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ABSTRACT
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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چکیده
اهداف :انتقادها و پیشنهادهای فراوان ی در زمینه قوانین شهرسازی و ضوابط و
مقررات طرحهای توسعه شهری وجود دارد ولی ریشه و زمینه ظهور اینگونه قواعد
که موجب انتقاد شده یا پیشنهاد اصالح آن مطرحشده ،روشن نیست و تاکنون
به آن پرداخته نشده است .هدف این پژوهش رسیدن به سرچشمههای ایجاد
مشکالت و ناکارآمدیهای ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری ایران بود.
روششناسی :گردآوری دادهها به روش پژوهش اسنادی ،در قالب کدهای باز
مرتبط با انتقادات ،ناکارآییها و پیشنهادها مطرحشده در  200سند نوشتاری بین
سالهای  1379تا پایان  1400انجام و بر پا یه کدهای منتج از مطالعات اسنادی،
مصاحبههای ساختاریافته با  18خبره شهرسازی و  3خبره حقوق ،سازماندهی و
کدگذاری محوری ،انتخاب کدها و مقولهبندی در پیروی از روش پژوهش دادهبنیاد
و بهکمک نرمافزار  Access 2016انجام شد که فرآیند و نتایج پژوهش با مشارکت
 5تن از خبرگان فوق و ارزیابی بر اساس  9پرسش کرسول تایید شد.
یافتهها :ریشه ناکارآییهای یادشده به ترتیب اهمیت برمیگردد به مقوله یا
زمینههای «دیدمان»« ،ساختار و سازمان حکمروایی»« ،نظام تدوین و تصویب و
اجرا»« ،قوانین-ضوابط و مقررات»« ،نهاد برنامهریزی» و «مراجع قانونگذار» که
هرکدام دارای مقولههای ریزتر بوده و کدهای محوری آنها به ترتیب «پایگاه
نظر ی»« ،نیروی انسانی»« ،کاستی نظر ی»« ،نارسایی قوانین فرادست»« ،کاستی
عناصر نهادی» و «کاستیهای رویکردی و نظر ی» بود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از این است که کاستیها و ناکارآییهای ضوابط
و مقررات طرحهای توسعه شهر ی ایران دارای ریشههای چندگانهای است و با
روشنشدن آن ،راه برای اصالح آنها باز میشود .محور شش زمینه برسازنده به
ترتیب «گذار پارادایمی»؛ «سیاسیکار ی و عدم همکاری و هماهنگی»؛ «مشارکت»؛
«ماهیت میانرشتهای قوانین شهرسازی»؛ «ناهماهنگی عناصر» و «ناهماهنگی
دیدگاهی و رویکردی» است که بهکمک «نارسایی در واژگان و نبود زبان مشترک»
زمینهساز ناکار یها شده است.
کلیدواژگان :قوانین شهرسازی ،ضوابط و مقررات ،طرحهای توسعه شهری ،طرح جامع
تاریخ دریافت1401/02/10 :
تاریخ پذیرش1401/04/15 :
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مقدمه
ضوابط و مقررات شهرسازی همه فعالیتهای شهری را تحت تاثیر
خود قرار میدهد ] [Salehi, 2007و به چارچوب برنامهریزی ،وجه
قانونی میدهد .این قوانین که بایستی بیشتر دارای جنبههای
راهنمایانه ،کنترلی و نظارتی ] [Bonakdar et al., 2012باشند،
در برخی موارد حقوق گروهی را نادیده میگیرند ،در این حالت،
ایجاب میکند که خواسته این گروه ،تبدیل به منبع غیررسمی حقوق
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

