
  

  

  

  

  73-132، صفحات 1398زمستان، 41، شماره دهمیاز، سال رفاه توسعه اجتماعیریزي  فصلنامه برنامه

ر رویارویی با گذاري مسکونی در شهر تهران د ارزیابی سیاست

  1نابرابري فضایی

  **،  زهره عبدي دانشپور  *امیر شفیعی

  24/3/1399: تاریخ پذیرش     14/12/1397: تاریخ دریافت

  

  چکیده

هاي  ویژگی. گذاري شهري است هاي مهم سیاست گذاري مسکونی یکی از عرصه سیاست

اري مسکونی و پشتیبانی گذ اجتماعی مسکن و نیز اثرات گستردة بخش مسکن در اقتصاد، سیاست

گذاري عمومی  آن شیوه سیاست. گذاري عمومی قرار داده است تأمین مسکن را جزئی از سیاست

گیري نابرابري فضایی در سیستم  گیرد، سبب شکل نادیده می» حق اجتماعی«عنوان  که مسکن را به

ل فراگیر در عنوان جزئی از یک مشک مشکل مسکن در تهران، هم به. شود مسکونی شهرها می

آگاهی از . شهر به نابرابري فضایی منجر شده است هاي این بزرگ سطح ملی و هم جزئی از مشکل

هاي شهري و ردیابی علل پیدایش نابرابري مسکونی، امکان  چگونگی اثرگذاري سیاست

ر این مقاله ب. آورد ریزي را فراهم می گذاري کارآمد براي رویارویی با این مشکل برنامه سیاست

هاي اجراشده و مؤثر بر ساختار مسکونی شهر تهران، تمرکز کرده  روند کار و نیز محتواي سیاست

  .و اثر آنها را بر نابرابري فضایی، شناسایی کرده است

تحلیلی بر اساس راهبرد  - اي توصیفی براي دستیابی به هدف این مقاله یک فرآیند دومرحله

ها بر نابرابري فضایی در ساختار مسکونی شهر  یاستپژوهش قیاسی پیگیري شده است و اثرات س

ها تحلیل و مقایسه  سیاست) فَرهشتی(تهران با استفاده از تحلیل طولی و تحلیل محتواي تماتیک 

هاي چیره، فاصلۀ زیادي براي  دستور کار سیاستکه دهند  هاي مقاله نشان می یافته. اند شده

این مقاله رهیافت و چارچوبی . ر شهر تهران داردرویارویی با مشکل شهري نابرابري فضایی د

  .کند طورکلی و در تهران ارائه می براي رویارویی با این مشکل به

گذاري مسکونی، نابرابري مسکونی، نابرابري  مسکن، ساختار مسکونی، سیاست: هاي کلیدي واژه

  فضایی، شهر تهران

                                                     
هاي شهري بر نابرابري فضایی  رات سیاستثا«نویسنده نخست با عنوان این مقاله مبتنی است بر رساله دکتري -1

.به راهنمایی نویسنده دوم »در شهر تهران

  .  )نویسنده مسئول(از دانشگاه شهید بهشتی ) شهرسازي(اي  ریزي شهري و منطقه دکتري برنامه *

amirsh65@gmail.com
z.a.daneshpour@gmail.com   . دانشگاه شهید بهشتی) شهرسازي(اي  ریزي شهري و منطقه برنامهاستاد **
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  مقدمه

است که به دلیل جنبۀ اجتماعی  1»ناحیۀ کارکردي شهري«ترین  فضاي مسکونی گسترده

در هر دو (مسکن و اقتصاد . گذارد مند از آن اثر می مند یا نابهره خود، بر همۀ افراد بهره

فقط مسیري بوده که  همواره داراي میانکنش تنگاتنگ بوده و نه) سطح میکرو و ماکرو

، بلکه در )Pozdena, 2010(هاي پولی بر رشد اقتصاد اثرگذار بوده  توسط آن سیاست

داري نیز همواره نقش مهمی را بازي  توسعۀ اقتصادي کشورهاي مبتنی بر اقتصاد سرمایه

گذاري در این عرصه به این دلیل که از مشکل شهرنشینی جدا  سیاست. کرده است

، با »ها علت«جاي برخورد با  هاي شهري بوده که همواره به نبوده، از پابرجاترین مشکل

در بیشتر کشورهاي جهان به دو مشکل . برخورد شده است» ها هنشان«و » ها معلول«

فزونی ) 2فشار خانوارهاي جدید متقاضی مسکن و ) 1اصلی و دیرپاي مسکن یعنی 

واحدهاي مسکونی با کیفیت پایین و نیازمند اصالح و تعمیر، مشکل جدیدي افزوده 

ال رفتن بهاي زمین شده است که عبارت است از پایین بودن سطح درآمد خانوارها و با

و مسکن جدید و اختصاص سهم باالیی از درآمد خانوار به مسکن، که موجب 

افزایش نابرابري و افزایش . شود در شهرها می 2»نابرابري فضایی«گیري و افزایش  شکل

المللی چون  هایی از فقر، داراي همبستگی هستند و حتی نهادهاي بین سطح و تنوع گونه

اند  جایگزین کرده 3»جدایی اجتماعی«به فقر مادي را با نابرابري و سازمان ملل اشاره 

)Pugh, 2013: 93; Caves, 2005: 175-6( . نابرابري فضایی) که همخوان با و مترادف

ریزي یک مشکل برنامه) تواند در نظر آید نیز می 4»عدم تعادل فضایی«
5

. آید بشمار می 

کند که ساختار فضایی این مشکل زمانی بروز می
6

هاي مختلف شهر داراي  ناحیه 

هاي  حل هایی که نیاز به تهیه و تولید راه و آشکار باشند، تفاوت هایی بارز تفاوت

                                                     
1. Urban functional area
2. Spatial inequality
3. Social segregation
4. Spatial imbalance
5. Planning problem
6. Spatial structure
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هاي مختلف داشته و پاسخگوي هدف واالي ایجاد  ریزي متفاوتی در مورد ناحیه برنامه

منظور از فضا، ). 1381دانشپور، عبدي (برابري و یا تعادل فضایی در یک شهر باشد 

بعد دربرگیرنده ابعاد اجتماعی، nفضاي چندبعدي و فضاي تجریدي است که داراي 

جدایی «) 224: 1387دانشپور، عبدي (شود  اقتصادي، سیاسی، مدیریتی و جز آن می

- بندي اجتماعی هاي گوناگونی چون گروه که در آن جمعیت مطابق با ویژگی 1»فضایی

شوند، صفت بارز شهرهاي  هاي شهري مختلف از یکدیگر جدا می اقتصادي در ناحیه

  . یافته، است ها، چه بیشتر و چه کمتر توسعه همۀ جامعه

براي بسیاري از شهرها این جدایی، اگر نه پدیدآورنده، بلکه تشدیدکنندة برخی 

گونه  ـ اقتصادي این هاي اجتماعی هاي اجتماعی بوده است و بسیاري از مشکل مشکل

؛ 1381دانشپور،عبدي (شود گزینی مسکونی ناشی می وجود جداییزا ها جامعه

Mossay & Picard, 2013 .( این تفاوت به معنی تفاوت دسترسی و اثرگذاري

هاي گوناگون  ـ اقتصادي مختلف بر ابعاد فضا یعنی بر عرصه هاي اجتماعی گروه

نابرابري در ساختار مسکونی یک . اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و کالبدي است

بعاد بوده، موجب دسترسی نابرابر شهر که خاصیت فضایی دارد و دربرگیرندة این ا

مندي از  هاي مختلف به انواع خدمات رفاهی وابسته به مسکن شده و بر بهره گروه

افزا با نابرابري درآمد، نابرابري  شرایط زیستی مطلوب اثر گذاشته و در ارتباط متقابل هم

در ساختار  نابرابري فضایی. گیرد نژادي و جز آن نیز قرار می -محیطی، نابرابري قومی

گري مسکونی شهرها به شکل جدایی سکونتی و دولتمندانه
2

و سکونت غیررسمی در  

هاي پیراشهري محیط
3

گذاري شهري  تبدیل به چالش مهمی در سیاستکه یابد  بروز می 

  .گذاري مسکونی در شهرهاي جهان شده است و سیاست

                                                     
1. Spatial segregation
2. Gentrification
3. Informal settlement
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وند کاري دارد؛ نابرابري فضایی در ساختار مسکونی شهرها دو وجه محتوایی و ر

ـ اقتصادي از نظر  هاي مختلف اجتماعی میان گروه این کهنخست چیستی محتوایی و

برخورداري از خدمات رفاهی در یک جامعه نابرابري وجود دارد و چرایی محتوایی، 

هاي پدید آمده و چگونگی  گیري این وضعیت، ماهیت و مشکل یعنی چرایی شکل

ها و دوم چیستی؛ چرایی و چگونگی روند کاري  کلهاي کاهش مش محتوایی یعنی راه

براي (گذار  در مورد دستور کارها؛ سازوکارهاي مقتضی و روابط میان عناصر سیاست

تغییر این شرایط به ). 38-40: 1387, دانشپورعبدي هاي محتوایی نک به  بررسی نظریه

ي تغییر کیفیت شدت به مکان وابسته است و تالش برا اي از عوامل و نیز به مجموعه

محیطی فضاي دچار اُفت شهري
1

، مانع از آن )اقتصادي -همراه با تلقیات اجتماعی(

  .صورت مداوم در یک مکان بازتولید گردد شود تا نابرابري درون یک چرخه به می

سري،  اي وجود دارد که با بزرگ در شهر تهران نابرابري فضایی شدید و گسترده

شدن درآمدي و تغییرات مخرب محیط پیراشهري و  ، قطبینشینی رویی، حاشیه پراکنده

ویژه نابرابري فضایی گسترده در سیستم مسکونی شهر تهران همراه بوده و  به

؛ دانشپور 9-11: 1385؛ 21: 1381؛ 43-45: 1378دانشپور، عبدي (شناسایی است  قابل

؛ 1381؛ اعظم آزاده، 1392فر و سنگري مهذب،  ؛ راغفر، محمدي1397و شفیعی، 

اي از یک  سو پاره مشکل مسکن در تهران، که باید آن را از یک. )1381پور،  مدنی

هاي شهري این  اي از مجموعۀ مشکل مشکل فراگیر در سطح ملی و از سوي دیگر پاره

شهر شمرد، ابعاد گوناگونی دارد که در افزایش بهاي مسکن، کمبود مسکن  بزرگ

فرودست، فرسودگی مسکن و یورش سوداگران اقتصادي  -هاي اجتماعی مناسب گروه

. یابد ملکی به مسکن فرسوده و غیرفرسوده نمایان شده و در نابرابري فضایی، تجلی می

حضور ناکامل و ناکافی بخش عمومی در عرضۀ مسکن، بازار مسکن این شهر را میدان 

ی، دانشپور و شفیععبدي ؛ 1381دانشپور، عبدي (آورد بخش خصوصی ساخته است  هم

1397 :286-281 .(  

                                                     
1. Urban decline
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هاي  تحلیل و مقایسۀ اثرات سیاست -هاي شهري  چگونگی اثرگذاري سیاست

