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Abstract  
Urban planning regulations are the main government’s tools to directing 
cities in the desired path of development. In Iran, the main part of these 
regulations are scattered regulations related to urban comprehensive and 
detailed plans or "Particular Urban Planning Regulations". The lack of a 
framework for control, evaluating and guiding these regulations in a logical 
way, causes inadvertent errors or misuse of these regulations and it moves 
the cities away from the development goals. The purpose of this study is to 
explain the idea of "National Urban Planning Regulations" as an upstream 
and multi-layered framework that can solve this defect. The content of these 
"General urban planning regulations" will be general, guiding and is based 
on value engineering. In this research, through the method of analysis and 
recombination of components and in the context of logical reasoning, while 
exploring the conceptual roots of "National Urban Planning Regulations", 
requirements for defining the conceptual framework of these regulations are 
introduced. The results show that four layers including value system - value 
considerations, national-social considerations, legal considerations and urban 
planning-technical considerations are the pillars of these regulations and 
each layer has multiple axes when drafting these regulations. 
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 یمقررات مل یبرا یچارچوب مفهوم شنهادیو پ ینظر یطرح مبان

 رانیا یشهرساز

 رانیا راز،یش راز،یواحد ش ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشهرساز اریاستاد  نسب  یجالل یمحمدعل

  

  حسین ذبیحی
 قات،یواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشهرساز اریدانش

 رانیتهران، ا
  

 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یشهرساز اریاستاد  مهیار اردشیری

  

  چکیده
اصلیمقرراتشهرساز هداتیحاکمیابزار مستیدر در اریشهر هستنددر بخشرانیمطلوبتوسعه

«یمقرراتخاصشهرساز»هماناییلیجامعوتفصیهامقرراتضوابطپراکندهمربوطبهطرحنیایاصل

فقدانچارچوب ارزیهاهستند. هدایابیکنترل، مستیو یطاباعثخیمنطقیرهایمقرراتخاصدر

نییبمطالعهتنی.هدفاگرددیمقرراتودورنمودنشهرازاهدافتوسعهمنیسوءاستفادهازااییسهو

رارفعصهینقنیاتواندیاستکهمهیباالدستوچندالیعنوانچارچوببه«یشهرسازیمقرراتمل»دهیا

محتوادینما شهرساز»نیای. مبتنتگریهدا،یکل«یمقرراتعام میو اباشدیارزشمیهندسبر در نی.

یمفهومیهاشهیضمنشناختریهاودربستراستداللمنطقمؤلفهبیوبازترکلیپژوهشباروشتحل

جی.نتاگرددیمیمقرراتمعرفنیایچارچوبمفهومفیوالزاماتتعرهانهیزم«یشهرسازیمقرراتمل»

ارزشهیچهارالدهدینشانم مالحظاتملیمالحظاتارزش-ینظام -یمالحظاتحقوق،یاجتماع-ی،

ریچندگانهدرمسییمحورهاهیمقرراتبودهوهرالنیارکانشاکلها،یفن-یومالحظاتشهرسازیقانون

مقرراتدارد.نیانیتدو

   یشهرساز نیقوان ،یمقررات مل ،یمقررات شهرساز ،یضوابط شهرساز :ها واژهکلید
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 مسئلهمقدمه و بیان 

بهیانسانیروینوهیسرماتراکمازیناشیاقتصادژهیومالحظاتلیدلبهشهرها

درکوش،)اندشدههیتشبثروتدیتولیهانیتورب امکانازیناشتیجذاب.(9314عابدین

یروهاینیبرایبزرگمحرکشهر،یکالبدتوسعهبخشدرژهیوبهثروتدیتول

ازیاقتصادیبرداربهرهحداکثرویمادسودحداکثریپدرمحابایبتااستوسازساخت

.باشندبخشنیا

منظوربهوتیواقعنیاازبرآمدهتعارضاتبرهاباوقوفحکومتربازیدازییسواز

اند.نمودهاعمالووضعیمقرراتونیقوانشهرهایعملکردکنترلویکالبدتیفیکحفظ

دستراحکومتیهاتالشنیامستندنهیشیپ یشهرنیقواندرباستانرومدورهازکم

(9331موریس،)نموددنبالتوانیمسزاروسیژول دورهدریحتکهنجاستیانکتهاما؛

بالدزیتکهگونهبازهمآننیقوانشدنتریتخصصویفیکویکمتوسعهباوجودومعاصر

»دیگویم برنامهچراستینمعلوم: قانونییهاطیمحدراغلبهایزیرباوجودآنکه ومدار

به وجودبهموفقیانسانطیمحکیمواردشتریبدربازردیگیمانجامکیدموکراتظاهر

(.1:9333تیبالدز،)«دیآینم

دررایاتیعملویاصلنقشسازدیمروشنماکشورژهیوطیشرابهترقیدقینگاه

فایایلیتفصوجامعیهاطرحژهیوبهیشهریهاطرح،یشهرتوسعهتیهداوکنترل

نییتعویکالبدتوسعهبهمربوطیمجوزهاصدورفاز،نیترییاجرادرچراکهندینمایم

ساختضوابط طرحنیاازبرآمدهمقرراتوضوابطاساسبروساز .شودیمصادرها

نتوانستهطرحنیاحالنیباا تاکنون ها درراخودیاصلرسالتانتظارموردسطحدراند

؛9313همکاران،یوآبادیزنگ ؛9313معارف،)برسانندانجامبهیشهرتوسعهتیفیککنترل

 (.9311وحیدیبرجیوهمکاران، ؛9311زنوز،

کهاستنیامقرراتونیقوانحوزهدرمایشهرسازامروزمهممسئلهرسدیمنظربه

یمختلفمقرراتوضوابطن،یقوانآنخاصمفهومبهیشهرسازنهیزمدرنکهیباوجودا

ناقصیاجرااینیقوانیاجراعدمبهمربوطمشکالتومسائلازنظرصرفاماداردوجود
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بهییپاسخگوییتوانایکنونصورتبهپراکندهمقرراتونیقواننیا،هاآنحیناصحو

.ندارندراکشوریشهرسازهیچندالیازهاین

ویابیارزیبرایکلیچارچوبنبود،گفتتوانیمتیوضعنیاترقیدقلیتحلدر

ایمقرراتوضوابطنیاگرددیمموجبیشهرسازیهاطرحمقرراتونیقوانیابیارزش

یبعدیامدهایپبهیتوجهیباییناآگاهسرازایوولنگارانهویافراطییگراینسبلیدلبه

شهرهاتوسعهندهیآبرآورددریمحاسباتیخطابهرهالزمیهاتیحساسوجودبدونو

وسازانمیتصمعملرهیدادیتحدومؤثرکنترلامکانیچارچوبنیچننبوددرواقعوببرند

نهیزمونمودهیمنتفرایزیربرنامهنظامرانیگمیتصم ناصواباستفادهایسوءاستفاده

.آوردیمفراهمراهاطرحنیایاجراوبیتصوه،یتهدرمدخالنیذیسوازیسهو

 بهیشهرسازحوزهدر«عاممقررات»نبوددرواقع بایقانون-یفنیمرجععنوان

عملکردشیپاویشهرسازمقرراتونیقوانریسانمودنهماهنگیبرایملکارکرد

نیقوانحوزهدربزرگیاصهینق،هاآنیابیارزاریمعوعملمالکعنوانبهوهاآنحیصح

استیشهرسازمقرراتو ،یفنریغیهایریگمیتصمازبتواندرودیمانتظارکهیسند.

