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Aims There are many criticisms and suggestions in the field of urban planning laws and rules and 
regulations of urban development plans, but the roots and context of the emergence of such rules that 
have been criticized or proposed to amend them are not clear and have not been addressed. The purpose 
of this study was to reach the sources of problems and inefficiencies in the rules and regulations of Iran’s 
urban development plans.
Methodology Data collection was done by documentary research method, in the form of open codes 
related to criticisms, inefficiencies, and suggestions presented in 200 written documents between 2000 
and the end of 1400. Axial organization and coding, code selection, and categorization were performed 
following the data-based research method and with the help of Access 2016 software. The research 
process and results were confirmed with the participation of 5 experts and evaluation based on 9 Cresol 
questions.
Findings The study showed that the roots of the mentioned inefficiencies go back to the category or 
fields of vision, governance structure and organization, a system of formulation and approval, rules-rules 
and regulations, planning institutions, and  Legislative authorities each of which has smaller categories 
and their central codes are theoretical base, manpower, theoretical shortcomings, the inadequacy of 
supreme laws, shortcomings of institutional elements and approach and theoretical shortcomings, 
respectively.
Conclusion The results of this study indicate that the shortcomings and inefficiencies of the rules and 
regulations of Iran’s urban development plans have multiple roots that, when clarified, pave the way for 
their correction. The axis of the six constructive fields is paradigm transition, respectively; Politics and 
lack of cooperation and coordination; Participation, the interdisciplinary nature of urban planning laws, 
inconsistency of elements and inconsistency of views and approaches, which have been the cause of 
inefficiencies due to inadequacy in words and lack of common language.
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 دهیچک
ی در زمینه قوانین شهرسازی و ضوابط و فراوان و پیشنهادهای هاانتقاد اهداف:
گونه قواعد ظهور این زمینهی توسعه شهری وجود دارد ولی ریشه و هاطرحمقررات 

روشن نیست و تاکنون  ،شدهمطرحه یا پیشنهاد اصالح آن شدکه موجب انتقاد 
ی ایجاد هاسرچشمهبه آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش رسیدن به 

 ی توسعه شهری ایران بود.هاطرحهای ضوابط و مقررات یمدناکارآمشکالت و 
در قالب کدهای باز  اسنادی، پژوهش روشبه  هاوری دادهآگرد :شناسیروش

سند نوشتاری بین  200در  شدهمطرحها و پیشنهادها کارآییمرتبط با انتقادات، نا
یه کدهای منتج از مطالعات اسنادی، بر پاانجام و  1400تا پایان  1379های سال

ی و دهسازمانخبره حقوق،  3خبره شهرسازی و  18یافته با ساختارهای مصاحبه
اد بنیداده پژوهش بندی در پیروی از روشکدگذاری محوری، انتخاب کدها و مقوله

پژوهش با مشارکت  و نتایج فرآیندکه  شدانجام  Access 2016 افزارنرم کمکبهو 
 .شد تاییدپرسش کرسول  9تن از خبرگان فوق و ارزیابی بر اساس  5

گردد به مقوله یا های یادشده به ترتیب اهمیت برمیکارآییریشه نا ها:یافته
نظام تدوین و تصویب و »، «ساختار و سازمان حکمروایی»، «دیدمان»های زمینه
که « گذارقانونمراجع »و « یزیربرنامهنهاد »، «ضوابط و مقررات-قوانین»، «اجرا

 گاهیپا»به ترتیب آنها  های ریزتر بوده و کدهای محوریدارای مقوله هرکدام
 یتکاس»، «فرادست نیقوان یینارسا»، «ینظر  یکاست»، «یانسان یروین»، «ینظر 

 .بود «یو نظر  یکردیرو یهایکاست»و  «یعناصر نهاد
وابط ضهای کارآییها و نااین است که کاستینتایج پژوهش حاکی از  گیری:نتیجه

ای است و با های چندگانهدارای ریشه رانیا یتوسعه شهر  یهاو مقررات طرح
به  برسازنده زمینهشود. محور شش باز میآنها  راه برای اصالح ،شدن آنروشن
 ؛«مشارکت»؛ «و عدم همکاری و هماهنگی یکار یاسیس» ؛«گذار پارادایمی»ترتیب 

ناهماهنگی »و « ناهماهنگی عناصر»؛ «قوانین شهرسازی یارشتهانیماهیت م»
 «نارسایی در واژگان و نبود زبان مشترک» کمکبهکه  است« دیدگاهی و رویکردی

 شده است. هایناکار ساز زمینه
 جامع طرحی توسعه شهری، ها، طرحضوابط و مقررات، قوانین شهرسازی :گانکلیدواژ 
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 مقدمه
 تاثیر شهری را تحت هاییتهمه فعال ضوابط و مقررات شهرسازی

وجه ، ریزیو به چارچوب برنامه [Salehi, 2007] دهدیخود قرار م
 یها. این قوانین که بایستی بیشتر دارای جنبهدهدیقانونی م

، باشند [Bonakdar et al., 2012]راهنمایانه، کنترلی و نظارتی 
گیرند، در این حالت، در برخی موارد حقوق گروهی را نادیده می

کند که خواسته این گروه، تبدیل به منبع غیررسمی حقوق می بایجا

 استبرسازنده حقوق چه رسمی و چه عرفی  نیاز،یعنی  ؛شود
[Jabareen, 2017] قوانین و مقررات شهرسازی نیز پیرو پویایی .