هاي پیدایش  و ریشه -هاي یکپارچه و فضایی از دیگر سو  سو و سیاست بخشی از یک

گذاري کارآمد براي رویارویی با این مشکل  نابرابري مسکونی، که امکان سیاست

این . مشکل مورد پژوهش در فضاي تحلیل مقاله است آورد، ریزي را پدید می برنامه

مرتبط با ) بیشتر بخشی و نافضایی(هاي  موضوع نیازمند بررسی سیر دگرگونی سیاست

گذاري فضایی  تواند زمینۀ سیاست وضعیت نابرابري مسکونی در شهر تهران، است و می

هاي  ناسب در عرصهجغرافیایی، برنامه عمل م-بندي زمانی و یکپارچه که داراي اولویت

فراهم را هاي مختلف شهري، باشد،  گذاري مبتنی بر ترکیب سیاست گوناگون سیاست

  .آورد

ریزي براي رویارویی با نابرابري  نابرابري ساختار مسکونی و برنامه -دوگانۀ برابري

هاي مربوط به محتوا در برابر فرایندهاي  توان از یک زاویۀ دوگانۀ پدیده فضایی را می

نابرابري محتوایی به  -دوگانۀ برابري. گذاري شهري سنجید وط به روند کار سیاستمرب

هاي  شده، نابرابري میان ناحیه پردازد که بر اساس نشانگرهاي تعریف این موضوع می

 -در برابر آن، دوگانۀ برابري. مختلف شهري چقدر و چگونه در فضا گسترده شده است

این مقاله با ترکیبی از این . پردازد گذاري می سیاست نابرابري روند کاري به فرآیندهاي

هاي بخشی و فضایی اجراشده و مؤثر  زاویۀ دوگانه بر روند کار و نیز محتواي سیاست

بر ساختار مسکونی شهر تهران، تمرکز کرده و دستیابی پاسخ به این پرسش را در 

ی در تشدید یا هاي مسکونی چه اثرات سیاست«است که  دستور کار خود قرار داده

  .»اند؟ رویارویی با نابرابري فضایی در ساختار مسکونی شهر تهران داشته

  

  پژوهش پیشینه

هاي پیشین مرتبط با موضوع و مورد پژوهش این مقاله در دو گونۀ محتوایی و  پژوهش

طور  هایی که نابرابري فضایی و یا به نخست پژوهش. ردیابی هستند روند کاري قابل
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؛ 43-45: 1378دانشپور، عبدي (اند  ي مسکونی را در شهر تهران سنجیدهخاص نابرابر

فر و سنگري  ؛ راغفر، محمدي1397دانشپور و شفیعی، عبدي ؛ 9-11: 1385؛ 21: 1381

درباره این (گونۀ اصلی هستند  5تقسیم به  خود قابل) 1381؛ اعظم آزاده، 1392مهذب، 

هایی که  دوم پژوهش). 270- 4: 1397یعی، دانشپور و شفعبدي ها بنگرید به  بندي گونه

گذاري مسکونی را در مقطع زمانی یا ادوار  ریزي مسکن و سیاست روند کارهاي برنامه

 - هاي ملی را به شکل توصیفی ها سیاست بیشتر این پژوهش. اند مختلف بررسی کرده

؛ قنبري 1390؛ عبدي، مهدیزادگان و کردي، 1383مجتهدزاده، (اند  تحلیلی مطالعه کرده

؛ 1393بیگلو،  ؛ شیخ1391؛ پورمحمدي، صدرموسوي و عابدینی، 1389و ظاهري، 

ها درباره یک مقطع یا یک بستۀ سیاستی خاص باز  و برخی پژوهش) 1398قاراخانی، 

پور،  ؛ منجذب و مصطفی1388؛ ماجدي، 1382؛ یزدانی، 1376رفیعی، (در سطح ملی 

  . اند خود را ارائه کرده بحث) 1392؛ وزارت راه و شهرسازي، 1392

اند  گذاري در سطح ملی را مدنظر داشته هایی که سیاست در میان پژوهش

ها  هایی انتقادي و مبتنی بر ردیابی رویکردي خاص در این سیاست پژوهش

هاي  گذاري در این عرصه را با ارجاع به بنیان شناسایی هستند که مشکالت سیاست قابل

تري را در  انداز وسیع هادي بیشتر تشریح کرده و چشماقتصاد سیاسی یا چارچوب ن

؛ اطهاري، و 1389؛ اطهاري، 1385بنگرید به اطهاري، (دهند  تحلیل این موضوع ارائه می

ها در  هایی که به ارزیابی سیاست پژوهش). 1393؛ اخوان گوران، 1387یزدانی بروجنی، 

بنگرید به (ند محدود هستند و ملی توأمان پرداخته باش) شهر تهران بزرگ(سطح محلی 

اگرچه نه با ) 1391(اما در این میان پژوهش بیات ) 1391؛ بیات، 1380سجادیان، 

کارگیري روشی کیفی و بررسی  ها اما به شکل هدفمند و با به بررسی جامع سیاست

هاي رسمی و غیررسمی و ملی و محلی دربارة عدالت در دسترسی به  زمان سیاست هم

  .انداز تحلیلی مناسبی را ارائه کرده است نیز چشمواحد مسکونی، 

گیرد  ها، یعنی روند کاري قرار می موضوع کار مقالۀ حاضر در گونۀ دوم پژوهش

گذاري مسکونی در شهر  نابرابري در سیاست/که با رویکرد شناسایی موضوع برابري
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ارتباط با هاي ملی و محلی و در  زمان به همۀ سیاست تهران، با پرداختن جامع و هم

هاي  شده است و با شناسایی انگاشت شهر تهران انجام تغییرات این وضعیت در بزرگ

گرفته در  گذاري مسکونی، چارچوبی تحلیل براي نابرابري شکل اساسی روند سیاست

  .سیستم مسکونی شهر تهران ارائه کرده است

  

  چارچوب نظري

ی شهري توسط سازوکار از نظر چگونگی دخالت حکومت یا بخش عمومی در دگرگون

رویکرد : گذاري مسکونی، همواره دو شیوه پیش رو بوده است ریزي و سیاست برنامه

و رویکرد  1)گذاري بخشی ها و سیاست مبتنی بر سیاست(بخشی یا غیریکپارچه 

هاي  سیاست«و تولید ) گذاري مبتنی بر یکپارچگی سیاست(یکپارچه یا غیر بخشی 

مسکن، هم خود یک سیستم ). 19: 1396دانشپور، عبدي نیا و ابراهیم(2»یکپارچه

در (و هم زیرسیستمی از شهرها ) دربرگیرندة ابعاد اجتماعی و اقتصادي و جز آن(

است که در صورت ) ونقل هاي کارکردي دیگر همچون حمل میانکنش با زیرسیستم

قط سیستم ف هاي مرتبط با مسکن، نه نادیده انگاشتن کارکردها و ارتباط میان سیستم

غیر بخشی / رویکردهاي دوگانۀ بخشی. بیند مسکونی بلکه کل سیستم شهري آسیب می

به ) گذاري ابعاد مختلف را در نظر بگیرد یا نگیرد سیاست این که(نافضایی / و فضایی

گذاري مسکونی است که برگزیدن  هاي مهم سیاست سیستم مسکونی، از موضوع

گذاري مسکونی بخشی که تلقیات  شیوة سیاسترویکرد یکپارچه و فضایی آن را از 

گیرد،  اقتصادي در آن چیره است و ارتباط میان سطوح جغرافیایی را نیز در نظر نمی

  .کند متمایز می

هاي رویارویی با نابرابري فضایی در ساختار مسکونی شهر  براي شناسایی سیاست

گذاري مسکونی و  یاستریزي و س تهران، در این قسمت از مقاله، سازوکارهاي برنامه

                                                     
1. Sectoral policies and sectoral policy-making
2. Integrated policies and integrated policy-making
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نقش آنها در کاهش یا تشدید مشکل نابرابري فضایی در ساختار مسکونی شهرها، 

گذاري مسکونی در رویارویی با مشکل نابرابري مسکونی در کشورهاي  سیاست

اند و بر اساس انواع سازوکارهاي اقتصاد سیاسی حاکم بر  مختلف، بررسی شده

  .اند بندي شده گونه ،گذاري سیاست

هاي مختلف  سیاست گام نخست؛ در: این بند از چهار گام تشکیل شده است

ها در سطح جهان ردیابی  مسکونی در کشورهاي مختلف با بازبینی نوشتارها و پژوهش

هاي  هاي مسکونی شهري ردیابی شده، بر اساس چارچوب سیاست گام دومو در 

) معیارها(هاي اصلی  ؛ ویژگیمگام سو در. اند بندي و تشریح شده سیاسی، گونه -اقتصاد

گذاري که در رویارویی با نابرابري فضایی در ساختار مسکونی  هاي سیاست این گونه

اند، با استفاده از تحلیل محتواي کیفی شهرها اثرگذار بوده
1

تحلیل  تأکیدکه برخالف (

ایی میان ها، بر روابط و میانکنش معن محتواي کمی بر بسامد استفاده از واژگان و گزاره

ها بر اساس  انواع سیاست گام چهارم، ردیابی و شناسایی و در )دارد تأکیدها  داده

  .اند شده در گام سوم، با یکدیگر مقایسه شده معیارهاي شناسایی

  نابرابري فضایی ساختار مسکونی شهرها در سازوکارهاي مختلف اقتصاد سیاسی

مدت یا  هاي کوتاه حل صورت راه بههاي تکرارشوندة مسکن  ها به بحران پاسخ حکومت

ها در دخالت در  بلندمدت، در تسکین این مشکل و نقش و میزان قدرتی که حکومت

توانند بر نابرابري فضایی در ساختار مسکونی  ساختار مسکونی شهرها دارند و می

گذاري مسکونی تاثیرگذار بوده  شهرها اثر منفی یا مثبت واردآورند، همواره بر سیاست

هاي مسکونی با هدف ارتقاي کیفیت زندگی در شهرها و کنترل قیمت  سیاست. تاس

هاي  در چارچوب مجموعه سیاست. گیرد مسکن با توجه به نیازهاي ساکنان شکل می

مسکن «ریزي، مدیریت و تأمین مسکن بخش عمومی، حکومت به شکل  برنامه

                                                     
1. Qualitative content analysis
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,Chua)کند  ، مداخله می2»مسکن عمومی«یا  1»اجتماعی 1997: 2; Jones & Watkins, 

2009: 46-47; Reeves, 2005: 2( . این دو مسیر عبارتند از کنترل مستقیم و یا کنترل

کنترل مستقیم به معنی توزیع و بازتوزیع مستقیم مسکن و یا مصادرة . غیرمستقیم قیمت

زمین و مسکن توسط بخش عمومی و کنترل غیرمستقیم دربرگیرندة ابزارهاي دریافت 

قیمت و یا ارائۀ عوامل  مالیات بر ساخت، مبادله و استفاده از مسکن، تولید مسکن ارزان

صورت رایگان و یا با قیمت کم، ارائۀ خدمات شهري ارزان،  ویژه زمین، به تولید آن، به

انتشار اوراق قرضۀ ساخت مسکن، ارائۀ وام و تغییر نرخ بهرة آن، ارائۀ یارانه، انجام 

بندي برزن
3

؛ خلیلی عراقی 141-151: 1369عسگري، (یۀ مقررات ساختمانی است و ته 

 Jones & Watkins, 2009: 2)؛16-56: 1386؛ سازمان ملل، 40-41: 194و حسنی، 

46-47( .  

