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 چکیده 

تغییراتی که در    ،پرداخته شده است  ایران شهری  ریزیبرنامه  نظام   در  مدیریتی  -سیاسی  تحوالتبه بررسی نقش    در این تحقیق

از کارکردهای مدیریت شهری  .یافته استاین ساختار انجام شده در فضاهای شهری نمود     . شهری است  گذاریسیاست  ،یکی 

سیاست ها عبارتند از مجموعه تصمیماتی که از سوی نظام مدیریت برای هموارسازی اجرای راهبرد و در راه حصول به اهداف  

 سال  150و در طی    تاثیر این تحوالت و تصمیمات سیاسی در تمامی ادوار تاریخی خود را نشان داده است  .شودمیکمی اتخاذ  

 .  اخیر نمایش بیشتری داشته و تغییرات فیزیکی و فرهنگی بیشتری اعمال شده است

 

 . شهری ریزیبرنامه ،قوانین و مقررات ،مدیریت شهری  ،تحوالت سیاسیهای كلیدی:  واژه

 



 مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری 

 119-126، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

120 

 

 مقدمه   -1

هرچند درجه وابستگی سیستم به    .است شهری  ریزیبرنامه  عناصر مدیریتشکل دهندۀ ارتباط    ،نوع سیستم حکومت شهری

بیشتر عناصر   از  حکومت مرکزی  ارتباط  برنامهمدیریت    نوع  و   ،شهری سطحی  ریزیو  است  غیرواقعی    هر   کهدرحالی  ،نمادین 

درصدد طراحی مکانیزم های    برخوردار باشد درجه وابستگی کمتری نسبت به حکومت مرکزی    سیستم حکومت شهری از  اندازه

 .  (https://www. shahrsazionline. com) است شهری ریزیبرنامه مدیریت و واقعی ارتباط بین عناصر

از   در    هایحوزهیکی  محمدی    گذاریسیاست  ، عمومی  گذاریسیاستمهم  )ملک  است  دانش    .( 289:1386،  شهری 

که نسبت به نقشه   دهد میشهری آن این امکان را پیش روی سیاستگذاران قرار    گذاریسیاستعمومی و شاخه    گذاریسیاست

را که    شهرها طرحی از سازمان هایی  گذاریسیاستنقشه    .آگاهی یابند   شهرها در    گذاریسیاستشهرها و شبکه    گذاریسیاست

یا    گیریتصمیمدرگیر   شهری  های  سیاست  هستند  هایتصمیمبر    تأثیرگذاردر  شهری  های  سیاست  با  رو    ،مرتبط  پیش 

 .  گذاردمی

به   تاکنون  انجام شده  را   گذاریسیاستبیشتر مطالعات  مطالعه سیاست شهری  قصد  اندیشمندانی که  و  اند  پرداخته  عمومی 

اند سیاس  ،داشته  علوم  حوزه  به  و  الجرم  فعالیت  نحوه  بررسی  یا  و  قدرت  مطالعه  و  در    نفعانذی  تأثیرگذاریی  مختلف 

زیرا در ابتدا سیاست شهری در قالب سیاست های عمومی دولت رفاه در جهت کاهش  ؛  در شهرها پرداخته اند  گذاریسیاست

 .از سواالت است ایمجموعه واب این ایده مطرح شد که سیاست شهری به دنبال ج ازآنپساما  ؛ فقر در نواحی شهری بوده است

سواالتی نظیر اینکه چرا مجموعه خاصی از مسایل شهری در یک برهه زمانی مدنظر سیاستگذاران شهری قرار می گیرد؟ کدام 

نحوه تعامالت    و  آنها چیست و چگونه به این منافع دست می یابند؟  منافع  شهری مداخله می کنند؟  گذاریسیاستگروه ها در  

 ( 30:1390، چگونه است؟)کاظمیان و میرعابدینی   این افراد

به جای    شودمیبا تحلیل از یک عامل منحصر به فرد آغاز شده و سپس تالش    ،اکثر تفسیرها نسبت به فرآیند تغییرات شهری

