The theory of "developmental and coordinated legal structure for the
formulation of regulations for Iran's urban development plans"
Abstract
Aims: The research started with the concern that "urban planning laws, especially the rules of urban
development plans, are not effective". By studying the conducted researches, it was found that urban plans have
inefficiencies from the legal and regulatory aspect. The root of some of these inefficiencies is in the "legal
structure and laws". Therefore, the aim is to obtain a theory for the legal structure of compiling the rules and
regulations of urban development plans.
Methodology: The research method is GT. The selection of interviewees and study documents was done in a
purposeful way by the snowball method, and the interviews were done by the content analysis method. The
validity of the research was carried out by two methods of Creswell's Ten Questions and Comparison with
specialized literature, and the correctness of the research process and result was certified.
Findings: The inefficiencies of urban planning regulations have their roots, foundations, and conditions that
return to the "legal structure of the process of developing regulations" with the core code of "uncoordinated and
fragmented structure". In most of the stages of preparation of the project, the "legal guardian of the regulation"
is not present and "inconsistency and inconsistency in the process of drafting rules", "inconsistency and
inconsistency in theoretical foundations", "inconsistency in the structure of the drafting system" and
"inconsistency and inconsistency in the structure and elements" Ruling" is one of the other findings of the
research.
Conclusion: The legal structure of urban planning which can be called the Governance structure of urban
planning has the focal phenomenon of "coordination" and "developmentalism" which interacts with intervening
conditions and lays the groundwork for the theory of "coordinated legal structure" and guided by the strategies
of "harmonized legal structure with a coordinated urban governance approach.
Keywords: Theory, Legal Structure, Rules and Regulations, Urban Governance, Comprehensive Plan,
Grounded Theory

»نظریه «ساختار حقوقی توسعهگرا و هماهنگ تدوین ضوابط طرحهای توسعه شهری ایران
چکیده
 بامطالعه پژوهشها مشخص شد.» پژوهش با این دغدغه آغاز شد که «قوانین شهرسازی بهویژه ضوابط طرحهای توسعه شهری کارایی مناسبی ندارند:اهداف
 بنابراین با ریشهیابی. ریشه برخی از این ناکاراییهای در «ساختار حقوقی و قوانین» است.طرحهای شهری از بعد حقوقی و ضوابط دارای ناکاراییهای هستند
. هدف پژوهش گردید، دستیابی به نظریهای برای ساختار حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری،ناکاراییهای ساختار حقوقی و قوانین
 انتخاب افراد مصاحبهشونده از میان نخبگان و با تحصیالت فوقلیسانس. این پژوهش کیفی و به شیوه تئوری دادهبنیاد انجام شد:روششناسی
 تمام دادهها در چارچوب روشپژوهش. است1401  تا1380 و دکتری به روش گلوله برفی بوده و اسناد مطالعاتی شامل مقالههای بین سالهای
بهکمک روش تحلیل محتوی در فرایند کدگذاری قرار گرفت و روایی پژوهش به دو روش ده پرسش کرسول (تائید مشارکتکنندگان) و مقایسه
.با ادبیات تخصصی بررسی و درستی آن گواهی شد
» زمینهسازها و شرایطی است که به مقوله «ساختار حقوقی فرایند تدوین ضوابط، ناکاراییهای ضوابط طرحهای شهری دارای ریشهها:یافتهها
 در بیشتر مراحل. ارتباط و ترتیبی است که برسازنده ناکاراییهاست،با کد محوری «ساختار ناهماهنگ و چندپاره» برمیگردد و دارای عناصر
 «ناهماهنگی و ناسازگار ی در،» حضور ندارد و «ناهماهنگی و ناسازگار ی در فرایند تدوین ضوابط،»تهیه طرح «متولی حقوقی تدوین ضابطه
 «ناهماهنگی در ساختار نظام تدوین» و «ناهماهنگی و ناسازگار ی در ساختار و عناصر حکمروایی» از دیگر یافتههای پژوهش،»مبانی نظر ی
.است
 ساختار حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری که میتوان آن را ساختار حکمروایی برنامهریزی شهری یا تدوین:نتیجهگیری
 دارای پدیده کانونی «هماهنگی و توسعهگرا» است که در تعامل با شرایط مداخلهگر و زمینهساز به نظریه «ساختار حقوقی،ضابطه آن نامید
هماهنگ و توسعهگرای تدوین ضوابط و مقررات» با راهبردهای «ساختار حقوقی هماهنگ با رویکرد حکمروایی شهری هماهنگ» و «فرایند
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 دادهبنیاد، طرحجامع، حکمروایی شهری، ضوابط و مقررات، ساختار حقوقی، نظریه:کلیدواژگان
1401/04/17 :تاریخ دریافت
1401/06/29 :تاریخ پذیرش
smh_arc@yahoo.com :ایمیل نویسنده مسئول