شود؛ یعنی نیاز ،برسازنده حقوق چه رسمی و چه عرفی است
] .[Jabareen, 2017قوانین و مقررات شهرسازی نیز پیرو پویایی
شهر بایستی با ظهور مسائل تازه ،روزآمد و جایگزین شود (ناسخ و
منسوخ)؛ برای نمونه «حق کار در خیابان» & [Meneses-Reyes
] Caballero-Juárez, 2014که امروزه مورد توجه است ،در ایران
هنوز هم تابع قانون رفع سد معبر است .به عبارتی نهتنها بهروزرسانی
نشدهاند ،برای رویارویی با پدیدههای نو نیز سازوکاری نیست
] [Sayyaf Zadeh & Badrifar , 2009و در حالی که انعطاف
متضمن منافع جامعه است [Daneshvar & Bandarabad,
] ،2013عدم انعطاف در سطوح تصمیمساز ی نیز جاری است.
قوانین شهرسازی با انتقادهای زیادی روبرو است که بسیاری ناشی
از ناهماهنگی قوانین و مقررات ،ابهام و تعارض ،ضمانت اجرایی
پایین ،عدم نظارت و عدم تناسب بین قوانین و نیازهای روز است
][Afshrniya & Mirzadeh, 2016؛ مث ًال در کمیسیون ماده ،5
اراضی شهرها برخالف ضوابط طرحهای شهری تغییر کاربری
مییابند ] .[Rezaei & Rahimi, 2013این مشکالت و تضادها و
تعدد نهادها اعتماد مردم و تمایل آنان به مشارکت را از بین میبرند
] .[Barat, 2006اگرچه در برخی موارد دادگاهها ،شورای نگهبان و
دیوان عدالت اداری ایفای نقش میکنند ولینبودن مرجع تخصصی
هماهنگکننده ] ،[Nazemi et al., 2021فقدان نظام قانونی و
سازمانی منسجم ] [Hoseynzadehdalir et al., 2012و نبود
زبان و واژگان مشترک ][Elyaszadeh Moghaddem, 2011
شماری از ریشههای برسازنده نابسامانیهای یادشده است که هنوز
پژوهشنشده مانده است .مبانی نظری تهیه طرحهای شهری ریشه
در مصوبات شورای عالی شهرسازی و قانون تغییر نام وزارت آبادانی
و مسکن دارد ] [Zangiabadi et al., 2013و این طرحها در دو
بخش «نقشهها و مطالعات طرح» و «ضوابط طرح» تهیه و تصویب
میشوند .هدف این پژوهش پرداختن به بخش دوم است.
تهیهکنندگان طرحهای شهری با تدوین ضوابط عم ًال درگیر
قانونگذاری میشوند و «قانونگذاری و تهیه ضوابط و مقررات
طرحها ارتباط تنگاتنگی با معیارهایی چون عدالت اجتماعی ،رفع
تبعیض ،پاسخگوبودن نهادهای ذیربط و غیره دارد»
] [Adinehwand & aliyan, 2016که بیشتر آنها تعریف روشنی
ندارند و سازوکار الزم برای تعریف و شاخصهای ارزیابی آن
مشخصنشده است؛ این ضوابط که «از یکسو جایگاه تجلی اهداف
و آرمانهای محیطی و شهرسازی برای تأمین نیازهای متعدد،
متنوع ،عمومی و خصوصیاند و از سوی دیگر جایگاه تجلی اهداف
و آرمانهای حقوقی برای سازگاری منافع متعدد ،متنوع ،عمومی و
خصوصی جامعه» ] [Salehi, 2007در بستری تدوین میشوند که
خود دچار نارساییهای زیادی است .عالوه بر آن بررسی مصوبات
شورای عالی نیز نشان میدهد که برخی از مهمترین مصوبات در
ساختار شکلی دارای تناقض و با وظایف شورای عالی مغایر است
] [Hashemi Toghrajerdi, 2017و عدم بازنگری قوانین
شهرسازی ،کمتوجهی به حقوق شهروندی و همسایگی ،عدم تطابق
دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401
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نیازهای بومی با معیارهای ساختوساز و درنظرنگرفتن مالحظات
حقوقی از مهمترین دالیل ابطال مصوبات شورای عالی است
] .[Afshrniya & Koolabadi, 2016گوناگونی انتقادات یادشده
و بازخوانی ادبیات تخصصی نشان از ضرورت پرداختن به زمینهیابی
ناکارآییها و روشنشدن ریشههای برسازنده آنها (ساختار ،سازمان و
همانند آن) دارد که هنوز به آن پرداخته نشده است.
پژوهش حاضر با دغدغه شناسایی ناکارآییهای ضوابط و مقررات
شهرسازی بهویژه مالک عمل در طرحهای توسعه شهری شکل گرفت
که با انتقاد گسترده جامعه تخصصی همراه بوده ،بهطور خاص به
قوانین و مقررات شهرسازی کمتر توجه شده ] [Salehi, 2007و
هنوز بهعنوان بخشی مجزا پژوهش نشده [Elyaszadeh
] Moghaddam, 2011و سرانجام تحلیل و شناخت ریشهها و
زمینههای نارساییها و ناکارآمدیهای ضوابط و مقررات طرحهای
توسعه شهری ایران ،هدف پژوهش شد.

روششناسی
این مقاله کیفی با ماهیت انتقادی و به روش پژوهش دادهبنیاد در
سال  1400در مشهد انجام شد .انتخاب اسناد و افراد مصاحبهشونده
هدفمند ،بررسی اسناد و مصاحبهها به روش تحلیل محتوی و تحلیل
دادهها به روش علی-مقایسهای انجام شد .گردآوری دادهها با
مطالعات اسنادی و مصاحبه تا اشباع نظری به روش گلوله برفی
انجام شد .نخست اسناد نوشتاری بین سالهای  1379تا  ،1400مورد
بررسی قرار گرفت ،کدهای باز گردآوری و شناسههای آن تحلیل شد.
سپس با  18نفر از خبرگان شناختهشده در زمینه پژوهش با درجه
علمی دکتری و کارشناسی ارشد اعم از خبرگان دانشگاهی ،مهندسان
مشاور ،مسئوالن بررسی و تصویب طرحها و شهرداران باتجربه
مصاحبه هدفمند نیمهساختاریافته صورت گرفت .برای رسیدن به
اشباع نظری ،متون مرتبط رشته حقوق مطالعه و فیشبرداری شد و
با  3نفر از متخصصین این رشته مصاحبههایی انجام شد .پس از
آن سازماندهی و کدگذاری دادهها به صورت دستی با نرمافزار
 Access 2016انجام ،مقولهها و زمینههای مختلف موضوعی
حاصل شد .مقولهها با توجه به تاکیدها و اهمیت آنان در مصاحبهها
و تکرار در اسناد نوشتاری رتبهبندی شدهاند .با  3نفر از خبرگان
دانشگاهی اولویتبندی مقولهها تدوین شد .در انتها برای سنجش
اعتمادپذیری یافتهها از روش  10پرسش کرسول & [Danaeifard
] Emami, 2007استفاده شد .در ارزیابی از میان 21
مصاحبهشونده 7 ،نفر ( 1نفر رشته حقوق و  6نفر شهرسازی) مشارکت
داشتند و جدول ارزیابی را نمرهگذاری نمودند که نتیجه هر 7
ارزیابی ،درستی فرآیند و نتیجه پژوهش را گواهی نمود.