ها و  سیاسی، سیاست-هاي گوناگون اقتصاد هاي حکومتی در شیوه گونه

. شوندمیکنند که به پیامدهاي سیاستی متفاوتی منجر رویکردهایی متفاوت اختیار می

گذاري  گانۀ سازوکار سیاست هاي سه توان در گونه ها در مسکن را می مجموعه مداخله

هاي حکومت  مسکونی بر اساس سه نوع ماهیت دخالت حکومت، که نشان از گونه

 ،نخست: بندي کرد سیاسی دارند، ردیابی و دسته- هاي گوناگون اقتصاد مبتنی بر شیوه

بازارسو(داري  سرمایه ،، دوم4)حکومت رفاه(داري رفاهی  سرمایه
5

سازوکار  ،و سوم) 

 ,Balchin & Rhoden, 2002: 5; Chua)) غیربازارسو یا سوسیالیستی(داري  غیرسرمایه

1997: 13-14(.  

  

                                                     
1. Social housing
2. Public housing
3. Zoning
4. Welfare capitalism & welfare state
5. Market-led
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گذاري مسکونی و رویارویی با نابرابري فضایی در  سیاست: گونۀ نخست

  داري رفاهی سرمایه

دارد که تالش داري قرار سیاسی سرمایه -داري رفاهی در چارچوب اقتصاد سرمایه

دارد و حقوق جمعی شهروندان،  تأکیددارد میان سازوکار بازار آزاد که بر حقوق فردي 

کنندة نیازهاي  که در آن همۀ افراد از حقوق پایه و برآورده اي را پدیدآورد وضعیت بهینه

توان سیستم یکپارچه این سیستم می. اولیۀ انسان، برخوردار باشند
1

نیز نامید زیرا از  

 :Chua, 1997)کند  گذاري به شکل یکپارچه استفاده می ابزارهاي دو نوع دیگر سیاست

علت دخالت بخش عمومی در شهرها، نقش راهبردي مصرف جمعی در . )13-14

اقتصادي فرودست  -هاي اجتماعی است تا افراد و گروه داري اقتصادهاي نوسرمایه

هاي  و منافع در کشمکش گروه) بخش خصوصی(جامعه از عدم مزایاي عملیات بازار 

که نشان (2»بهرة عمومی«دخالت بخش عمومی در راستاي . مختلف، بیشتر صدمه نبینند

ات رفاهی، ویژه شرایط مربوط به مسکن؛ اشتغال و خدم از شرایط خوب زیست و به

و براي ) روند کار می به» گذاري عمومی سیاست«دارد و اینها شرایطی هستند که در 

ریزي  وظیفۀ اصلی و مرکزي برنامه. هاي بخش خصوصی، است روي جلوگیري از زیاده

ریزي، تعریف شده  هاي برنامه بودن، در همۀ سطح» بهرة عمومی«همواره در خدمت 

  . )Minton, 2013(است 

ریزي ساختار مسکونی شهرها بر اساس همین چارچوب  ه در برنامهسیستم یکپارچ

کند  که در آن هر دو بخش خصوصی و عمومی در تأمین مسکن درگیر هستند، عمل می

در این . گرددهاي برابر درجامعه، فراهم یابی فرصت تا امکان رویارویی با فقر و دست

. آید جتماعی مردم بشمار میسازوکار دسترسی به مسکن با کیفیت مناسب، از حقوق ا

روند، براي  شمار می ها که نهاد عمومی نگهدارندة منافع عمومی به مداخلۀ حکومت

گذاري و مدیریت مسکن همچون عنصري مهم در رفاه  ریزي و سیاست تأمین؛ برنامه

                                                     
1. Unitary
2. Public interest
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اجتماعی
1

 تأکیدهاي اجتماعی مسکن  سو بر جنبه یعنی از یک: در جامعه بایسته است 

ریزي مسکونی  ز سوي دیگر بر چندبعدي بودن و به این ترتیب امکان برنامهشود و ا می

هایی براي تأمین  در این سیستم یارانه. گردد در چارچوبی یکپارچه و فضایی، فراهم می

وساز جدید به بخش  مسکن با هدف پشتیبانی بازگشت سرمایه و حفظ چرخۀ ساخت

  . )Balchin & Rhoden, 2002: 5; Forrest & Murie, 2014: 16)شود  خصوص داده می

در گذاري که ریشه در اصالحات پس از انقالب صنعتی  تجربۀ این سیستم سیاست

هاي مسکونی دارد، در  و با هدف ارتقاي بهداشت ناحیهشکست بازار در تأمین مسکن 

میالدي،  1980ویژه تا پیش از دهۀ  بیشتر کشورهاي اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم به

) ایدة(ریکا نیز بعد از جنگ جهانی دوم انگارة در ایاالت متحدة آم. شدنی استردیابی

در ایاالت متحدة آمریکا در . دخالت حکومت در مسکن به شکل ناچیزي بروز یافت

میلیون مسکن جمعی احداث شد که در برابر تقاضاي  1/1مدت چهل سال فقط حدود 

  .)Chua, 1997: 14-17(اقتصادي فرودست بسیار کم بود  -هاي اجتماعی گروه

هاي نوسازي  ستگذاري مسکونی، سیا در دستور کار این چارچوب سیاست

گیري  مراتبی تصمیم دارد و با ایجاد سازوکارهاي سلسلههاي فرسودة شهري قرار ناحیه

کرده و  مبتنی بر مشارکت، در سطح محلی، مسکن اجتماعی و یا عمومی را تامین

این دستور کار دربردارندة . )Chua, 1997: 5-6; Reeves, 2005: 3(دهد  گسترش می

  : ریزي فضایی شهري است چند چالش مهم در برنامه

؛ چالش ایجاد مسکن اجتماعی توسط بخش عمومی و تأمین زمین در نخست

ریزي فضایی براي حفظ کیفیت زندگی از گسترش  که برنامه ویژه آن سازوکار بازار، به

هاي داخل  زایش قیمت زمینکند که این امر خود موجب اف افقی شهرها جلوگیري می

سو به منظور بازستاندن این افزایش قیمت به  با این حال از یک. شود شهر و مسکن می

شکل مالیات بر مرغوبیت
2
از طریق مالیات و بازتوزیع آن در کاالهاي عمومی و مسکن،  

                                                     
1. Social welfare
2. Betterment levy
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هاي فرسودة شهري  گذاري در ناحیه گذاري شده است و از سوي دیگر سرمایه سیاست

  . شود هاي موجود شهر تشویق می أمین مسکن در زمینبراي ت

هاي فرسودة شهري و امکان بروز  ؛ چالش ناشی از شیوة مداخله در ناحیهدوم

اقتصادي فرودست  -هاي اجتماعی گري است که موجب خروج گروه پدیدة دولتمندانه

 ,Forrest & Murie)شود  دادن اشتغال محلی می هاي مسکونی خود و از دست از ناحیه

2014: 3; Harvey, 2010: 60-62; Jones & Watkins, 2009: 2, 35-38, 47-52(.  

؛ چالش ناشی از چگونگی پخشایش مسکن اجتماعی و یا مسکن بخش سوم

عمومی و مدیریت آن است که سیستم حکومت رفاه براي حفظ شرایط رقابتی بازار 

این . کند ین، ساخت مسکن اجتماعی را به برخی نقاط شهر محدود میمسکن و زم

گزینی  ها و در نتیجه پیدایش جدایی محدودیت و تمرکز موجب اُفت منزلت آن ناحیه

گیري  گذاري شهري و در نتیجه شکل سکونتی و خروج آن محل از فرآیندهاي سرمایه

  . شود ها می اي از محرومیت در آن ناحیه چرخه

الف؛ : ردیابی است گذاري قابل رویی با این چالش چند زمینۀ تغییر سیاستدر رویا

هاي شهري تا  جایگزینی این سیاست با سیاست پخش مسکن اجتماعی در همۀ ناحیه

ـ اقتصادي باشند، ب؛  هاي مختلف اجتماعی هاي شهري دربرگیرندة گروه همۀ ناحیه

صالح براي مسکن اجتماعی به محدودنکردن معیارهاي شناسایی افراد نیازمند و ذی

-هاي مختلف اجتماعی اي که همۀ گروه معیارهاي اقتصادي و تعریف آنها به گونه

 Chua,1997:3,14-17; Forrest & Murie,2014:1-3; Willis)اقتصادي را در بر بگیرد 

& Tipple,2003:258(.  

عنوان کاالهاي عمومی و  تلقی مسکن، آموزش و سالمت بهبا این حال و با وجود 

رویکرد اجتماعی به آنها، این رویکرد در دو زمینۀ سالمت و آموزش کامالً به اجرا در 

هاي بازارسو پس  ریزي مسکونی و همچنین تقویت انگاره هاي برنامه آمد، اما پیچیدگی

مت رفاه در اروپاي غربی، میالدي در حکو 1970از بروز بحران اقتصادي اواخر دهۀ 
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مسکن بخش عمومی را به حاشیه براند  ،موجب شد بازار خصوصی با گذشت زمان

(Angel, 2000: 13; Balchin & Rhoden, 2002: 4-6; Chua, 1997: 2-4; Reeves,

2005: 3(.  