مقدمه
پژوهش با این دغدغه آغاز شد که «قوانین شهرسازی بهویژه ضوابط طرحهای توسعه شهری کارایی مناسبی ندارند» .بامطالعه پژوهشهای انجامشده،
مشخص شد طرحهای شهری از بعد حقوقی و ضوابط دارای ناکاراییهای هستند .ریشه برخی از این ناکاراییهای در «ساختار حقوقی و قوانین» است
که مهمترین کد آن «نبود ساختار حقوقی یکپارچه» است ] .[Nazemi & et al., 2020طرحهای توسعه شهری عموما در دو بخش نقشهها و اسناد
طرح و ضوابط طرح که در قالب کتابچه است ،تهیه و تصویب میشوند .بخش ضوابط حاوی دستورات و بایدونبایدهایی است که مجری بر اساس
آنها طرح را اجرا میکند و این دستورات در حکم قانون و الزماالجرا میباشند .برای تدوین ضوابط طرحهای جامع در مصوبات شورای عالی شهرسازی
الگویی که برای همه شهرهای کشور یکسان است ،تدوین گردیده و ضوابط طرحهای توسعه شهری محدود به موارد یادشده آن
است و ساختار حقوقی مشخصی برای تدوین ضوابط و مقررات وجود ندارد (برای مطالعه بیشتر ن .ک .آئیننامه نحوه بررسی و
تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیهای ،منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب هیئتوزیران
مورخ .)1378.10.12
«گیدنز ( )1984معتقد است بهدلیل مشکالت آزمون و تاییدپذیری تجربی ،هرگز قوانین جهانشمول در علوم اجتماعی محلی از اعراب ندارند»
]« .[Nazemi & et al., 2021این قوانین ،با ساختار و چارچوب کاری که بدون توجه به سایر نهادها برای خود تعريف میکنند ،ضمن ايجاد
ناهماهنگی در سیستم مديريت شهری ،مشکالت مختلفی را ايجاد میکنند که با تشديد مسائل موجود در شهر نهایتا باعث نارضايتی عمومی میشوند.
بهطوریکه در برخورد این مسائل با ساختار فعلی ،نمیتوان امیدی به بهبود داشت» ] .[latifi, 2019در حالیکه «قوانین و مقررات میتوانند مشروعیت
قانونی به چارچوب برنامهریزی و فعالیتهایی که از سوی نهادهای حکومتی و نیمه عمومی و دیگر مراجع ذیربط انجام میگیرد ،ببخشند .قوانین
بیشتر نقش نظارتی ،هدایتی و حمایتکننده دارند و توصیهها و الزاماتی کلی را برای اجرا معین میسازند.[Bonakdar & et al., 2012] ».
پژوهشهایی در بررسی مفهوم شهروندی ،حقوق شهری ،ضوابط و مقررات مرتبط با شهرسازی و زمینههای مرتبط با حقوق شهر ی،
انجام گردیده ،ولی درباره ساختار حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری که هدف این پژوهش است ،کاری
انجامنشده است« .تاکنون عدم کارآمدی طرحهای توسعه شهری رایج  ...به اثبات رسیده است .باوجوداین بهنظر میرسد به نقش
قوانین و مقررات شهرسازی در این مسئله (بهصورت مستقل) کمتر توجه شده است» ] [Salehi, 2007و «مسائل مربوط به ضوابط
و مقررات کمتر بهعنوان يک بخش مجزا موردبررسی و تحليل قرارگرفته است»].[ElyaszadehMoghadam, 2011
ضوابط توسط تهیهکنندگان طرحهای شهری نگاشته میشود و با توجه به ماهیت حقوقی آنان ،نوعی قانونگذار ی محسوب میشود.
در اهمیت پرداختن به فرایند تدوین ضوابط و چگونگی تدوین آن ،مصوبه روز  1365/2/15شورای عالی گفته است «استقرار نظام
شهرسازی مستلزم وجود و بهرهگیری از قوانین و مقررات هماهنگ با نظام خاص سیاسی-حقوقی جمهوری اسالمی و با مبانی غنی
فرهنگ اسالمی است»؛ بنابراین نظام معماري و شهرسازي ارتباط مستقيمي با فرهنگ دارد؛ درنتیجه هرگونه آشفتگي در نظام مذکور
میتواند فرهنگ و نظامات اجتماعي را دچار چالشهای جدي نمايد« .کل نظام مداخله در امور شهرها متکی بر طرحهای جامع بوده
و اجزای نظام یعنی قوانین و مقررات ،تشکیالت و روشها با این فرض شکلگرفتهاند که طرحجامع ابزار قانونی و فنی مداخله در
امور شهرهاست»] .[Ghorbani & et al., 2014همچنین «موضوع قانونگذار ی و تهیه ضوابط و مقررات طرحها ارتباط تنگاتنگی
با معیارهایی چون عدالت اجتماعی ،رفع تبعیض ،پاسخگو بودن نهادهای ذیربط و درنتیجه جلب اعتماد و اطمینان مردم و تحقق
حکمروایی خوب شهر ی دارد» [.]Adinehwand & aliyan,2017
حکمروایی از دو واژه «حکم» به معنی دستور و فرمان و واژه «روایی» به معنی روا بودن ،رواج و سزاواری است( .ن .ک .به لغتنامه
دهخدا و فرهنگ فارسی عمید) .پس حکمروایی یعنی دستور یا قانونی را روا کردن و رواج دادن است که در طرحهای شهری در
ضوابط نمایان میشود .تدوین و اجرای ضوابط و مقررات نوعی حکمروایی است؛ بنابراین پژوهش با هدف تحلیل ساختار حقوقی فرایند
تدوین ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری ایران و ارائه نظریهای برای بهبود آن شکلگرفته است.
روششناسی
این پژوهش کیفی با رویکرد انتقادی و به شیوه تئوری دادهبنیاد در محیط برنامهریزی شهری ایران انجام شد .انتخاب افراد
مصاحبهشونده و اسناد مطالعاتی بهصورت هدفمند و تمام دادهها به کمک روش تحلیل محتوی و تکنیکهایی چون استقرایی-
تفسیری ،علی مقایسهای و مقایسه مستمر انجامشد .گردآوری دادهها به روش گلوله برفی تا اشباع نظری ادامه یافته است .برای
گردآوری دادهها نخست اسناد نوشتاری بین سالهای  1380تا  1400موردبررسی قرار گرفت .کدهای باز گردآوری و شناسههای آن
تحلیل شد و پسازآن با  18نفر از متخصصین شناختهشده در زمینه پژوهش با درجه دکتری و کارشناسی ارشد ،مصاحبه انجام شد.