و  )ناسخ شودو جایگزین روزآمد ، با ظهور مسائل تازهبایستی شهر 
 & Meneses-Reyes]« حق کار در خیابان»منسوخ(؛ برای نمونه 

Caballero-Juárez, 2014]  در ایران  ،توجه است موردامروزه که
 یوزرسانرتنها بهارتی نههنوز هم تابع قانون رفع سد معبر است. به عب

 نیستسازوکاری  نیزنو  هاییدهاند، برای رویارویی با پدنشده
[Sayyaf Zadeh & Badrifar , 2009] انعطاف  که و در حالی

 ,Daneshvar & Bandarabad]متضمن منافع جامعه است 

 .نیز جاری است یساز میعدم انعطاف در سطوح تصم ،[2013
 که بسیاری ناشی روبرو استانتقادهای زیادی  با قوانین شهرسازی

از ناهماهنگی قوانین و مقررات، ابهام و تعارض، ضمانت اجرایی 
 استنیازهای روز  وپایین، عدم نظارت و عدم تناسب بین قوانین 

[Afshrniya & Mirzadeh, 2016] 5؛ مثاًل در کمیسیون ماده ،
شهری تغییر کاربری  یهااراضی شهرها برخالف ضوابط طرح

. این مشکالت و تضادها و [Rezaei & Rahimi, 2013] یابندیم
 رندبمیرا از بین  اعتماد مردم و تمایل آنان به مشارکت تعدد نهادها

[Barat, 2006]ها، شورای نگهبان و . اگرچه در برخی موارد دادگاه
 یمرجع تخصصنبودن ولی کننددیوان عدالت اداری ایفای نقش می

، فقدان نظام قانونی و [Nazemi et al., 2021]کننده هماهنگ
نبود و  [Hoseynzadehdalir et al., 2012]سازمانی منسجم 

 [Elyaszadeh Moghaddem, 2011]مشترک  واژگانزبان و 
 که هنوز است ی یادشدههانابسامانیهای برسازنده شماری از ریشه

های شهری ریشه . مبانی نظری تهیه طرحنشده مانده استپژوهش
در مصوبات شورای عالی شهرسازی و قانون تغییر نام وزارت آبادانی 

ها در دو این طرح و [Zangiabadi et al., 2013]و مسکن دارد 
تهیه و تصویب « ضوابط طرح»و « ها و مطالعات طرحنقشه»بخش 

. پژوهش پرداختن به بخش دوم استاین شوند. هدف می
های شهری با تدوین ضوابط عماًل درگیر کنندگان طرحتهیه

گذاری و تهیه ضوابط و مقررات قانون»شوند و گذاری میقانون
دالت اجتماعی، رفع ها ارتباط تنگاتنگی با معیارهایی چون عطرح

« دارد غیرهربط و بودن نهادهای ذیتبعیض، پاسخگو
[Adinehwand & aliyan, 2016] تعریف روشنی آنها  که بیشتر

های ارزیابی آن دارند و سازوکار الزم برای تعریف و شاخصن
سو جایگاه تجلی اهداف از یک» ضوابط کهاین ؛ شده استنمشخص
نیازهای متعدد،  تأمینهای محیطی و شهرسازی برای و آرمان

اند و از سوی دیگر جایگاه تجلی اهداف متنوع، عمومی و خصوصی
ی برای سازگاری منافع متعدد، متنوع، عمومی و های حقوقو آرمان

شوند که در بستری تدوین می [Salehi, 2007]« خصوصی جامعه
بررسی مصوبات  عالوه بر آن. زیادی استهای خود دچار نارسایی

مصوبات در  ینتربرخی از مهم که دهدینشان م نیز شورای عالی
با وظایف شورای عالی مغایر است  وساختار شکلی دارای تناقض 

[Hashemi Toghrajerdi, 2017]  عدم بازنگری قوانین و
به حقوق شهروندی و همسایگی، عدم تطابق  یتوجهشهرسازی، کم
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وساز و درنظرنگرفتن مالحظات نیازهای بومی با معیارهای ساخت
ای عالی است ر دالیل ابطال مصوبات شو ینترحقوقی از مهم

[Afshrniya & Koolabadi, 2016] گوناگونی انتقادات یادشده .
یابی و بازخوانی ادبیات تخصصی نشان از ضرورت پرداختن به زمینه

)ساختار، سازمان و آنها  های برسازندهشدن ریشهها و روشنکارآیینا
 همانند آن( دارد که هنوز به آن پرداخته نشده است.

ضوابط و مقررات  هایکارآییشناسایی نادغدغه  باپژوهش حاضر 
شکل گرفت های توسعه شهری طرح در ویژه مالک عملشهرسازی به

طور خاص به بهبوده،  تخصصی همراه انتقاد گسترده جامعهبا  که
و  [Salehi, 2007]قوانین و مقررات شهرسازی کمتر توجه شده 

 Elyaszadeh]مجزا پژوهش نشده  یعنوان بخشبههنوز 

Moghaddam, 2011]  و  هایشهتحلیل و شناخت رو سرانجام
 یهاضوابط و مقررات طرح هاییو ناکارآمد هاییهای نارسازمینه

 .شدهدف پژوهش  ،ایرانتوسعه شهری 
 

 شناسیروش
در  یادبنداده پژوهش روشاین مقاله کیفی با ماهیت انتقادی و به 

شونده در مشهد انجام شد. انتخاب اسناد و افراد مصاحبه 1400سال 
ها به روش تحلیل محتوی و تحلیل هدفمند، بررسی اسناد و مصاحبه

 باها گردآوری داده انجام شد.ای مقایسه-به روش علیها داده
به روش گلوله برفی  تا اشباع نظری و مصاحبه مطالعات اسنادی

 مورد ،1400تا  1379های نوشتاری بین سال اسنادنخست  انجام شد.
د. شآن تحلیل  یهاو شناسه، کدهای باز گردآوری قرار گرفت یبررس

با درجه  در زمینه پژوهش شدهنفر از خبرگان شناخته 18سپس با 
ان مهندس، علمی دکتری و کارشناسی ارشد اعم از خبرگان دانشگاهی

 شهرداران باتجربهو  هامشاور، مسئوالن بررسی و تصویب طرح
ه . برای رسیدن بتصورت گرف ساختاریافتهیمهمصاحبه هدفمند ن

د و ش بردارییشرشته حقوق مطالعه و ف متون مرتبط ،اشباع نظری
 زا انجام شد. پس ییهانفر از متخصصین این رشته مصاحبه 3با 