  

سیاسی  -فضایی در اقتصادگذاري مسکونی و نابرابري  سیاست: دومگونۀ

  داري بازارسو یا سرمایه

داري، مسکن کاالي خصوصی  سیاسی بازارسو یا سرمایه -در چارچوب اقتصاد

حکومت یا بخش . شود گرفته می هاي اجتماعی مسکن، نادیده و ویژگیشده شمرده 

هاي خود، کمترین مداخله را در بازار مسکن  ها و هزینه عمومی با هدف کاهش وظیفه

گیرد؛ یعنی سهم هزینه  کند و از کمترین ابزار براي کنترل قیمت مسکن بهره می می

به کمترین میزان و صرفاً » مسکن اجتماعی«عمومی براي مسکن بسیار کم است و 

 ,Balchin & Rhoden, 2002: 4-5; Chua)شود  عنوان تور ایمنی کمینه عرضه می به

1997: 2; Jones & Watkins, 2009: 39( . در این گونۀ اقتصاد سیاسی و رویکردي که

اند میان اهداف  ها دشوار توانسته شمارد، حکومت می» کاالي مصرفی«فضاي سکونت را 

تعادل » شدن سود دارندگان سرمایه بیشینه«و » کردن رفاه عمومی بیشینه«متضاد 

میالدي و با گسترش تفکر  1980شهرها که از دهۀ  سازي گستردة خصوصی. برقرارکنند

باور پول
1

و » بهرة عمومی«در بسیاري از کشورهاي جهان به اجرا درآمد، نقش آرمان  

کاالي عمومی«مسکن همچون یک 
2

  . )Minton, 2013(را کاهش داد » 

هاي  در قانون» بهرة عمومی«، تعریف »بهرة عمومی«با رو به کاهش گذاشتن نقش 

دگرگون شد و با مفهوم بهرة اقتصادي درهم تنید و جایگزین اصول سیستم ریزي  برنامه

                                                     
1. Monetarism

-non(ناپذیري  کاالهایی با دو ویژگی رقابت) Public Good(» کاالي همگانی«یا » کاالي عمومی«-2

rivalrous (نشدنی  و حذف)non-excludable (شود و  باعث کاهش آن کاال نمییعنی مصرف کاال  ،هستند

.شود همچنین مانع از دسترسی دیگران به آن کاال نمی
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. )Forrest & Murie, 2014: 1; Maricato, 2009: 195-197(داري رفاهی شد  سرمایه

هاي  ن نیز از طریق سیاستگذاري در بسیاري از کشورهاي جها این چارچوب سیاست

) المللی پول همچون بانک جهانی و صندوق بین(المللی  اعمال شده توسط نهادهاي بین

ویژه  گسترش بازار خصوصی مسکن در جهان و به. تشویق، اجرا و نهادینه شد

المللی و با  میالدي از سوي نهادهاي بین 1980یافته از دهۀ  کشورهاي کمتر توسعه

داري،  سیاسی سرمایه -اقتصاد چارچوبیافته در  بیشتر توسعه همکاري کشورهاي

هاي اقتصادي و مالی بوده که با  شده، سیاست هاي چیرة ارائه سیاست. پشتیبانی شد

گیري بحران اقتصادي شد و از  المللی موجب شکل سو در سطح بین گذشت زمان از یک

ضعف منابع انسانی و یافته و در نبود و یا  سوي دیگر در کشورهاي کمتر توسعه

هاي گسترش بخش خصوصی در مسکن موجب  زیرساخت و نهادهاي الزم، سیاست

گسترش فقر و نابرابري و حتی کاهش رشد و توسعۀ بخش مسکن، کمینه در 

ها نیازمند اقدامات  مدت، شد و از آنجا که رویارویی با این مشکل مدت و میان کوتاه

 ;Elisa Van, 2017)نشد  گیري این هدف پی هایی متناسب با بلندمدت بود، سیاست

Keivani & Werna, 2001; Pugh, 1994, 2013(.  

  

گذاري مسکونی و رویارویی با نابرابري فضایی در اقتصاد  سیاست: گونۀ سوم

  )غیربازارسو(داري  سیاسی غیرسرمایه

، مسکن حق اجتماعی )یا سوسیالیستی(رسو در چارچوب اقتصاد سیاسی غیربازا

زدایی شمارآمده و از آن کاالیی به
1

سازوکار مالکیت خصوصی بسیار محدود و . شود می 

گذاري دخالت و کنترل  در سیاست) عنوان عامل ایجاد برابري و عدالت به(حکومت 

اي از مسکن عمومی رایگان و مسکن اجتماعی  قیمت مسکن، که گستره. کامل دارد

گیرد، به کیفیت مسکن و مطلوبیت آن نزد متقاضیان وابسته  قیمت را دربرمی ارزان

                                                     
1. Decommodification
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در این سازوکار همۀ خانوارها داراي . نیست و سهم آن در هزینۀ خانوار ناچیز است

حق برخورداري از مسکن سالم و جدید هستند و از توزیع مساوي آن، فارغ از امکان 

حکومت وظیفۀ تأمین مسکن براي همگان را دارد  .گردند مند می پرداخت اجاره، بهره

گیري متمرکز که  که بر اساس یک برنامۀ مشخص تخصیص منابع با سیستم تصمیم

 ,Chua, 1997: 17; Turner, Hegedüs(شود  جایگزین سیستم بازار آزاد است، انجام می

& Tosics, 1992: 1(.بود،  این سازوکار که در کشورهاي اروپاي شرقی بکار بسته شده

میالدي و با توجه به محدودیت بودجۀ حکومتی، به نفع  1960از اواخر دهۀ 

-Chua, 1997: 18; Turner et al., 1992: 254(هاي ایجاد اشتغال ضعیف شد  سیاست

256(.  

  

هاي مختلف تأمین مسکن در رویارویی با  بندي بر پایۀ مقایسۀ سیستم جمع

  نابرابري مسکونی شهرها

گذاري مسکونی بر اساس سه گونۀ اقتصاد سیاسی شناسایی و در  سه گونۀ سیاست

ها  این بند تشریح شدند که با استفاده از تحلیل محتواي کیفی، به بازبینی هر یک از گونه

گذاري مسکونی مدنظر  عنوان معیار در سیاست هایی که به تا تمپرداخته شده است 

با بازبینی . گردند آمده و معرفی دست د، بهنده اند و وجه تمایز میان آنها را شکل می بوده

گذاري مسکونی و تحلیل محتواي آنها هشتم اصلی که  هاي مختلف سیاست گونه

گذاري را دارند  هاي سیاستهاي هریک از این گونه توانایی تشریح تفاوت ویژگی

حق مالکیت، شکل مداخلۀ مسکن، میزان مسکن  :دست آمده که عبارت هستند از به

ی مسکن، اجتماعی، میزان مسکن عمومی، مرجع تأمین مسکن اجتماعی، وضعیت کم

توصیف . گذاري مسکونی بودن سیاست وضعیت کیفی مسکن و فضایی یا بخشی

معیار /مسکونی و مقایسۀ آنها بر اساس هشتمگذاري  هاي مختلف سیاست چارچوب
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مقایسه و  1داده و در شکل شماره  استخراج شده که وجه تمایز آنها با یکدیگر را نشان

  .بندي شده است جمع

  

  گذاري مسکونی مقایسۀ سه سیستم سیاست -1جدول 

  سیستم غیربازارسو  سیستم حکومت رفاه  سیستم بازارسو  معیار/تم

حقوق مالکیت ملک 

  مسکن و

چیرگی مالکیت 

  خصوصی

ترکیب مالکیت 

  خصوصی و عمومی
  چیرگی مالکیت عمومی

مداخلۀ حکومت در 

  مسکن
  به شکل تأمین مالی

کنترل بازار توسط 

هاي اجتماعی  سیاست

ریزي  مسکن و برنامه

  شهري

به شکل تأمین و 

  تخصیص مستقیم مسکن

میزان تأمین مسکن 

  اجتماعی

براي افراد کامالً (کم 

  )نناتوا

هاي  براي گروه(متوسط 

اقتصادي  -اجتماعی

  )فرودست

  )براي همگان(زیاد 

میزان تأمین مسکن 

  عمومی
  زیاد  کم  صفر

مرجع تأمین مسکن 

  اجتماعی یا عمومی
  مراجع مرکزي/ حکومت  مراجع محلی  مراجع محلی

  مناسب  بسیار نامناسب  وضعیت کمی مسکن
مناسب البته به همراه 

  گیري بازار سیاه شکل

  نابرابري فضایی شدید  وضعیت کیفی مسکن

مناسب با ایجاد تعادل در 

هاي  توزیع گروه

  اقتصادي -اجتماعی

  نامناسب

بخشی  فضایی  بخشی  بخشی/فضایی

  براي استفاده در این مقاله. نگارندگان
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  شناسی پژوهش روش

 - اي توصیفی به منظور دستیابی به پاسخ پرسش اصلی، این مقاله یک فرآیند دومرحله

تحلیلی بر اساس راهبرد پژوهش قیاسی را پیموده است؛ بدین ترتیب که در مرحلۀ 

گذاري مسکونی در رویارویی با نابرابري فضایی در  نخست معیارهاي سنجش سیاست

هاي مسکونی در  هاي مسکونی شناسایی شد و در ادامه در مرحلۀ دوم سیاست ناحیه

آنها بر وضعیت نابرابري فضایی در ساختار شهر تهران با این معیارها مقایسه و اثرات 

  ).1شکل (اند  مسکونی شهر تهران ردیابی و بررسی شده

هاي مسکونی  در مرحلۀ دوم پژوهش، شناسایی چگونگی رویارویی سیاست

شهر تهران در  رسمی ارائه شده از سوي بخش عمومی با نابرابري فضایی در بزرگ

 چارچوبه با برونداد مرحلۀ نخست در واقع در ارتباط این مرحل. دستور کار قرار دارد

 )Maxwell, 2012: 49-50(گیرد که از نظر مکسول  آن گونه از پژوهش کیفی قرار می

عنوان راهنمایی براي بیرون کشیدن  انگاشتی نخستین به چارچوباز یک مدل نظري یا 

به همین منظور بر اساس معیارهاي . کند هاي مناسب به شکل کیفی استفاده می داده

گذاري مسکونی در رویارویی با نابرابري  اساس معیارهاي سیاستشده و بر  شناسایی

متون (، در این مرحله اسناد حقوقی )برونداد گام سوم مرحلۀ نخست(فضایی در شهرها 

هاي شهري و یا  متون دربرگیرندة انواع برنامه(و سیاستی ) ها دربرگیرندة قانون

ن بر وضعیت سیستم گذاري مسکونی افزو دربارة سیاست) هاي غیررسمی سیاست

هاي کیفی  در این راستا با استفاده از روش. شهر تهران، بررسی شدند مسکونی بزرگ

  : پژوهش سه گام پیموده شده است

با استفاده از منطق قیاسی و تحلیل محتواي کیفی به ردیابی معیارهاي  :گام نخست

ط به مسکن در در متون حقوقی و سیاستی مربو) برونداد مرحلۀ نخست(شده  شناسایی

هاي مسکونی شهر تهران و کنترل یا تشدید نابرابري  سطح ملی و محلی که بر ناحیه

  . شد فضایی اثرگذار هستند، پرداخته
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شده در گام نخست،  هاي بررسی بر اساس منطق استنتاجی، اثر سیاست:گام دوم

گذاري و  یاستهاي مرتبط با س آمده از مطالعۀ پژوهش دست هاي به با استفاده از داده

همچنین تحلیل طولی
1

هاي آماري مربوط به مسکن، به وضعیت  وضعیت مسکن و داده 

  . شدند هاي مسکونی شهر تهران مرتبط بخش مسکن و ناحیه

هاي دو گام نخست و دوم با یکدیگر ترکیب شدند و با استفاده از  یافته :گام سوم

ی ردیابی و چگونگی اثرگذاري اصل) هاي فَرهشت(هاي  ، تم)فَرهشتی(تحلیل تماتیک 

. ها بر وضعیت نابرابري مسکونی در شهر تهران بررسی و سپس تشریح شد سیاست

هاي مسکونی و وضعیت  بروندادي سیاست -بدین ترتیب با بررسی رابطۀ دروندادي

ها بر اساس  بندي سیاست بندي و دسته هاي مسکونی شهر تهران با یکدیگر و دوره ناحیه

هاي آنها، با  گذاري، دگرگونی دهندة الگوي چیرة سیاست نشان) هاي شتفَره(هاي  تم

ها، تحلیل و تبیین  گذاري ارجاع به معیارهاي برونداد مرحلۀ نخست و انواع سیاست

هاي مسکونی بر  گذاري برونداد نهایی این مقاله همین تحلیل اثرات سیاست. شده است

ین پیشنهاد چگونگی سوگیري این نابرابري فضایی مسکونی در شهر تهران و همچن

  .ها براي رویارویی با مشکل نابرابري فضایی است سیاست

  