ای ریشه  عوامل  به  شود  ،پرداختن  داده  تعمیم  آمده  دست  به  مورد   .نتایج  در  ها  نظریه  اکثر  که  است  این  مسیر  این  نتیجه 

و بخشی بینش حزئی  ارائه می کند  تغییرات شهری یک  را  پیچیده  فرایند  تحقیقاتی که  .به یک  با    قرابت موضوعی  از جمله 

 ی از قبیل زیر اشاره نمود:دارند می توان به مواردعنوان تحقیق 

شهری ایران )از عصر  ریزیبرنامهتأثیر دگرگونیهای اقتصادی ـ اجتماعی ایران در شکل گیری نظام    (1383)   انیاحمد

 .  قرار دادند را مورد بررسی مشروطیت تا برنامه دوم توسعه جمهوری اسالمی ایران(

در مقاله    مورد مطالعه قرار دادند  را  توسعه در ایران عصر پهلوی دوم  ریزیبرنامهدالیل ناکامی نظام  (  1385)  ی عنبرطالبی و  

عصر پهلوی دوم نشان می دهد که برنامه ریزی دولتی توسعه به دالیل مختلف تجربه نظام برنامه ریزی در    ،خود بیان داشتند

سامان   .پیامدی جز نابسامانی و ایجاد تضادهای چندگانه در الیه های زندگی اجتماعی مردم نداشته است  ،اجتماعی و سازمانی

سیاست و   ،م نفوذ دولت در چرخه اقتصادعاملی برای کنترل آن و تحکی ، برنامه ریزی در کشور بیش از آنکه مترصد توسعه باشد

راستای وابستگی و توسعه سراسیمه طراحی و تنظیم شده    .فرهنگ بوده است از منظر نظام جهانی در  نظام برنامه ریزی که 

 .  در ایران بر دیکتاتوری دولت و دو گانگی ساختاری در بخش های مختلف جامعه افزود ،است

 ایران   در  شهرنشینی  و  شهر  توسعه  نظریه  کلی   اصول  و  مبانیتحلیل    با رویکرد  ایران  رد  شهرنشینی  و   دولت  (1388)  ییرهنما

نمودند  دهه  ، مطالعه  از  کالنی   دولت  1960یا  1340عد  و  بزرگ  کارفرمایی  موقعیت  به  کارگزاری  موقعیت   از 

رسید کشور  بودند  از  .در  جدید  دولت  و  حکومت  اصلی  پایگاه  شهرها  که  با  ،آنجایی  دولت  منابع   بهره  این  از   گیری 

http://www.shahrsazionline.com/638/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/638/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://www.shahrsazionline.com/
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fvolume%2F31524&type=0&id=818126
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شهرها در  جاری  و  عمرانی  اعتبارات  تزریق  نفتی  دخالت   ، درآمدهای  به  شهرنشینی  و  شهر  توسعه  در   ای  گسترده  عمال ً 

ایران  .پرداخت در  و شهرنشینی  نظریه دولت  اساس  است که  ،بر  دولت  این  پول  اینک  کردن  تجاری   ،  و سرمایه در شهرها   با 

 .  کند  می به توسعه شهر و شهرنشینی کمک ،که در اختیار دارد ای گسترده  از طریق نظام بانکی

ریشه همه  نتیجه پژوهش ایشان نشان داد؛    ،را مطرح نمودند  توسعه ایران  ریزیبرنامهضرورت دگرگونی نظریه    (1390)  یشال

با رویهای محافظهکارانه و تکنوکراتیک   ریزیبرنامه  ، ایران راباید در مدیریت متمرکز دولتی  ریزیبرنامهمشکالت جامعه و نظام  

  ، توسعه  ریزیبرنامهندان در فرایند  ویژه شهروه  های ذینفع ب  توجهی به نقش گروه   بی  ،ساالرنه از باال به پایین  در قلمروی دیوان