افزار با نرمبه صورت دستی ها دهی و کدگذاری دادهسازمانآن 
Access 2016  ،مختلف موضوعی  هایینهها و زممقولهانجام
ها و اهمیت آنان در مصاحبه هاتاکیدها با توجه به حاصل شد. مقوله

نفر از خبرگان  3با اند. شده یبندو تکرار در اسناد نوشتاری رتبه
ها تدوین شد. در انتها برای سنجش مقوله بندییتدانشگاهی اولو
 & Danaeifard]سول پرسش کر  10از روش  هایافتهاعتمادپذیری 

Emami, 2007]  21استفاده شد. در ارزیابی از میان 
نفر شهرسازی( مشارکت  6نفر رشته حقوق و  1نفر ) 7 شونده،مصاحبه

 7گذاری نمودند که نتیجه هر داشتند و جدول ارزیابی را نمره
 و نتیجه پژوهش را گواهی نمود. فرآیندارزیابی، درستی 

 

 هایافته
 تحلیلی )پیوسته و بازخوردی( و بهی فرآینداسناد، در  کدهای باز

. کدهای شدبندی و مقوله کدگذاری، پژوهش روش کمک
 6 درکدباز(،  1529آمده از مطالعات اسنادی و گفتگوها )دستبه

ترتیب  ،شوددیده می 1که در جدول گونه آنشد.  یبنددسته مقوله
ها )از کالن به خرد( با رتبه اهمیتی و اندازه مراتبی زمینهسلسه

ها آن ینترکالن وزمینه  ینتر. مهمنیستمسان ا هفراوانی انتقاده
است که هرگونه جامعه حاکم بر فضای کلی « دیدمان یا پارادایم»

 تاثیرو  دهدمیقرار  تاثیر تحترا  هاینهتغییری در آن، دیگر زم
« ذارگمرجع قانون»ها نقش اندکی بر آن دارد. تغییرات در دیگر زمینه

ن آ« یگذار تعدد مراجع قانون»پرتکرار  کدکه  است تریناهمیتکم
 %25ترین فراوانی انتقاد/پیشنهاد ). اگرچه بیشکندیرا نمایندگی م

ولی نتایج  شد وارد« ضوابط و مقررات-قوانین» انتقادها( به زمینه
یادآوری  .داشتها نشان از اهمیت متوسط آن بندی زمینهرتبه
 گزارشهای بعدی از سطح کالن به خرد شود که چینش جدولمی

 شده است.
ها را هم نخست ناکارآمدی رتبهاست که « پارادایم» زمینه نخست:
و  ینترشود، مهمدیده می 2که در جدول گونه آنکند. نمایندگی می

 نییباکنون بین جهاناست که هم« پایگاه نظری»محوری آن  مقوله
 رگذادوران»گرفته و  سنتی و مدرن قرار هاییدگاهاسالمی، د-ایرانی
آشفتگی و ناهماهنگی  جهت ینا و از آیدیحساب مبه« یمیپارادا

ها را نمایندگی و ارزش هایهها، رویکردها، نظرها، دیدگاهدر شیوه
های دیگر است نقش و کارکرد زمینه سرچشمه ینهکند. این زممی

بخشی و »، «با پویایی مسائلناهماهنگی »که پیامدهایی چون 
نپرداختن به تعریف نظریه »و « دیدن مسائل بخشی و کلیمجزا

پارادایمی در حال انجام است  گذار، داشته است. اگرچه«جامع عدالت
ه، همچون آمران با خصوصیاتی ییگراولی پارادایم قالب هنوز اثبات

فهوم ترین ممنعطف است و برجستهیر باال به پایین و غ یزیربرنامه
 است.« پارادایمی گذاردوران»کلیدی این زمینه، 

است که ازنظر اهمیت « ساختار و سازمان حکمروایی» زمینه دوم:
، این شودیدیده م 3که در جدول گونه آندر رتبه دوم جای دارد. 

« نیروی انسانی»و مقوله  شدهمیمقوله بنیادی تقسزمینه به چهار 
به  یتوجهنکات این مقوله کم نیترآن است. مهم نیتریاساس

ن نبودباال، کامل، خودمحوری مدیران و کارکنان ردهیساالر ستهیشا
غیرسیاسی، دخالت  یهازنجیره مدیریت، تغییرات گسترده در رده
ونی الزم برای همکاری و ناگهانی عناصر قدرت و نبود چارچوب قان

 و یکار یاسیو سآنها  اجرایی و کارکنان یهاهماهنگی بین دستگاه
و عدم همکاری و  یکار یاسیس»مفهوم این زمینه  نیتریدیکل

 است.« اجرایی یهاهماهنگی بین کارکنان و دستگاه
ر که د رتبه ششم اهمیتی است با« گذارمرجع قانون» زمینه سوم:

رویکردی و  یهایکاست»مقوله  نیترمهم .شودمیدیده  4جدول 
است و هرگونه تغییری در سایر مفاهیم بستگی به تغییرات « نظری

فقدان سازوکار »اند از ترین کدها عبارتاین مقوله دارد و کلیدی
برخورد متناقض »، «درباره موضوعات جدید یگذار مناسب برای قانون

نبود نظام حقوقی »و « یگذار و ناهماهنگ مراجع رسمی قانون
 «.منسجم و جامع شهرسازی

با رتبه اهمیتی پنجم است. جدول « ریزینهاد برنامه» زمینه چهارم:
دهد از چهار مقوله این زمینه، بندی این زمینه را نشان میمقوله 5
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است که دو مقوله خرد « کاستی عناصر نهادی»مقوله،  نیترمهم
 بر را در« زیرنقش برنامه»و « کاستی در هماهنگی عناصر نهادی»

. کندیم یندگیکلیدی این زمینه را هم نما کدهایگیرد که می
کننده تخصصی، کدهای بسیار مهمی چون نبود عنصر هماهنگ