                                                     
1. Longitudinal analysis
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  نمودار روش کار مقاله -1شکل 
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  ها یافته

هاي اثرگذار بر نابرابري فضایی در ساختار مسکونی  این بند با ردیابی سیاست

کل مسکن در مش. ها پرداخته است بندي آن بندي و گونه شهر تهران به مقوله بزرگ

سو قسمتی از یک مشکل فراگیر در سطح ملی و از سوي  را از یک تهران، که باید آن

شهر شمرد، ابعاد گوناگونی دارد  هاي شهري این بزرگ دیگر قسمتی از مجموعه مشکل

اقتصادي  -هاي اجتماعی که به شکل افزایش بهاي مسکن، کمبود مسکن براي گروه

ش سوداگران ملکی به مسکن فرسوده و غیرفرسوده فرودست، فرسودگی مسکن و یور

به این ترتیب، حضور ناکامل و ناکافی بخش عمومی . یابد و نابرابري فضایی، تجلی می

  .آورد بخش خصوصی ساخته است در عرضۀ مسکن، بازار مسکن را میدان هم

هاي مسکونی اثرگذار بر نابرابري  کار گرفتن روش کار تعیین شده سیاست با به

این چهار گروه بازنمون چهار دورة . ایی در شهر تهران به چهار گروه تقسیم شدندفض

هاي  یعنی سال(زمانی هستند که به تفکیک در دو دورة زمانی کالن، دورة نخست 

، ردیابی، معرفی و تشریح )1396تا  1357هاي  یعنی سال(، و دورة دوم )1357تا  1330

است که  شده ها در نظر گرفته ر میانۀ این دورهرخدادي د 1357انقالب سال . اند شده

در هر دوره الگوي چیرة . گذاري مسکونی اثرگذار بود شدت بر سیاست ها به براي سال

بندي  هاي اصلی دسته عنوان تم گذاري و وضعیت ساختار مسکونی شهر تهران به سیاست

در تشریح . استدهندة ویژگی چیرة آن دوره  ها نشان اند و نام هر یک از دوره شده

گذاري در آن  هاي عمومی سیاست گذاري مسکونی در هر دوره ابتدا ویژگی سیاست

گذاري آن  هاي جزئی سیاست چیره در دگرگونی) هاي فَرهشت(هاي  دوره، سپس تم

گذاري در آن دوره با مقایسه  در نهایت شیوة سیاست. دوره معرفی و تشریح شده است

  .بندي شده است و جمع گانه، تحلیل با معیارهاي هشت
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پیش : گذاري شناسایی وضعیت ساختار مسکونی شهر تهران و تغییرات سیاست

  1357از سال 

ریزي براي رویارویی با نابرابري فضایی در ساختار مسکونی شهرها در ایران  برنامه

گیري مشکل ناشی از تغییرات اقتصادي و اجتماعی در سطح  و با شکل 1330از دهۀ 

، دو دورة مهم که نشان از تغییر نسبی در رویکرد 1357تا پیش از سال . مدملی پدید آ

دورة نخست از ابتدا . شناسایی است گشودن مشکل بخشی و فضایی مسکن دارد، قابل

گیري براي رویارویی با مشکل مسکن و با نابرابري  که تصمیم 1340تا اواخر دهۀ 

شد؛ و دورة دوم  تصادي انجام میصورت بخشی و با رویکردي اق ساختار مسکونی، به

که رویکردهاي فضایی و در نظر گرفتن ابعاد  1357تا سال  1340از اواخر دهۀ 

  .گیري بود اجتماعی و مکانی در حال شکل

  

اقتصادي  -هاي اجتماعی گذاري بخشی مسکن براي گروه سیاست: دورة نخست

  متوسط در شهر تهران

گذاري  ک مشکل ملی و نیز سیاستگذاري مسکونی در رویارویی با ی سیاست

مسکونی براي شهر تهران و رویارویی با نابرابري فضایی در این شهر براي مراجع 

هاي ملی به شکل محدود به  ها و سیاست مطرح نبود و در برنامه 1330محلی، تا دهۀ 

در . بود هاي شهري، پرداخته شده گذاري مسکن، و بیشتر به تأمین زیرساخت سیاست

صورت  گذاري مسکن و به ترین سند سیاست هاي عمران ملی مهم ره برنامهاین دو

به  چارچوبهاي اقتصادي مسکن بودند و در همین  بر جنبه تأکیدبخشی و با 

هاي مسکونی شهر  رویارویی با مشکل مسکن و نیز با مشکل نابرابري فضایی در ناحیه

: 1390زادگان و کردي،  هدي؛ عبدي، م79: 1389قنبري و ظاهري، (تهران پرداخته شد 

275-273.(  
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گذاري مسکونی در شهر تهران در  دگرگونی سیاست) فَرهشتی(با تحلیل تماتیک 

گذاري اثرگذار بر نابرابري فضایی شناسایی شده که  دورة نخست، چند الگوي سیاست

  :گیرند اصلی جاي می) فَرهشت(در سه تم 

زي بخشی براي رویارویی با ری گیري ساختار سازمانی و برنامه شکل -نخست

نخستین سیاست روند کاري اثرگذار در رویارویی با مشکل دسترسی به : چالش مسکن

که  1334مسکن، ایجاد یک نهاد سازمانی بود یعنی تأسیس بانک ساختمانی در سال 

هاي دولتی و ساخت ساختمان مسکونی را در  وظیفۀ تملک زمین، ساماندهی زمین

» بانک ساختمانی«، 1339بر اساس قانون تملک اراضی سال . تدستور کار خود، داش

به قسمتی از سازوکار اداري دولت » سازمان مسکن«شکل سازمانی یافت و با نام 

هاي بیرون از محدودة قانونی شهر اقدام به ساخت  شد که بیشتر با تملک زمین تبدیل

-19: 1390دي و دیگران، عب(کرد  ، می»قیمت ارزان«و » سازمانی«، »عادي«انواع مسکن 

ریزي بخشی مسکن در برنامۀ نخست  برنامه). 447: 16فصل : 1347؛ سازمان برنامه، 18

و دوم عمرانی به هیچ وجه موضوعیت نداشت و از برنامۀ سوم عمرانی در دستور کار 

هاي برنامه،  در آن برنامه تعداد واحدهاي مسکونی مورد نیاز براي سال. قرار گرفت

هیالت بانکی الزم، میزانی که دولت باید مستقیم به ساخت آن مبادرت ورزد میزان تس

و همچنین ) قیمت دربرگیرندة مسکن عادي، مسکن سازمانی و مسکن ارزان(

این شیوة چیرة . وساز، ارائه شد کنندة ساخت اي از ضوابط تشویقی و تسهیل مجموعه

. بوده استهم 1357از سال ها و نیز پس  ریزي براي مسکن در دیگر برنامه برنامه

آن نوع از مسکن بود که توسط واگذاري وام از سوي دولت در » مسکن عادي«

داد؛  هاي دولت را تشکیل می گرفت و بیشترین سهم فعالیت بازار قرار می چارچوب

تعاونی نیز در اختیار کارکنان دولت و حکومت قرارداشت و مسکن  -مسکن سازمانی

 -هاي اجتماعی بسیار اندکی بود که به شکل رایگان به گروه قیمت نیز تعداد ارزان

نیز  1339تصویب قانون تملک اراضی در سال . یافت اقتصادي فرودست اختصاص می
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هاي  گیرد که به دولت اختیار داد زمین قرار می) فَرهشت(تم همین چارچوبدر 

یان، ؛ سجاد399-400: 1374مطهري، (مناسب براي ساخت مسکن را تملک کند 

  ).20-25: 1390؛ عبدي و دیگران، 422: 1380

  

 -هاي اجتماعی گذاري بخشی مسکن براي گروه گیري سیاست شکل -دوم

هاي  هاي بخشی مسکن، گروه در این دوره گروه هدف بیشتر سیاست: اقتصادي متوسط

ها و اقداماتی  اقتصادي متوسط و حتی فرادست شهر تهران بودند و سیاست -اجتماعی

هاي مختلف شهر  ها به مسکن را در ناحیه ي شدند که امکان دستیابی این گروهپیگیر

بخش عمومی ساخت پراکندة واحدهاي مسکونی سازمانی براي . کرد تهران آسان می

اقتصادي متوسط و سرمایۀ انسانی -هاي اجتماعی کارکنان بخش عمومی که از گروه

هاي جدیدي در شهر  ر داد و محلهتوسعۀ کشور در آن دوره بودند، در دستور کار قرا

آباد و  همانند احداث محله نارمک، کوي کاالد نارمک، یوسف(تهران شکل گرفت 

و تعداد اندکی واحدهاي ). 18-19: 1390بنگرید به عبدي و دیگران، . موارد مشابه

از جمله اقدامات بخش عمومی براي ایجاد . شد قیمت در آن دوره ساخته مسکونی ارزان

سازي در شهر تهران بود که دولت  هاي متوسط و فرادست، بلندمرتبه روهمسکن گ

ها را نیز تهیه و تصویب کرد گونه فعالیت هاي پشتیبان این قانون
1

و در عمل منجر به  

اقتصادي فرودست به نفع  -هاي اجتماعی هاي سکونت گروه گري ناحیه دولتمندانه

اقتصادي فرادست شد -هاي اجتماعی گروه
2

؛ جهان اقتصاد، 23: 1383دزاده، مجته(

وساز در حریم شهر و همچنین فروش  تملک زمین و ساخت). 1390؛ جلیلی، 1395

                                                     

هـاي مسـتقیم در    قـانون مالیـات   100و تصویب ماده  1343ها در سال  تصویب قانون تملک آپارتمانهمچون -1

هـاي خـارجی در ایـن     ها و نیز افزایش سرمایه گذاري شـرکت  رتبهخصوص معافیت مالیاتی براي سازندگان بلندم

  ).1390جلیلی، (زمینه 

اقتصـادي فرادسـت و متوسـط و انتقـال      -هـاي اجتمـاعی   آباد براي گروه هاي بهجت همچون ساخت آپارتمان-2

  )1390جلیلی، (اقتصادي فرودست آن ناحیه به کوي نهم آبان  -هاي اجتماعی گروه
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هاي شهري،  هاي بخش عمومی در داخل محدودة قانونی شهر، در نبود سیاست زمین