یافتهها
کدهای باز اسناد ،در فرآیندی تحلیلی (پیوسته و بازخوردی) و به
کمک روش پژوهش ،کدگذاری و مقولهبندی شد .کدهای
بهدستآمده از مطالعات اسنادی و گفتگوها ( 1529کدباز) ،در 6
Volume 37, Issue 3, Summer 2022

مقوله دستهبندی شد .آنگونه که در جدول  1دیده میشود ،ترتیب
سلسهمراتبی زمینهها (از کالن به خرد) با رتبه اهمیتی و اندازه
فراوانی انتقادها همسان نیست .مهمترین زمینه و کالنترین آنها
«دیدمان یا پارادایم» حاکم بر فضای کلی جامعه است که هرگونه
تغییری در آن ،دیگر زمینهها را تحت تاثیر قرار میدهد و تاثیر
تغییرات در دیگر زمینهها نقش اندکی بر آن دارد« .مرجع قانونگذار»
کماهمیتترین است که کد پرتکرار «تعدد مراجع قانونگذار ی» آن
را نمایندگی میکند .اگرچه بیشترین فراوانی انتقاد/پیشنهاد (%25
انتقادها) به زمینه «قوانین-ضوابط و مقررات» وارد شد ولی نتایج
رتبهبندی زمینهها نشان از اهمیت متوسط آن داشت .یادآوری
میشود که چینش جدولهای بعدی از سطح کالن به خرد گزارش
شده است.
زمینه نخست« :پارادایم» است که رتبه نخست ناکارآمدیها را هم
نمایندگی میکند .آنگونه که در جدول  2دیده میشود ،مهمترین و
مقوله محوری آن «پایگاه نظری» است که هماکنون بین جهانبینی
ایرانی-اسالمی ،دیدگاههای سنتی و مدرن قرار گرفته و «دورانگذار
پارادایمی» بهحساب میآید و از این جهت آشفتگی و ناهماهنگی
در شیوهها ،دیدگاهها ،رویکردها ،نظریهها و ارزشها را نمایندگی
میکند .این زمینه سرچشمه نقش و کارکرد زمینههای دیگر است
که پیامدهایی چون «ناهماهنگی با پویایی مسائل»« ،بخشی و
مجزادیدن مسائل بخشی و کلی» و «نپرداختن به تعریف نظریه
جامع عدالت» ،داشته است .اگرچهگذار پارادایمی در حال انجام است
ولی پارادایم قالب هنوز اثباتگرایی با خصوصیاتی همچون آمرانه،
برنامهریزی باال به پایین و غیرمنعطف است و برجستهترین مفهوم
کلیدی این زمینه« ،دورانگذار پارادایمی» است.
زمینه دوم« :ساختار و سازمان حکمروایی» است که ازنظر اهمیت
در رتبه دوم جای دارد .آنگونه که در جدول  3دیده میشود ،این
زمینه به چهار مقوله بنیادی تقسیمشده و مقوله «نیروی انسانی»
اساسیترین آن است .مهمترین نکات این مقوله کمتوجهی به
شایستهساالر ی ،خودمحوری مدیران و کارکنان ردهباال ،کاملنبودن
زنجیره مدیریت ،تغییرات گسترده در ردههای غیرسیاسی ،دخالت
ناگهانی عناصر قدرت و نبود چارچوب قانونی الزم برای همکاری و
هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها و سیاسیکار ی و
کلیدیترین مفهوم این زمینه «سیاسیکار ی و عدم همکاری و
هماهنگی بین کارکنان و دستگاههای اجرایی» است.
زمینه سوم« :مرجع قانونگذار» با رتبه ششم اهمیتی است که در
جدول  4دیده میشود .مهمترین مقوله «کاستیهای رویکردی و
نظری» است و هرگونه تغییری در سایر مفاهیم بستگی به تغییرات
این مقوله دارد و کلیدیترین کدها عبارتاند از «فقدان سازوکار
مناسب برای قانونگذار ی درباره موضوعات جدید»« ،برخورد متناقض
و ناهماهنگ مراجع رسمی قانونگذار ی» و «نبود نظام حقوقی
منسجم و جامع شهرسازی».
زمینه چهارم« :نهاد برنامهریزی» با رتبه اهمیتی پنجم است .جدول
 5مقولهبندی این زمینه را نشان میدهد از چهار مقوله این زمینه،
Geographical Researches
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مهمترین مقوله« ،کاستی عناصر نهادی» است که دو مقوله خرد
«کاستی در هماهنگی عناصر نهادی» و «نقش برنامهریز» را در بر
میگیرد که کدهای کلیدی این زمینه را هم نمایندگی میکند.
کدهای بسیار مهمی چون نبود عنصر هماهنگکننده تخصصی،
ایجاد هیئت قانونگذار ی محلی ،برخورد متناقض و ناهماهنگ
مراجع رسمی قانونگذار ی ،تهیه طرحهای توسعه توسط مراجع
گوناگون بدون هماهنگی و تمرکز در تهیه طرحها که در مقولههای
دیگر این زمینه جای گرفتهاند نیز همگی پیامدهای دو مقوله
یادشده هستند.
زمینه پنجم« :قوانین ،ضوابط و مقررات» با رتبه اهمیت چهار است.
جدول  6مقولههای این زمینه را نشان میدهد که مهمترین مقوله،
«نارسایی قوانین فرادست» است .کدهای مهم این زمینه «متروک
ماندن و روزآمدنشدن برخی قوانین»« ،وجود قوانین ناسخ و
منسوخ»« ،عدم انطباق با مسائل جدید و دوری از جامعنگر ی
مسائل» است .کلیدیترین کد آن «تخلف و تأخیر در اجرای برخی
قوانین فرادست» است .قوانینی همچون قوانین منطقهبندی،
آمایش سرزمین ،تشکیل شوراهای شهر و روستا و همانند آن .البته