محلی، برخورد متناقض و ناهماهنگ  یگذار قانون ئتیایجاد ه
توسعه توسط مراجع  یها، تهیه طرحیگذار مراجع رسمی قانون

های ها که در مقولهگوناگون بدون هماهنگی و تمرکز در تهیه طرح
ه اند نیز همگی پیامدهای دو مقولدیگر این زمینه جای گرفته

 یادشده هستند.
. چهار است تیبا رتبه اهم« قوانین، ضوابط و مقررات» زمینه پنجم:

مقوله،  نیترمکه مه دهدیاین زمینه را نشان م یهامقوله 6جدول 
متروک »است. کدهای مهم این زمینه « نارسایی قوانین فرادست»

وجود قوانین ناسخ و »، «برخی قوانین روزآمدنشدنماندن و 
 ینگر عدم انطباق با مسائل جدید و دوری از جامع»، «منسوخ
در اجرای برخی  تأخیرتخلف و »کد آن  نیتریدیاست. کل« مسائل

، یبندقوانینی همچون قوانین منطقهاست. « قوانین فرادست
آمایش سرزمین، تشکیل شوراهای شهر و روستا و همانند آن. البته 

 یهانبود زبان و مفاهیم مشترک در حوزه شهرسازی و سایر حوزه
مرتبط نیز دارای اهمیت ویژه است که پرداختن به آن بسیار ضروری 

 .گرددیباالتر برم یهانهیولی به زم رسدینظر مبه
که ازنظر اهمیت در رتبه « نظام تدوین، تصویب و اجرا» زمینه ششم:

آمده است به سه گروه کاستی  7سوم قرار دارد. چنانکه در جدول 
است.  شده میتقس فرآیندنظری، کاستی ساختاری و کاستی 

است که بیشتر به ماهیت « کاستی نظری»زمینه آن  نیترمهم
. کاستی نظری در گرددیقوانین شهرسازی برم یارشتهانیم

موضوعی مربوط به قوانین  یهاحقوقی و سایر تخصص یهاجنبه
 اثیرتکه این قوانین بسته به موضوعشان حاصل تعامل و  چرا؛ است

چند تخصص مختلف اعم از شهرسازی، حقوق، جغرافیا، 
 ها توجه کافیو باید به همه این جنبه هستند و غیره ستیزطیمح

کشف و استخراج قواعد از بطن جامعه »مفاهیم  شود. در میان این
کد است. زمینه  نیتریدیکل« یز یرو متناسب با محیط برنامه

 «ساختار و سازمان حکمروایی»ریشه در زمینه « کاستی ساختاری»
اد نه»، «پارادایم»ریشه در ساختارهای « فرآیندکاستی در »و زمینه 

 دارد.« قوانین، ضوابط و مقررات»و « یز یربرنامه
 

 شهری ایران یهاو مشکالت قوانین شهرسازی و ضوابط و مقررات طرح هاناکارآییینه زم (1جدول 
 رتبه فراوانی انتقاد شاخص زمینه شماره

 1 21 ایرانی-اثباتی )سنتی(؛ نوگرایی )مدرن(؛ اسالمی دیدمان )پارادایم( 1
 2 75 نظام حکومتی؛ دولت ساختار و سازمان حکمروایی 2
 هاییوانها، دیه: دادگاهیقوه قضاتخصصی؛  هاییسیونقوه مقننه: مجلس شورا، کمیته و کم گذارقانونمرجع  3

ها؛ شورای ها و کمیسیون، شوراهای عالی؛ کارگروهوزیرانیئتعالی و عدالت؛ قوه مجریه: ه
نگهبان؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شورای هماهنگی سران قوا؛ نهاد عمومی: شورای شهر و 

 هارسان، شوراهای صنفی، اصناف و اتاقهای خدماتوستا، شرکتر

341 6 

؛ ها: راه و شهرسازی، کشور و غیرهوزارتخانه؛ آن یهابخشیرشورای عالی شهرسازی و معماری و ز یزیرنهاد برنامه 4
 (فنی هاییتهو کم هایسیونساختارهای استانی )کارگروه امور زیربنایی، کم

325 5 

 4 386  نگارش و قانون: زبان، الزامات، محتوا هاییژگیو؛ قوانین فرادست ضوابط و مقررات-قوانین 5
 3 381 مبانی نظری؛ فرآیند؛ بایدها و نبایدها نظام تدوین، تصویب و اجرا 6
 

 زمینه نخست؛ پارادایم (2جدول 
 رتبه کد مقوله زمینه شماره

 معلولی-رابطه علی شناسییهست 1
سنجش )نبود ابزار 

 مناسب(

بودن نتعریف و تدوین نظریه جامع عدالت؛ نداشتن بینش تمدنی معطوف به پیشینه تاریخی و تمدنی؛ روشن عدم
و  اریکیاسیاستفاده در متون؛ س قابلنشدن عناصر زبانی رابطه ساختاری و سازمانی عناصر حکمروایی شهری؛ روشن

شرع برای استفاده در موضوعات  یهانشدن شاخصوی؛ کاملمعن یهانبودن معیارهای ارزشمصلحت محوری؛ روشن
 مدنی

3 

 فلسفه اثباتی یشناسمعرفت 2
)ناهماهنگی با پویایی 

 مسائل(

و  هایبپیروی از دیدگاه شهودی )شاهد محوری(؛ شیوه خطی شناخت، تحلیل، تدوین و اجرا بدون توجه به آس
 شناسییبآس

4 

اسالمی و -ایرانی پایگاه نظری 3
)برزخ یا  نوگرایی

 گذار(دوران

ماندن معیارهای شرع، عرف و مسائل مدنی؛ ندیدن مالحظات مربوط به وحدت ملی و همگرایی و ناشناس ییسوناهم
متناظر با  یهانشدن شاخص؛ روشننفوذانینفعان و ذدادن ذیمشارکت یجامصلحتی به یزیراجتماعی؛ برنامه