بهیریجلوگیشهرسازدرتگریهداوجامعینظرنهیزمخألدرطلبانهمنفعتویاقهیسل

مقررات»دهیاقالبدرعاممقرراتنیاینظرچارچوبیریگیپومفهومنییتب.آوردعمل

استمطالعهنیایاصلبحث«یشهرسازیمل

دریشهرسازیملمقرراتنهیزمدرموجودخألحیتشردرآنچهبهتوجهبابنابراین،

نیتدوضرورتنییتببهمعطوفمطالعهنیااهدافشد،گفته«مسئله»کیعنوانبهرانیا

فیتعردریانهیزمالزاماتفیتعروینظرچارچوبطرحزینویشهرسازیملمقررات

استآن نیابهپاسخیپدرمطالعهنیاشدهانیباهدافبامتناظروراستانیادر.

هاست:پرسش

  یشهرسازویشهرتوسعهحوزهدرمتعددمقرراتوضوابطن،یقوانباوجود

 رانیاطیشرادریشهرسازیملمقرراتموضوعطرحیبرایضرورتوازینچهاساساً

دارد؟وجود
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 یملمقرراتنیتدووفیتعردریانهیزمالزاماتویمفهومچارچوب

؟اندکدمرانیایشهرساز
 

 پیشینه پژوهش

انجاممطالعاتنهیشیپیبررس نیاعمدهیریگجهتدهدیمنشانحوزهنیادرشده

زمیمکانچونیمواردقالبدریشهرسازیهاطرحتحققعدملیدالشناخت،مطالعات

یسست،(9311ماجد،ویاشرزه)هایشهرداراقتصادساختار،(9331غمامی،)ساالرانهوانید

یدیوح)یانهیزمطیشراویعلشبکه(، 9313ی،افشارنادر)یشهریهاطرحیحقوقیهاهیپا

هیسرماسطحبودننازل،(9331نوروزی،)ییقضادخالتضعف،(9311همکاران،ویبرج

کردیرووبوده(9313معارف،)یشهراقتصاداتیواقعباارتباطعدم،(9311پیران،) یاجتماع

نیاموردتوجهمستقلیادهیعنوانابه«یشهرسازیملمقررات»ای«عاممقررات»نگرجامع

مطالعاتمعدودزمرهدرتواندیممطالعهنیادگاهیدنیاازواستنبودهمطالعات

.باشدریمسنیادرشدهانجام

مباحثنیچنهم ینظریربنایزکینیتدوباهدف9331دههدرکهیمبسوطنسبتاً

صاحبانیمکشوریشهرسازجامعقانوننیتدویبرا ،تمجیدی)گرفتهصورتنظران

وییاجراویحقوقیهادغدغهومالحظاتانیببرشتریب(9331 یقیتطبمطالعاتبعضاً

دیشاواستبودهمتمرکزیشهرسازجامعقانوننیتدویسنجامکانرامونیپنظرانصاحب

مطرحبحثنیترکینزد طرحپژوهش،نیایمحتوابهمباحثمجموعهنیادرشده

نیتدودریگذاراستیسازینشیعنوانپبهیاخالقویحقوقیانهیزمالزاماتازیموارد

کهباشدقانوننیا تنزلملموسکمتررابطهبهتوجه»بهتوانیمالزاماتنیاازجمله

وامالکمالکانیفردحقوقتیرعالزوم»زینو«یشهرسازتخلفاتویانسانکرامت

)نموداشاره«عامهحقوقبامواجههدریاراض خانگرجی، نها.(9331عبداهلل تاًیهرچند

اما،استدهینگردمنجرروشنینظرچارچوبکیشنهادیپبهادشدهیمباحثمجموعه

مطرحیهادگاهیدازیریگبهرهبامطالعهنیا روشنیچارچوبارائهدریسعشده درتر

.داردرانیایشهرسازیملمقرراتنهیزم
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مطالعه انجام ندیفرا و روش

نوعازینظریپژوهشت،یماهلحاظبهویفیکیپژوهشکرد،یرولحاظبهمطالعهنیا

باابتدا«یمنطقاستدالل»یفلسفروشبستردرمطالعهنیا.است«9یپردازیتئور»اییادیبن

یملمقررات»ینظراقتضائاتویمفهومیهامؤلفهیمحتوا«1ینییتب»ای«یحیتوض»نگاه

قیطرازشدهنییتعینظراقتضائاتبریمبتنسپسودینمایملیتحلرا«یشهرساز

ضمندینمایمیسعشدهلیتحلیهامؤلفهکپارچهیویمراتبسلسلههدفمند،بیبازترک

3انهیگرااثبات»یفیتعرارائه مؤلفهنیایطولروابطمحتوااز« «4یاکتشاف»ییالگوباراها

راینظریقالبتاًینها«یشهرسازیملمقررات»مفهومازیرپردازیتصوباونمودهیسامانده

.آوردفراهمرانیایشهرسازیملمقرراتفیتعریبرا

پژوهش ینظر یمبان

 انسان در متن اجتماعی

انددانستهخودخواهوطلبمنفعتیموجودراانسانشناسان،جامعهوفالسفهازیاریبس

بهردیگیمقراریاجتماعمتنکیدرهنگامیکه ومنافعکسبدنبالبهیعیطبطور

انسانعتیطبکهاستباورنیابرخودجمهورکتابدرافالطون.رودیمخودیهالذت

رودیمقدرتوثروتدنبالبهتینهایبتاشودگذاشتهآزاداگرکهاستیاگونهبه

(Shorey, 1937.)یآرزوهابایموجوداتراهاانسانیفرانسوبزرگشناسجامعهمیدورک

م کهداندینامحدود یریسیستیزیازهاینشدنبرآوردهباگریدجانورانبرخالف

لیتحمراییهاتیمحدودیبشریآرزوهابرجامعهاستالزملحاظنیبدورندیپذینم

(Durkheim,1982)دینما هایشایگرا«انسانمتمدنریغعتیطب»موضوعطرحباهابز.

رابشریعیطب  ,Long)داندیمالتیتمانیاازیوتیتبعوخودخواهانهالتیتمامنشأ

1962.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Theory Building 

2. explanatory Research 

3. Positivism 

4. Exploratory Research 
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ارادهقیطرازکیدمکراتوهیشبهیگاهخطرناک،بالقوهلیمنیاکنترلیطرفاز

 ؛9311روسو،)آنازیناشیجمعستیزنیقوانو«یاجتماعقرارداد»کیقالبدرویجمع

Rawls,1999؛ Nozic,1974)گاهاستگرفتهصورت یهاوهیشومیاقلجبربهبنایو

و(9319ی،موالئبهزادفرو؛9311زیباکالم،)اربابایپادشاهیفردقدرتبرهیتکباشتیمع

.است(9311پاشاصالح،)محورزوریگذاربراساسقانون

تیواقعدرکبایباستانیهاتمدنیحتدهدیمنشانشواهدزیننهیشیپلحاظبه

بهابتداهمانازیجمعمنافعبهترحفظوازهاینبهترنیتأمیبرابشرنوعیذاتیخواهادهیز

نیترعنوانکهنبهیحمورابقانونکهییجاتاکردنددایپشیگراراترمقونیقوانوضع

شناختهنیقوانمجموعه حقوقبهنیمتعرضیبراسختیهامجازاتازمشحونشده

.(9311پاشاصالح،؛9311،سوهاتیوا)استیعموم

یشهرساز نیقوان و یشهر جامعه

وینگهدارییتواناوغذادیتولشیافزااثردرتیجمعتراکموشیافزالدیچاگوردن

نیااستمعتقدرویاسپو( Childe,1950:4)داندیمشهرهایریگمنشأشکلراآنرهیذخ

وثروتدیتولیبراگستردهیهاتیظرفوهافرصتجادیابااستمترادفتیجمعتراکم

جهیدرنتویدیتولبازدهرفتنباالباعثتیجمعتمرکزچراکه( Spiro,1999: 37قدرت)

و(9311عابدیندرکوش،؛9333زبردست،)شهرهاستدر«یاقتصادیکارائ»یژگیوجادیا

منافعکسبیبرارقابتومنافعبرخوردمهمعرصهبهشهرکهاستنقطهنیاازدرست

بهودهدیمصیتشخسودمندخودیبراراآنچهخواهدیمیهرکسرایز،شودیملیتبد

بهاوستنفع نیااستیهیبدو(Berry & McGreal,1995:4)دهدانجامدلخواه

دنبالبهآنانروابطونانیشهرنشیبرایفرهنگ-یاجتماعیامدهایپیاقتصادتعارضات

191:9331وارد،وساوج)داشتخواهد بهمنجریاصلعاملدوگفتتوانیمپس(.