سپس برای رسیدن به اشباع نظری و اعتماد بخشی به یافتهها ،متون مرتبط در رشته حقوق مطالعه و یادداشتبرداری و با  3نفر
از متخصصین این رشته گفتگوهایی انجام شد .برای سازماندهی و دستهبندی کدها از نرمافزار  Accessاستفاده گردید و کدها
بهصورت دستی ثبت و ساماندهی شد .مقولهها و زمینههای مختلف موضوعی آشکار گشته ،مقولهها با توجه به تأکیدها و اهمیت
آنان در مصاحبهها و تکرار در اسناد نوشتاری رتبهبندی شدند و با کمک سه نفر خبره دانشگاهی مقولهها اولویتبندی شدند .در
پایان برای سنجش اعتمادپذیری یافتهها عالوه بر مطابقت با ادبیات تخصصی ،از روش ده پرسش کرسول & [Danaeifard
] ،Emami, 2007استفاده شد و مصاحبهشوندگان جدول ارزیابی را نمرهگذار ی و درستی فرایند و نتیجه پژوهش را گواهی کردند.
یافتهها
با بررسی کدهای بهدستآمده از گفتگوها و مطالعات اسنادی مشخص شد ضوابط طرحهای شهری دارای ناکاراییها و انتقادات
فراوانی است که مهمترین آن مقوله «ساختار حقوقی فرایند تدوین ضوابط» با کد محوری «ساختار ناهماهنگ و چندپاره» است.
گردش کار قانونگذار ی کنونی ایران به ترتیب «تهیه پیشنویس و ارائه پیشنهاد»؛ «هماندیشی ،رایزنی و تصویب»؛ «اجرا و نظارت
بر اجرا» و «بازنگری قانون» (با تأخیر) است و گردشکار یادشده برای «ضوابط» در طرحهای توسعه شهر ی در شکل  1نشان دادهشده
که دارای عناصر ،ارتباط و ترتیب قرارگیری آنها است .در بیشتر مراحل تهیه طرح «متولی حقوقی تدوین ضابطه» ،حضور ندارد و
بررسیهای حقوقی تنها در مرحله پایانی صورت میپذیرد .از سوی دیگر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی که در فرایند نقشآفرینی
دارند ،دارای قوانین ،بخشنامهها ،آئیننامههای اجرایی ،دستورالعمل ،آراء وحدت رویه و مقرراتی در حوزه کاری خود هستند که
همپوشانیهای زیادی با سایر حوزههای مورد عمل شهرسازی دارد و مشاور طرح بهعنوان تهیهکننده ضوابط با حوزه بسیار وسیعی
از مقررهها روبرو است که بدون نهاد توانمند و مقتدر هماهنگکننده ،هماهنگ کردن و سازگاری آنها بسیار مشکل است .درحالیکه
کارشناس حقوقی مربوطه نیز در ساختار تعیین صالحیت مشاوران جای ندارد .پس از تصویب طرح ،تصویب ضوابط آن در جلسات
جداگانهای انجام میشود و عموما در این جلسات کارشناسان حقوقی حضور ندارند و کمتر جنبههای حقوقی مدنظر بوده است.

شکل  :1فرایند و گردش کار تصویب طرح های توسعه شهری

گردش کار تهیه طرح در شهرهای باالی  200هزارنفره و مراکز استان به شرح شکل  2است .ساختار حقوقی کشور ترازهای
سلسلهمراتبی از قوانین و شرایط را دربر دارد که از قانون اساسی شروع میشود و تا سطوح پایین گسترش پیدا میکند و ساختار
حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرحهای شهری جزئی از این ساختار است که باید ضمن رعایت سلسلهمراتب ساختار حقوقی

کشور در تعامل کامل با سایر ساختارها نقش ایفا کند .ساختار حقوقی کنونی برنامهریزی شهری ایران را میتوان در گزاره «ساختاری چند
دستگاهی (تعدد مراجع قانونگذار) که در نبود نهاد یا سامانه یا متولی هماهنگکننده مشغول کار است» شناساند .این ساختار از عناصری تشکیلشده
است که عموما در دستگاهها و مراجع متعدد پراکندهاند.