مانند عدل، مسئولیت، انضباط  هایییشهر بستر الزامات مربوطه؛ ناشناخته ماندن رحفاظت از منابع و مناظر طبیعی د
 اجتماعی، حق بر شهر و همانند آن هاییباجتماعی، حقوق شهروندی، حقوق عامه، فقر، آس

1 

 2 در مقابل قوانین حساس به شرایط زمانیپیروی از الگوی خطی تدوین، تجویز و اجرا با پیامد قوانین ثابت و ب تدوین اثباتی رویکرد 4
به روابط  یتوجهبه اصول سازگاری درونی و بیرونی؛ کم توجهییبخشی و مجزادیدن مسائل بخشی و کلی؛ ب تصویب

 مراتب قوانین و غیرهسلسله
 دیگر ها و مسائلبر بخش یسنجاثر  یژهوبه شناسییب، نپرداختن به پیامد انجام و آسهایتمسئول مجزابودنبخشی و  اجرا
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 زمینه دوم؛ ساختار و سازمان حکمروایی (3جدول 
 رتبه کد مقوله زمینه شماره

و کاستی نهاد هماهنگی؛ حکمروایی پدرساالر؛ کاستی  ینگر یکاری؛ بخشاثرگذاری دولت در حکمروایی؛ موازی حکومت و دولت نظام 1
 به مشارکت یتوجهزبان مشترک؛ کم فراگیرنشدنهر رکن؛  یهابین ارکان و بخش هاتیاختیارات و صالح

3 

اال ب ؛سلسله مراتبی ساختار 2
؛ آمرانه؛ به پایین

 متمرکز و جامد

سازمانی )سازمان  یها؛ ناکارآمدی ساختارهای کالن؛ خألهاسازمانقانونی، ساختاری و ارتباطی بین  یهایینارسا
محلی؛ تغییر در مدیریت بر اساس بحران؛ ساختار جامد و  یز یربه برنامه یتوجهیملی(؛ مدیریت سیاسی؛ ب یز یربرنامه

 ؛ کاستی در نظام حقوقی جامع و یکپارچهیکار یاسیشرح وظایف کهنه؛ س

4 

باال به  طرفهکی دهیسازمان 3
 پایین

باال به پایین بین  طرفهکیدر ساختار  هاتینشدن دولت محلی کارآمد؛ توزیع وظایف و مسئولنبود یا تعریف
در بیشتر سطوح سازمانی؛ نبود رویکرد یکپارچه در  یبخشنیها تا سطح ادارات محلی؛ نبود واحد هماهنگی بوزارتخانه

 هادهیبرخورد با پد

2 

نیروی  4
 انسانی

ناگهانی  یهاحکومت و مقامات در مقابل قانون؛ دخالت یی نابسنده؛ پاسخگوهاتیکاستی در اختیارات و مسئول گزینش
عناصر قدرت؛ تحمیل طرز تفکر و پارادایم فکری؛ نبود زمینه دخالت مردم؛ نبود چارچوب قانونی هماهنگی و همکاری 

به توسعه و  یتوجهانحصار دولتی؛ کمآنها؛  ها؛ نقش اندک شوراهای شهر و عدم واگذاری اختیارات بهبین دستگاه
 ها؛ انحصارگرایی نهادی و کارکردیارتقای زیربناهای ملی؛ ناهماهنگی و همکاری اندک وزارتخانه

1 

 اختیار

 
 گذارزمینه سوم؛ مرجع قانون (4جدول 
 رتبه مقوله زمینه شماره

تعدد مراجع  1
 گذارقانون

و مجریه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای شهر؛ نبود ساختار هماهنگی  قضاییهگانه مقننه، تصدی قوای سه
 یگذار در سطوح مختلف؛ کاستی در ارتباط بین مراجع قانون یگذار قانون

3 

های کاستی 2
رویکردی و 

 نظری

ن قوانی تیکفا؛ عدمیگذار برای موضوعات جدید؛ برخورد متناقض و ناهماهنگ مراجع رسمی قانون یگذار فقدان سازوکار مناسب قانون
به حق توسعه و توزیع عادالنه آن؛ نبود نظام حقوقی منسجم و جامع؛ کمبود موازین قانونی  یتوجهشهری؛ کم یهابرای همه عرصه

 تهیه یاصول و راهنما؛ اختالفات حقوقی وسب برای بازنگری قوانین ؛ سازوکار منایگذار و قانون هایر یگمیبرای مشارکت در تصم
 توسعهشدن یرانتپورسانتی درآمدها؛ فروش تراکم عدم تعریف حقوق عامه و نفع و نظم عمومی؛  ؛ رویکردقوانین سینوشیپ

1 

های کاستی 3
 ساختاری

د رشته حقوق شهرسازی؛ کمبو ؛ نبودجغرافیا؛ نبود سازوکار قانونی الزم ارتباط بین طرح و واقعیات هیعدم تعریف ساختار نهادها بر پا
؛ یدهای نوپدسازوکار الزم برای برخورد با موضوعنبود ؛ یسطحچند یباندهینظام پایش و د گرفتندهی؛ نادیگذار کننده قانونهماهنگ

 جراییا یها؛ تداخل وظایف دستگاهکنندگانبیها و تصوکیالت حقوقی دستگاهمردم؛ کاستی تش مؤثرکمبود زمینه قانونی دخالت 

2 

 
 یز یرزمینه چهارم؛ نهاد برنامه (5جدول 
 رتبه کد مقوله زمینه شماره

کاستی در  1
 مبانی نظری

تجویزی، باال به 
ی مراتبپایین، سلسله

 آمرانه

نفعان و شورای شهر، مردم، ذی نقشیکم؛ نظام حقوقی درهماهنگی ی؛ ناو بازنگر  روزآمدی قوانین توجه بهبی
بدون توجه به توان  نظر شناسی و اظهارریزی، نظارت، ارزیابی، آسیب؛ تمرکز مراحل تصمیم، برنامهنفوذانیذ

