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حقوق عمومي و خصوصي در دوران معاصر، شهرسازي
نظام ها و چالش ها، نسبت ها

∗∗∗∗محمدصابر باقريان

چكيده
 كه حوزه هاي اقتدار ،تنظيم شدهمبحث حقوق عمومي و حقوق خصوصي بر پايه نظام بخشي به مناسبات دولت و مردم

بخش از حقوق در نظام هاي سياسي مختلف بر حسب جايگاه و نقش اين دو . دهدو اختيار مشروع آنها را به دست مي
اين نسبت ها نيز به نوبه خود بر نظام شهر و شهرسازي تأثير . شوددولت و مردم از نسبت هاي متفاوتي برخوردار مي
نافع گروه هاي تدوين و اجراي طرح ها و برنامه ها بر حسب منابع و م، مستقيم داشته و داده هاي آن را در فرآيند تهيه

. سازدمتفاوت ميذيربط و ذينفع

تفاوت در اين . اين نسبت ها را به گونه متفاوت به دست داده است، دوران معاصر كشور با دو نظام سياسي مختلف
، نسبت ها در ديروز به نوبه خود نظام شهرسازي را تحت تأثير مسائلي قرار داده كه برآيند آن به چالش هايي در امروز

 :موضوع مورد پژوهش از سه منظر مورد كنكاش قرار گرفته است، در اين مقاله. جر شده استمن

بحث نسبت هاست كه در آن نسبت حقوق عمومي و خصوصي با يكديگر و با شهرسازي در حوزه نظريه مورد . 1
. گيردبررسي قرار مي

. گيردسي معاصر مورد بازخواني قرار ميبحث نظام هاست كه نسبت هاي بررسي شده در چارچوب نظام هاي سيا. 2
بحث چالش هاست كه برآيند نسبت ها در نظام هاي معاصر بوده و در حوزه شهر و شهرسازي مورد بازشناسي قرار . 3
. گيردمي

 كليديواژه هاي
رسازينظام شه، رشد و توسعه، دولت و مردم، گروه هاي ذيربط و ذينفع، منابع و منافع، حقوق عمومي و خصوصي

 و عضو هيئت علمي مركز تحقيقات نظر قزوين) ره( شهرسازي دانشگاه امام خميني- مربي گروه شهرسازي دانشكده معماري∗
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مقدمه
 از هايي كه در نسبت با يكديگرنظام. ريشه در نظام سياسي ديروزين دارد، چالش هاي امروزين در حوزه هاي شهر و شهرسازي

. اعمال كرده اندمواضع خويش را در نسبت با شهر و شهرسازي،  حقوقي متناقض برخوردار بوده و از آن موضع-ساختار سياسي
هرگاه قدرت و اقتدار . حقوق عمومي و خصوصي در هر نظام بيانگر تنظيم مناسبات دولت و مردم در حوزه هاي اقتدار و اختيار است

ه باشند دولت و جامعه عمالً از هم جدا بوده و بنابراين با هم دشمني خواهند داشتپايه در حقوق و قانون نداشت
 اما با دگرگوني هاي كوتاه مدت و پياپي همراه ،همبسته و پيوسته باشند، در مقابل هم اگر دولت و جامعه.]32 :1381، كاتوزيان[

 فرهنگي و كالبدي -اجتماعي،  دوي آنها به صورت منفي بر ساختمان هاي اقتصاديشود كه برآيند هر با تبعاتي همراه مي،گردند
. يابدرخساره ميجامعه در شكل هاي مختلف

تاريخ معاصر كشور با دو نظام متفاوت سياسي در دو نسبت متفاوت از اقتدار و اختيار در اشكالي مختلف از مناسبات دولت و مردم در 
عرصه هايي كه تحت دو ساختار از قدرت با مناسبات گسسته و همبسته دولت و مردم . بررسي استعرصه شهر و شهرسازي قابل 

. به چالش هايي در امروز منجر گرديده است، با رويكرد به تصميمات آني و پياپي در اشكال غير قانوني و قانوني در ديروز

بازشناسي نسبت ها. 1

1نسبت حقوق عمومي و خصوصي. لفا

اين نظم كه در نسبت دولت و .  در تعريف علم حقوق است هابات بين گروه هاي ذيربط و ذينفع از مهم ترين ويژگيتنظيم مناس
گيرددر حوزه و قلمرو حقوق داخلي عمومي و خصوصي قرار مي، افراد به صورت مركب و منفك از يكديگر مورد بحث واقع شود