امروزه تحوالت جامعه ایران از یکسو    .ریزان دانست  گرا و تخصص محوربودن پیشنهادهای برنامه  فن   ،صمیم و اجرا  شکاف بینت

اجتماعی شاخصهای  زیست  ، اقتصادی  ،و  و  بن  جمعیتی  به  بر  دال  همگی  زورمندمداریاند  محیطی  الگوهای  رسیدن    . بست 

شفاف و پاسخگو به اجتماعات محلی و    ،قانونمند  ،ساالرانه  مردم   گیریتصمیم  ،های ذینفع و شهروندان  یر گروهمشارکت فراگ

 . ضروری است یادگیری اجتماعیحرکت به سمت نظریه 

تغییر ساختار حکومتی در ایران و تاثیر آن در سیمای شهری اصفهان در دوره با عنوان    ای  مقاله  (1398همکاران )ایزدفر و  

پهلوی و  داشتند که  قاجار  عنوان  و  نمودند  قاجار که شروع تحول شیوه    تدوین  به  دوره  است  داری  پیش سرمایه  تولید  های 

نیز به عنوان  انقالب مشروطیت  .عنوان مرحله گذار و حلقه اتصال سیر تکامل شهر در ایران در گذشته و حال به شمار می آید

سیاسی  رخداد  ترین  اجتماعی    -بزرگ  تاریخ  در  عطفی  نقطه  ایران  شهرنشینیاجتماعی  و  تاثیرات  شهر  که  باشد  می  ایران 

 .  را شاهد هستیم ارزیاول تغییرات ب پهلویبسیاری را بر نوع روابط و چهره شهرهای ایران گذاشت و در زمان  

 

 یافته های تحقیق 

 شهری   ریزیبرنامهخالت دولت در  دنحوه   -

از   ایرانحیات شهری در    .امرانه و تحکمی داشته استحضور نظام سیاسی متمرکز در اداره ی امورشهرها نیز خصلتی   عاری 

یکجانبه    های تصمیم  فقط  ،شهرها شده    ریزیبرنامهنچه باعث تغییر در نظام مدیریت و    ا  .خصلت مدنی و شهروندی بوده است

شهر   کالبد   ،در حیات مدنی از سه رکن اصلی شهروند شهر“ در واقع اگر باور داشته باشیم که  .ساخت مرکز سیاسی بوده است

ومدیریت شهری شهروند  و  است  تشکیل شده  ما  یتیماه  ،ومدیریت شهری  دارندوکالبد شهری  و فاعلی  انفعالی  این    بر  هیتی 

برای شهروندان    به  .کالبد شهر است  مکلف به ساماندهی ومدیریت مدیریت شهری  ،اساس را  نحوی که شرایط حیات مطبوع 

فعال مردم در    مشارکت   .واجتماعی میشود  یاس یس  ،چنین وضعیتی کالبد شهر مملو از درون مایه ی فرهنگی  در  . فراهم سازد

 .  شودمیون حوزه ی زندگی خصوصی با عنایت به عرصه عمومی تبدیل اداره ی امورشهر تقویت میشود و شهر به مکانی چ

امرانه مدیریت  ق  ،در  نیز  مشهود  شهری  وارکان  می اعناصر  عبور  گردد:  لب  از  وصورتی  مکان  رو  و   و  پیاده  دیده    نقل  انتقال 

 شودمیساکن شهر وشهروند ادراک ن انیزمیتما ،لکه ی سبز با عملکرد فوتوسنتزو پارک ،شودمی

ساکنان در کنار    .شوند  جای گزین انها میشهر ”ساکنان  و ”کنار زده شده  متمرکز ”شهروندان ”شهر مبتنی بر مدیریت    در  .