ریناپذیریستیماهاولگردد؛یمیشهرمنافعتضادویاجتماعیهاچالشیسازنهیزم

بهثروتکسبیهافرصتوجوددوم،وشدنقدرتمندتروثروتمندچههریبراانسان

.استشهردریجمعمصرفسازمانوجودلیدل
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یهاتیظرفازیبرداربهرهدرمتعارضوطلبانهمنفعتالتیتماشدتیسوگریداز

ویگذارقانوندرتیحاکمدخالتعدمصورتدرکهاستچنانشهریاقتصاد

ونمودخواهدخارجانتظامونظمازراشهرالت،یتمانیاافتنیتیفعلازیریجلوگ

گفتهچنانآن که  & Berry)«استشهرینفبلکهستینشهرنظمیبشهر»شده

McGreal,1995:4) و بهکهاستنظمیاجتماعمفهومنیهمحقوقفلسفهدردرواقع

ازالزمنیقوانوضعباکهدهدیماجازهدولت گرانیدبهاضرارواشخاصسوءاستفاده

(.43:9313کاتوزیان،کند)یریجلوگ

جادیایعنییشهرسازعلمیاصلرسالتریمسدرحرکتیبراواساسنیهمبر

یاجتماعویاقتصادیهاشیگراوروندهاینیبشیپقیطرازمناسبیکالبدطیمح

((Keeble,1951اشهرهمندقاعدهومنظمتوسعهنیتضمو (Taylor,2012،)وینیبشیپ

بهلیتماشیافزاآندنبالبهوگوناگونابعادازیشهرتوسعهیریپذنظم

استالزم(Habitat, 2016:103)شهریبراثروتدیتولتاًینهاویشهریهایگذارهیسرما

وحقوقعلوممشترکفصلعنوانبهیشهرسازمقرراتونیقوانشهریمحتواوکالبدبر

(.9331صالحی،)باشدحاکمیشهرساز

قوانین و مقررات مالک عمل در نظام شهرسازی ایران

ماکشوردریشهرسازحوزهدریگذارقانونحجمیطورکلبهدهدیمنشانهایبررس

یگذارقانونحوزهنیادرایدنیجاهردرکهیمواردهمهدرباًیتقروبودهادیزاریبس

کشوردرگفتتوانی(.درواقعم9331هاشمی،)استشدهیگذارقانونزینرانیادرشده

ومقرراتن،یقوانانبوهحجمقالبدریکافیشهرسازمقرراتونیقوانیکملحاظبهما

مجلسمصوبنیقوانویاساسقانوناز»یحقوقمختلفیترازهادرشدهفیتعرضوابط

رینظربطیذاییمتولیهادستگاهازصادرهیهادستورالعملومقرراتوضوابطتا

توسعهتیهدایبرا«یشهرسازومسکنوزارتویمعمارویشهرسازیعالیشورا

،هاحوزهیبرخدرمقرراتونیقوانبودنادیزایکمصورتدرایوداردوجودیشهر
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بهرانیادریشهرتوسعهنامطلوبوضعیبرایمناسبهیتوجتواندینمییتنهابهنواقصنیا

.نمودجستجویگریدیجادررامشکلشهیردیبانیبنابراودهنددست

ساننیبد ونیترییاجرادریشهرتوسعهمعضالتشناسانهبیآسیابیشهیر،

وجامعیهاطرحمقرراتوضوابطیعنییشهرتوسعهکنترلابزارسطحنیتریکالبد

کالبدپراکندهویموضوعمتعدد،مقرراتوضوابط،هاآنخاستگاهدهدیمنشانیلیتفص

عمدهمنابعراز،یششهریلیتفصطرحدرمثالطور.بههستندیشهرتوسعهبامرتبطمحور

:ازاندعبارتدارندنقشطرحنیامقرراتوضوابطبهیدهشکلدرکهیقانون

 یشهرنیزمقانون94ماده -

 انهاروهارودخانهمیحروبستربهمربوطنامهنیآئ -

 گازلولهخطوطنیطرفدرساختمانوبنااحداثمنعقانونواحدهماده -

 برقعیتوزیهاشبکهییهواخطوطمیحربهمربوطیهانامهبیتصو -

 یحرکتویجسممعلوالنیبرایمعمارویشهرسازمقرراتوضوابط -

 یخدماتمراکزوعیصنااستقراریارهایمعوضوابط -

 هاباغویزراعیاراضحفظقانون -

منظرومایسیفیکارتقاءمقرراتوضوابطخصوصدریعالیشورامصوبه -

 یشهر

بهمسکنامریبرایمسکونیکاربرفاقدیاراضیواگذاروفروشمنعقانون -

 یتعاونیهاشرکت

 یشهرسبزیفضاگسترشوحفظقانون -

ماتیتقسسطوحکیتفکبهمجازیعملکردهاویشهریهایکاربرفیتعار -

 یعالیشورامصوبیشهر

مشاورنیمهندس)شهرهایقانونمیحرومحدودهدریاراضازاستفادهنحوهقانون -

(9313،خانهوشهر
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یهاچارچوبویقانونمنابعچنانهمیسنتکردیروکیدرشودیممالحظهکهطورهمان

الزام یمتفرقداًیشدویموضوع،یجزئنیقوانشاملیلیتفصوجامعیهاطرحیبراآور

باهدفارزشیمهندسبریمبتنگذارانهاستیسیکردهایرودریاشهیرچیهکههستند

بهبودوهاطرحدرمؤثریرمادیغویمادعواملوعناصربهیدهتیاولوویبخشارزش

ونداردیشهرتوسعهیهاطرحیوربهرهوتیفیک کهیدرصورتیحتدرواقع

وضوابطنیایارزشمندیابیارزبهبخواهندیشهررانیمدویشهرتوسعهگذاراناستیس

منابعهمانبارتیمغاعدمایرتیمغاکنترلدسترسدرروشتنهابزننددستمقررات

توسعهاستیسازینوعنیتدوضرورتامروزهاساسنیهمبرواستشدهگفتهیقانون

بهکشورهاهمهیبراخردنیقوانیابیارزتیقابلبایملیشهر حالدریروزافزونطور

 .((Kundu et al., 2020:52استشدنآشکار

دریشهرتوسعهمقرراتوضوابطهیتهدرکردیرونیااستیهیبد نگاهخأل

ندارندرایشهردهیچیپودینوپدمسائلبهییپاسخگوتوانیراهبردونگرندهیآ ضمن.

دریینماطوربهیشهریهایدگیچیپشیافزاموازاتبهیشهرجامعهیهاکهخواستآن

رانیمدیبرایبزرگچالشمقرراتوضوابطنیتدودرهیرونیاواستشیافزاحال

((Marsal-Llacuna & Segal, 2017آوردیموجودبهیشهر نیچننیابرعالوه.