شکل  :2فرایند تصویب طرح های توسعه شهری باالی  200هزار نفر و مراکز استانها
بنابراین ازدید اجزاء ساختاری دچار کاستی ،ناهماهنگی ،ناسازگاری و چیرگی جایگاهی هستند .برای آشکار کردن روابط عناصر در نظام تدوین که در
فرایند تدوین ضابطه خودنمایی میکند ،شکل  1تنظیم شد .تدوین ضابطه و تدوین برنامه ،ناهمزمانی و ناهمسنگی دارند ،درحالیکه امور حقوقی و
امکانپذیری برنامه و پیشنهادها در تمامی مراحل میبایست جریان داشته باشند .پس از بازآرایی و دستهبندی کدها بر پایه کشف ریشه
ناکاراییهای ساختار حقوقی فرایند تدوین ضوابط ،مشخص شد این ساختار دارای کاستیهای نظری ،ساختاری و فرایندی است.
پس از بررسی اشکاالت و انتقادات وارده به فرایند تدوین ضوابط و مقررات بر اساس یافتهها ،در شکل  3فرایند پیشنهادی تدوین
ضوابط و مقررات نمایش دادهشده است.
با توجه به تعداد باالی کدها ( 1529کد) ،پس از گردآوری و دستهبندی ناکاراییها ،انتقادات ،پیشنهادها و نقاط ضعف ،ویژگیهای
بایسته ساختار حقوقی جدا شد .آنچه بهطور خاص به ساختار و فرایند تدوین ضوابط و مقررات مرتبط است ،کدهای سه زمینه
«ویژگیهای کلی نظام تدوین»« ،ویژگیهای فرایند و روش انجام کار» و «ویژگیهای تصمیمها و تصمیم سازی» است که در
جدول شماره  1به بررسی این سه زمینه پرداختهشده است.

زمینه
نظام تدوین

فرایند
تصمیمها و
تصمیمگیری

جدول  :1ویژگیهای پایه برای ساختار حقوقی تدوین ضوابط طرحهای توسعه شهری
کدهای محوری
ساختار یکپارچه و جامع قانونی .اجرایی .سازگار با شرایط مکانی و زمانی .عدالتمحور .کارایی و اثربخشی .انعطاف.
مشارکتی .شفافیت .پیچیده نباشد .تقویتکننده نهاد محلی .منطبق بر ساختار حقوقی کشور .تخصصی .هماهنگی
ساختار ی ،عناصر ساختار ،روابط و ضوابط.
برانگیزاننده .منعکسکننده نظر اکثریت .توافق و تناوب آرا و نظرات .رعایت تشریفات قانونگذار ی .هماهنگ با سایر
عناصر و ساختارها و امکانات دستگاه مجری و سایر نهادهای ذیربط .چرخهای .مسئله محور .نتایج روشن .تمرکز
بر نفع عمومی.
مبتنی بر نیازها و مشکالت واقعی جامعه .ضرور ی .حاصل پژوهش .حاصل تعامل و توافق .سازگار با اقتضائات
زمانی و مکانی ،عرف و سایر قوانین .مشارکت عناصر و ساختارها .توسعه محور .هدفمند ،پویا و منعطف .مسئله
محور .انجامشدنی .پاسخگو .هماهنگ با سایر طرحها و برنامهها.

در زمینه «نظام تدوین» کد محوری «ساختار یکپارچه» ،در زمینه «فرایند» کد محوری «هماهنگی» و در زمینه «تصمیمها و
تصمیمگیر ی» کد محوری «توسعه محوری و مسئله محوری» مهمترین کد (کد بنیادی یا محوری) هستند که در کنار سایر ویژگی

ها به اقتضای نوع طرح و برنامه و اهداف آنها بیشترین تأثیر را بر بهبود ساختار حقوقی تدوین ضوابط طرحها دارند .درباره واژه
«هماهنگی» که در همه جداول و زمینهها آمده است ،باید گفت هماهنگی ضرور یترین اصل هر زمینه مفهومی است .با این
توضیح که ضوابط ،فرایند تدوین آنها ،ساختار حقوقی آن ،تصمیمها ،عناصر ساختار برنامهریز ی ،عناصر ساختارهای خرد و کالن
کشور ،نیروی انسانی آنها ،روشها و فرایندهای دیگر ،سایر قوانین و طرحهای فرادست ،همه دستگاههای اجرایی ،منابع و امکانات
آنها و  ،...باید در هماهنگی و سازگاری باهم باشند تا بتوان به اهداف عالیه طرحها و برنامهها دستیافت که قطعا نیازمند وجود
و حضور «نهاد هماهنگکننده یکپارچه و جامع کالن» است .در ادامه کار هر جا سخن از «هماهنگی» رفت منظور این نکته خواهد
بود .با بازآرایی و تحلیل دوباره کدها و نظر به اینکه در سراسر کدها و مقولهها دو مبحث کلیدی «ناهماهنگی» و «توسعهای نبودن
ضوابط» بسیار برجستهاند و نظر پژوهشگران و مشارکتکنندگان در گفتگوها را به خود جلب نموده بودند ،این کدها پس از
هماندیشی با مصاحبهشوندگان ،بهعنوان بنیادیترین کد گزینش شدند که تلفیق این دو ،پدیده کانونی پژوهش را نمایندگی
میکند .بهعبارتدیگر هسته کانونی نظریه پژوهش (پدیده کانونی) به شرح «ساختار حقوقی توسعهگرای هماهنگ» به شرح زیر
تعیین و مبنای نظریهپردازی قرار گرفت که برآیند آن در شکل  5و  6بهعنوان نظریه نهایی پژوهش که به شیوه الگوی تصویری
تدوینشده ،نشان دادهشده است.