با کالبد شهر است  نییتع  .کنند  کالبد شهرمعنا پیدا می   ،به عبارت دیگر در این شهر هر کاری که حکومت میکند؛  کنندگی 

میدهد   کیزیف صیقل  شهر  راکالبد  شهرنشینان  وروان  وروح  است  مثال شهر  تعریض    ؛  از  ترافیک  کاهش  برای  شهر  این  در 

  بنابر  .اقع نمیشود.  تقاضای سفر یا اطالع رسانی در اولویت و  کاهش  همچون  وموضوعاتی   میگیرد  کمک  .… شریانهای اصلی و  

https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-o-Title-ot-desc/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/415/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
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مدنی   شهر  در  ا  تیحاکم  ، این  اجتماعی  ونظارت  شهروندان  استبا  عده    کهدرحالی  ،نها  با  حاکمیت  مدنی  غیر  شهرهای  در 

 . هم نمیتوانند امنیت شهر را برای ساکنان ان فراهم سازنند روشبگردیدزدگ ، نرده ،یمعدودی ازنخبگان است که با پاسبان

 

 :ایراندر    شهری   ریزی برنامهدولت در نظام    گذاریسیاست   -

حی ایران شهرهای   پیدایش  ابتدای  شهراز  اداره ی  نحوه ی  لحاظ  از  چه  و  کالبدی  لحاظ  از  دوره  چه  اواخر  تا  ات شهرنشینی 

  بلکه  ،نه حکایت از توانایی یا ناتوانی ساکنان  شهرهایا بی رونقی    رونق  .سلطنت پهلوی دوم شهرهای حاکمیتی یا شاهی بوده اند

پایگاه اجتماعی سالطین  در  .داللت بر عطوفت یا بی توجهی شاهان است که بخش هایی ازکشور   ،هر مرحله ای بنا به مقرٌیا 

بیشتر   در  .ی شاهی از سوی شاهنشاه بنیان می یافتند و وابسته به او بودندشهرها  .برنامه های عمران شهری می شدند  مشمول

شهر از کالنتر تا محتسب از نمایندگان    رانیمد  .واقامتگاه های شاه واعضای خانواده ی وی قرار داشتند  کاخها   ،ی شاهی شهرها

 . بیشتر از توسعه وپیشرفت اهمیت داشتشاه بوده اند و نظم و امنیت برای انها 

ها مربوط به اداره امور شهریها از سوی  گیریتصمیمانقالب مشروطه نوید بخش تحقق شهروندی از یک سو و اثر بخشی انها در 

امادگی ساختاری جامعه ی ایران برای پزیرش الگوهای دمکراتیک در جهت تحقق خود گرانی و حکومت محلی    عدم  .دیگر بود

 .  که زمینه های ایجاد نظام تمرکزگرای رضا شاه را فراهم ساخت بود

 شهرداری  136  تاسیس  .در این دوره تداوم وگسترش قدرت سیاسی ونفوذ ان باعث شد تمام ارمان های ایجاد شده از بین برود

ت به معنای تالش دولت در  این دوران هیچگاه  نبوددر  بوروکراسی   بلکه  ،حقق حکومت محلی  از گسترش  در حقیقت حکایت 

ایران داشت از مولفه های حکومت محلی    ن یبد  .دولتی در پهنه ی نظام اجتماعی وپیرامونی  انتخابی  مانند ”ترتیب هیچ یک 

مستقل  منابع  ،گرایی   یمحل  ،بودن نظام    اموزش  ،درامدی  در  وتجربه  شهریتخصص  وجود  شهرداریمخصوصا   مدیریت  ها 

  ی عنی؛  شدومیان مرکز وپیرامکون روابط تعاملی برقرار شددوران نخست وزیری مصدق تا حدودی این قوانین اصالح    در  .نداشت

ساختار مرکزی سیاسی را که مبتنی   مرداد  28  یکودتا  .انتخاب شهر دار توسط انجمن شهر وتصویب توسط دولت مرکزی بود

سیاسی که اساس را بر سرکوب سیاسی و حضور پر قدرت    نظام   ،تبدیل کردگرا ”برپارلمان به نظام سیاسی “بوروکراتیک اقتدار  

بود بود  پس  . بوروکراسی گذشته  برنامه حضور دولت مرکزی درمدیریت شهری  دو  با  کودتا  نفت وضع    با   .از  گسترش صنعت 