باعثیمیاقلراتییتغمثلیدیجدیهاچالشبهییپاسخگودریناتوانبایکردیرو

 (.Habibi et al., 2020)شودیمیملتوسعهیهااستیسویمحلیهابرنامهنیبشکاف

 یشهریهاطرحمقرراتوضوابطمبسوطیشناسبیآسیپدرمقالهنیاهرچند

بهاماطلبدیمگریدیمجالکارنیاکهستینرانیا یشنهادیپچارچوببهدنیرسمنظور

یشهریزیربرنامهنظامبلوغعدم»عامنهیزمبردیتأکباومعضلنیافیتخفایرفعیبرا

ریزکیرانیایشهرسازنظامهرحالبهکهنکتهنیارشیپذو(91:9333قریب،)«رانیادر

استآنازمتأثروکشوریفرهنگ-یاجتماعویاقتصاد،یاسیسیکلستمیسازستمیس

در«یلیتفصوجامع»یشهریهاطرحمقرراتوضوابطییناکارایکللیدالتوانیم

:برشمردریزشرحبهیندیفراوییمحتواحوزهدودررارانیا
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آنازبرآمدهمقرراتوضوابطویشهریهاطرحهیتهوانساالرانهیدزمیمکان- وها

 (.913:9331غمامی،)بیتصووهیتهمراحلدرعموماطالعوتیشفافعدم

ضوابطازحاصلیدرآمدمنابعبهیوابستگوهایشهرداراقتصادماریبساختار-

ویاشرزه)مقرراتوضوابطبهیدهجهتبرموضوعنیاراتیتأثویشهریهاطرح

 (.4:9311،ماجد

ویابیارزکنترل،یبرااجماعموردتگریهدایهاقالبویارزشاتکانقاطنبود -

 ی.شهرسازیهاطرحمقرراتوضوابطتیهدا

وضوابطیبعدراتییتغایهیاولبیتصوونیتدودرسوءاستفادهایقهیسلاعمال -

وضوابطراتیتأثوعملکردزمیمکانخصوصدریعلماستداللیمباننبوددرمقررات

 (.919:9331غمامی،)یشهریهاطرحمقررات

هاآنیستمیسراتیتأثازغفلتویشهریهاطرحمقرراتوضوابطیبخشنگاه -

 .شهرستمیسیهابخشریسابر

واصوللحاظبهیشهرسازیهاطرحمقرراتوضوابطیحقوقیهاهیپایسست -

 (.911:9313افشارنادری،)یخصوصویعمومحقوقیهاحوزهدرمطرحیارهایمع

یهاطرحمقرراتوضوابطحوزهدرتخلفاتگردیپویریگیپنظارت،ضعف -

 (.933:9331نوروزی،)یشهر

هیسرماسطوحبودننازلویشهرجامعهیشهروندیافتگیرشدنییپاسطح -

 (.13،9311،رانیپ)شهرهادریاجتماع

یشهرساز یمل مقررات نیتدو ضرورت و مفهوم

یلیتفصوجامعیهاطرحمقرراتوضوابطکهشودیمشروعنجایمسئلهازاقتیحقدر

هستندیشهرتوسعهتیهداوکنترلیاصلاسنادکه «ساخت»مفهومبهمعطوفعموماً

درکهیدرحالرندیگیمقراریمهندسدانشمحدودهدروداشتهیمادیجوهرهستند،

داشتهیرمادیغیجوهرکهاستازینیفرادستمقرراتونیقوانبهنیابرعالوهیشهرساز
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آنیتمندیرضانحوهویزندگاقتضائاتکاربران،باارتباطدروباشد یهاطیمحازها

(.9333ی،بدیمینب)ردیبگقرارشدهساخته
یشهرسازیسنتویجارمقرراتوضوابطفرادستمقرراتونیقواننیااستالزم

آنبرناظرونیقواننیاروحعنوانبهودینمامحاطخوددررا .باشدداشتهتیحاکمها

نقشبهرایشهرسازخاصمقرراتبهنسبتانتظارموردیملمقرراتنقشبتواندیشا

نیقوانمورددرکهتفاوتنیاباکردهیتشبیعادنیقوانبهکشورکییاساسقانون

لیدلبهیشهرسازنیقوانمورددریول9باشدخاصقانونینافتواندینمعامقانون،ییقضا

.باشدعامقانونناقضدینباخاصقانونآن،خاصتیماه

اییارزشنگاهکیبریمبتنیشهرسازیملمقرراتگفتتوانیماساسنیابر

یابیارزیبرایمحکتوانندیمکهکندیمفراهمیارزشییهاچارچوبشهربهیهنجار

دروباشندیشهرمصوبیهاطرحازیناشیشهرسازییاجرانیقوانومقرراتهمه

آنتیمشروعزانیمخصوص ندینماقضاوتها کالنیهاچارچوبنیابودنیارزش.

دستگاههرکهاستلوازمواصولازیادستهبرمشتملاستمعتقد«1فولر»کهگونهآن

روشبهتوانیمرااصولنیا(.Kramer, 1999:38)باشدآنواجددیبایگذارقانون

.نموددنبالریزصورتبه«یمل»و«تامقرر»میمفاهلیتأواساسبرویمنطق

 رانیا یشهرساز یمل مقررات یمفهوم چارچوب

داشتنمستلزمیشهرسازیملمقرراتنیتدووفیتعریبرایمفهومیچارچوبفیتعر

است«یشهرسازیملمقررات»دهیادهندهلیتشکیهامؤلفهازیمفهومیدرکوشناخت

:بودخواهدداراراریزیذاتیهایژگیویهنجارنگاهازاترمقرنیا

رانیاملت-دولتکیدئولوژیا-یارزشنظاملیذدرمقرراتنیاکهنیانخست -

چراکهباشدنظامنیابایاساستعارضدرتواندینمکهاستیهیبدوشودیمفیتعر

 .بودخواهدآنمخاطبیشهرجامعهواجراضامنوواضعتیحاکم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .استمطرححقوقعلمدرشدهشناختهیحقوققاعدهکیعنوانبهموضوعنیا.9

2. Fuller, Lon 
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نیاوهستندیملیپوششگسترهیدارا«یمل»وصفبامقرراتنیاکهنیادوم -

 .دهدیهامآنبهیخاصیاجتماعویتیحاکمابعاد،یملبار

اسیمقبودندارالحاظبهیمراتبسلسلهگاهیجالحاظبهمقرراتنیاکهنیاسوم -

 .رندیگیمقرار«موضوعهقانون»یعنییحقوققواعدازمتناسبترازدر«یمل»یعملکرد

یشهرتوسعهویشهرسازموضوعاتبهناظرمشخصاًمقرراتنیاکهنیاچهارم -

نیبنابراوهستند فصل،لحاظبهاماگردندیمقلمدادقانونجنسلحاظبههرچند

 .گردندیمیتلقیفنیموضوعات

بازینو«یشهرساز»و«یمل»،«مقررات»ریتعابجوهربهتوجهباوکردیرونیاهیپابر

ریتعاببامتناظرتوانیمدیگردارائهیشهرسازیملمقرراتازکهیکلیمفهومبهتوجه

تیعموماصلوهاهیالنیبخصوصوعمومرابطهبریمبتنیمراتبسلسلههیالچهارفوق،

«یاجتماع-یمل»،«کیدئولوژیا-یارزش»یهاهیال،یبعدسطوحبرسطحهرمطلق

زمبهرا«یفن-یشهرساز»و«یقانون-یحقوق» چارچوبنییتبدریاصلیهانهیعنوان

دروطرحیشهرسازیملمقرراتیشنهادیپ ایمحورهاها،هیالنیاازهرکدام

.نمودارائهیشهرسازیملمقرراتنیتدودریاهیپااقتضائاتعنوانبهراییهاموضوع
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 یشهرساز یمل مقررات چارچوب رندهیدربرگ یمراتب سلسله یها هیال .0شکل 

 یفرهنگ -یارزش هیال 

بهیارزشمالحظات درمقررات،ونیقوانمجموعهبهبخشتیهویدیکلعاملعنوان

رانیاطیشرا ردیگیمسرچشمهجامعهیاسالم-یرانیافرهنگخاستگاهازمشخصاً در.