نبود زبان و مفاهیم مشترک در حوزه شهرسازی و سایر حوزههای
مرتبط نیز دارای اهمیت ویژه است که پرداختن به آن بسیار ضروری
بهنظر میرسد ولی به زمینههای باالتر برمیگردد.
زمینه ششم« :نظام تدوین ،تصویب و اجرا» که ازنظر اهمیت در رتبه
سوم قرار دارد .چنانکه در جدول  7آمده است به سه گروه کاستی
نظری ،کاستی ساختاری و کاستی فرآیند تقسیم شده است.
مهمترین زمینه آن «کاستی نظری» است که بیشتر به ماهیت
میانرشتهای قوانین شهرسازی برمیگردد .کاستی نظری در
جنبههای حقوقی و سایر تخصصهای موضوعی مربوط به قوانین
است؛ چرا که این قوانین بسته به موضوعشان حاصل تعامل و تاثیر
چند تخصص مختلف اعم از شهرسازی ،حقوق ،جغرافیا،
محیطزیست و غیره هستند و باید به همه این جنبهها توجه کافی
شود .در میان این مفاهیم «کشف و استخراج قواعد از بطن جامعه
و متناسب با محیط برنامهریز ی» کلیدیترین کد است .زمینه
«کاستی ساختاری» ریشه در زمینه «ساختار و سازمان حکمروایی»
و زمینه «کاستی در فرآیند» ریشه در ساختارهای «پارادایم»« ،نهاد
برنامهریز ی» و «قوانین ،ضوابط و مقررات» دارد.

جدول  )1زمینه ناکارآییها و مشکالت قوانین شهرسازی و ضوابط و مقررات طرحهای شهری ایران
شاخص
زمینه
شماره
اثباتی (سنتی)؛ نوگرایی (مدرن)؛ اسالمی-ایرانی
دیدمان (پارادایم)
1
ساختار و سازمان حکمروایی نظام حکومتی؛ دولت
2
قوه مقننه :مجلس شورا ،کمیته و کمیسیونهای تخصصی؛ قوه قضاییه :دادگاهها ،دیوانهای
مرجع قانونگذار
3
عالی و عدالت؛ قوه مجریه :هیئتوزیران ،شوراهای عالی؛ کارگروهها و کمیسیونها؛ شورای
نگهبان؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شورای هماهنگی سران قوا؛ نهاد عمومی :شورای شهر و
روستا ،شرکتهای خدماترسان ،شوراهای صنفی ،اصناف و اتاقها
شورای عالی شهرسازی و معماری و زیربخشهای آن؛ وزارتخانهها :راه و شهرسازی ،کشور و غیره؛ 325
نهاد برنامهریزی
4
ساختارهای استانی (کارگروه امور زیربنایی ،کمیسیونها و کمیتههای فنی)
386
قوانین فرادست؛ ویژگیهای قانون :زبان ،الزامات ،محتوا و نگارش
قوانین-ضوابط و مقررات
5
381
نظام تدوین ،تصویب و اجرا بایدها و نبایدها؛ فرآیند؛ مبانی نظری
6

فراوانی انتقاد
21
75
341

جدول  )2زمینه نخست؛ پارادایم
مقوله
شماره زمینه
هستیشناسی رابطه علی-معلولی
1
(نبود ابزار سنجش
مناسب)
2

3

4

رتبه
1
2
6

5
4
3

کد
عدم تعریف و تدوین نظریه جامع عدالت؛ نداشتن بینش تمدنی معطوف به پیشینه تاریخی و تمدنی؛ روشننبودن
رابطه ساختاری و سازمانی عناصر حکمروایی شهری؛ روشننشدن عناصر زبانی قابل استفاده در متون؛ سیاسیکاری و
مصلحت محوری؛ روشننبودن معیارهای ارزشهای معنوی؛ کاملنشدن شاخصهای شرع برای استفاده در موضوعات
مدنی
4
پیروی از دیدگاه شهودی (شاهد محوری)؛ شیوه خطی شناخت ،تحلیل ،تدوین و اجرا بدون توجه به آسیبها و
معرفتشناسی فلسفه اثباتی
(ناهماهنگی با پویایی آسیبشناسی
مسائل)
ناهمسویی و ناشناس ماندن معیارهای شرع ،عرف و مسائل مدنی؛ ندیدن مالحظات مربوط به وحدت ملی و همگرایی 1
پایگاه نظری ایرانی-اسالمی و
اجتماعی؛ برنامهریزی مصلحتی بهجای مشارکتدادن ذینفعان و ذینفوذان؛ روشننشدن شاخصهای متناظر با
نوگرایی (برزخ یا
حفاظت از منابع و مناظر طبیعی در بستر الزامات مربوطه؛ ناشناخته ماندن ریشههایی مانند عدل ،مسئولیت ،انضباط
دورانگذار)
اجتماعی ،حقوق شهروندی ،حقوق عامه ،فقر ،آسیبهای اجتماعی ،حق بر شهر و همانند آن
2
پیروی از الگوی خطی تدوین ،تجویز و اجرا با پیامد قوانین ثابت و بیزمان در مقابل قوانین حساس به شرایط
اثباتی تدوین
رویکرد
تصویب بخشی و مجزادیدن مسائل بخشی و کلی؛ بیتوجهی به اصول سازگاری درونی و بیرونی؛ کمتوجهی به روابط
سلسلهمراتب قوانین و غیره
بخشی و مجزابودن مسئولیتها ،نپرداختن به پیامد انجام و آسیبشناسی بهویژه اثرسنجی بر بخشها و مسائل دیگر
اجرا