حاکم با دید مغرورانه و در نو سازی شدید ان   پس  .این نفت حاکم را از جامعه وطبقات اجتماعی بی نیاز ساخت  لپو  .عوض شد

رابطه یمرکز و پیرامون در این دوران به رابطه یگزینشی و عواطف ملوکانه ی حاکم  .  دوران به از بین بردن بافت سنتی دست زد

مرکزی    دولت   .بود  135۷_1340نیافتگی منطقه ای در ایران طی دوران    توسعه  ،*اولین نتیجه ی این سیاست.  بستگی داشت

ی   اداره  از  خبری  و  داشت  حضور  جا  همه  نبود  شهرهادر  نیازهایمحلی  اساس  چون   مرکز  . بر  مشکالتی  ایجاد  باعث  گرایی 

( جمله  ماکروسفال  از  شهرها  کالن  سری  رسمی  شیافزا  ، (تهرانبزرگ  غیر  های  وسکونتگاه  نشینی  نیافتگی    توسعه  ،حاشیه 

ای سیاسی   یب   ،منطقه  تفاوتی  وبی  و  زه یانگ  ، حسی  فعال  مشارکت  ای   نیافتگی   توسعه  انها   بین   از  که  گردید   . … ی  منطقه 

 مهمترین عامل در عدم تحقق حکومت محلی بود 

 

سیاسی تمرکزگرایی  و  ناهمگون  نوسازی  برایند  درایران  میدهد  نشان  ومدارک  است  شواهد  پهلوی  ی  دوره   .  در 

مرکز روابط  فرایند  مدرن  دولت  تاسیس  و  کرد_پیدایش  متحول  را  جزادغام    یالگو   .پیرامون  چیزی  ساختار جدید 

 ( مشخص.  …و  مسکن  ،برق   ،بهداشت  ،اصلی توسعه )اموزش  توجه به شاخص های  با   .نبود جهاناجتماعی ایران در  _اقتصادی

میشود که ساخت مرکزیسیاسی نقش تعیین کننده ای در تامین یا عدم تامین زیر ساختها وبنیادهای محلی تقویت کننده ی  

http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/415/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/3083/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2491/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/
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پهلوی ماهیت خاصی داشته است  ینوساز  .حکومت محلی داشته است اغاز شد   ینوساز  .در دوران    ن یاول  .دردوران رضا خان 

بود تمرکزگرایی  بر  مندواسرار  قدرت  ارتش  ایجاد  نوسازی  جهت  در  وی  در   تمرکز  . اقدام  صنعتی  انقالب  دوران  در  صنایع 

نهایت توسعه نیافتگی منطقه ای مانع امادگی زیر ساخت های    در  .ی مرکزی از خصوصیات نوسازی در این دوران بودشهرها

برای تحقق حکومت محلی شد ز  تا  .محلی  که  نگرددزمانی  فراهم  مثمرثمر    فرم  ،یر ساخت های حکومت محلی  های صوری 

 . نخواهد بود

 

 سیر قوانین شهری در ایران   -

موجب شد که مجلس شورای ملی در اولین دوره    ، که حافظ منافع شهر و رفع حوائج آن باشد  یااهمیت شهر و نیاز به موسسه 

 .  (286ص  ،ت مجلس در دوره اولیه تقنینیهقانون بلدیه را به تصویب برساند )مذاکرا ،یگذارقانون

بود که در تار  108این قانون شامل   قانون  2ماده    ۷بند    .به تصویب رسید  12/3/1286  یخماده  از وظایف بلدیه را   ،این  یکی 

شرایطی مشمول این ماده احداث بنا بدون پروانه را تحت    .که معابر شهر موافق نقشه معینی باشد   دانست یمواظبت از این م

قانون بلدیه    یصهرحال باگذشت زمان نقا به  . شدیو گام مهمی در حمایت کیفری از شهرسازی محسوب م  دانستیمجازات م

م  1286سال   بلدیه مصوب    شدیآشکار  قانون  قوانین دیگر همچون  امر موجب جایگزین شدن  بلدیه    1309و همین  }قانون 