ال همواره تالش بر آن بوده كه عرصه هاي نظر اين دو بخش از حقوق از يكديگر اگرچه از گذشته تا به ح]. 3 و 4 :1369، هاشمي[
در . دائماً در گردونه تغيير و تحول قرار داشته است، قلمروهاي آن به واسطه توسعه مداخالت دولت، متمايز گردد اما در عرصه عمل
ر در تشخيص ماهيت اين دو بخش از حقوق مورد تأمين اصل منافع به عنوان محوري ترين معيا، تمايز حقوق عمومي و خصوصي

منافع به دو بخش جامعه و اشخاص قابل تعريف بوده كه حقوق عمومي بر تأمين ، در چارچوب اين معيار. تأكيد قرار گرفته است
شخاص در برابر نظم و منافع جامعه اصرار دارد و حقوق خصوصي بر حفظ امتيازاتي ابرام دارد كه قانون براي پاره اي از ا، خدمات

]. 11-19 :1383، كاتوزيان [شناسدسايرين به رسميت مي

 :تعاريف زير در تعيين نسبت بين آنها به دست داده شده است، بر پايه تمايزي كه از اين دو حوزه حقوقي وجود دارد

به .  تنظيم شده استحقوق عمومي مشتمل بر قوانيني بوده كه در آن وظايف و اختيارات دولت و روابط دولت با مردم•
. عبارت ديگر حقوق عمومي قواعد حاكم بر تشكيالت دولت و روابط سازمانهاي وابسته آن با مردم است

]. 13 :1382، كاميار [باشدحقوق خصوصي مشتمل بر قوانيني است كه ناظر بر روابط اشخاص مي•
اين دو شخصيت حقوقي به .  دولت و مردم :گردددو شخصيت حقوقي و تعامالت آنها مطرح مي، بر پايه تعاريف ياد شده•

 :گيرند كه عبارتند ازطور عمده از دو ديدگاه نظريه اي مورد توجه قرار مي
فرد به عنوان ، در اين رويكرد. نخست ديدگاهي كه اتحاد محور بوده و شخصيت دولت در آن انكار شده است.1

توليد و توزيع منابع و ثروت .  و خصوصي مفهوم نداردموضوع حقوقي است و جدايي حقوق عمومي، عضوي از دولت
 فرهنگي و كالبدي جامعه را حقوق عمومي در جهت منافع -اجتماعي، در تسلط دولت بوده و ساختمان اقتصادي

. آوردعمومي به وجود مي
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. دهد ميدوم ديدگاهي كه متمايز محور بوده و شخصيت هاي دولت و مردم را به صورت مستقل مورد تأكيد قرار.2
در . اختيار از عوامل مهم در تعريف چنين تمايزي است/ وظايف و نيز تفاوت هاي اقتدار/ وجود تفاوت هاي نقش
شود و ساختمان توليد و توزيع منابع و ثروت بر حسب منافع فردي و جمعي تقسيم مي، چارچوب اين ديدگاه

آورندومي و خصوصي به وجود مي فرهنگي و كالبدي جامعه را حقوق هاي عم-اجتماعي، اقتصادي
]. 19 و 20 :1383، كاتوزيان[

همواره ، نسبت حوزه هاي عمومي و خصوصي در دو نظام سياسي متفاوت، در نظام حقوقي معاصر كشور، بر پايه داده هاي ارائه شده
اين شخصيت ها در . رخساره يافته است،  و مردمشخصيت هاي دولت و نظام، در دو قلمرو مجزا قابل طرح بوده كه بر مبناي اين دو

، ساختمان هاي اجتماعي، اختيار نامتوازن/ نقش متفاوت و اقتدار/ حوزة نظرية متمايز محور قرار داشته و در عمل برحسب جايگاه
. شكل داده اند، اقتصادي و كالبدي ناموزوني را بر حسب منابع و منافع، فرهنگي

 عمومي و خصوصينسبت شهرسازي با حقوق. ب
تعريف بر ، اقتصادي و سياسي هر جامعه در فضا بدانيم،  فرهنگي-بازتاب كالبدي عوامل اجتماعي، اگر شهر را در هر دوره زماني