قی و نهاد حقو ؛ ابهام دردیبرخورد با موضوعات نوپدو  ؛ نبود سازوکار عدم مغایرت مصوبات با قوانین عادیدستگاه
 هاونی نظام تهیه طرحقان

4 

کاستی  2
 ساختاری

شالوده دستور 
 یز یربرنامه

نهادهای مردمی و عمومی؛ مثلث کارفرما، مشاور و  ینقشینگر؛ بجامع یجابه نگریبخش یز یر؛ برنامهییتمرکزگرا
 شهر؛ عدم انعطاف در ساختار نهادی کالبد

3 

کاستی در شناخت 
 الزامات شهرسازی

پرداختن به مسائل واقعی شهر؛ ندیدن حقوق شهروندی و حق بر شهر؛ ناهماهنگی ساختاری،  یجابهکردن مدرن
 نوین یهامسئول با نیازها و ضرورت یهاوظایف و اختیارات سازمان

نارسایی جنبه حقوقی 
 مسائل شهر

شهری توسط مراجع گوناگون؛ عدم وجود  یها؛ تهیه طرحیگذار برخورد متناقض و ناهماهنگ مراجع قانون
 تشکیالت متمرکز،؛ انطباق کم مقررات با ضروریات زمان و مکان

کاستی  3
 عناصر نهادی

کاستی در هماهنگی 
 عناصر نهادی

آن؛ وزارت راه و شهرسازی  یهابخشریشورای عالی شهرسازی و معماری و ز)عناصر نهادی نامتناسب  یدهسازمان
و  هاونیسی، کارگروه توسعه، کمییربنای؛ کارگروه امور زهایاستانی آن؛ وزارت کشور و استاندار  یهاو اداره
؛ عدم استفاده از نخبگان؛ عدم انعطاف در وظایف کارکنان؛ نبود ساختار و عناصر الزم (مربوطه فنیهای کمیته

 برای هماهنگی

1 

نقش و کارکرد 
 زیربرنامه

ساز مسائل شهری؛ تحت کنترل نهاد؛ با گریز؛ متکی به بخشنامه؛ سادهساالر؛ مشارکتفنکار؛ دولتی؛ محافظه
 ساالریجای شایستههگزینش سیاسی ب

کاستی  4
 رویکردی

رویکرد هندسی و 
 ماشینی

سناریوهای مختلف با  یجاجوابی بهتکیه بر فرآیند خطی شناخت، تحلیل، طرح؛ تدوین ضوابط بازدارنده یک
یر ها در تناسب با تغیدیدن پاسخطیفی یجانگری در پاسخگویی به مسائل شهری بهمتناسب؛ قطعی یهاپاسخ

 شرایط

2 
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 ضوابط و مقررات-زمینه پنجم؛ قوانین (6جدول 
 رتبه کد مقوله زمینه شماره

نارسایی قوانین  1
 فرادست

ناسخ و ؛ متروک
منسوخ؛ عدم انطباق 

 با مسائل جدید

به حقوق عامه؛ وجود قوانین  یتوجهبرنامه آمایش؛ کم ،در اجرای قوانینی چون قانون شوراهای شهر و روستا تأخیر
قوانین  ییزارانت یهابه جنبه یتوجهناسخ و منسوخ؛ کمبود قانون برای مسائل جدید؛ انحصار اطالعات؛ کم

جدید مانند فشردگی شهرها و اثرات  یهادهیپد ،منابع و امکانات اجرای قانون ،اثر و پیامد اجرا ی،ز یگرقانون
 ایجاد منابع پایدار ی والمللنیجهانی و معاهدات ب یهااستیس ؛الزامات محیطی ،محرمانگی

1 

کاستی در  2
 الزامات قانون

زبان مشترک؛ نحوه 
 یهانگارش؛ جنبه

 قانون

 کنندهعرضی )پاسخگوی نیازهای واقعی، منعکس یهایژگیو، ذاتی یهایژگیو ،عدم تعریف واژگان و زبان مشترک
در  ناهماهنگی؛ مالی ریتداب ،ثبات قانونی ،منافع مالی ،ابعاد شهرسازی و حقوقی، به اهداف یتوجهنظر اکثریت(؛ کم

 کالن یهااستیتهیه س

3 

 یهایکاست 3
-ساختاری
 رویکردی

شهری توسط نهادهای دیگر؛ کاستی در  یهامختلف؛ قوانین و طرح یهافرادست توسط سازمان یهاتهیه طرح ناهماهنگی
؛ هکننداز فرآیند؛ عدم ایجاد نظام هماهنگ ییچارچوب قانونی برای هماهنگی و همکاری؛ مقاومت در تمرکززدا

 ساختاری و ارتباطی یهاییتوجهی به زدودن مشکالت و نارساکم

2 

 
 اجرازمینه ششم؛ نظام تدوین، تصویب و  (7جدول 
 رتبه کد مقوله زمینه شماره

کاستی  1
 نظری

جنبه حقوقی و  ارزنبودنهم
شهرسازی؛ کاستی در دانش حقوق 

شهری و نبود کارشناس مربوطه؛ 
نظری حقوق  یهاهیعدم تعریف پا
 شهر و شهروند

حقوق شهری و شهرسازی؛ عدم  یگر یبه جنبه حقوقی شهرسازی؛ عدم تعریف دانش و تصد یتوجهکم
چگونگی تدوین ضوابط و گذاشتن آن  بهابودنکمشهری و ضوابط و مقررات آن؛  یهاتدوین برنامه یزمانهم

ا هبرنامهشدن ؛ نمادینشودیآغاز م تاییدها پس از تصویب طرح بررسی و در گام نهایی، در بیشتر نمونه
ان در نخبگ ژهیوبه مشارکت مردم و به یتوجهیبودن دولت و بهکار واسطه عدم تدوین ضوابط متناسب؛ همهبه