 .  (36و  35ص  ،1309شت ماده داشت )مجموعه قوانین سال ش قانون بسیار مختصری بود که ه. ه 1309

امور خالفی اختصاص    نامهیناین قانون به نحوه تهیه و تصویب آئ  2۷6قانون مجازات عمومی تصویب شد و ماده    1304در سال  

 . داشت

ب رسید که به دلیل  به تصوی  1312قوانین مرتبطی همچون قانون توسعه معابر در سال    ،موازات تحوالت قوانین شهرداریبه

 مورد اصالح قرار گرفت 1320در سال  یص نقا یاوجود پاره

به تصویب وزیر عدلیه رسید و ماده سوم آن در خصوص موضوع موردبحث بیان داشت که    یامور خالف   نامهینآئ  1324در سال  

به    ،به معابر عمومی و خیابان باشد اقدام به ساختمانی نمایند که مشرف  شدهیبکسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصو

 .  گردند یتا ده روز حبس تکدیری محکوم مهفت

این قانون   46ماده    .دارای پنجاه ماده بود  1328قانون شهرداری سال    1328قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها مصوب  

راهنمایی شهردار  را مرجع  آئ  یهادر نقشه  ها ی وزارت کشور  )مجموعه قوانین سال   دانستیمربوط م  هاینامهینساختمانی و 

قانون شهردار108ص    ،1328 و الیحه  سال    1331مصوب    های (  قانونی شهرداری  چهارده    1331}الیحه  و  ماده  نود  دارای 

این    51ماده    2ولی بند    ، حق صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشاره نشده بودقانون اگرچه صریحاً به  ین در ا  . تبصره بود

({ و قانون  92ص    ،1331)مجموعه قوانین سال    دانستیساختمانی شهرداری م  یهاانجمن شهر را مرجع تصویب برنامه  ،ونقان

صدور پروانه ساختمان   ،قانون اخیر صریحاً اعالم نمود یکی از وظایف شهرداری 55ماده  24بند  .گردید 1334شهرداری مصوب 

این نقیصه برطرف    1345در سال    ، یری از تخلفات ساختمانی وجود نداشتولی هنوز متن قانونی مشخصی برای پیشگ  .است

طرح  شناسایی  برای  بلندی  گام  و  برداشته شد  ،شهری  یهاشد  ساختمانی  تخلفات  به  رسیدگی  نحوه  و  اصالح    .مرجع  قانون 

 . به تصویب رسید 1345جزء بود که تاریخ  وسهیاز مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مشتمل بر س یاپاره

این قانون شورای عالی شهرسازی را مورد شناسایی    9۷ماده افزایش داد و ماده    113این قانون عدد مواد قانون شهرداری را به  

 .  به تصویب رسید( 1351شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ  یس قرارداد )قانون تأس
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م  ینهاما درزم تأس  توانیشهرسازی  عالی شهرسازی مصوب    یسقانون  ایران درزم  ین تررا مهم  1351شورای   ینه قانون کشور 

هم در  و  دانست  مس  ینقوانین شهرسازی  وزارت  به  و مسکن  آبادانی  وزارت  نام  تغییر  قانون  تعیین  رابطه  و  و شهرسازی  کن 

 .  شودینیز گام دیگری در اصالح قوانین شهرسازی ایران محسوب م 1352وظایف آن مصوب 

رعایت اصول معماری شهرسازی و ایجاد امکانات و تسهیالت برای باال بردن سطح و کیفیت کار اشخاصی که امر تهیه و نظارت  

قانون نظام معماری و مهندسی    1/3/1352  یخساختمانی و شهرسازی را بر عهده داشتند موجب شد در تار  ی هاو اجرای طرح 

 .  موادی از این قانون اصالح شد  6/6/1356 یخدر تار .تبصره به تصویب برسد 9ماده و  15در 