،  اجرايي آن جامعه بر حسب اقتدار و اختيار در شكل دهي ساختمان هاي اجتماعي-گردد كه نظام سياسيويژگي هايي استوار مي
. يابندي و كالبدي نقش هايي خاص مياقتصاد، فرهنگي

شهرسازي بر حسب اين تعريف در قالب تدوين طرح ها و برنامه ها و نيز اجراي آنها در ربط با سازماندهي كالبدي اين عوامل در 
و خصوصي نسبت با حقوق عمومي ، و اجراي آنها شهرسازي را از دو موضع، هاتهيه و تدوين طرح ها و برنامه. گيردفضا قرار مي

 :دهد كه عبارتند ازقرار مي

هاي كالن در جهت نظام گذاري اين موضع دولت را در حوزه حقوق عمومي به عنوان مرجع سياست :موضع سياست گذاري. الف
ربط حقوقي دولت بوده كه تأمين خدمات عمومي را در چنين الزامي ناشي از جايگاه. دهدتوسعه فعاليت هاي عمومي در فضا سوق مي

"قدرت سازمان يافته حقوقي به منظور اجراي عدالت و انجام خدمات عمومي"در تعريف حقوقي دولت آمده . دهدبا آن قرار مي
، ايفاي اين نقش مستلزم تعريف سياست هاي كالن توسعه اي از ناحية دولت به عنوان تصميمات پايه اي فرادست]. 18:همان [

. مه هاي شهرسازي در فضاهاي شهري استجهت تهيه و تدوين طرح ها و برنا

مردم و مديريت شهري را با داده هاي طرح ها و برنامه هاي شهرسازي براي اجرا در فضاهاي ،  اين موضع :از موضع اجرا. ب
فضايي آنها بر روي منابع  كه با تخصيص و توزيع -تأمين الزامات عملكردهاي توسعه اي در موضع اجرا. سازدشهري مرتبط مي

امري . گرددتغيير يا تثبيت در منافع عمومي و خصوصي با سهم هاي متفاوت مي،  موجب تعديل-شودعمومي و خصوصي دنبال مي
بايد از حوزه كه به نوبه خود نيازمند رعايت تعادل در تخصيص منابع و توزيع منافع در نسبت با گروه هاي ذيربط و ذينفع بوده و مي

نسبت هاي متفاوتي را با حقوق عمومي و ، ي از سه منظرزشهرسا، بر پايه مواضع مطرح شده. هرسازي مورد دقت نظر قرار گيردش
 :گردد كه عبارتند ازخصوصي دارا مي

در اين رويكرد . دهدمينخست رويكردي كه شهرسازي را در نسبت وابسته و پيوسته با حقوق عمومي قرار-
ترجمان مناسب ، )شهرسازي (كامل با حوزه تصميم گيري و سياست گذاري بوده و نقش آنشهرسازي در همراهي 

در اين نگرش شهرسازي از ساخت دولتي برخوردار بوده و به . سياست هاي دولت در قالب طرح و برنامه است
. نمايدهاي آن در شكل تصميم ساز جهت گيري ميتناسب خط مشي
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در اين رويكرد شهرسازي بين حوزه هاي عمومي . زي مرتبه اي حد واسط قائل استدوم رويكردي كه براي شهرسا-
چنين رويكردي براي . شودگيرد و از آن به عنوان مرجعي مستقل بين دولت و مردم ياد ميو خصوصي قرار مي

مومي و سته و پيوسته قائل بوده و نقش آن را در جهت رعايت تعادل در تأمين منافع ع همبجايگاهيشهرسازي
.داندخصوصي مي

در اين ديدگاه شهرسازي مدافع حقوق . دهدسوم رويكردي كه شهرسازي را در نسبت با حقوق خصوصي قرار مي-
. نمايدشان حركت ميخواسته ها و منافع آنها بر حسب منابع، هاطبقه يا اشخاص بوده و در نسبت با گرايش، گروه
هاي سياست گذاري و اجرا در مواضع مختلفي ر كشور در دو نظام سياسي مختلف در حوزهشهرسازي معاص، بر پايه موارد بيان شده
نظام شهرسازي بر حسب دولت و مردم در نسبت هاي متفاوتي با حقوق عمومي و ، امري كه به موجب آن. رفت وآمد كرده است

