران دارا

. اردد یتختشهر پامشکالت کالن یاز گستردگ یتاست که خود حکا
دارد و بعضًا شاهد  یجنبه مل یتختمشکالت شهر پا ی دیگراز سو

. هستیم یتختدر موضوعات پا یو محل یمل یتداخل نهادها
تهران رخ  یایدر جغراف یتختمشکالت پا یربنایکه زینباتوجه به ا

ساختار موجود  ترینیاییجغراف یعنیشهر  یشورا یدبا دهدیم
و  یاراتو البته اخت یردبگ عهدهرفع مشکالت را به ت،یریمد
در  یزرا ن یتختپا یفراتر از حوزه محل گیرییمتصم هاییتقابل
عدم  یعنیپژوهش  یجداشته باشد اما باتوجه به نتا یاراخت

در  رسدینظر مبه ی،حوزه محل مطلق مصوبات شوراها در یتمشروع
 یبرا گیرییمتصم یژهو یگاهشهر تهران به جا یشورا یدنرس
  است. یشدر پ یتخت راه درازیپا
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