این امر موجب تصویب قانون    غیرمجاز به اوج خود رسید و  یوسازهابه تهران و شیوع ساخت   آسایلدر دهه پنجاه مهاجرت س

نسبت به جلوگیری و   دادیشهرداری اجازه م  یناین قانون به مأمور  .گردید  1۷/5/1352  یخنظارت بر گسترش شهر تهران در تار

 .  غیرمجاز خارج از محدوده خدماتی شهر تهران اقدام نمایند  یهاتخریب ساختمان 

تبصره    یندر هم تاراصالح شد و متعاق  100ماده    1تاریخ  قانون شهرداری   8/6/1356  یخب آن در  ماده صد  به  شش تبصره 

تبصره   اجرای  درراستای  بار  اولین  برای  شهرداری  صد  ماده  )کمیسیون  شد  مصوب   100ماده    1الحاق  شهرداری  قانون 

اعضا کمیسیون  نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر  ،موجب این قانون فرماندار یا بخشداربه . تشکیل گردید  2۷/11/1345

 .  (باشدیو وظیفه آن رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهر م   دادندیرا تشکیل م

اسالمی  انقالب  پیروزی  از  تبصره  ،بعد  انقالب  نمود  یهاشورای  الحاق  آن  به  جدید  تبصره  سه  و  اصالح  را  صد  البته    .ماده 

ماده    یامسئله  ینترمهم شورای    . بود  100ماده    هاییسیون مسئله مشروعیت کم  ،شد  مطرح  100که در خصوص کمیسیون 

 .  آن را خالف شرع اعالم نمود ،مبتنی بر حکم حاکم شرع نیست 100نگهبان به این عنوان که آراء کمیسیون ماده 

 1361قانون اصالح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال    21۷کیفری به استناد ماده    یهامتعاقب این امر دادگاه

 .  کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را آغاز نمودند 

اوا آئ  136۷سال    یلدر  و  )ره(  خمینی  امام  حضرت  کلی  اجازه  از  استفاده  با  حکومتی  تعزیرات  مصوب    نامهینکمیسیون 

شهردار  یروزنخست  عهده  ها یدر  و  شد  شد تشکیل  ساختمانی  تخلفات  به  رسیدگی  مدت  .دار  از  این  پس  کوتاهی  زمان 

 .  تخلفات ساختمانی بالتکلیف باقی ماند  یهانیز تعطیل شد و پرونده ها یسیون کم

قائم وزمکاتبه  کا  یرمقام  ایشان موجب شروع  الواسطه  تنفیذ مع  و  رهبری  مقام معظم  با  تهران  و سرپرست شهرداری  ر کشور 

به    26/3/13۷1( و درتاریخ  245ص    ،3جلد    ،حسین مهرپور  ،مجدد کمیسیون ماده صد شد )مجموعه نظرات شورای نگهبان

به حرفه مربوط  امور  تنسیق  معماری  یهامنظور  و شهرسازی  ،مهندسی  قانون   یهارشته   یرو سا  یساتتأس  ،ساختمان  مرتبط 

برا  یمهندسنظام شد  مقرر  و  رسید  تصویب  به  مدت  ساختمان  به  2ی  شودسال  اجرا  آزمایشی  مادهصورت  قانون    15  ( 

را بپذیرند که از طرف    ییهابرای صدور پروانه فقط نقشه  کردیرا مکلف م  ها ی ساختمان تحت شرایطی شهردار  ی مهندسنظام

 .  (15۷ص   ، 592شماره  ، 24سال  ،اشخاص دارای پروانه اشتغال تهیه و امضاشده باشد )ضمیمه روزنامه رسمی

عنوان بند  تبصره به  3و    بندیکقانون الحاق    1/12/13۷2  یختهران و شهرهای اطراف آن موجب شد که در تار  رویهیسترش بگ

ماده    3 شهردار  99به  برسد  ها یقانون  تصویب  به    ، به  که  است  آن  دارد  اجرایی  قدرت  نیز  فعالً  که  قانون  این  خصائص  از 