. خصوصي قرار گرفته اند

بازخواني نظام ها بر حسب نسبت ها. 2
اين دو نظام در حوزه هاي حقوق عمومي . گرددمتمايز مي، ور با دو برهة زماني متفاوت در دو نظام سياسي مختلفدوران معاصر كش

و خصوصي و شهرسازي از رويكردهاي خاص برخوردار بوده اند كه در نسبت با موضوع مورد پژوهش در زمان هاي قبل و بعد از 
 :عبارتند ازاند و انقالب اسالمي مورد بازخواني قرار گرفته

دوران قبل از انقالب اسالمي. الف
گيرد كه با روي كار آمدن رضاخان نطفه مي بندد و در دوران محمدرضا برميرا در) ش. ه (1300-1358اين دوران محدوده زماني 

استبداد و ، تمركز، گيوابست، ويژگي هاي اين نظام. گرددحيات آن مختومه مي، پهلوي به بزرگسالي دست يافته و با انقالب اسالمي
دولت به . نمايددنبال مي، حاكميت حيات و هويت را در نسبت با بيرون و در شكل وابسته در شهرها، در چنين نظامي. انحصار است

، انحصار، ساختار مطلقه قدرت، به عبارت ديگر ماهيت استبدادي. شوندصورت مسلط در متن قرار گرفته و مردم به حاشيه رانده مي
ضعف نهادهاي مدني و ناهمگرايي ، اي دولت به حمايت قدرت هاي خارجي و متكي بودن آن به عوايد نفت و عدم نياز به مردماتك

 اجرايي در اين نظام به -تشكيالت اداري. اجتماعي مجال و امكاني براي مشاركت مردم به شكل واقعي و گسترده باقي نمي گذاشت
حوزه هاي نظر و ،  سازماني خود-نمايد با رشد ساختارياز اين رو دولت تالش مي. كندن عمل ميشكل متمركز بوده و از باال به پايي

داند و هم كند هم ميدولت در چنين حالتي احساس مي. عمل خويش را بر تمام زمينه ها با توسل به قوه قهريه گسترش دهد
سازد و در ين نظام قانون را بر پايه خواست ها و تصميمات خود ميدولت پدر در ا، در مراحل اوليه]. 7 :1368، كاتوزيان [تواندمي

نظام حقوقي كشور را بازسازي و نظم دلخواه را در حوزه حقوق عمومي و ، مراحل بعدي دولت پسر با رويكرد به نظام حقوقي غرب
خود تمركز داده و به جايگاهي دولت وظايف و نقش هاي محوري را در ، نظمي كه به موجب آن. دهدخصوصي مورد توجه قرار مي

 نخست از منظر دولت است كه به عنوان مكان  :گيردشهر از دو منظر مورد توجه قرار مي، در اين نظام. يابدپدرساالرانه دست مي
كزي كه تمر. شودتأكيد مي، دوم از منظر بيروني است كه به آن به عنوان مكان تمركز. شودتجدد و دروازه تمدن به آن نگريسته مي

بايد از آستانه هاي الزم جمعيتي در نسبت با فعاليت هاي توليدي وابسته و مصرف فرآورده هاي اين فعاليت ها به موجب آن شهر مي
دخالت هاي عرضي در شهرها با تكيه بر ، رو سياست ها و خط مشي هاي كالن دولت در چنين نظامياز اين. برخودار باشد

اين طرح ها كه بدواً با خيابان كشي هاي جديد در شهر كهن آغاز . ق عناصر تجددي و تمدني استطرح هايي در جهت تزري
شود و سپس شروع اين امر ابتدا از مركز آغاز مي. يابندوسعت مي، بعداً در قالب طرح هاي توسعه شهري در اشكال نوسازي. شودمي

 :آيند اعمال اين طرح ها در شهرها به نتايج زير منجر شدبر. شوددامنه آن به شهرهاي بزرگ در پهنه ملي كشيده مي
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. اجتماعي و اقتصادي شديد، تراكم هاي جمعيتي-
. )درون شهري و روستايي (تحريك و تقويت مهاجرت ها-
. ايجاد امكانات براي سوداگري بر روي زمين و ساختمان-
. تكوين پديده شمال شهر بالغ و جنوب شهر نابالغ-
]. 192 و 193 :1375، حبيبي [ كالبدي در همه سطوح برنامه ريزي-اتب فضايينبود سلسله مر-