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

رتبه
3
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جدول  )3زمینه دوم؛ ساختار و سازمان حکمروایی
کد
مقوله
شماره زمینه
حکومت و دولت اثرگذاری دولت در حکمروایی؛ موازیکاری؛ بخشینگر ی و کاستی نهاد هماهنگی؛ حکمروایی پدرساالر؛ کاستی
نظام
1
اختیارات و صالحیتها بین ارکان و بخشهای هر رکن؛ فراگیرنشدن زبان مشترک؛ کمتوجهی به مشارکت
4
سلسله مراتبی؛ باال نارساییهای قانونی ،ساختاری و ارتباطی بین سازمانها؛ ناکارآمدی ساختارهای کالن؛ خألهای سازمانی (سازمان
ساختار
2
به پایین؛ آمرانه؛ برنامهریز ی ملی)؛ مدیریت سیاسی؛ بیتوجهی به برنامهریز ی محلی؛ تغییر در مدیریت بر اساس بحران؛ ساختار جامد و
شرح وظایف کهنه؛ سیاسیکار ی؛ کاستی در نظام حقوقی جامع و یکپارچه
متمرکز و جامد
2
نبود یا تعریفنشدن دولت محلی کارآمد؛ توزیع وظایف و مسئولیتها در ساختار یکطرفه باال به پایین بین
 3سازماندهی یکطرفه باال به
وزارتخانهها تا سطح ادارات محلی؛ نبود واحد هماهنگی بینبخشی در بیشتر سطوح سازمانی؛ نبود رویکرد یکپارچه در
پایین
برخورد با پدیدهها
1
کاستی در اختیارات و مسئولیتها؛ پاسخگویی نابسنده حکومت و مقامات در مقابل قانون؛ دخالتهای ناگهانی
گزینش
نیروی
4
عناصر قدرت؛ تحمیل طرز تفکر و پارادایم فکری؛ نبود زمینه دخالت مردم؛ نبود چارچوب قانونی هماهنگی و همکاری
اختیار
انسانی
بین دستگاهها؛ نقش اندک شوراهای شهر و عدم واگذاری اختیارات به آنها؛ انحصار دولتی؛ کمتوجهی به توسعه و
ارتقای زیربناهای ملی؛ ناهماهنگی و همکاری اندک وزارتخانهها؛ انحصارگرایی نهادی و کارکردی

رتبه
3

جدول  )4زمینه سوم؛ مرجع قانونگذار
مقوله
شماره زمینه
تعدد مراجع تصدی قوای سهگانه مقننه ،قضاییه و مجریه ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت و شورای شهر؛ نبود ساختار هماهنگی
1
قانونگذار ی در سطوح مختلف؛ کاستی در ارتباط بین مراجع قانونگذار ی
قانونگذار
فقدان سازوکار مناسب قانونگذار ی برای موضوعات جدید؛ برخورد متناقض و ناهماهنگ مراجع رسمی قانونگذار ی؛ عدمکفایت قوانین 1
کاستیهای
2
برای همه عرصههای شهری؛ کمتوجهی به حق توسعه و توزیع عادالنه آن؛ نبود نظام حقوقی منسجم و جامع؛ کمبود موازین قانونی
رویکردی و
برای مشارکت در تصمیمگیر یها و قانونگذار ی؛ سازوکار مناسب برای بازنگری قوانین و اختالفات حقوقی؛ اصول و راهنمای تهیه
نظری
پیشنویس قوانین؛ رویکرد پورسانتی درآمدها؛ فروش تراکم عدم تعریف حقوق عامه و نفع و نظم عمومی؛ رانتیشدن توسعه
عدم تعریف ساختار نهادها بر پایه جغرافیا؛ نبود سازوکار قانونی الزم ارتباط بین طرح و واقعیات؛ نبود رشته حقوق شهرسازی؛ کمبود 2
 3کاستیهای
هماهنگکننده قانونگذار ی؛ نادیدهگرفتن نظام پایش و دیدهبانی چندسطحی؛ نبود سازوکار الزم برای برخورد با موضوعهای نوپدید؛
ساختاری
کمبود زمینه قانونی دخالت مؤثر مردم؛ کاستی تشکیالت حقوقی دستگاهها و تصویبکنندگان؛ تداخل وظایف دستگاههای اجرایی