امر تهیه ضوابط و مقررات؛ عدم تعریف اصطالحاتی مانند منافع عمومی، عدالت، حقوق شهروندی و مانند آن؛ 
تهیه، تصویب، اجرا و بازنگری؛ عدم تاکید بر کشف و استخراج قواعد از  برایعدم تعریف گردش کار مناسب 

سازوکار ایجاد هماهنگی و سازگاری بین قواعد  ینیبشی؛ عدم پیز یرعه و متناسب با محیط برنامهبطن جام
 مختلف

1 

کاستی  2
 ساختاری

وجود بدنه  ؛ عدمترنییضوابط و مقررات در سطوح استانی و پا تاییدکمیته تخصصی بررسی و  ینیبشیعدم پ ترتیبات نهادی
فرآیند بررسی حقوقی در خالل بررسی طرح و  ینیبشیشهروندی؛ عدم پحقوق شهری و  نهیزم کارشناسی در

برای بررسی به  تنهاشهری؛ خأل کارشناس حقوق شهری در نظام تدوین، تصویب و اجرا )ضوابط  یهابرنامه
از چگونگی انتخاب موضوعات، اهداف و  ادشدهیو واحد  شودیواحد حقوقی دستگاه مجری فرستاده م

 است( خبریب هااستیس

2 

کاستی در  3
 فرآیند

شناخت؛ تدوین؛ تصویب؛ اجرا؛ 
 پیامدسنجی؛ بازنگری

شی نقحضور حقوقدانان و سایر متخصصین؛ نقش اندک شورای شهر و بی ،شناسایی و مشارکت منابع قدرت
ودن نبدر فرآیند؛ علنی نفوذانینفعان و ذمحلی، ذی یهابط، سازمانرتم یهاطرح کنندگانهیمردم، خبرگان، ته
 و گذارتاثیر  یهاسازمانبه حقوق شهروندان؛ ناهماهنگی بین نهادها و  یتوجه؛ کمیر یگمیفرآیندهای تصم

؛ رعایت مرز میان امر خصوصی و شبه پژوه یتوجهمتعدد؛ نبود فرآیند اعتراض به طرح؛ کم اناندرکار دست
عایت ر ی؛ بندبه هماهنگی با نظام بودجه یتوجه؛ کمیر یگمیسازی و تصمعمومی؛ متمرکز در فرآیند تصمیم

و منابع هر شهر؛ خودمحوری مدیران و  هاتی، مشارکتی بودن، اتکا بر ظرفییگرانهیمحوری، زماصول مساله
 کننده و سازوکار برای حلباال؛ کاستی اطالعات و کارشناسان خبره؛ کمبود نهاد تخصصی هماهنگکارکنان رده

 یچند سطح یباندهیوقی ناشی از ضوابط؛ سیستم ارزیابی و سنجش کمی، نظام پایش و داختالفات حق
 و بازخوردی یا)دولتی، عمومی، نهادهای مردمی( و سیستم بازنگری چرخه

3 

 
 بحث

شوند که خود دچار در بستری تدوین میها ضوابط و مقررات طرح
و هم « دیدمان»های ذهنی مانند هم جنبهاست که  هایینارسایی

و « ریزینهاد برنامه»، «گذارمرجع قانون»های عینی مانند جنبه
ط ضواب-قوانین» آن دومحصول هم و « تدوین، تصویب و اجرا فرآیند»

هایی مانند عدل، ماندن ریشهناشناخته»گیرد. بر می را در« و مقررات
شهروندی، حقوق عامه، حق بر  حقوقمسئولیت، انضباط اجتماعی، 

 «در متون استفاده عناصر زبانی قابلنشدن روشن» M19 «شهر
M20 محوریو مصلحت یکار یاسیس»؛» M1 نبودن روشن»؛

 یاسه مرحله فرآیندبر  تاکید»و  M5 «معنوی یهامعیارهای ارزش
مختلف  یهاشناخت، تحلیل و طرح، عدم هماهنگی میان بخش

 ;Barati, 2006]« هایر یگمیتصمبودن هیسوکیو  گذارتاثیر 

Elyaszadeh Mighaddam, 2011]  دیدمان»همگی ریشه در »
 است« ساختار و سازمان حکمروایی»ریشه دیگر  کنونی ایران دارد.

ای هکارآییرا در ایجاد نا تاثیربیشترین « دیدمان»همراه مقوله که 
عدم . »دارد« ضوابط و مقررات-قوانین»جمله  ها ازدیگر مقوله

 مدیریت شهری با قوانین و هاییتهماهنگی اهداف و اولو
 

 ,.Talebi et al] «با ضوابط اییقهبرخوردهای شخصی و سل

 & Dabirnia]« یگذار مشارکت ملت در قانون»نبود  ؛[2021

Naghavi, 2018]از باال یزیرتمرکز در نظام اداره کشور و برنامه» ؛ 
و اعضای  هایمحلی، شهردار  یهانداشتن حکومتبه پایین، جایگاه

ماهیت مبهم قوانین ؛ [Bonakdar et al., 2012]« شورای شهر
 Tahanzarif]کشور  یزیرتوسعه در نظام حقوقی برنامه یهابرنامه

& Hadizadeh, 2018] های کارآییخود ریشه شماری از نا که



 311  رانیا یتوسعه شهر  یهاضوابط و مقررات طرح یهاییناکارآ یابیشهیرـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                     Volume 37, Issue 3, Summer 2022 

 رتبهمقوله  در این مقوله دارد. یشهرند نیز تر اهمیتهای کممقوله
از سایر  متاثراست که خود « نظام تدوین، تصویب و اجرا»سوم 
نهاد و حتی مردم یهانقشی مردم، سازمانبی» ساززمینه وها مقوله

 ,Majedi]« شهری یهاتهیه و تصویب طرح فرآینددر  هایشهردار 

، عدم حضور M17به جنبه حقوقی شهرسازی  یتوجه؛ کم[2013
ن تهیه و تصویب قوانی فرآیندحقوقدانان و متخصصین موضوعی در 