یهماهنگنیتضممالحظات،نیاکارکردزینرانیایشهرسازیملمقرراتچارچوبنییتب

ونیقوانریساوجامعهیاسالم-یرانیایفرهنگیهامؤلفهبامقرراتنیایهمخوانو

نیایاجتماعتیمقبولازنانیاطمحصولباهدفیفرهنگنظامنیاازبرآمدهمقررات

بامقرراتونیقوانیخوانهمزانیمچراکهاستمقرراتنیاییکاراجهیدرنتومقررات

وقانوننوعهریعمومتیمقبولیاصلدیکلیعمومعرفوفرهنگویارزشنظام

(.9313کاتوزیان،)استآنازمردمتیتبعومقررات

 مالحظات ارزشی -نظام ارزشی

 اجتماعی -مالحظات ملی

 قانونی -مالحظات حقوقی

 مقررات ملی شهرسازی
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 یاجتماع -یمل هیال 

 مجموعهنیبهیدوسوقراردادکیقالبدر«ملت»و«یمل»مدرنمیمفاهازآنجاکه

نییتبدریملبعد(9313اشرف،)گرددیمفیتعرتیحاکموکشورکیشهروندان

ایملت»یاجتماعجنبهازنخستابدییمتیموضوعجنبهدوازیشهرسازیملمقررات

یملمقرراتیاجتماع-یملهیالخصوصدر.«تیحاکم»یاسیسجنبهازگریدو«مردم

:استطرحقابلریزموارد

 یاجتماع جنبه از -نخست

یدلبستگحسجادیاموجب،یموضوعهریبرایملنهیزمفیتعر،یاجتماعجنبهاز-9

گرددیمیمل یشهروندتوسعهبهتواندیمخودکهاستیمثبتیروینیملیدلبستگ.

باعثتواندیمنیچنهمکند،جادیاانسجامگوناگونطبقاتواقشارنیبوکندکمک

دینمافراهممتعهدوفعالشهروندانبهراامروزجوامعازینوشودیمدنمشارکتگسترش
(.9331ابوالحسنی،)

احساسجادیابا«یمل»مفهومیاجتماعبعدی،اجتماعیروانشناسلحاظبهنیچنهم-1

تعلق ارتقاءموجبتواندیمیملموضوعاتبهافرادتعهداحساسومشترکخاطر

(.11:9331،یآبادمیابراهیوقاسم؛14:9331،یریشمش)شودیعموممشارکت

ازیامجموعهجادیاباعثدهیپدایموضوعکییبرایملتیماهجادیانیچنهم-3

وگرددیمدهیپدایموضوعآنعناصروعواملبهنسبتمثبتیهانگرشوهاشیگرا

بهکشورکیسطحدرکنندهکپارچهییمنشوینشیبیالگوهاجادیاباعث کیعنوان

 .(914:9334،اجاللعیصن)گرددیمیاسیسواحد

4- شهرونداندیدازیملموضوعاتازآنجاکه ومهماریبسیموضوعاتاوالً درمؤثر

وگرددیمیعموماذهاندرژهیویتیحساسیداراشودیمیتلقآنانیجمعسرنوشت

ودهایباانجامعدمایانجامپاسداروداریبچشمانرادولتایحاکمنظامشهروندان،

کنندیمیتلقیملموضوعاتیدهاینبا لحاظبهموضوعاتنیا،هانیابرعالوه.

یاجتماعمناسباتدریقرمزخطوطوافتیخواهندخاصیحرمتیاجتماعیروانشناس
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مرتبطیفرودستسطوحموضوعاتریساقیتنسومیتنظیبرایمالکواریمعومرتبط

نیهمازیناشموضوعاتلیقبنیایکارکردهاازیبخشواقععالمدروشوندیمانگاشته

.استیملموضوعاتیشناختروانیژگیو

 یتیحاکم جنبه از -دوم

چنانهمیتیحاکمجنبهازنیچنهم رکنکییملمیمفاهیریگشکلدرشدگفتهکه

حکومتهستندیتیحاکمیهانظام،یاصل به. ها ف،یتعرفهیوظملت،ندگانینماعنوان

دارندعهدهبهرایملموضوعاتتیریمدوشیپان،ییتع گفتتوانیمگریدینگاهاز.

یزمانمقطعدرموضوعتیاهمنییتعبلکهستین«یمل»تاًیماهوذاتاًیموضوعچیهدرواقع

وهیتوجوفیتعریمبناتواندیمکهاستیملمصالحومنافعمالحظاتبهتوجهباخاص

.باشد«یمل»یموضوععنوانبهموضوعآنیمعرف

به یتیحاکم)یاسیسبعدبابدرراریزمواردتوانیمخالصهطور یملموضوعات(

:برشمرد

ایدنیجاهمهدرموضوعاتبر«یمل»عنواناطالقیستگیشاایضرورتصیتشخ-9

.استیکشورهردرتیحاکمفیوظاازوتیصالحدرصرفاً

یبراشدهنییتعیملتیهونیاگرددیمموجبکشورهردرموضوعکیشدنیمل-1

.باشدیجارویسارکشوریادار-یاسیسقلمروکلدرخاصموضوعآن

.استیملموضوعاتیسلبویاثباتالزاماتیاجراضمانتوپشتوانهیتیحاکماقتدار-3

تیریمدنهادبایملموضوعاتیاجتماعگسترهتناسبضرورتازیناشموضوعنیا

.استآنکننده

ییاجرالحاظبهیملموضوعاتیابیتیهووفیتعرهرچند-4 بهباالازیندیفراضرورتاً

گروهوشهرونداننقشاما،استنییپا دریموضوعاتطرحدریردولتیغتشکالتوها

راخاصیموضوعبهیملنگاهجادیایبراتیحاکمدرییزاتیحساسویملتراز

گرفتدهینادتوانینمیروچیهبه درواقع ازندیفرانیایامروزافتهیتوسعهجوامعدر.
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موضوعاتتیتثبوطرحدرریمسنیتریاصلیگاهویاصلیرهایمسازیکیباالبهنییپا

.استیمل

به،یملموضوعاتطرحمرحله،شدهگفتهیباالبهنییپاندیفرادر-1 توسطکالنطور

نیابعدگامدروردیگیمصورت«نییپاازفشار»روشبایمردمیهاگروهومردم

حکومت نیاییاجرالوازمتدارکویگذارقانونت،یتثبن،ییتبیهاگامکههستندها

.رندیگیمعهدهبرراموضوعات

آنتیحساسجادیاویملموضوعاتگاهیجاوتیاهمنییتبویمعرف-1 جامعهدربر

ویفرهنگینهادهاویارسانهگستردهامکاناتازیریگبهرهمستلزمیامروزمدرن

.است«دولت»تیحاکماستطاعتدرصرفاًامرنیاکهاستیآموزش


 «یمل موضوعات» برمؤثر  گوناگون ابعاد .2شکل 

 یقانون -یحقوق هیال 

:استتأملقابلریزمواردیملمقرراتیحقوقهیالنییتبدر
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یمهمنکتهکشورکییحقوققواعدمراتبسلسلهدر«یمل»امرکیگاهیجانییتع.9

نمودتوجهآنبهدیباکهاست ودهایبابهعمل،دریملموضوعاتباشدقراراگر.