رتبه
3

جدول  )5زمینه چهارم؛ نهاد برنامهریز ی
کد
مقوله
شماره زمینه
بیتوجه به روزآمدی قوانین و بازنگر ی؛ ناهماهنگی در نظام حقوقی؛ کمنقشی شورای شهر ،مردم ،ذینفعان و
کاستی در تجویزی ،باال به
1
مبانی نظری پایین ،سلسلهمراتبی ذینفوذان؛ تمرکز مراحل تصمیم ،برنامهریزی ،نظارت ،ارزیابی ،آسیبشناسی و اظهار نظر بدون توجه به توان
دستگاه؛ نبود سازوکار عدم مغایرت مصوبات با قوانین عادی و برخورد با موضوعات نوپدید؛ ابهام در نهاد حقوقی و
آمرانه
قانونی نظام تهیه طرحها
تمرکزگرایی؛ برنامهریز ی بخشینگر بهجای جامعنگر؛ بینقشی نهادهای مردمی و عمومی؛ مثلث کارفرما ،مشاور و 3
شالوده دستور
کاستی
2
کالبد شهر؛ عدم انعطاف در ساختار نهادی
ساختاری برنامهریز ی
کاستی در شناخت مدرنکردن بهجای پرداختن به مسائل واقعی شهر؛ ندیدن حقوق شهروندی و حق بر شهر؛ ناهماهنگی ساختاری،
وظایف و اختیارات سازمانهای مسئول با نیازها و ضرورتهای نوین
الزامات شهرسازی
نارسایی جنبه حقوقی برخورد متناقض و ناهماهنگ مراجع قانونگذار ی؛ تهیه طرحهای شهری توسط مراجع گوناگون؛ عدم وجود
تشکیالت متمرکز،؛ انطباق کم مقررات با ضروریات زمان و مکان
مسائل شهر
کاستی در هماهنگی سازماندهی نامتناسب عناصر نهادی (شورای عالی شهرسازی و معماری و زیربخشهای آن؛ وزارت راه و شهرسازی 1
 3کاستی
و ادارههای استانی آن؛ وزارت کشور و استاندار یها؛ کارگروه امور زیربنایی ،کارگروه توسعه ،کمیسیونها و
عناصر نهادی عناصر نهادی
کمیتههای فنی مربوطه) ؛ عدم استفاده از نخبگان؛ عدم انعطاف در وظایف کارکنان؛ نبود ساختار و عناصر الزم
برای هماهنگی
دولتی؛ محافظهکار؛ فنساالر؛ مشارکتگریز؛ متکی به بخشنامه؛ سادهساز مسائل شهری؛ تحت کنترل نهاد؛ با
نقش و کارکرد
گزینش سیاسی بهجای شایستهساالری
برنامهریز
2
تکیه بر فرآیند خطی شناخت ،تحلیل ،طرح؛ تدوین ضوابط بازدارنده یکجوابی بهجای سناریوهای مختلف با
رویکرد هندسی و
 4کاستی
پاسخهای متناسب؛ قطعینگری در پاسخگویی به مسائل شهری بهجای طیفیدیدن پاسخها در تناسب با تغییر
ماشینی
رویکردی
شرایط

رتبه
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جدول  )6زمینه پنجم؛ قوانین-ضوابط و مقررات
کد
مقوله
شماره زمینه
تأخیر در اجرای قوانینی چون قانون شوراهای شهر و روستا ،برنامه آمایش؛ کمتوجهی به حقوق عامه؛ وجود قوانین
نارسایی قوانین متروک؛ ناسخ و
1
منسوخ؛ عدم انطباق ناسخ و منسوخ؛ کمبود قانون برای مسائل جدید؛ انحصار اطالعات؛ کمتوجهی به جنبههای رانتزایی قوانین
فرادست
قانونگریز ی ،اثر و پیامد اجرا ،منابع و امکانات اجرای قانون ،پدیدههای جدید مانند فشردگی شهرها و اثرات
با مسائل جدید
محرمانگی ،الزامات محیطی؛ سیاستهای جهانی و معاهدات بینالمللی و ایجاد منابع پایدار
زبان مشترک؛ نحوه عدم تعریف واژگان و زبان مشترک ،ویژگیهای ذاتی ،ویژگیهای عرضی (پاسخگوی نیازهای واقعی ،منعکسکننده 3
کاستی در
2
الزامات قانون نگارش؛ جنبههای نظر اکثریت)؛ کمتوجهی به اهداف ،ابعاد شهرسازی و حقوقی ،منافع مالی ،ثبات قانونی ،تدابیر مالی؛ ناهماهنگی در
تهیه سیاستهای کالن
قانون
2
تهیه طرحهای فرادست توسط سازمانهای مختلف؛ قوانین و طرحهای شهری توسط نهادهای دیگر؛ کاستی در
ناهماهنگی
 3کاستیهای
چارچوب قانونی برای هماهنگی و همکاری؛ مقاومت در تمرکززدایی از فرآیند؛ عدم ایجاد نظام هماهنگکننده؛
ساختاری-
کمتوجهی به زدودن مشکالت و نارساییهای ساختاری و ارتباطی
رویکردی