گري و سوداگري زمین و مسکن توسط بخش عمومی و به شکل  موجب شد تا دولتمندانه

شهر تهران از شمال و جنوب گسترش یافت و از غرب به . قانونی تشدید شود

) خودرو ویژه کارخانۀ ایران به(هاي صنعتی  هاي پیرامون فرودگاه مهرآباد و ناحیه سکونتگاه

 422: 1380؛ سجادیان، 24: 1383؛ مجتهدزاده، 82- 79: 1389قنبري و ظاهري، (شد  متصل

  ).32: 1390عبدي و دیگران،  ؛1390؛ جلیلی، 90- 91: 1388؛ ماجدي، 409- 411و 

  

ریزي مسکونی و افزایش  هاي فرودست در برنامه گرفتن گروه نادیده -سوم

اقتصادي فرودست در این  -هاي اجتماعی براي تأمین مسکن گروه: سکونت غیررسمی

هرچند که در برنامۀ عمرانی سوم، تأمین مسکن . دوره چندان اقدامی صورت نپذیرفت

ها وظیفۀ  ر دستور کار قرار گرفت و همچنین در قانون شهرداريها د براي این گروه

 -هاي اجتماعی گذاري براي ساخت واحدهاي مسکونی ارزان براي گروه سیاست

، اما چالش دسترسی )55ماده  21در بند (ها محول شد  اقتصادي فرودست به شهرداري

موجب گسترش اقتصادي فرودست شدیدتر بود و  -هاي اجتماعی به مسکن براي گروه

با چیرگی بازار آزاد در . هاي غیررسمی در شهر تهران و محیط پیرامون آن شد سکونتگاه

این وضعیت نابرابر تا پایان بخش مسکن و دخالت کم حکومت در کنترل بازار مسکن،

؛ عبدي، 79: 1389قنبري و ظاهري، (یافت  ادامه 1340این دوره یعنی اواسط دهۀ 

  ).273-275و  18-19: 1390زادگان و کردي،  مهدي

  

  گذاري فضایی مسکونی در شهر تهران سیاست: دورة دوم

گذاري مسکونی جنبۀ فضایی و یکپارچگی بیشتري از دورة  در دورة دوم، سیاست

هاي عمرانی به ابعاد دیگر فضاي مسکونی توجه نشان سو برنامه از یک. پیش پیدا کرد

با این حال . ع محلی گسترش یافتگذاري مراج دادند و از سوي دیگر سیاست 
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هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در  گذاري و نیز گسترش مشکل هاي سیاست کوتاهی

تمهیدات دولت در . سطح ملی موجب گستردگی نابرابري فضایی در شهر تهران شد

  :اصلی در این مقاله ردیابی شدند) فرهشت(این دوره در چندتم 

: نی براي رویارویی فضایی با چالش مسکنگیري ساختار سازما شکل -نخست

ویژه مسکن،  هاي شهري و به سازي رویکرد فضایی در رویارویی با مشکل براي پیاده

این تغییرات . گرفت تمهیداتی روند کاري دربرارندة تغییرات گستردة سازمانی، انجام

سئول عنوان نهاد م دربرگیرندة تبدیل سازمان مسکن به وزارت آبادانی و مسکن به

گیري سازمان نوسازي شهر تهران در  گذاري فضایی در درون دولت و شکل سیاست

ساخت مسکن . براي رسیدگی به مشکل فرسودگی شهري در تهران بود 1345سال 

هاي مسکونی و خدمات وابسته  ساخت ساختمان چارچوبخانه در  توسط این وزارت

هاي شهري  مه یافت و به برنامهادا) یعنی خدمات آموزشی، درمانی و بهداشتی(به آن 

گیري ابتدایی نوعی رویکرد فضایی و یکپارچه  هویت حقوقی بخشید که نشان از شکل

ریزي مسکونی، دارد برنامه
1
.  

گذاري  هاي سیاست در شهر تهران، کوشش: هاي شهري تهیۀ برنامه -دوم

خستین برنامۀ راستا با رویکرد فضایی در دورة دوم چون تهیۀ ن وبیش هم اي کم گسترده

، تهیۀ نخستین برنامۀ پنج سالۀ شهرداري تهران )1347طرح جامع (شهري براي تهران 

سازمان برنامه، (» طرح جامع تهران«برنامۀ شهري تهران با عنوان . شکل گرفت 1347

براي کنترل گسترش شهر تهران و سوداگري زمین ) 479: ، جلد دوم، فصل سوم1347

لت نبود سازوکارهاي قانونی تفکیک و کنترل زمین شهري است، شد به ع می که پنداشته

ریزي مسکونی در شهر تهران در دستور کار خود، نخستین  ندادن برنامهبا وجود قرار

اي  هاي گسترده بررسی) یا چندبعدي(وبیش به شکل فضایی  اي است که کم برنامه

                                                     

 12402، 1351از آغاز به کار وزارتخانه تا شش ماهـۀ نخسـت سـال    . 1351آبادانی و مسکن،  وزارت: نک به -1

  .هاي عمرانی این وزارتخانه در سراسر کشور ساخته شد از کل هزینه 4/16%خانه دربرگیرنده معادل 
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بدون پرداختن رسمی به هاي کارکردي مسکونی در شهر تهران انجام و  دربارة ناحیه

  .مرحلۀ تجویز برنامه، راهکارهایی کلی براي حضور و دخالت دولت ارائه داده است

هاي  گذاري مسکونی در برنامه اختیار رویکرد فضایی در سیاست -سوم

ریزي شهري براي نخستین بار در برنامۀ پنجم عمرانی مورد نظر  برنامه: عمرانی

سو سیاست واگذاري زمین با قیمت کم و  کونی از یکریزي مس قرارگرفت و در برنامه

عنوان مکان مناسبی براي  هاي فرسودة شهري به از سوي دیگر استفاده از ظرفیت ناحیه

لیالز، (تأمین مسکن شناسایی و بازنوسازي آنها با این هدف در دستور کار قرارگرفت 

  ).38: 1390؛ عبدي و دیگران، 312: 1392

روزرسانی  با به: ریزي مسکونی ها براي برنامه ر شهرداريافزایش اختیا -چهارم

هاي  هاي ناحیه گذاري شهرداري در رسیدگی به مشکل ها، نقش سیاست قانون شهرداري

بر رسیدگی به مشکل فرسودگی در  تأکیدویژه با  تر شد به مسکونی شهرها برجسته

بر . را داشتچارچوب سازمان نوسازي که امکان تملک، ساخت و واگذاري امالك 

 )55ماده  10با استفاده از بند (توانستند  ها می ها، شهرداري اساس تغییر قانون شهرداري

ها همگی  دربارة کمک به خیریه 79دربارة امکان واگذاري امالك و همچنین تبصره ماده 

 4بر اساس ماده (شهر و یا وزارت کشور و هیئت دولت ) شورا(با نظارت انجمن 

اقتصادي فرودست، را در  -هاي اجتماعی تأمین مسکن گروه) ها ی شهردارينامه مال آیین

  .دستور کار خود قراردهند

برنامۀ : هاي فرودست ها براي تقاضاي فزایندة گروه ناکافی بودن سیاست -پنجم

ویژه  یافتۀ نابرابري فضایی و به براي رویارویی با مشکل تدوام) 1347(چهارم عمرانی 

گسترش یافته بود، افزایش گستردة تسهیالت  1340در دهۀ سکونت غیررسمی که 

که سهم دولت در تأمین مسکن در زمان اجراي این طوري بانکی را پیشنهاد داد؛ به

بیشترین بوده است ) 1396(برنامه تا برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

به این دلیل که فقط مسکن با این حال، ). 1395؛ جهان اقتصاد، 23: 1383مجتهدزاده، (

همچون کوي (بود  به شکل تعاونی در اختیار کارکنان بخش عمومی قرار گرفته
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و تعداد بسیار اندکی از مسکن رایگان یا ) آباد، پیکانشهر آباد، کوي کن، کوي نازيفرح

که آن هم  -بود  اقتصادي فرودست واگذار شده -هاي اجتماعی قیمت به گروه ارزان

هاي رویارویی با  در عمل همه سیاست -دیدگان بالهاي طبیعی  به آسیب محدود بود

این در شرایطی بود که تمرکزگرایی . هاي بخش مسکن به بازار آزاد واگذارشد چالش

فضاي اشتغال در پایتخت، سبب افزایش مهاجرت به شهر تهران شده بود و همۀ این 

جمعیت به مسکن باشند و مشکل ها نتوانستند پاسخگوي تقاضاي فزایندة این  سیاست

حتی تأمین مسکن از . اقتصادي فرودست را بگشایند -هاي اجتماعی مسکن براي گروه

هاي مسکونی و واگذاري آنها به  ها و مجموعه راه الزام صنایع به ساخت شهرك

؛ عبدي، 80-82: 1389؛ قنبري و ظاهري، )Farahani, 2013(کارگران کافی نبودند 

  ).20-29: 1390؛ عبدي و دیگران، 18-26و  276-279: 1390دگان و کردي، زامهدي

: هاي شهري هاي غیررسمی موجود در برنامه نادیده گرفتن سکونتگاه - ششم

وساز و محدودشدن مرز شهر، به  هاي فضایی و کنترل بیشتر ساخت پدیدآمدن برنامه

اقتصادي فرودست به آن -هاي اجتماعی افزایش قیمت مسکن و دستیابی دشوارتر گروه

هاي سیاسی برنامۀ شهري تهران موجب شد تا مشکل افزایش  سوگیري. منجرشد

سازمان برنامه، (نشود  هاي غیررسمی در تهران در این سند به رسمیت شناخته سکونتگاه

مورد سکونتگاه  428، 1350که در سال  در حالی) 23: ، جلد دوم، فصل سوم1347

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه (است داشته غیررسمی در تهران وجود

حتی آن برنامه با ). 28: 1363ریزي شهر تهران،  تهران به نقل از دفتر مطالعات و برنامه

هاي  مطرح کردن این فرض که در آینده کل جمعیت تهران از نظر اقتصادي در گروه

حدود کمینۀ سطح تفکیک گیرند، موجب شد تا  اقتصادي متوسط قرار می -اجتماعی

هایی در  چنین کاستی. مسکونی بسیار بیشتر از توان بسیاري از مردم در نظر گرفته شود

اقتصادي فرودست براي تأمین  -هاي اجتماعی گذاري موجب شد تا گروه سیاست

؛ 381: 1374مجتهدزاده، (هاي غیررسمی روي بیاورند  مسکن خود به سکونتگاه

  ). 1385اطهاري، 
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هاي غیررسمی و فرسودگی  ن برنامۀ پنج سالۀ شهرداري تهران، سکونتگاهنخستی

