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  انکشاف جامعه مدنی ضرورت حاکمیت شهري شایسته :اقتصاد شهري و حاکمیت شهري
  

  کمال اطهاري
  ي توسعه شهريپژوهشگر حوزه

  چکیده
گیري جامعه مدنی قوي، رشد نتیجه بدون انکشاف جامعه مدنی یا شکل در. جامعه مدنی جایگاه اصلی روابط اقتصادي است

شود که جامعه مدنی آگاهانه و آزادانه به مدرن با درآمدي برپا می) state(در واقع دولت . پایدار اقتصادي شهر غیرممکن است
 municipal(حاکمیتی و از آن جمله حاکمیت شهري  ازین رو هر. گذاردیصورت مالیات یا عوارض در اختیار آن م

governance ( هنگامی مشروعیت و پایداري دارد که در درجه اول تضمین کننده رشد پایدار اقتصادي باشد و این به موجودیت
د پایدار اقتصادي وابسته به کاهش رش) institutionalist(بنا بر نظر اقتصاددانان نهادگرا . یک جامعه مدنی قوي وابسته است

توان گفت که نهادهاي یک جامعه می. در جامعه بوده و این منوط به عملکرد دولت است )transaction cost(هزینه مبادالتی 
اقع آن در و. آوردهاي مبادالتی در روابط اقتصادي و اجتماعی شده، بلکه آن را پایین میمدنی قوي نه تنها مانع باال رفتن هزینه

شود، تضمین کننده سهولت هرچه بیشتر در روابط اقتصادي و می  نامیده) good governance(چه حاکمیت شایسته 
  . اجتماعی است

ازین مهم غفلت ) از آن جمله در الیحه اخیر مدیریت شهري(گذاري یا نهادسازي در ایران در چند دهه اخیر در امر قانون
-شهرها و درپی آن رواج تراکمهاي کالنابتدا به صورت فرمان ناگهانی به خودبسندگی شهردارياین غفلت . اساسی شده است

هاي فروشی تحت نام عقالنیت اقتصادي یا استفاده اقتصادي از زمین رخ داد که به تدریج هزینه زمین را براي تمام فعالیت
در اقتصاد ایران و شهر ) stagflation(قوع رکود تورمی اقتصادي و از آن جمله ساخت مسکن باال برد و خود یکی از دالیل و

به جاي تقویت جامعه مدنی، به عنوان ) گفته است که مثال بارز آن الیحه پیش(از سوي دیگر اقدامات اصالحی . تهران گشت
در این مقاله . ده استشرط الزم بالندگی اقتصاد شهر و درآمد پایدار براي شهرداري، اصالحات در باال را در دستور کار قرار دا

خواهیم کوشید پس از بازنمایی تجربه ایران در این زمینه، با اتکا به تجربه جهانی مبانی نظري و نمونه عملی نهادسازي براي 
  .انکشاف جامعه مدنی را، به مثابه شرط الزم بالندگی اقتصاد شهري، ارائه نماییم
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