بهیمتناسبگاهیجااستالزمرندیگقراراثرمنشأوشدهمتصلیسلباییجابیایدهاینبا

آنیبرایحقوققواعدمراتبسلسلهلحاظ شودفیتعرها قواعدمرتبسلسلهازمنظور.

استهیمجرقوهیهانظامنامهوهااساسنامهویعادنیقوان،یاساسقانوننجایادریحقوق

(.919:9313کاتوزیان،)برخوردارندیمتفاوتییاجراضمانتازهرکدامکه

استموضوعکییبراشدهفیتعریقانونگاهیجانیا،یحقوقلحاظبهقتیحقدر

نیاودینمایمتزلزلدستخوشراآنیملتیماهایوبخشدیمیملتیماهآنبهکه

داردمصداقزینیشهرسازیملمقرراتمورددرموضوع

«مجلسمصوبنیقوان»موضوعهنیقوانترازدریشهرسازیملمقرراتفیتعر

یاکنندهنییتعریهاتأثآنیریگیپیهازمیمکانواجرابرنظارتنمودن،ییاجرادرتواندیم

توسعهدرحالایوافتهیتوسعهیکشورهاازیاریبسدرکهاستیموضوعنیا.باشدداشته

کهیاگونهبهاستگرفتهقرارموردتوجه آنیشهرسازیاساسنیقوانغالباً پارلماندرها

(.9313افشارنادری،)شودیمبیتصوویبررس

،استاشارهقابلیشهرسازیملمقرراتیقانون-یحقوقهیالدرکهیگریدنکته.1

استیاساسقانوناصولبهیشهرسازیملمقرراتیمحتوااتصالتیاهم نیاتیاهم.

درمهمینقشکهیاصلعواملازیکیعنوانبهیاساسقانونکهاستحدبدانتاموضوع

شودیمشناختهکنندیمفایامختلفیکشورهایشهرسازیهانظاماتیخصوصنییتع

ومیمستقطوربهکهداردوجودیمتعدداصولماکشوریاساسقانوندر(.91:9333قریب،)

آنازکهداردداللتیشهرسازویشهرتیریمدالزاماتوموضوعاتبرمیرمستقیغ

کرداشاره13و43،41،41،41،11اصولبهتوانیمجمله اقتضایقانونتیظرفنیا.

ازیحقوقلحاظبهراخوداصولاستممکنکهآنجاتایشهرسازیملمقرراتکندیم

اقتباسکشورهریحقوقمناقشاتالخطابفصلونیقوانسرسلسلهعنوانبهیاساسقانون

.باشندداشتهیاساسقانوناصولدرشهیرالمقدوریحتمقرراتنیاگریدانیببهوندینما
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یبرانظارتحوزهدرگردیپویریگیپضرورتبحثه،یالنیادرگریدموضوع.3

یحقوقیریگیپیهازمیمکانجادیاویشهرسازیملمقرراتدرتخلفاتبروزازیریشگیپ

.ردیبگصورتحوزهنیادراستممکنکهاستیتخلفاتدرییقضاگردیپو

گاهیجادر»ییقضادستگاهتوسطمیمستقیریگیپگرد،یپازمنظورنجایادر

ازخارجوییقضادستگاهقیطرازشهروندانتوسطمیرمستقیغیریگیپایو«العمومیمدع

موردیخوببهموضوعنیاانگلستانفرانسه،آلمان،چونییکشورهادر.استهیمجرقوه

ییقضایدگیرسسرعتودقتباحوزهنیادرتخلفاتهرگونهباواستگرفتهقراردقت

دادگاهرینظیتخصصیهادادگاهمتحدهاالتیادرنیچنهم(.9331هاشمی،)شودیم

(.9334)داوودیوهمکاران،داردوجودیشهرسازتخلفاتبهیدگیرسیبراهایشهردار

«جرم»یجابه«تخلف»ترازدریشهرسازمقرراتواصولگرفتندهینادکهیزمانتا

مؤثرتیظرفنیاونداردوجودخصوصنیادرییقضامؤثرگردیپامکان،گرددیابیارز

باکهاستنیاتیواقع.ماندخواهدمعطلیشهرسازیملمقرراتازیچیسرپازبازدارنده

اثراتیداراوقیعم،چندجانبهراتیتأثبهتوجه ویشهرسازدرتخلفاتدرازمدت

شهروندانیانسانکرامتوسالمتوجانبایشهرسازتخلفاتکهنیا وداردسروکار

غ یشهرسازیملمقرراتدراستالزم(.43:9331هاشمی،)استجبرانرقابلیبعضاً

.ردیگقراریموردبررسیطورجدبهجرمفیتعرموضوع

مقرراتدریعمومحقوقیمرزهافیتعرمسئلهه،یالنیادرتوجهقابلآخرنکته.4

ومصالحتیارجحاصلآنیسوکیدرکهیکیبارگاهیمرزها.استیشهرسازیمل

در.افرادیخصوصحقوقتیرعابهیقانونالزامگریدیسودروداردقراریعموممنافع

بروزمانگذشتاثردرافتهیتوسعهیحقوقیهارساختیزیدارایکشورهایاریبس

یمرزهایشهرموضوعاتیاریبسدرآنازحاصلبلوغورشدباوتجربهوعلماساس

نمودهمیترسعرصهدونیانیبیروشن مقرراتوضوابطنیتدویبراییمبنابهکهاند

یشهرتوسعهدرییاجرایهایریگمیتصمیبراییاتکانقطهویمدننیقوانویشهرساز

همکاران؛11:9331)مشیری،اندشدهلیتبد و (9334،داوودی رینظمواردیاریبسدر.

اندکردهیسعوشدهتیمالکمفهومفیبازتعریبراییهاتالشایتالیاوفرانسهانگلستان،
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وسازساختحوزهدرژهیوبهافرادیخصوصحقوقباتقابلدررایعمومحقوق

 (.Marsal-Llacuna & Segal, 2017)دهندقرارموردحفاظت

 یفن -یشهرساز هیال 

:استنییتبقابلریزشرحبهیملمقرراتازهیالنیادریشنهادیپیاساسنکات

9 ارائهدیبایشهرسازیملمقررات. «خاصضوابط»سنجشچارچوبدهنده

ه،یپایلیتفص،یراهبرد»یلیتفصوجامعیهاطرحمقرراتوضوابطشاملکهیشهرساز

گردندی...مویشهرسازیهادستورالعملوهانامهنیآئومصوبات،«یموضعویموضوع

خاصمقرراتوضوابطدرنامطلوبومطلوبنییتعوییزداابهامدرمقرراتنیا.باشد

دچارشدتبهیگاهیشهرسازموضوعاتدهیچیپودهیتندرهمتیماهبهبناکهیشهرساز

.داشتخواهندییهمتایبنقشگردندیمریتفسوبرداشتدرییگراینسب

بهماًیمستق«یشهرسازیملمقررات»ترازدریشهرسازمقرراتیمحتوااستیهیبد

یقانونیراهنماخطوطوهاقالببلکه،پردازدینممحدودویموضعوخاصموضوعات

مقرراتونیقوانریسانیتدووهیتهیبرارایآورالزامالبتهوشانهیاندمصلحتو

ندیبیمتدارکیشهرساز گونهیشهرسازشرفتهیپیهانظامدر. هاقالبنیاازییهاغالباً

بهگردندیمتدارک . قانونازیبخشویملمقرراتینوع«مارنول»فرانسهدرمثالطور

داوودیو)دهدیمدستبهرایزیربرنامهمجوزصدورقواعدکهاستیشهرسازجامع

استیسهانامهنیآئ»کهیزیربرنامهیمشخطرهنمودانگلستاندرای(؛و43:9334همکاران،

ایو(11:9331،یتورنلوومنین)داردعهدهبررافهیوظنیاشودیمخواندهزین«یزیربرنامه

حکومتتوسطیملیزیربرنامهیهااستیسخصوصدریجامعاحکاماسکاتلنددر

(.Begg & Pollock, 2014)گرددیمابالغوهیتهیمرکز

1 اصولبریشهرسازیملمقرراتیمحتوااتکاءضرورتهیالنیادرگریدنکته.