شماره

سازندهای پدیده کانونی

1

مقولهها

2

شرایط زمینهساز

3

زمینه

4

شرایط مداخلهگر

5

راهبردها

جدول  :2عوامل و شرایط سازنده پدیده کانونی
شرح سازندها
ناهماهنگی و ناسازگاری در فرایند و انجام تدوین ضوابط ،ناهماهنگی و ناسازگار ی در مبانی
نظری و ساختار نظام تدوین ،ناهماهنگی و ناسازگاری در ساختار و عناصر حکمروایی
فلسفه اثباتی( .ناهماهنگی با پویایی مسائل)( .نبود ابزار سنجش مناسب) .سردرگمی میان دیدمانهای ایرانی-
اسالمی و نوگرایی (برزخ یا دوران گذار) ،انحصار دولتی ،ناکاراییهای ساختارهای فرادست ،خردگرایی محض،
تصمیمهای قطعی ،نگاه کالبدی و فیزیکی به شهری ،نارسایی قوانین فرادست ،کاستی در الزامات
قانونی ،نبود نظام هماهنگکننده و نهاد تخصصی هماهنگکننده ،کاستی در حقوق شهری و
نبود متخصص مربوطه ،عدم تعریف پایههای نظری حقوق شهری و شهروندی .آرایش نامناسب
عناصر نهادی .کاستی در فرایند شناخت ،تدوین ،تصویب ،اجرا ،فقدان پیامدسنجی و بازنگری.
محیط برنامهریز ی ایران ،ساختار و عناصر نهاد برنامهریز ی ،تداوم و فرایند چرخهای برنامهریز ی،
هماهنگی و سازگاری ،اثرسنجی و پیامدسنجی ،کاستی در الزامات قانون ،کاستیهای
ساختار ی-رویکردی ،کاستی در شناخت الزامات شهرسازی ،کاستی عناصر نهادی،
ساختار و سازمان حکمروایی (آرایش نیروی انسانی ،آمرانه ،بوروکراتیک ،متمرکز ،جامد ،سنتی،
یکطرفه ،غیر مشارکتی ،دخالتهای ناگهانی عناصر قدرت ،سیاسیکار ی ،انحصار دولتی،
ناهماهنگی درونی) .تعدد مراجع قانونگذار ،کاستیهای نظری و رویکردی و ساختاری مراجع
قانونگذار ،ناهماهنگی نهاد برنامهریز ی با سایر عناصر ساختار ،نارسایی جنبه حقوقی مسائل
شهری ،نقش کم شوراها و مردم ،تصمیمگیر ی متمرکز ،ندیدن حقوق شهروندی و حق بر شهر،
نقش دولتی و محافظهکارانه برنامهریز ،رویکرد هندسی و ماشینی نهاد برنامهریز ی.
حکمروایی خوب شهری ،ساختار هماهنگ ،یکپارچه و جامع قانونی .اجرایی .سازگار با شرایط
مکانی و زمانی .عدالتمحور .کارایی و اثربخشی .انعطاف .مشارکتی .شفافیت .پیچیده نباشد.
تقویتکننده نهاد محلی .منطبق بر ساختار حقوقی کشور .تخصصی .برانگیزاننده .منعکسکننده
نظر اکثریت .توافق و تناوب آرا و نظرات .هماهنگ با طراحی و سایر سطوح برنامهریز ی.
سازگار ی و تعامل با سایر عناصر و ساختارها .چرخهای .مسئله محور .نتایج روشن .تمرکز بر
نفع عمومی .رعایت تشریفات قانونگذار ی .رعایت ویژگیها قانون

بر پایهی «نظریهپردازی دادهبنیاد» ،کاربرد بازخوانی ادبیات تخصصی برای همسنجی بروندادهای پژوهش با آنها و چگونگی روایی
پژوهش است .آنگونه که گزارش گردید؛ دادههای پایهی پژوهش ،با کدگذاری در فرآیند پژوهش قرار گرفت و پیامد پژوهش که
«نظریهی ساختار حقوقی توسعهگرای هماهنگ» نامیده شد ،هم برآمده و همسو با کلیدواژههای یافت شده از اسناد پژوهشی و

دیدگاه های گفتگوشوندگان است و هم با چگونگی آرایش نیروهای درون و برونسازمانی ساختار رسمی برنامهریزی شهری ایران
سازگاری دارد.

به سمت جامعیت سیستم
حقوقی شهرسازی

فرایند هماهنگ تدوین ضوابط و مقررات طرح های
توسعه شهری در همسویی با فرایند برنامه ریزی
* توسعه و شکوفایی * پاسخگویی به نیازها
آغاز برنامه ریزی
تدوین چارچوب کار
(قرارداد – شرح خدمات)
شکل  :3فرایند پیشنهادی تهیه و تدوین ضوابط

مقوله ها:

زمینه:

ناهماهنگی و ناسازگاری در فرایند تدوین ضوابط،
ناهماهنگی و ناسازگاری در مبانی نظری ،ناهماهنگی

محیط برنامه ریزی ایران ،ساختار و عناصر نهاد برنامه

در ساختار نظام تدوین ،ناهماهنگی و ناسازگاری در

ریزی ،تدوام و فرایند چرخه ای برنامه ریزی ،هماهنگی و
سازگاری ،اثرسنجی و پیامد سنجی ،کاستی در الزامات
قانون ،کاستیهای ساختاری-رویکردی ،کاستی در شناخت
الزامات شهرسازی ،کاستی عناصر نهادی.

ساختار و عناصر حکمروایی

پدیده کانونی:
ساختار حقوقی هماهنگ و توسعه گرا
(پسارویدادی و پیشارویدادی)
شرایط زمینه ساز:

شرایط مداخله گر:

فلسفه اثباتی .ناهماهنگی با پویایی مسائل .نبود ابزار سنجش مناسب.