عنوان یکی از  را به 1346در سال » گودنشینی«ویژه به شکل  شهري در مرکز شهر و به

ها و  داد و تخریب و نوسازي آن محلههاي شهر تهران در دستور کار خود قرار مشکل

افراد را براي انجام توسط سازمان قیمت به همان  واگذاري مسکن با اجاره ارزان

ها وجود  هرچند که تا حدود پانزده سال بعد آن محله(نوسازي شهر تهران پیشنهاد داد 

ها بعد مشکل فرسودگی شهري و سکونت غیررسمی پیراشهري، بیشتر  داشتند و تا دهه

ت ؛ دفتر مطالعا64-65: 1346ریزي شهرداري تهران،  دفتر طرح و برنامه) (شدت یافت

افزایش متوسط مساحت واحدهاي مسکونی از سال ). 1363ریزي شهر تهران،  و برنامه

به دو برابر، موجب دشواري بیشتر در دسترسی به مسکن براي  1355تا سال  1351

  . اقتصادي فرودست شد -هاي اجتماعی گروه

هاي  هایی به نفع گروه نشینی قانون در این شرایط، براي کنترل وضعیت اجاره

که بر اساس آن صدور احکام تخلیۀ واحدهاي استیجاري کنار (نشین اصالح شد  ارهاج

افزایش سهم زمین از ). گذاشته شد و عوارض واحدهاي مسکونی خالی افزایش یافت

در سال ) درصد به باالترین حد خود تا این زمان 55یعنی با اختصاص (قیمت مسکن 

وجب افزایش بیکاري و فقر در شهر ، م1356و در پی آن رکود مسکن در سال  1355

تا دو سال (گذاري براي کنترل سوداگري زمین  تداوم روال پراکندة سیاست. تهران شد

اقتصادي  -هاي اجتماعی به کاهش کیفیت مسکن براي گروه) 1357منتهی به سال 

: 1388؛ ماجدي، 439-451: 1392لیالز، (فرودست و افزایش نابرابري آنها انجامید 

  ).42-46: 1390؛ عبدي و دیگران، 421: 1380سجادیان،  ؛91-90

حکومت با تصویب چند قانون در مورد : سوداگري مسکن توسط دولت - هفتم

شدة دولتی زمین و فضاهاي ساخته
1

و ثبت زمین بایر 
2

هاي  شدت خود به فعالیت به 

                                                     
خالصجات  انحالل بنگاه«و » 1347هاي دولتی مصوب  اجازة واگذاري و فروش اراضی و ساختمان«هاي  قانون-1

.»1346مصوب 

.1355ثبت اراضی موات به نام دولت در سال -2
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 کنترل 1ساختمانی مشغول شد و سوداگري مسکن را تشدید کرد و قوانینی را براي

کرد که به اجرا نرسید و اثرگذار نبود و ادامۀ این روند در دو سال منتهی  سوداگري وضع

؛ ماجدي، 439-451: 1392لیالز، (چالش مسکن را شدت بخشید  1357به انقالب سال 

  ).42-46: 1390؛ عبدي و دیگران، 421: 1380؛ سجادیان، 91-90: 1388

گذاري پـس   تغییرات سیاست شناسایی وضعیت ساختار مسکونی شهر تهران و

  1357از سال 

ویژه نیازمندان در قانون  و پشتیبانی از آن براي همۀ مردم به» دسترسی به مسکن«

 12، بند 22و همینطور در اصل  31اساسی جمهوري اسالمی ایران آشکارا در اصل 

برخالف قانون مشروطه (، از حقوق مردم شناخته شده 43اصل سوم و بند نخست اصل 

و تأمین و پشتیبانی از آن به ) اي به این موضوع نداشت تبر تا پیش از انقالب که اشارهمع

گذاري مسکن و  بر همین اساس، سیاست. عهدة حکومت گذاشته شده است

اي  عنوان وظیفه هاي پس از انقالب به گذاري مسکونی نیز در تمام دوره سیاست

دو . شوند ن پاسخگو شمرده میهاي مختلف دربارة آ حکومتی شناسایی شده و دولت

شناسایی است یکی  قابل 1357گذاري مسکن پس از سال  دورة متمایز سیاست

که در آن تالش براي کنترل ساخت مسکن در شهر تهران » گذاري غیریکپارچه سیاست«

گرفته در اثر انقالب و جنگ هشت ساله است و دوم  در دوران هرج و مرج شکل

س از برقراري آرامش نسبی سیاسی و اقتصادي در جامعه و پ» گذاري بازارسو سیاست«

  .سیاسی بازارسو-گرایش بیشتر به سوي اقتصاد

  هاي فرودست در شهر تهران گذاري غیریکپارچه به نفع گروه سیاست: دورة سوم

موجب شد تا در بخش مسکن و همچنین  1357شکل گرفتن انقالب در سال 

گونه سیاست رسمی تا چندي  هري، هیچگذاري ش هاي موضوعی سیاست سایر عرصه

                                                     
که معاملۀ مکرر زمین را ممنوع و نقل و انتقال آن را مستلزم احداث سـاختمان و  » نحوة معامالت زمین«قانون -1

.نمود ایجاد بنا می
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هاي ملی و شهري موجود، متعلق به رژیم قبلی و برخالف  برنامه. نشود پس از آن ارائه

داران و مسئوالن دانسته شدند و وقوع  نشینان و به نفع زمین ویژه حاشیه منافع عمومی به

اجتماعی  -اديزنندة هرگونه توازن در سیستم اقتص انقالب نیز به مثابۀ عامل برهم

جامعه و در پی آن جنگ با کارکرد مشابه، هر دو سبب کاهش نظارت و کنترل بر شهر 

هاي رسمی ارائه شده پس از آن نیز در  سیاست). 405-406: 1374مطهري، (شدند 

هاي فرودست و ایجاد  واقع واکنشی به این شرایط بودند و تأمین مسکن براي گروه

که البته به ) 141: 1398قاراخانی، (تور کار قرار دادند عدالت در این عرصه را در دس

گذاري  الگوهاي چیرة سیاست.شکل غیریکپارچه و غیرسیستماتیک به اجرا درآمدند

دگرگونی ) فَرهشتی(اثرگذار بر نابرابري فضایی شهر تهران بر اساس تحلیل تماتیک 

  :ردیابی است ابلگذاري مسکونی در شهر تهران در دورة سوم به شرح زیر ق سیاست

  

هاي  در نبود سیاست: هاي غیررسمی تأمین مسکن گسترش سیاست -نخست

و آغاز فعالیت سازمان زمین شهري،  1360ویژه تا سال  رسمی در این دوره، به

. هاي غیررسمی ساختار مسکونی شهر تهران را کامًال دگرگون ساخت سیاست

دم و هم افراد تازه هاي غیررسمی به شکل گسترده هم از سوي مر سیاست

بازتوزیع منابع و . شد ومرج پس از انقالب پیگیري می یافته در فضاي هرج مسئولیت

اي بدون برنامه تبدیل شد و برخورد با زمین و مسکن  ویژه زمین و مسکن به رویه به

اي غیرمبتنی بر قوانین و مقررات در حدي گسترده و وراي مرزهاي شهر  شهري به رویه

ویژه شهر تهران و  و موجب مهاجرت گسترده به شهرهاي بزرگ و بهگرفت  صورت

ها  اگرچه سکونت غیررسمی در تمام دوره. نشدة این شهر شدریزي گسترش برنامه

 -یهاي اجتماع عنوان نوعی از سیاست غیررسمی دستیابی به مسکن از سوي گروه به

سترش شدید و با اقتصادي فرودست پیگیري شد، اما شرایط خاص این دوره سبب گ

هاي جدید آن شد تا جایی که دولت با ارائه و تثبیت خدمات به این پدیده کمک  شکل
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اقتصادي  -هاي اجتماعی گذاري غیررسمی که از سوي گروه به این ترتیب سیاست. کرد

آمیز بود و  فرودست و براي دستیابی به مسکن شکل گرفته بود براي برخی موفقیت

و  141-155: 1391بیات، (به دستیابی به مسکن منجر شود براي بسیاري نتوانست 

  ).140: 1398؛ قاراخانی، 279: 1390؛ عبدي و دیگران، 200-184

  

 - هاي اجتماعی گیري ساختار سازمانی براي تأمین مسکن گروه شکل -دوم

 - هاي اجتماعی ومرج در دسترسی به مسکن براي گروه با هرج: اقتصادي فرودست

هاي ناشی از آن، حکومت مداخله در این عرصه را در و مشکلاقتصادي فرودست 

هاي  ویژه گروه به شکل خاص تأمین مسکن براي مردم و به. دستور کار قرار داد

براي دستیابی به این هدف دو سازمان شکل . فرودست در قانون اساسی قرار گرفت

درآمد و  هاي کم روه؛ با هدف تأمین مسکن براي گ»بنیاد مسکن انقالب اسالمی«: گرفتند

در بستر سازمانی وزارت مسکن و شهرسازي با هدف واگذاري » سازمان زمین شهري«

؛ عبدي و 66: 1389شمس و پالیزبان، (زمین دولتی براي کنترل قیمت زمین و مسکن 

  ).279-280: 1390دیگران، 

  

شدت بحران مسکن سبب : گذاري اجتماعی غیریکپارچه و بخشی سیاست -سوم

گذاري فوري نماید که نتیجۀ آن حضور حکومت  حکومت اقدام به سیاست شد تا

در تأمین ) هاي حکومتی مسئول غیردولتی دربردارندة دولت و سایر سازمان(مرکزي 

دولت براي حل مشکل گودنشینی جنوب . مسکن اما به شکل غیریکپارچه و بخشی بود

اي براي تخریب و ساخت  جهطور خاص به شهرداري تهران بود شهر تهران در ابتدا به

سازوکار مشارکتی نیز به همین ). 1362هیئت وزیران، (مسکن رایگان اختصاص داد 

ایجادشد تا دولت اقدام به خرید امالك » شورایعالی اسکان گودنشینان«منظور با عنوان 

 ها براي تأمین مسکن خود وارد سازوکار بازار آنها نماید، اما در عمل ساکنان این ناحیه
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آزاد شدند که با توجه به این حقیقت که دستیابی به مسکن از توان آنها خارج بود، 

گیري  هاي نوسازي، موجب شکل ها و اقدام توان به این نتیجه رسید که سیاست می

اقتصادي  -هاي اجتماعی شدن گروه هاي غیررسمی جدید و راندههرچه بیشتر سکونتگاه

ریزي  دفتر مطالعات و برنامه(مسکنی آنها شد  یفرودست از درون شهر و بدمسکنی و ب

  ). 169-175: 1391؛ بیات، 73-74: 1363شهر تهران، 

هایی که امکان تأمین زمین براي ساخت مسکن اجتماعی با این هدف قانون
1

و  

همچنین جلوگیري از سوداگري مسکن
2

با تصرف . آوردند، تصویب شدند را فراهم می 

ترین مالک  هاي بایر شهري، به این ترتیب دولت بزرگ نو به تملک خود درآوردن زمی

با این حال ضعف تعریف حقوق مالکیت خصوصی و عمومی و . زمین شهري شد

یافته از دوران انقالب موجب شد بسیاري از حقوق فردي مالکیت از  ومرج ادامه هرج

رود اقتصادي فرودست با این توجیه از بین ب -هاي اجتماعی سوي دولت و یا توده

نامۀ لغو مالکیت اراضی موات شهري  قانون و آیین). گیري محلۀ فرحزاد همچون شکل(

هاي موات که معموالً در اختیار مالکان بزرگ بود و  ملی کردن زمین 1358در سال 

ها به نیازمندان را با پیمودن سازوکاري براي شناسایی نیازمندان در  واگذاري این زمین