کارایمنیاسالمت،ت،یامنرینظریناپذجدلویهیبدن،یادیبن اصولریساوییو

ارتباطیشهرطیمحتیفیکبهماًیمستقکهاستیشهریزیربرنامهاتیادبدرشدهشناخته

آنداشتننظردربدونخوبشهراتیفیکیریگشکلتصوروابدییم عمالً ناممکنها
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گرفتنسرچشمهلحاظبهیشهرسازیملمقرراتعامتیمقبولوتیمشروع.درواقعاست

قیطرازبعدمراحلدرتوانندیمیکلاصولنیا.داشتخواهدمعنایمبانواصولنیااز

قابلویعملکردمقرراتوضوابطبهق،یمصادنییتعیهازمیمکان یشهرسازدراعمال

نمونهگردندلیتبد «مونتاناالتیا»متحدهاالتیایزیربرنامهنظامدرراالگونیاازیا.

پنجاهمبخشازششمفصلعنوانبهیشهروسازساختضوابطآندرکهدیدتوانیم

استدهیگردفیتعریاساسقانون بخشنیا. سالمتویمنیاموضوعاتبهاختصاصاً

(.94:9333نبیمیبدی،)دارداختصاصشهروندان

3 پشتوانهبهیشهرسازیملمقرراتیمحتوااتکاءضرورتهیالنیادرسومنکته.

باشدیمدفاعقابلیتجرب-یعلم مقرراتوضوابطازیاریبسدهدیمنشانمطالعات.

وهستندیمبتنهدفیبایهدفمندیگروهاییشخصقیسالاعمالبریشهرسازخاص

یعلمشبهویعلمیهاگزاره هامورداستفادهآنیعلموجهقبوالندنوهیتوجیبراصرفاً

راتیتأثلحاظبهمقرراتوضوابطنیااساساًکهیدرحال(919:9331غمامی،)ردیگیمقرار

امکاننیایشهرسازموضوعاتازیاریبسدر.گردندیمینفیعلمدگاهیدازکارکردو

یهانسبتوریمقادکهداردوجود توانیمگریدموارددرونمودنیمعراقیدقنسبتاً

.نمودیمعرفیعلمیهاهیپایداراواستاندارددامنهعنوانبهرااتیفیکایریمقادازیادامنه

به جدارهارتفاعوعرضنیبتناسباتمثالطور لحاظبهیشهریهاکوچهومعابردرها

بهیروانشناسو...وهواگردش،یعیطبنورنیتأمتیفیکوساعاتجهتبه»کیزیفعلوم

یهاهیپابهمستندتوانندیم«...ویانساناسیمقناظر،درایفوباحساسشروعآستانهلحاظ

(.9331ی،ازوسکیوهدمن)باشندیعلم

4 دستورومحتواکهدارداشارهموضوعنیابههیالنیادرتوجهقابلچهارمنکته.

باشدداشتهیکمتیماهامکانحدتادیبایشهرسازیملمقرراتیکارها یسازیکم.

وداردیشهرسازیملمقرراتدرصراحتوتیشفافدریمهمنقشمقرراتوضوابط

مقرراتنیایاصلاهدافبهدنیرستواندیمکهمغرضانهاییاقهیسلیهابرداشتبرراراه

درتواندیمیسادگبهرایشهرسازموضوعاتازیاپارهعملدر.بنددیمدینمادشواررا

امانمودمطرحریمقادازیادامنهاییعددواحدکیصورتبهیعددویکمیهاقالب
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کارنیاهستندیفیکتاًیماهکهیشهرسازموضوعاتازگریدیهانهیزمازیاریبسمورددر

وطلبدیمراخودمناسبیعلمکارروشکهاستیفیکیهادادهیسازیکممستلزم

ازراندیفرانیاتوانیماما،استازبخشنیهمبهمربوطزینقانونهیتهدرکاریدگیچیپ

روشنموضوعات عنوانبه»تریاتیعملوتر دریشهریهابدنهمجازارتفاعحداکثرمثال

توجهقابلنکته.نمودآغاز«هواگردشونوراتیفیکحفظباهدفمعابرعرضباارتباط

دخالتمستلزمیریناپذطوراجتناببهیفیکیهادادهیسازیکمکهاستنیا،نجایادر

نادری،)بودخواهدموضوعاتبهیارزشنگاه 3:9313افشار رایبعدمجادالتامکانو(

برراراهتواندیمندیفرانیاازحاصلاتیکمشدنقانوناماداردیمنگهیباقدرهرحال

.ببنددنهیزمنیادرجهینتیبوانیپایبیهاجدل

1 توسعهویشهرسازنیبارتباطبهتوجهضرورت،خصوصنیادرگریدنکته.

ساختمانیعنیشهردهندهلیتشکیهاسلولبایشهر یملمقرراتیمحتوانیتدودرها

عاستیشهرساز یشهرسازیملمقرراتیمحتوانیتدودرییگراعملوییگراینی.

امکانساختمانیعنیشهریکالبدیواحدهابهتوجهبدون ازیاریبسدروستینریپذها

واحدمجموعهکیدرساختمانبهمربوطنیقوانویشهرسازبهمربوطنیقوانزینکشورها

وومنین)کرداشارهسوئدوآلمانیکشورهابهتوانیمجملهآنازکهگردندیمهیته

 (9333،بیقر؛9331،یتورنل

دریسینوضابطهویگذارقانونیطورکلبهکهاستنظرنیاازاشارهنیاتیاهم

اتیفیکیریگشکلدرساختمانراتیتأثونقشداشتننظردرازفارغیشهرموضوعات

یتالش،یشهریطراحویزیربرنامهیهاحوزهدریشهریهاتیفعالیحتاییشهرطیمح

واقعبهویانتزاع استینیبدوراز نظامی،شهرسازیملمقرراتیمحتوادراستالزم.

یشهرطیمحاتیفیکحفظکردیروبایشهریهاساختمانعملکردوکالبدبرینظارت

 باشدداشتهقرارمدنظر یشهرسازنظام. یبعدتکمقرراتوضوابطقیطرازصرفاً

امکانی،شهریوسازهاساختتیهدادرکالنییهاچارچوبداشتنبدونویشهرساز

.داشتنخواهدراداریپاومناسبریمسدریشهرتوسعهدادنقراروشهریسامانده
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ی،شهرسازیملمقرراتچارچوبنیتدودریفن-یشهرسازهیالدرنکتهنیآخر.1