ساختار و سازمان حکمروایی .تعدد مراجع قانونگذار .کاستی

برزخ یا دوران گذار .انحصار دولتی .ناکارایی های ساختارهای فرادست.
تصمیم های قطعی .نگاه کالبدی و جامد به شهری .نبود نهاد
تخصصی هماهنگ کننده .کاستی در حقوق شهری و نبود
متخصص مربوطه و مراجع تخصصی .آرایش نامناسب عناصر

های نظری و رویکردی و ساختاری مراجع قانونگذار.
ناهماهنگی نهاد برنامه ریزی با سایر عناصر ساختار .نارسایی
جنبه حقوقی مسائل شهری .نقش کم شوراها و مردم .تصمیم
گیری متمرکز .ندیدن حقوق شهروندی و حق بر شهر .نقش

نهادی .کاستی در فرایند شناخت ،تدوین ،تصویب ،اجرا،
پیامدسنجی و بازنگری.

دولتی و محافظه کارانه برنامه ریز .رویکرد هندسی و ماشینی
نهاد برنامه ریزی.

راهبرد :با تاثیر شرایط زمینهساز و مداخله گر ،نظریه دارای راهبردهای زیر است که با بهبود شرایط ،راهبردها هم بالنده خواهند شد
ساختار :ساختار حقوقی هماهنگ با رویکرد حکمروایی شهری هماهنگ و رو به یکپارچگی و جامعیت قانونی.
فرایند تدوین :فرایند هماهنگ و سازگار با کالنهدف «توسعه» در برنامههای شهری و شرایط مکانی و زمانی ،عدالت ،کارایی و اثربخشی،
انعطاف ،مشارکت ،ساختار حقوقی کشور و هماهنگ با طراحی و سایر سطوح برنامه ریزی.
فرآورده :توسعهگرا (پسارویدادی) و زمینهگرا (پیشارویدادی) ،همسو با اهدف برنامه و هماهنگ با چارچوبهای حقوقی کشور ،سازگار با اهداف
و هماهنگ با رویکردهای چیره در نظام قضایی

شکل  :5نظریه «ساختار حقوقی هماهنگ و توسعهگرا»

راهبرد نظری:
حکمروایی هماهنگ شهری ،ساختار هماهنگ قانونی و اجرایی ،هماهنگی ساختاری ،هماهنگی درونی و برونی ساختار ،هماهنگ با اهداف و
سیاستهای طرح ها و برنامه ها ،هماهنگی نظرات و آراء ،هماهنگی دستگاههای اجرایی و عناصر ساختار ،هماهنگ با نیازهای اکنون و آینده،

راهبرد عملی:
تشکیل نهاد حقوقی هماهنگساز یا با توجه به شرایط زمینهساز و مداخلهگر ،تلفیق زیرسیستمهای هماهنگساز نهادها و مراجع تنظیم و تدوین
قواعد حقوقی و ایجاد سامانه هماهنگساز بینبخشی دارای صالحیت و توانمندی الزم و کافی.

ویژگی ها:
تصمیم ها و تصمیم گیری :تمرکز بر نفع عمومی .مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه .توسعه محور و هدفمند .ضرورت قانونگذاری .حاصل
پژوهش .حاصل تعامل و توافق .سازگار با اقتضائات زمانی و مکانی .پویایی و انعطاف .مسئله محور .انجام شدنی.
فرایند تدوین :سازگار و هماهنگ با دوسویه «شهرسازی» و «حقوقی» برنامههای شهری و در چارچوب الگوی چرخهای بازخوردی «تدوین
چارچوبهای تهیه برنامه ،امکانسنجی سیاست سازی و سیاستگذاری ،بررسی و دادهیابی با رویکرد سنجش تعیین و تشخیص اهداف با
مبانی قانونی ،امکانسنجی تصمیمها ،پایش و ارزیابی ضوابط برنامه ،بازنگری و ارجاع به گامهای همپیوند با برآیند ارزیابی و تدوین پیشنهاد»
و با دیدگاه «تدوین ضابطه کارا و نیازین».
برنامهریز :کنترل کننده تصمیم سازی .آشنا به محل و به اولویت ها .مستقل .احترام به اصل توافق .بهره گیری از علوم نو و تکنولوژی های
روز .شناخت کامل مسائل .متخصص .استفاده از مشاوران و خبرگان محلی .انعطاف و همفکری .جلوگیری از انحصار و تبعیض.
روش انجام کار و فرآورده :شفافیت .سادگی .منعکس کننده نظر اکثریت .توافق و تناوب آرا و نظرات .رعایت تشریفات قانونگذاری .سازگاری و
تعامل با سایر ساختارها .چرخه ای .مسئله محور .نتایج روشن .دائمی و پویا .سازگار با امکانات دستگاه مجری .مشارکتی.
زیرسیستم های نظام تدوین :پیامدسنجی .سنجیدن آثار قانون بر سایر طرح ها وبرنامه ها و قوانین .سیستم اجرا و نظارت .مراکز تصمیم سازی
محلی .نهاد هماهنگ کننده تخصصی .سیستم حل اختالفات .سیستم ارزیابی و بازنگری .کمیته برنامه ریزی و هیات قانونگذار محلی .سیستم
تطبیق ضوابط با قوانین و سایر ضوابط و برنامه ها.
زبان و آئین نگارش :نگارش موجز ،سنجیده ،فارسی روان و خالی از ابهام و ایهام ،نام و عنوان مناسب ،کدگذاری و دسته بندی .زبان و
اصطالحات مشترک.
رویکرد تهیه ضوابط و مقررات :نیازهای برآمده از آیندهپژوهی (پیشارویدادی) و اکنون جامعه و همسو با دیدگاه توسعهگرا و بالندگی جامعه.