M2ر دیگ یهاطرح کنندگانهینقش اندک شورای شهر، خبرگان، ته ؛
 ؛فرآینددر  نفوذانیو ذ نفعانذیمحلی،  یهامرتبط با محل، سازمان

و  M21 یگذار رعایت تشریفات تقنینی و اصول قانون عدم
است. کد محوری این  M1 یر یگمیهای تصمفرآیندنبودن علنی

به مشارکت مردم، نخبگان  یتوجهیدولت و ببودن کارههمه»زمینه 
مشارکت مردم و حضور »در تراز محلی  است که« و نهادهای عمومی

در کنار شورای شهر و سایر ارکان  گیرییمآنان در جلسات تصم
رنده توانست پیشگیمی [Kazemian et al., 2020]« یزیربرنامه

همکاری  راهنماینشده و و کارشناسی زدهشتابهای تصمیم
باشد.  [Mostofi et al., 2022]مدیریت شهری با بخش خصوصی 

 ازو  است« ضوابط و مقررات-قوانین»نظر اهمیت  چهارم از مقوله
سیاسی و  یهاشیوه تدوین قوانین و مقررات تابع نظام»که  آنجا

 ,Sarrafi & Abdollahi]« حکومتی اداره امور کشورها است

« ساختار و سازمان حکمروایی»و « دیدمان»های مقوله از [2008
فقدان زبان و ادبیات »کدهای محوری این زمینه  .گیردمی تاثیر

« مشترک در جامعه علمی و تخصصی شهرسازان و متولیان امر
[Barati, 2006]  ناهماهنگی بین ضوابط و مقررات راه و »و

پنجم ه زمین. است [Jamhiri et al., 2008] «شهرسازی و شهرداری
 آن،است که کدهای محوری « ریزینهاد برنامه»نظر اهمیت  از
 یز یربرای ساماندهی برنامه یاکپارچهیضرورت حضور نهاد »

و  هانامهنیی، تهیه، تدوین و تصویب آیگذار استیمنظور سبه
 «ربطیذ یهاضوابط کلی شهرسازی و معماری و ابالغ به دستگاه

[Bonakdar et al., 2012]  کننده، عدم وجود نهاد هماهنگ»و
در مراحل تهیه  نفوذانیو ذ نفعانذیحقوقدان، شورای شهر، مردم، 

 کدهایاز دیگر  .است [Yazdani et al., 2021]« ضوابطو تصویب 
 ,Sarrafi & Abdollahi]« ریزجایگاه برنامهاهمیت نقش و »مهم 

ط در شرای یر یگمیبه تصم ریز ناگزیراست و اگرچه برنامه [2008
و میزان  [Shakouri Asl & Rafieian, 2016]عدم قطعیت 

 تدر خدمدولتی یا »استقالل خود است، شوربختانه در ایران با کد 
 هاترین مقولهاهمیته ششم و کممقولاست.  شده شناسانده« دولت

 گذار که دربا توجه به تعدد مراجع قانوناست. « گذارمرجع قانون»
د نبو»کد محوری این مقوله کنند سطوح مختلف ایفای نقش می

است تا هماهنگی « دارکننده صالحیتمرجع یکپارچه یا هماهنگ
 نهادها را با مقررات حوزه شهرسازی برقرار نماید دیگرقوانین تدوینی 

 موجب»امور شهرسازی و  مخلهماهنگ ناقوانین  چراکه

حقوق  تضییع نتیجه در و مجریان دست بازگذاشتن سوءاستفاده،
 .است [Afsharniya & Mirzadeh, 2016]« شهروندان

 

 گیرینتیجه
 گسترده و با هایدارای ریشه های یادشدهکارآیینتایج نشان داد، نا

با کد « دیدمان»های مقوله های عینی و ذهنی بوده و درسرچشمه
ساختار و » ؛«گذار پارادایمی»و مفهوم  «ینظر  گاهیپا»محوری 

و مفهوم  «یانسان یروین» کد محوریبا « سازمان حکمروایی
نظام تدوین و » ؛«و عدم همکاری و هماهنگی یکار یاسیس»

نبود »و مفهوم  «ینظر  یکاست» کد محوریبا « تصویب و اجرا
 یینارسا»محوری  با کد« ضوابط و مقررات-قوانین» ؛«مشارکت

؛ «قوانین شهرسازی یارشتهانیماهیت م»و مفهوم  «فرادست نیقوان
و مفهوم  «یعناصر نهاد یکاست» کد محوریبا « یزیرنهاد برنامه»
 کد محوریبا « گذارقانونمراجع »و « ناهماهنگی عناصر»
ناهماهنگی دیدگاهی و »و مفهوم  «یو نظر  یکردیرو یهایکاست»

نارسایی در واژگان و نبود زبان » کمکبهبندی که دسته« رویکردی
 هستند. هاییرآناکاسازهای زمینه« مشترک

 
، استادان راهنما و مشاور، کنندگانشرکتاز همکاری تشکر و قدردانی: 

آزاد اسالمی مشهد سپاسگزاری داوران فرهیخته و گروه شهرسازی دانشگاه 
 شود.می

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. اخالقی: یهتایید
نوان با ع نویسنده نخستبرگرفته از رساله دکتری  متنتعارض منافع: 

وسعه تهای فرآیند تدوین ضوابط و مقررات در طرح تحلیل ساختار حقوقی»
نویسندگان به راهنمایی « شهری ایران با رویکرد حکمروایی خوب شهری

، در واحد مشهد دانشگاه آزاد اسالمی نویسنده چهارمو مشاوره  دوم و سوم
 است.

 (؛ %50)نویسنده اول(، پژوهشگر اصلی ) عباس ناظمی سهم نویسندگان:
مریم  (؛ %25)نویسنده دوم(، نگارنده بحث ) مسلم سیدالحسینییدس

 االسالمیعمیداالسالم ثقه  (؛%15شناس ))نویسنده سوم(، روش دانشور
 ( %10) )نویسنده چهارم(، نگارنده مقدمه
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