در.استیشهرسازیملمقرراتیمحتوانیتدودرشهربهیستمیسوجامعنگاهضرورت

ازیناشنیاکهاستیکالبدریغمختلفیهاجنبهیدارایکالبدموضوعهریشهرساز

مختلفابعادنیاواستشهردهیپدعتیطب کهیطوربه،هستندکنشبرهمحالدردائماً

هاجنبهریسابرکینزدایدوریزمانفواصلدرراخودراتیتأثنهیزمهردررییتغهر

استیفرهنگموضوعکیکهیزندگسبکبریکالبدمسائلیشهرسازدر.گذاردیم

یستمیسدرونیارسانهیهاتیواسطهفعالبهنگرشدررییتغنحونیهمبهوگذاردیمریتأث

کالنوخردیکالبدراتییتغبرجامعهالتیتماوهادگاهیدبرریتأثبایستمیسبرونای

برفرهنگوگذاردیمریتأثیفرهنگویاجتماعوجوهبرشهراقتصاد.گذاردیمریتأثشهر

...وگذاردیمریتأثشهردرفضاازاستفادهنحوه

بهکهاستیزیچهمانمتقابلراتیتأثنیامجموعه شهریستمیستیماهعنوان

زینشهردهیپدیدگیچیپوشودیمشناخته .ردیگیمسرچشمهتیواقعنیهمازعمدتاً

یشهرسازمقرراتاستدهیگردموجبافتهیتوسعهیهانظامدرموضوعنیادرک

مرتبطمختلفموضوعات بهردیبربگدرراباهم بهداشت،مقرراتفرانسهدرمثالطور

مقرراتازیبخشیهمگستیزطیمحویشناسباستان،یخیتارآثارازحفاظت،یمنیا

(.13:9331هاشمی،)هستندیشهرساز

عنوانبهیشهرسازیملمقرراتیمحتوانیتدواستالزم،شدگفتهآنچهبهتوجهبا

قانونایضابطههرنیتدودروشودانگاشتهیشهرتوسعهیچندبعدیگذاراستیسکی

زینموضوعیهاجنبهریسایعملکرداییکالبد مدنظر بهردیگقرارکامالً . درمثالطور

عیتوزنحوهوییجانمااییبندمنطقهنظامنییتعخصوصدریگذارقانونبهیستمیسنگاه

نیایاسیسیگاهویفرهنگ-یاجتماع،یاقتصادعوارضمتوجهدیبایشهرخدمات

.بودنیقوان
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 یریگ جهیبحث و نت

وکالنطیمحمطلوباتیفیکحفظایارتقاءریمسدریشهریعملکردهاوکالبدتیهدا

گروهوافرادیطلبمنفعتباتقابلدریشهرجامعهیزندگخرد اساساً بسترکیدرها

بررسردیگیمصورتیشهرسازمقرراتوضوابطونیقوانابزارباویحقوق نشانهای.

دریشهریلیتفصوجامعیهاطرحژهیوبهویشهریهاطرحرانیاطیشرادردهدیم

.دارندعهدهبررایشهرتوسعهتیهدانقشسطحنیتریاتیعمل

یابیارزیبراییارهایمعفقدانازیناشولنگارانهییگراینسبچونیلیدالبهعملدر

تاکنونیزیربرنامهنظامیافراطیریگسهلاینفعانیذعامدانهسوءاستفادهضوابط،نیا

آننتوانستهمقرراتوضوابطیاجراونیتدوموجودیهازمیمکان اند انتظارکهگونه

مطلوبیشهرتوسعهیریگشکلدراسترفتهیم نیانیادیبنلیدلوباشنداثرمنشأ

محکسنگعنوانبهفرادستتگریهداویارزشیهاچارچوبفقداندردیباراموضوع

.کردجستجوهاآنیگذارارزشیمبناومقرراتوضوابطنیامورددرقضاوت

به نیاکردنپرمنظور یهاهیالازمتشکلوکالنییهاچارچوباستالزمخأل

نیقوانبر«یمل»یکنترل-یحقوقیهازمیمکانوکارکردوفیتعربامحورارزشمختلف

درخطاوانحرافازتاباشدداشتهنظارتیشهرسازمحورکیتکنویموضوعخرد،

مقررات»عنوانتحتکهیچارچوب.دینمایریجلوگمقرراتونیقواننیایاجراونیتدو

.هستندیریگیپقابل«یشهرسازیمل

،یارزشنظامشاملیمراتبسلسلهبیترتبهمقرراتنیارندهیدربرگنظاماتایهاهیال

هرکدامکهگرددیمیفن-یشهرسازنظامویقانون-یحقوقنظام،یاجتماع-یملنظام

.داشتخواهندراخوددروندردیتأکموردیمحورها

یهامؤلفهبامقرراتنیایمحتوایهماهنگبریاصلدیتأکیارزشنظامخصوصدر

بامردمشتریبچههریهمراهویعمومتیمقبولباهدفیعمومعرفوفرهنگیاساس

.باشدیمیارزش-یفرهنگتعارضاتازیریشگیپومقرراتنیا
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یشهرسازیملمقرراتنیتدودریاساسیمحورهایاجتماع-یملنظامهیالدر

بایموضوععنوانبهموضوعفیتعرویتلقدرتیحاکمیاساسنقشبهتوجهازاندعبارت

بدونجامعهیسوازموضوعکییبرایملتیماهیتلقوتصورچراکهاساساًیملتیماه

ندیفرامحرکهموتوردیتردیبوبودخواهددشواراریبسناممکننهاگرتیحاکمخواست

،یاجتماعیهارساختیزیآورفراهمبهقادریروینگانهیویملمقرراتیریگشکل

آنازیناشیاجتماعمثبتیروهاینازیریگبهرهبود،خواهدتیحاکمالزمیفنویحقوق

ازیتخطبهنسبتییافزاتیحساسوخاطرتعلقحستیتقو،یعمومتیحماتیتقودر

یعمومخواستجادیامنظوربهیمدنکیدموکراتینهادهاتیتقوجامعه،دریملمقررات

موضوعنییتبویمعرف،یملمقرراتموضوعبهتوجهیبراتیحاکمبریمدنفشارحفظو

ویرسمیهاآموزشویارسانهمختلفیابزارهاازیریگبهرهباتیحاکمیسواز

.یررسمیغ

مقرراتموضوعاتصالازاندعبارتدیتأکموردمواردیقانون-یحقوقنظامنهیزمدر

درموجودیهاتیظرفبهتوجهبامقرراتیحقوقاسناددریاساسقانوناصولبهیمل

طوربهآنیبرایملفیتعربامتناسبیحقوقترازدرمقرراتنیابیتصو،یاساسقانون

حقوقمکانیزمفیتعر،«پارلمانمصوب»موضوعهنیقوانترازدربیتصومثال -یهای

وفرودستیشهرمقرراتوضوابطدرمقرراتنیاازعدولعدمشیپایبراییقضا

حقوقحوزهبامقرراتنیامرزقیتدقتخلفات،ییقضاگردیپهایروشنمکانیزمنییتع

حرمتبهتوجهضمنیخصوصحقوقباتعارضدرمقرراتنیاتیارجحویخصوص

.افرادیخصوصحقوق

اندعبارتمقرراتنیانیتدودریضرورمالحظاتیفن-یشهرسازنظامبحثدر

دریشهرسازیآتوموجودمختلفمقرراتوضوابطقضاوتوسنجشتیقابلجادیا:از

ریناپذجدلویهیبدن،یادیبناصولبریملمقرراتیمحتوایاتکاضرورت،یملمقررات

مقرراتیمحتوانمودناستوارلزومعدالت،ویمنیاسالمت،مانندیشهرجامعهیزندگ

وتینسبشتریبچههرنمودنمحدودمنظوربهدفاعقابلیتجرب-یعلمیهاپشتوانهبریمل

یبرامقرراتیمحتوانمودنیکمموجود،مقرراتوضوابطدرجیرایمحورقهیسل
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بهتوجهاست،ریپذامکانکهآنجاتامقرراتنیایعملکاربستدرییرگرایتفسبامقابله

بهساختماننیبارتباط ومیمستقاثراتویشهربافتوشهرسازندهیهاعنوانسلولها

درشهر-ساختمانوستاریپقالبدرشهربریسازساختمانمنفردماتیتصممیرمستقیغ

متقابلاثراتوشهردهیپدیستمیستیماهبهتوجه،یشهرسازیملمقرراتنیتدو

.مقرراتنیانیتدودریاسیسویاجتماع،یاقتصاد،یطیمحیهاجنبه
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