اختيار خود را از / اقتدار، اين مديريت. گرددچنين طرح هاي شهرسازي در حوزه اجرا نيز از طريق مديريت شهري وابسته دنبال مي
نقشي كه به موجب آن دولت در . پردازد اجرايي مي-دولت مركزي اخذ كرده و در تداوم با مديريت دولتي به ايفاي نقش استبدادي

جايگاهي دولتي يافته ، در چنين حالتي شهرسازي. خود تصميم گير و مجري است و مردم در آن نقشي ندارند، يك نظام باال به پايين
. كند حركت مي- بر پايه مقتضيات و خواسته هاي آني-و در همبستگي كامل با آن

ب اسالميدوران پس از انقال. ب
شود كه بر پاية همه پرسي با تولد نظام جمهوري اسالمي همراه بوده و به برپايي آغاز مي)ش. ه (1358اين دوران از محدوده زماني 
ساالري متمايز خواهي و مردمعدالت، اين نظام با ويژگي هاي استقالل طلبي. 2گردد منجر مي1377شوراهاي اسالمي در سال 

 :پذيرد به دو برهة زماني قابل تعريف استيژگي هايي كه در زمان ميشود و برحسب ومي

انقالبي و مردمي و نيز تغيير و تحوالت پياپي و ، با تكوين و تسلط نهادهاي ديني،  اين برهه :1358-67برهه زماني . 1
كه نظام نقطه اتكا خود را تكوين انقالب اسالمي با تكيه بر رهبري و مبارزات مردم باعث شد . زودگذر قابل تعريف است

تدوين قانون اساسي با نظام آرماني در تأمين . بر درون و در نسبت با منافع عمومي گذاشته و به آنها احساس دين نمايد
در جهت تحقق اين آرمان ها و خدمت به . حاصل چنين امري بوده است، 3رفاه و اشتغال، خدمات، حوزه هاي مسكن

گذارند و در فضايي انقالبي در كنار ارگان هاي از متن انقالب و جامعه پا به عرصه وجودي مينهادهايي از بطن و ، مردم
تكوين جنگ تحميلي و نظامدهي . كننداقتدار و اختيار بااليي را كسب مي، مشروعيت، پيش موجود و تضعيف شده

م دولت كمرنگ شده و مردم در  از عواملي بوده كه مفهو- در جهت مشاركت مديريتي در جنگ-نهادهاي ديگر مردمي
نظامي كه به موجب آن وظايف زيادي را در قالب تكليف در نسبت با . تركيب با نهادها در مفهوم نظام پررنگ مي گردند

قوانين عمومي در راستاي پذيرش چنين ، از اينرو در اين برهه. شودعهده دار مي، انقالب و مردم در قالب مفهوم خدمتگزار
. گيرد مورد بازنگري قرار ميمسئوليت هايي

،  اقتصادي- شروع اين دوران با بازسازي و سازندگي كشور و تدوين برنامه توسعه اجتماعي :1368-77برهه زماني . 2
اين سازمان ها كه تا . سازداين امر موجبات تحرك و تجديد توان ارگان هاي از پيش موجود را فراهم مي. همراه است

رشد و ، نقش خود در آن/ ن مشروعيت روبرو بودند از اين پس با برخورداري از برنامه و تعريف جايگاهپيش از اين با بحرا
نظام ارگاني در نسبت با ، با محوريت يافتن دولت در امر سازندگي و بازسازي. دهندنمو خود را در كنار دولت انجام مي

با تحقق . آوردحذف و ادغام آنها را فراهم مي، خود زمينه كاهششود كه اختيار بيشتري برخوردار مي/ نظام نهادي از اقتدار
يابد و از حقوق عمومي و خصوصي در محدوده و قلمروهاي متمايزي در قالب دولت و مردم رخساره مي، چنين امري

. گيردمفهوم نظام فاصله مي

اين نظام چه . شودنسبت هاي متفاوتي برخوردار ميگذاري و چه از حيث اجرا از شهرسازي در اين دو برهه زماني چه از حيث سياست
 به علت برخورداري از ساخت ارگاني از پيش موجود با بحران مشروعيت روبرو -در سطح وزارتخانه و چه در سطح مديريت شهري