شکل  :6راهبردها و ویژگیهای نظریه «ساختار حقوقی هماهنگ و توسعهگرا»
بحث
مطالعه مصوبات شورای عالی و دالیل ابطال آنها نشان میدهد برخی از مصوبات عالوه براین که دارای مغایرت با قوانین فرادست میباشند ،هم در
ساختار شکلی داراي تناقضاند و هم با وظایف شوراي عالي مغاير میباشند ] [HashemiToghrajerdi, 2016و چون قوانین شهرسازی حداقل
دارای دو جنبه حقوقی و شهرسازی میباشند که متمم هم هستند ] [Kamiyar, 2016عالوه بر سازگاری با قوانین فرادست ،باید هم با فلسفهی
حقوق و هم با منطق شهرسازی سازگار باشند .زیرا «بسیاری از نابسامانیهای موجود را میتوان ناشی از عدم هماهنگی مقررات و قوانین موضوعه
نهادهای ذیربط ،ابهام و تعارض این مقررات و یا نامتناسب بودن قوانین با نیازهای شهری و یا نقص ضمانت اجرایی و نظارت بر آنها بهشمار آورد .بدین
ترتیب ،وجود این مسائل و نواقص میتواند موجب سوءاستفاده گروههای مختلف ذینفع و ذینفوذ ،باز گذاشتن دست مجریان و درنتیجه تضییع حقوق
شهروندان شود» ].[Afsharniya & Mirzadeh, 2016
از دیگر سو تعدد مراجع قانونگذار ،گستردگی و پراکندگی قوانین ] ، [Barati, 2006وجود قوانین ناسخ و منسوخ ] [Majedi, 2011و نبود قانون
جامع شهرسازی ] ،[AfshariNaderi, 2001در کنار نبود نیروی متخصص حقوق ( ،)M13برداشتها و تفسیرهای گوناگون ( ،)M6برخورد سلیقهای