رتبه
1

جدول  )7زمینه ششم؛ نظام تدوین ،تصویب و اجرا
کد
مقوله
شماره زمینه
کمتوجهی به جنبه حقوقی شهرسازی؛ عدم تعریف دانش و تصدیگر ی حقوق شهری و شهرسازی؛ عدم
کاستی همارزنبودن جنبه حقوقی و
1
شهرسازی؛ کاستی در دانش حقوق همزمانی تدوین برنامههای شهری و ضوابط و مقررات آن؛ کمبهابودن چگونگی تدوین ضوابط و گذاشتن آن
نظری
شهری و نبود کارشناس مربوطه؛ در گام نهایی ،در بیشتر نمونهها پس از تصویب طرح بررسی و تایید آغاز میشود؛ نمادینشدن برنامهها
عدم تعریف پایههای نظری حقوق بهواسطه عدم تدوین ضوابط متناسب؛ همهکارهبودن دولت و بیتوجهی به مشارکت مردم و بهویژه نخبگان در
امر تهیه ضوابط و مقررات؛ عدم تعریف اصطالحاتی مانند منافع عمومی ،عدالت ،حقوق شهروندی و مانند آن؛
شهر و شهروند
عدم تعریف گردش کار مناسب برای تهیه ،تصویب ،اجرا و بازنگری؛ عدم تاکید بر کشف و استخراج قواعد از
بطن جامعه و متناسب با محیط برنامهریز ی؛ عدم پیشبینی سازوکار ایجاد هماهنگی و سازگاری بین قواعد
مختلف
عدم پیشبینی کمیته تخصصی بررسی و تایید ضوابط و مقررات در سطوح استانی و پایینتر؛ عدم وجود بدنه 2
کاستی ترتیبات نهادی
2
کارشناسی در زمینه حقوق شهری و شهروندی؛ عدم پیشبینی فرآیند بررسی حقوقی در خالل بررسی طرح و
ساختاری
برنامههای شهری؛ خأل کارشناس حقوق شهری در نظام تدوین ،تصویب و اجرا (ضوابط تنها برای بررسی به
واحد حقوقی دستگاه مجری فرستاده میشود و واحد یادشده از چگونگی انتخاب موضوعات ،اهداف و
سیاستها بیخبر است)
 3کاستی در شناخت؛ تدوین؛ تصویب؛ اجرا؛ شناسایی و مشارکت منابع قدرت ،حضور حقوقدانان و سایر متخصصین؛ نقش اندک شورای شهر و بینقشی 3
مردم ،خبرگان ،تهیهکنندگان طرحهای مرتبط ،سازمانهای محلی ،ذینفعان و ذینفوذان در فرآیند؛ علنینبودن
پیامدسنجی؛ بازنگری
فرآیند
فرآیندهای تصمیمگیر ی؛ کمتوجهی به حقوق شهروندان؛ ناهماهنگی بین نهادها و سازمانهای تاثیرگذار و
دستاندرکاران متعدد؛ نبود فرآیند اعتراض به طرح؛ کمتوجهی به پژوهش؛ رعایت مرز میان امر خصوصی و
عمومی؛ متمرکز در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیر ی؛ کمتوجهی به هماهنگی با نظام بودجهبندی؛ رعایت
اصول مسالهمحوری ،زمینهگرایی ،مشارکتی بودن ،اتکا بر ظرفیتها و منابع هر شهر؛ خودمحوری مدیران و
کارکنان رده باال؛ کاستی اطالعات و کارشناسان خبره؛ کمبود نهاد تخصصی هماهنگکننده و سازوکار برای حل
اختالفات حقوقی ناشی از ضوابط؛ سیستم ارزیابی و سنجش کمی ،نظام پایش و دیدهبانی چند سطحی
(دولتی ،عمومی ،نهادهای مردمی) و سیستم بازنگری چرخهای و بازخوردی

رتبه
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بحث
ضوابط و مقررات طرحها در بستری تدوین میشوند که خود دچار
نارساییهایی است که هم جنبههای ذهنی مانند «دیدمان» و هم
جنبههای عینی مانند «مرجع قانونگذار»« ،نهاد برنامهریزی» و
«فرآیند تدوین ،تصویب و اجرا» و هم محصول آن دو «قوانین-ضوابط
و مقررات» را در بر میگیرد« .ناشناختهماندن ریشههایی مانند عدل،
مسئولیت ،انضباط اجتماعی ،حقوق شهروندی ،حقوق عامه ،حق بر
شهر» « M19روشننشدن عناصر زبانی قابل استفاده در متون»
M20؛ «سیاسیکار ی و مصلحتمحوری» M1؛ «روشننبودن
معیارهای ارزشهای معنوی»  M5و «تاکید بر فرآیند سه مرحلهای
شناخت ،تحلیل و طرح ،عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف
تاثیرگذار و یکسویهبودن تصمیمگیر یها» ;[Barati, 2006
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