رمان ها احساس از اينرو نهادها در پاسخگويي به آ. شود كه برآيند آن كاهش اقتدار و اختيار آن در حوزه هاي مربوطه استمي
ايفاگر چنين نقشي شده و با شتابي فزاينده درحوزه هاي تأمين مسكن و خدمات ، تكليف كرده و به عنوان مرجع تصميم گيري و اجرا
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برآيند اين ]. 122 :1384، كامروا [تبديل به مهمترين رويكرد انقالب شد، وجهي كه نيازبه مسكن و رفع آن. دارندعمومي گام بر مي
. هاي روستايي به شهر بود كه به نوبه خود رشد كالبدي شهرها را در مقياس وسيعي رقم زدحركت امواج جمعيت مهاجر از حوزهامر 

از جايگاه محوري در عرصه هاي بازسازي و سازندگي برخوردار شده و ، نظام شهرسازي دولتي) 1368-77 (در برهه زماني دوم
نظام گردد كه امري كه به نوبه خود موجب مي. گذاري و اجرا بر عهده گيرددر زمينه سياستنمايد نظم از پيش موجود را تالش مي

دولتي كه بر رويكرد . رها گردد و به نسبت پيوسته با گذشته خويش يعني دولت روي آورد، شهرسازي از نسبت همبسته با نهادها
بع مصرف شده در برهه زماني نخست را در نسبت با حقوق عمومي منا، عقالني تكيه زده و در پي آن است كه با اتخاذ رهيافت هايي

تراكم هاي منطقه بندي و تعيينتوان برحسب مديريت شهري در ضوابطنمونه هاي اين امر را مي. بازتوليد نمايد، و خصوصي
ت مربوط به تأمين و يا مقررا] 1 :1383، وزارت مسكن و شهرسازي [4ساختماني و كاربري اراضي در طرح هاي توسعه شهري

كه در راستاي افزايش توان مادي و ] 165 و 166 :1383، وزارت مسكن و شهرسازي [5فضاهاي عمومي و خدماتي شهرها ذكر كرد
. مورد توجه قرار گرفت، تحصيل درآمد براي مديريت شهري

بازشناسي چالش ها. ج
 :صر در زمينه هاي زير قابل طرح استحقوق عمومي و خصوصي در دوران معا، چالش هاي روياروي شهرسازي

محورها. 1
 :باشندچالش ها بر حسب محور از سه وجه قابل طرح مي

نظام ها و شهرسازي. اول
نظام هايي كه قدرت . موجبات چالش را در نظام شهرسازي فراهم آورده اند، چالش ها در نظام هاي معاصر بر حسب قدرت و ساختار

كرد و در ديگري از منشأ دروني برخوردار بوده و شأ بيروني داشته و در وابستگي كامل با بيرون حركت ميمن، و ساختار آنها در يكي
نظمي كه به موجب آن . رو شهرسازي در اين دو نظام بر نظمي دوگانه استوار گرديداز اين. در پيوستگي كامل با مردم بوده است
-هويت اجتماعي، هدايت نمايد و در نظام ديگر،  اقتصادي-ت را در ابعاد سياسيبايد حوزه حياشهرسازي در نظام متقدمِ معاصر مي
. فرهنگي نظام را مورد حمايت قرار دهد

نسبت ها و شهرسازي. دوم
نظام . شهرسازي در دو نظام معاصر بر حسب حقوق عمومي و خصوصي در نسبت با تخصيص منابع و توزيع منابع در چالش است

ديده و زيرساخت هاي مورد نياز بيروني ميتوسعه گذاري در جهت ع را در موضع تصميم گيري و سياستتخصيص مناب، نخستين
تخصيص منابع در جهت تأمين مسكنِ مورد نياز دروني ، كرده است در نظام متقدم معاصرمنافع را در نسبت با ذي نفوذان توزيع مي

چنين وجهي جايگاه شهرسازي را در موضعي وابسته . ر ربط با مردم سوق دادبوده كه توزيع منافع را در موضع تصميم گيري و اجرا د
. گيردوضعيتي كه در آن تخصيص منابع بدون توجه به عوايد و عواقبِ توزيع منافع صورت مي. دهددر حوزه تصميم سازي قرار مي

نسبت شهر و شهرسازي. سوم
شهر ، در نظام نخستين. نظريه و الگو با چالش روبروست،  زمينه مفاهيمشهرسازي بر حسب دو نظام متفاوت معاصر نسبت با شهر در