مدیران و کارکنان ( )M9و عدم هماهنگی و سازگاری عمودی و افقی قوانین ] ،[Salehi, 2007کار را برای اجرای درست ضوابط دشوار ساخته
است .همچنین «در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهر در حد کافی موردتوجه قرار نگرفته است و دستگاه
اجرایی و نظارتی در فرایند تهیه و تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی نقش بسیار محدودی دارد» ] [Salehi, 2007مشکل دیگر آنکه اغلب قوانین
شهرسازی در زمینه تهیه ،تدوین و تصویب برنامهها و طرحهای شهری است و قوانین و مقررات اجرایی اوال بهصورت منسجم وجود ندارد و در ثانی
این قوانین با نظام برنامهریزی هماهنگ نیست ].[Jamhiri & et al., 2009
افزون بر این ،در ایران کاستیهای ساختاری و پراکندگی مراکز تصمیمگیری ،تصمیمهای کارشناسی نشده و ناگهانی بدون حضور مردم و سازمانهای
محلی که پیامد آن ناکارآمدی ضوابط و مقررات مربوطه است ،وجود دارد [ ]Daneshvar & Bandarabad, 2013و نیز مرجع تخصصی
هماهنگکننده [ ]Nazemi et al.,2021و زبان و مفاهیم مشترک [ ]Elyaszadehmoghaddem,2011وجود ندارد .این کاستی ها در کنار فقدان
نظام قانونی و سازمانی جامع ] [Salehi, 2007و منسجم ] ،[Hoseynzadehdalir et al., 2012با کد بنیادی «نارسایی فرایند برنامهریزی در
زمینه حقوقی» ] [Nazemi & et al., 2020باعث شده که مراجع تصویبکننده بتوانند بدون اخذ تأییدیه یا نظریه کمیتههای فنی (کارشناسی)
نسبت به تصویب طرح و یا موضوعی اقدام نمایند ] [Moosavi & Rafieiyan, 2005و در نتیجه ضوابط ناکارآمد با نتایج نامطلوب ایجاد شود.
تضاد مدیریتهای نوين با ساختار سنتي ] ،[Sayafzadeh & Badrifar, 2008عدم انطباق ضوابط ،معيارها و استانداردهاي غربي مورداستفاده در
طرحهای جامع با امکانات و واقعیتهای موجود جامعه شهری ایران ] ،[Majedi, 2013منحصربهفرد بودن ساختار نهادهای قانونگذاری هر کشور
که جزو الزامات دستیابی به توسعه پایدار است ] [Nazariyan & Rahimi, 2013و ناکارایی ساختار حقوقی و قوانین شهرسازی [Nazemi & et
] al., 2020نشانگر ضرورت وجود «هماهنگی و نهاد هماهنگساز» و همگرایی اهداف عناصر دخیل در تدوین ضوابط بهسوی آماج برنامه ریزی است.
در زمینه تایید کد «هماهنگی» عالوه بر نکات گفته شده ،میتوان به «نظریه برنامهریزی هماهنگ» ]،[Nazemi & et al., 2020
اشاره کرد .همچنین در ایران ضوابط موجود با نظام برنامهریز ی ناهماهنگ است ] [Jamhiri & Majedi, 2009و از پیوستگی و
هماهنگی عمودی و افقی برخوردار نیستند ] .[Salehi, 2007درباره تایید زمینه «توسعهگرایی» میتوان به «دستیابی به توسعه
پایدار» ]« ،[Nazariyan & Rahimi, 2013ارتباط کیفیت محیط شهری و توسعه پایدار» ]« ،[Seyedolhoseyni & et al., 2012تأکید
بر توسعه شهری با شیوههای مشارکتی» ]« ،[Sarvar & et al., 2015تأکید بر وضع سلسلهای از قوانین برای توسعه شهر»
] [UNHABITAT, 2015اشاره کرد.
با توجه به اینکه حقوق شهری از جامعه سرچشمه گرفته و منشأ قواعد حقوقی آن ضرورتهای اجتماعی زندگی شهری است ،پس
همچون سرچشمه خود (اجتماع) همواره در حال دگرگونی بوده و پویا است ] [Mashhoodi, 2011و انتظار میرود که به نیازهای
جدید شهری پاسخ دهد ] [Shakuri, Rafieyan, 2016؛ یعنی هم باید برای ضرورتها و نیازهای کنونی جامعه (پسارویدادی)
قانون وضع شود و هم برای نیازهای نو آن (پیشارویدادی) .ولی متاسفانه امروز در دستگاههای متولی مدیریت شهری ،منتظر بروز
مشکل و بحران هستیم تا برای آن طرحی تهیه شود و یا قانونی وضع کنند ( )M24و کمتر به توسعه شهر و مسائلی که در آینده
بروز میکند ،پرداخته میشود .حتی باآنکه آثار و نشانههایی از آنها دیده میشود .فقط به حل مشکالت روز پرداخته و روزمرگی
یکی از معضالت مدیران شهری است ) ،(M17شهر نمیتواند در یک قالب بگنجد ،شهر محیط زنده ،پیچیده و متغیر است
] ،[Razaviyan & Khazaee, 2011در حالیکه زندهبودن و پویایی شهر ،برنامه ریزان را ناگزیر به پیشبینی و وضع ضوابط
پیشارویدادی میکند که تبلور آن در ضوابط و مقررات مورد عمل است .این ضوابط و مقررات در دو بخش «حکمروایی» یعنی
روایاندن ضابطه و «حکمرانی» یعنی بکار بستن ضابطه نمود پیدا میکند .بنابراین کلیت حکمروایی برنامهریزی شهری و ساختار
حقوقی آن همسان هستند).(M1
نتیجهگیری
پژوهش نشان داد که ساختار حقوقی تدوین ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری که میتوان آن را ساختار حکمروایی یا
تدوین ضابطه نامید ،دارای ناکاراییها و کاستیهایی است که کدهای محوری آن «ناهماهنگی» و «توسعهگرا نبودن» و پدیده
کانونی آن «ساختار حقوقی هماهنگ و توسعهگرا» است؛ بدین ترتیب بازآرایی کدها و مقولهها و پدیدار شدن پدیده کانویی دوسویه
«هماهنگی» و «توسعهگرایی» و همچنین تاثیر شرایط علی ،زمینهساز ،مداخلهگر و زمینه نظریه پژوهش را روشن نمود که در
شکل  5و  6نمایش داده شد که پیامد آن تدوین ضوابط هماهنگ در نظام برنامهریزی شهری ایران خواهد بود و با بکار بستن
راهبردهای نظری چون «حکمروایی هماهنگ شهری ،ساختار هماهنگ قانونی و اجرایی ،هماهنگی ساختاری» و راهبردهای عملی

چون «تشکیل نهاد حقوقی هماهنگساز ،تلفیق زیرسیستمهای هماهنگساز نهادها» و ویرایش ویژگیهای ساختار و عناصر آن،
میتواند«ساختار حقوقی هماهنگ توسعهگرا» بهسوی «ساختار حقوقی یکپارچه توسعهگرا» گرایش یابد.
پیشنهاد میشود که پژوهشگران دیگر به تدوین بایستگیها و بسندگیهای اجزاء حکمروایی برنامهریزی در گام نخست و حکمروایی
شهری در گام پسین بپردازند و توجه داشته باشند که بین حکمروایی و حکمرانی تفاوت بنیادین وجود دارد.
تشکر و قدردانی :از همکاری گفتگوشوندگان ،استادان راهنما و مشاور ،داوران فرهیخته و گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد سپاسگزاری
میشود.
تأییدیه اخالقی :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
تعارض منافع :موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
سهم نویسندگان :عباس ناظمی  50درصد (نویسنده اول) ،پژوهشگر اصلی؛ سیدمسلم سیدالحسینی  25درصد (نویسنده دوم) ،نگارنده بحث؛
مریم دانشور  15درصد (نویسنده سوم) ،روششناس؛ عمیداالسالم ثقهاالسالمی  10درصد (نویسنده چهارم) ،نگارنده مقدمه.
منابع مالی :این مقاله پشتیبان مالی ندارد و برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان «تحلیل ساختار حقوقی فرایند تدوین ضوابط و
مقررات در طرحهای توسعه شهری ایران با رویکرد حکمروایی خوب شهری» به راهنمایی نویسندگان دوم و سوم و مشاوره نویسنده چهارم،
است.
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