م  های ی شهردار  اجازه  تهران  تخریب ساختمانبرا  دهد یاستان  و  به جلوگیری  نسبت  از حریم مصوب شهرها    ی های حفاظت 

به تصویب شورای اسالمی   ،و کنترل ساختمان  یمهندسقانون نظام  22/12/13۷4  یخ در تار  ینازاپس  . بدون پروانه اقدام نمایند



 مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری 

 119-126، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

125 

 

رات ملی ساختمان را تخلف و  این قانون عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در شهرهای حوزه مشمول مقر  32ماده    .رسید

 .  داندیهزارتا ده میلیون ریال م صدیکهمان قانون این عمل را جرم و مرتکب را مشمول مجازات جزایی نقدی از  40ماده 

و مراجع قانونی    های با اصالحات و الحاقات بعدی مورد عمل شهردار  1334بنابراین در حال حاضر قانون شهرداری مصوب سال  

م  باشدیم جرأت  به  خود   توانیو  در  را  خاص  و  عام  و  منسوخ  و  ناسخ  بیشترین  که  است  قوانینی  ازجمله  قانون  این  گفت: 

 .  این قانون جوابگوی نیازهای امروز جامعه شهری نیست و نیازمند تحول و بازنگری است .است دادهیجا

 

 ری ایران شه  و مشکالت  گذری اجمالی بر مهم ترین مسائل

اند این دگرگونی ها به شکل افزایش سریع  به سرعت دچار دگرگونی گردیده  فضاهای شهری در کشور  ، بروز تحوالت جدیدبا  

چه شهرها دارای گسترش   اگر  .آمیز شهرها و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده استجمعیت و گسترش فیزیکی و شتاب  

 .http://www. civilmaster  .این گسترش فیزیکی وسیع نیز تعادل برقرار نبوده استاند اما در قالب  فیزیکی وسیعی بوده

)ir)  . 

مهم ترین مشکالت ارائه شده   از برخی از صاحب نظران این موضوع  شهری کشور  جامعه  با توجه به مسائل و مشکالت ذکر شده

 (1392، صرافی و همکاران) استدر قالب نمودار زیر خالصه گردیده 
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مهم ترین مسائل شهری  

 ایران

عدم مشارکت مردم در فرآیند تهیه 

  و طرح بین جداییو  طرحهای شهری

آن  یااجر  

بی میلی به شفاف کردن تمامی  

تصمیمات مربوط به تغییر و 

شهری  توسعه  

بین حوزه های  فقدان تعامل الزم

مختلف برنامه ریزی برای تأمین 

 نیازهای شهری 

تمرکز امور شهری در دست حکومت و  

 عدم پاسخگویی به نیازهای مردم

 

  حقوق نشناختن رسمیت به

 شهروندی 

  و توسعه شهری مبتنی بر سرمایه نفت
 نسخه پیچی عام و در سطح ملی 

 

 بهره و جویی سیطره عدالتی، بی  ناداری،

توزیع نابرابر ثروت و  ، ویرانگرانه کشی

شهرها  اقتصادی  کارایی افت درآمد و  

 

عقب افتادگی از نظریه های  

شناخت شناسی، برنامه ریزی و  

 مدیریت امروز 

نابسامانی و هرج و مرج در نحوه ی  

اسکان و استقرار جمعیت و فعالیت ها و  

استفاده از زمینچگونگی اشغال و   
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 نتیجه گیری 

بر    تمامی تصمیمات مدیریتی و سیاسی در همه ادوار تاریخی چه در سطح ملی و چه بین المللی    آنچه واضح و مبرهن است

اجتماعی و اقتصادی شهرها نشان داده    ،چه در ساخت فرهنگی   ، چه در شکل فضاهانظام شهری اثرگذار بوده اند و تاثیر خود را  

با نگاهی گذرا به شکل    .بوده است. . .  ات مدیریتی وگذر شهرها از از کالسیک به مدرنیته و پسا مدرن حاصل تغییر تفکر  ،ندا

 .  موضوع پی بردشهرها می توان به این 
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