چنين وجهي شهر و شهرسازي را در هر يك از اين دو . شودشهر مكان هويت تلقي ميمتأخر، مكان تجدد و تمدن است در نظام 
 :نظام به طور خاص و در هر دو نظام به طور عام در وضعيت هاي زير قرار داده است

امروز با ديروز و توافق درون با بيرون در نظام متقدمتقابل -
متأخر توافق امروز با ديروز و تقابل درون با بيرون در نظام -
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، اي مناسب براي شهر و از آن رهاين ويژگي ها در نسبت با شهر و شهرسازي در دو نظام معاصر مانع از تدوين انگاره هاي توسعه
. شهرسازي گشته است

رويكردها. 2
 :رويكردهاي نظام هاي معاصر بر حسب محورها عبارت بوده از

دوران قبل از انقالب اسالمي. 2. 1
تكوين نظامي خودكامه و برخوردار از ساختار نظام ارگاني متمركز با نقطه اتكا به شهر و هدايت و نظارت كامل بر-

.ت بيروني فرهنگي آن در جهت همگامي با الزاما-اجتماعي، ساختمان هاي اقتصادي

تشكيل نظام شهرسازي وابسته و مقلد در جهت تنسيق شهرها بر حسب تخصيص منابع دروني در راستاي توزيع -
. منافع بيروني

. تلقي تقابلي بين قديم و جديد و گرايش شديد در به كارگيري الگوي بيروني در درون-

دوران پس از انقالب اسالمي. 2. 2

1358-67دهه . 2. 2. 1
به  انقالب در شهر و تشكيل نسبت مسلطي از نظام نهادي در ساختار قدرت در جهت شكل دهيتكوين-

.  فرهنگي شهر در راستاي همراهي با الزامات دروني-اجتماعي، ساختمان هاي اقتصادي

ليف در مردم و رخساره يافتن مفهوم نظام با مشاركت پذيري باالي مردم بر پايه نگرش تكو يكپارچه شدن دولت -
حوزه هاي تصميم گيري و اجرا با جهت گيري هزينه كرد منابع عمومي در راستاي منافع محرومين

تكوين نظام شهرسازي نهادگراي بدون الگو-

1368-77دهه . 2. 2. 2
 نهادي-تحول نظام قدرت بر پايه ساختارهاي ارگاني-
دوده متمايزتكوين مجدد مفهوم دولت و مردم و تفكيك منافع در دو مح-
توجه به ابعاد توسعه اي شهر بر پايه نظام طرح و برنامه-

پيامدها. 3
 :پيامدهاي حاصل از رويكردها در نسبت با دو نظام بر حسب محورهاي چالش عبارت بوده از

دوران قبل از انقالب اسالمي. 3. 1
اقتصادي و سياسي در شهرها، تمركز جمعيتي-
گروه هاي  و تمركز يافتن مواضع سياست گذاري و اجرا در دولت در جهت تأمين منافعدو پارچه شدن دولت و مردم-

ذينفوذ
مداخالت گسترده و تخريب و تضعيف ارزش هاي معماري و شهرسازي شهرهاي كهن و گسترش توسعه شهري بر - 

نظريه و الگوهاي شهرسازي به عاريت گرفته از بيرون، پايه مفاهيم
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انقالب اسالميدوران پس از . 3. 2

1358-67دهه . 3. 2. 1
 انقالب و نهادهاي قدرت در شهرحاكميتتشديد و تداوم تمركزهاي جمعيتي و اقتصادي به دليل -
هاي نهادي و مصرف شديد منابع بر پايه اشتراك منافعتمركز يافتن سياست گذاري ها و اجرا در نظام-
اي زيرساخت ها در حوزه هاي توسعهتحقق توسعه هاي شهري بي ضابطه و ضعف خدمات و-

1368-77دهه . 3. 2. 2
تكوين گرايش هاي دو گانه در حوزه تمركززايي و تمركز زدايي به واسطه وجود ساختارهاي دوگانه ارگاني و نهادي در -

دولت
فكيك منافعتمركز يافتن نسبي سياست گذاري ها و اجرا در نظام ارگاني و توجه به منابع جديد با رويكرد به ت-
 جهت ارائه الگوي هاييارجاع رشد شهرها در شكل منفصل به بيرون در قالب شهرهاي جديد به منظور ايجاد فرصت-