] Elyaszadeh Mighaddam, 2011همگی ریشه در «دیدمان»
کنونی ایران دارد .ریشه دیگر «ساختار و سازمان حکمروایی» است
که همراه مقوله «دیدمان» بیشترین تاثیر را در ایجاد ناکارآییهای
دیگر مقولهها از جمله «قوانین-ضوابط و مقررات» دارد« .عدم
هماهنگی اهداف و اولویتهای مدیریت شهری با قوانین و
برخوردهای شخصی و سلیقهای با ضوابط»
]2021؛ نبود «مشارکت ملت در قانونگذار ی» & [Dabirnia
]Naghavi, 2018؛ «تمرکز در نظام اداره کشور و برنامهریزی از باال
به پایین ،جایگاهنداشتن حکومتهای محلی ،شهردار یها و اعضای
شورای شهر» ][Bonakdar et al., 2012؛ ماهیت مبهم قوانین
برنامههای توسعه در نظام حقوقی برنامهریزی کشور [Tahanzarif
] & Hadizadeh, 2018که خود ریشه شماری از ناکارآییهای
[Talebi et al.,
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مقولههای کماهمیتترند نیز ریشه در این مقوله دارد .مقوله رتبه
سوم «نظام تدوین ،تصویب و اجرا» است که خود متاثر از سایر
مقولهها و زمینهساز «بینقشی مردم ،سازمانهای مردمنهاد و حتی
شهردار یها در فرآیند تهیه و تصویب طرحهای شهری» [Majedi,
]2013؛ کمتوجهی به جنبه حقوقی شهرسازی  ،M17عدم حضور
حقوقدانان و متخصصین موضوعی در فرآیند تهیه و تصویب قوانین
M2؛ نقش اندک شورای شهر ،خبرگان ،تهیهکنندگان طرحهای دیگر
مرتبط با محل ،سازمانهای محلی ،ذینفعان و ذینفوذان در فرآیند؛
عدم رعایت تشریفات تقنینی و اصول قانونگذار ی  M21و
علنینبودن فرآیندهای تصمیمگیر ی  M1است .کد محوری این
زمینه «همهکارهبودن دولت و بیتوجهی به مشارکت مردم ،نخبگان
و نهادهای عمومی» است که در تراز محلی «مشارکت مردم و حضور
آنان در جلسات تصمیمگیری در کنار شورای شهر و سایر ارکان
برنامهریزی» ] [Kazemian et al., 2020میتوانست پیشگیرنده
تصمیمهای شتابزده و کارشناسینشده و راهنمای همکاری
مدیریت شهری با بخش خصوصی ] [Mostofi et al., 2022باشد.
مقوله چهارم از نظر اهمیت «قوانین-ضوابط و مقررات» است و از
آنجا که «شیوه تدوین قوانین و مقررات تابع نظامهای سیاسی و
حکومتی اداره امور کشورها است» [Sarrafi & Abdollahi,
] 2008از مقولههای «دیدمان» و «ساختار و سازمان حکمروایی»
تاثیر میگیرد .کدهای محوری این زمینه «فقدان زبان و ادبیات
مشترک در جامعه علمی و تخصصی شهرسازان و متولیان امر»
] [Barati, 2006و «ناهماهنگی بین ضوابط و مقررات راه و
شهرسازی و شهرداری» ] [Jamhiri et al., 2008است .زمینه پنجم
از نظر اهمیت «نهاد برنامهریزی» است که کدهای محوری آن،
«ضرورت حضور نهاد یکپارچهای برای ساماندهی برنامهریز ی
بهمنظور سیاستگذار ی ،تهیه ،تدوین و تصویب آییننامهها و
ضوابط کلی شهرسازی و معماری و ابالغ به دستگاههای ذیربط»
] [Bonakdar et al., 2012و «عدم وجود نهاد هماهنگکننده،
حقوقدان ،شورای شهر ،مردم ،ذینفعان و ذینفوذان در مراحل تهیه
و تصویب ضوابط» ] [Yazdani et al., 2021است .از دیگر کدهای
مهم «اهمیت نقش و جایگاه برنامهریز» [Sarrafi & Abdollahi,
] 2008است و اگرچه برنامهریز ناگزیر به تصمیمگیر ی در شرایط
عدم قطعیت ] [Shakouri Asl & Rafieian, 2016و میزان
استقالل خود است ،شوربختانه در ایران با کد «دولتی یا در خدمت
دولت» شناسانده شده است .مقوله ششم و کماهمیتترین مقولهها
«مرجع قانونگذار» است .با توجه به تعدد مراجع قانونگذار که در
سطوح مختلف ایفای نقش میکنند کد محوری این مقوله «نبود
مرجع یکپارچه یا هماهنگکننده صالحیتدار» است تا هماهنگی
قوانین تدوینی دیگر نهادها را با مقررات حوزه شهرسازی برقرار نماید
چراکه قوانین ناهماهنگ مخل امور شهرسازی و «موجب
سوءاستفاده ،بازگذاشتن دست مجریان و در نتیجه تضییع حقوق
شهروندان» ] [Afsharniya & Mirzadeh, 2016است.
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نتیجهگیری
نتایج نشان داد ،ناکارآییهای یادشده دارای ریشههای گسترده و با
سرچشمههای عینی و ذهنی بوده و در مقولههای «دیدمان» با کد
محوری «پایگاه نظر ی» و مفهوم «گذار پارادایمی»؛ «ساختار و
سازمان حکمروایی» با کد محوری «نیروی انسانی» و مفهوم
«سیاسیکار ی و عدم همکاری و هماهنگی»؛ «نظام تدوین و
تصویب و اجرا» با کد محوری «کاستی نظر ی» و مفهوم «نبود
مشارکت»؛ «قوانین-ضوابط و مقررات» با کد محوری «نارسایی
قوانین فرادست» و مفهوم «ماهیت میانرشتهای قوانین شهرسازی»؛
«نهاد برنامهریزی» با کد محوری «کاستی عناصر نهادی» و مفهوم
«ناهماهنگی عناصر» و «مراجع قانونگذار» با کد محوری
«کاستیهای رویکردی و نظر ی» و مفهوم «ناهماهنگی دیدگاهی و
رویکردی» دستهبندی که بهکمک «نارسایی در واژگان و نبود زبان
مشترک» زمینهسازهای ناکارآییها هستند.
تشکر و قدردانی :از همکاری شرکتکنندگان ،استادان راهنما و مشاور،
داوران فرهیخته و گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد سپاسگزاری
میشود.
تاییدیه اخالقی :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
تعارض منافع :متن برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان
«تحلیل ساختار حقوقی فرآیند تدوین ضوابط و مقررات در طرحهای توسعه
شهری ایران با رویکرد حکمروایی خوب شهری» به راهنمایی نویسندگان
دوم و سوم و مشاوره نویسنده چهارم ،در واحد مشهد دانشگاه آزاد اسالمی
است.
سهم نویسندگان :عباس ناظمی (نویسنده اول) ،پژوهشگر اصلی ()%50؛
سیدمسلم سیدالحسینی (نویسنده دوم) ،نگارنده بحث ()%25؛ مریم
دانشور (نویسنده سوم) ،روششناس ()%15؛ عمیداالسالم ثقهاالسالمی
(نویسنده چهارم) ،نگارنده مقدمه ()%10
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