مناسب از توسعه براي شهر و شهرسازي

نتيجه گيري
هاي تناقض در نظام . دارندو شهرسازي نظم خويش را بيش از هر عاملي از نظام هاي سياسي و حقوقي دريافت ميشهر•

موجبات چالش در شهر و از آن ره در ، هاي اعمالي آنها از ديگر سوسياسي و ساختار آنها از يك سو و تناقص در سياست
. از مصداق بارزي برخوردار است، امري كه در نسبت با دو نظام معاصر. آوردشهرسازي را فراهم مي

، چنين امري. تارهاي قدرت متناقض را تجربه كرده استساخ، نظام شهرسازي در نسبت هاي ديروزين در دو نظام متفاوت•
هم . دو گانه است) شهرسازي (رو ويژگي هاي اين نظاماز اين. شهرسازي را همواره در حد افراط و تفريط سوق داده است
 نهادي هم خصلت ارگاني را در بطن خود داراست و هم ويژگي هاي، وابسته محض به دولت بوده و هم پيوسته كامل با مردم

جهت گيري مناسب نظام شهرسازي مانع از، اجتماع اين اليه هاي دوگانه و تقابل آنها از ديروز تا به امروز. را در سطح خود دارد
. گردددر جهت توسعه در نسبت با فردا مي

. را تجربه كرده استتغييرات پي در پي ، نظام شهرسازي در هر نظام سياسي معاصر به طور خاص و در هر دو نظام به طور عام•
از اينرو توزيع منابع و تخصيص منافع در ، نظام شهرسازي را تابع تصميمات و مقتضيات آني نموده، فقدان استمرار بلند مدت

نقطه اتكا را به اين ، وجود چنين سوابق و تجاربي. است) شهرسازي (از دست آوردهاي اين نظام، نسبت با الزامات و عوايد آني
. دهدكاهش مي، همه جانبه و متعادل، واقعي،  يك توسعه بلندمدتنظام در جهت

امري كه به موجب آن در يك نظام . از تناقض بنيادين برخوردار است، نسبت شهر و شهرسازي در دو نظام سياسي متفاوت•
انگاره هايي . گردد ميشود و در نظام ديگر به عنوان فضاي هويتي تلقيشهر به عنوان مكان تجدد و دروازه تمدن نگريسته مي

كه از توسعه براي شهر در اين دو نظام براي شهرسازي به دست داده شد از ساختار تقابلي برخوردار بوده كه به موجب آن شهر 
، قابليت جمع را با گذشتة خود نمي يابد و در نظام ديگر شهر درون، نظريه و الگو در يك نظام بر حسب زمان، در حوزه مفاهيم

وجود چنين ساختاري دوگانه در هر نظام به طور خاص و در هر دو نظام به طورعام . ت تقابلي با بيرون قرار مي گيرددر وضعي
. گرددمانعِ خروج از چالش هاي موجود در نسبت بين شهر و شهرسازي مي
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 :پي نوشت
دسته از مناسبات است كه در حوزه شهر و شهرسازي مفهوم حقوق عمومي و خصوصي درنسبت با دولت و اشخاص در اين پژوهش مشتمل بر آن .1

. واجد تاثيراتي در فضا و كالبد آن باشد
اين نظام كه با تاخير بيش از دو دهه پس از .  به عنوان مقطع پاياني اين پژوهش به دليل برپايي نظام شورايي در كشور است1377انتخاب سال .2

تواند منشاء  مستقر شده كه خود مي- يعني شهرداري-و در يك نظام سازماني از پيش موجودماهيت نهادي داشته ، انقالب اسالمي  برپا گشته
. رو بررسي اين مقطع و تاثيرات آن نيازمند زمان بيشتري است كه در اين مقاله نمي گنجداز اين. تحوالت خاص گردد

سي يكم و چهل و سوم قانون اساسي، سي ام، اصل بيست و هشتم.3
 است اما عمالً در پايان جنگ و در شرايط رونق 64عنوان ضابطه فروش تراكم اشتهار يافت اگرچه مصوبه مربوط به سال اين ضابطه تحت .4

. مسكن مورد توجه قرار گرفت
را جهت مزاياي ورود به ) دولتي و غيردولتي (سهمي از زمين صاحبان اراضي، شددر چارچوب اين مقررات به مديريت شهري اجازه داده مي.5

. دوده خدماتي شهر تحصيل نمايدمح
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