هاي موات را به درستی از  این قانون زمین. رسازي قرار داداختیار وزارت مسکن و شه

داد که افراد با آباد کردن زمین حق  کرد و این اجازه را می هاي بایر تفکیک نمی زمین

براي  1361سبب اصالح قانون در سال  یادشدهمشکالت . استفاده از آن را داشته باشد

: 1389؛ شمس و پالیزبان، 78-86: 1388؛ کامروا، 151: 1374ماجدي، (سال شد  5

؛ 39: 1391؛ پورمحمدي، صدرموسوي و عابدینی، 415: 1380؛ سجادیان، 66-65

  ). 140: 1398قاراخانی، 

                                                     
.1358نامۀ لغو مالکیت اراضی موات شهري در سال  قانون و آیینبر اساس  -1

که در چارچوب آن خرید و فـروش مسـکن بـا کسـب اجـازه از       1360قانون نحوة معامالت مسکن در سال -2

.شد سوي وزارت مسکن ممکن می
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هاي مسکن اجتماعی در این دوره به این ترتیب است که  ناکارآمدي سیاست

هاي آغازین دورة سوم،  سیاست حکومت در واگذاري گستردة زمین و مسکن در سال

مدت کنترل شده و بسیار کاهش  شد تا قیمت مسکن در شهر تهران در کوتاهموجب 

توسط وزارت مسکن بیش از  1359و  1358شده در دو سال میزان زمین واگذار. یابد

هزار قطعه بوده است و اگرچه از سرعت تقاضا براي مسکن بسیار کمتر بود، با پانصد

اعث کاهش چهل درصدي قیمت مسکن مدت در این دورة دو ساله ب این حال در کوتاه

اما در بلندمدت این وضعیت ادامه نیافت و بهاي مسکن افزایش پیدا کرد و بر . شد

 1359که در سال طوري شد به هاي غیررسمی تهران افزوده تعداد و حجم سکونتگاه

اند و نقاط بسیاري در پیرامون تهران به شکل  نفر در تهران گودنشین بوده 46210تعداد 

و  68: 1363ریزي شهر تهران،  دفتر مطالعات و برنامه(سکان غیررسمی گسترش یافتند ا

هاي مسکن اجتماعی ناشی از فرآیند پیچیده و در نتیجه  ناکارآمدي سیاست). 34

هاي اقتصادي و اجتماعی متقاضیان مسکن،  توجهی به ویژگیبودن واگذاري، بی طوالنی

ریزي و طراحی نامناسب،  هاي عرضۀ زمین، برنامهپرهزینه بودن، نامناسب بودن ناحیه

هاي دور  هاي کافی براي شناسایی نیازمندان و همچنین استفاده از زمین نبود پایگاه داده

  . دادن مردم نیازمند به مسکن، بود از مرکز شهر براي جاي

هاي غیررسمی جنوب  ویژه سکونتگاه هاي فرسوده و به هاي نوسازي ناحیه برنامه

اقتصادي فرودست را  -هاي اجتماعی فقط مشکل مسکن گروه هران نیز نهشهر ت

هاي پیرامونی آن شدند  شدن آنها از درون شهر به ناحیه نگشودند، بلکه موجب رانده

؛ 167-171: 1393؛ گوران، 34و  68: 1363ریزي شهر تهران،  دفتر مطالعات و برنامه(

برخالف برنامه، از مجموعه همچنین وزارت مسکن و شهرسازي ). 1374ماجدي، 

درصد مسکن ساخته  70ساخته بود،  61مسکنی که براي اسکان غیررسمی در سال 

هاي ساخته شده نیز بسیار ناشده را به شکل سازمانی واگذار کرد و بسیاري از ساختم

). 34و  68: 1363ریزي شهر تهران،  دفتر مطالعات و برنامه(کیفیت ساخته شدند  بی

با توجه به (اي چون گسترش سطح شهر بیشتر از ظرفیت  ریزي نشده رنامههاي ب زمینه
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و ساخت واحدهاي مسکونی بدون توجه به نیاز ) عوامل جمعیتی؛ اقتصادي و جز آن

اقتصادي مختلف و نیز بدون توجه به خدمات رفاهی وابسته به -هاي اجتماعی گروه

اطهاري، (هاي جدید  حیهمسکن، به نابرابري در دسترسی به خدمات مسکونی در نا

  .و نابرابري فضایی هرچه بیشتر، انجامید) 63: 1389

  

: ریزي فضایی هاي بخشی با برنامه بازشناسایی بایستگی تلفیق سیاست -چهارم

شدند وپاگیر تلقی می ها دست هاي فضایی شهر تا مدت ها و سیاست اگرچه برنامه
1

، اما 

 ،یراستاندارد موجب شد تا با گذشت زمانهاي ز گیري محله ها و شکل ایجاد ساختمان

ها و وزارت مسکن و  بار دیگر مباحث فضایی و نقش شهرداري 1360از آغاز دهۀ 

شد عنوان متولی این موضوع به رسمیت شناخته شهرسازي به
2

هاي شهري با تغییر  برنامه. 

اقتصادي  -هاي اجتماعی رسانی به گروه شرح خدمات و با هدف ارتقاء خدمات

هاي غیررسمی جدید که به خدمات  دست حاشیۀ شهر تهران و همچنین سکونتگاهفرو

؛ 66: 1389شمس و پالیزبان، (گرفت شهري تهران وابسته بودند در دستور کار قرار

هرچند که شدت مشکل در ). 1360؛ مجلس شورا، 280: 1390عبدي و دیگران، 

دي فرودست شهر تهران اقتصا -هاي اجتماعی هاي مسکونی محل سکونت گروه ناحیه

ها و طبقۀ متوسط شهري به  و کمبود مسکن براي این گروه) و همینطور سایر شهرها(

هاي احتمالی، به شکل بخشی در آن  براي کنترل بحراناي بود که حکومت اندازه

این کشمکش . شد هاي فضایی و یکپارچه می کرد و مانع از رشد سیاست مداخله می

                                                     
) 1358شـوراي انقـالب،   (براي نمونه بنگرید به الیحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پـایین  -1

وپاگیر دانسته شده و خواهان کنار گذاشـتن آن   دست) طرح جامع(هاي شهري  هاي برنامه که در آن قانون، سیاست

  .در آن مورد خاص بوده است

نویس قبل و قانون تعـویض اراضـی سیاهدشـتک مصـوب      براي نمونه بنگرید به تغییر قانون اشاره شده در پی-2

ضایی از طرف شهرداري و الزام به پیروي از استانداردهاي ف) 1360مجلس شورا، (شوراي انقالب به اراضی دیگر 

همچنین شهرداري تهران اقدام به تهیۀ برنامۀ پنج ساله نمود که هـر دو نشـان   . و وزارت مسکن و شهرسازي وقت

  .گذاري فضایی بود گیري نگاه فضایی و قدرت یافتن نهادهاي با وظیفۀ سیاست از شکل



  

  

  

  
107...     سرمایه شغلی و تعهد به کار     

ریزي مسکونی در این دوره و دورة بعد  رویکرد بخشی در برنامهمیان رویکرد فضایی و 

  . وجود داشته است

هاي بیرون شهر و ایجاد  سازي زمین با جایگزینی سیاست واگذاري زمین با آماده

که در آن دولت خدمات و  -) 1364در سال (ها  شهرهاي جدید و شهرك

ها  کرد و به تعاونی آماده می ها هاي شهري را براي ایجاد مسکن توسط تعاونی زیرساخت

این در . یافت گسترش شهرها شدت -کرد  و یا متقاضیان بخش خصوصی واگذار می

اقتصادي فرودست نیز کمتر از چنین فضاهایی  -هاي اجتماعی حالی بود که گروه

توانستند نه به شکل فردي و نه تعاونی  شدند زیرا در شهرهاي بزرگ نمی مند می بهره

آن اقدام کنند و سکونت در شهرهاي جدید که فاصلۀ زیادي با شهر تهران  گرفتنبراي 

؛ 232: 1385اطهاري، (کرد  هاي کار و اشتغال دور می داشتند آنها را از فضاها و فرصت

در نتیجه کمتر از ده درصد ) 83: 1389؛ قنبري و ظاهري، 168-169: 1393گوران، 

اند  درآمد بوده هاي کم سازي زمین، گروهافراد استفاده کننده از این خدمات آماده

  ).132: 1382یزدانی، (

  

  گذاري بازارسو در شهر تهران سیاست: دورة چهارم

با پایان جنگ و ایجاد امنیت در شهرها و تغییر دولت، از مداخلۀ حکومت در 

این . هاي بازارسو در دستور کار قرارگرفت بیشتر خدمات رفاهی کاسته و سیاست

عنوان پیشران ایجاد رونق اقتصادي در کشور پس از جنگ در نظر  ن بهرویکرد، مسک

بر جنبۀ اقتصادي،  تأکیداي بخشی و با  گذاري مسکن را به رویه بود و سیاست گرفته

هایی را براي پشتیبانی از بخش خصوصی در  تبدیل شد که مجموعه سیاست

هایی  در مقابل، سیاست کرد و ی آن در این دوره ارائهوساز مسکن و افزایش کم ساخت

در . ند، بسیار محدود و ناچیز شدندختشنا که حق اجتماعی مسکن را به رسمیت می

. گذاري مسکونی در دستور کار قرار گرفت دورة چهارم، رویکرد بازارسو در سیاست

  :ندا هاصلی در این مقاله ردیابی شد) فرهشت(تمهیدات دولت در این دوره در چندتم 
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ترین  گذاري بازارسو مهم سیاست :گذاري بازارسو سیاستچیرگی  -نخست

این رویکرد مداخلۀ دولت به سطح کمینۀ خود  چارچوبدر . ویژگی این دوره است

بر اساس این . شد تأکیداي مسکن بیشتر از جنبۀ اجتماعی آن  رسید و بر جنبۀ سرمایه

لت در واگذاري زمین رویکرد، در ابتداي این دوره و با پایان دورة قانونی اختیار دو

 چارچوب، دولت در )1370قانون زمین شهري در سال  9پایان دوران ده ساله ماده (

هاي شهري که در گذشته تملک  آغاز به فروش زمین) 1369(برنامۀ اول توسعه کشور 

آمده را صرف ساخت مسکن  دست بود، به قیمت روز کرد با این توجیه که درآمد به کرده

ویژه قانون  این رویکرد در برنامۀ دوم و به. کند که هرگز نشد می استیجاري دولتی

نیز پیگیري شد و در ) 1377(تشویق عرضه و احداث واحدهاي مسکونی استیجاري 

در این برنامه . بود تأکیدهاي اجتماعی پیشین، مورد  برنامۀ سوم، با حذف کمینه سیاست

هاي کلی  و دربردارندة سیاستبیشتر در زمینۀ مالی (هاي ارائه شده  هدف سیاست

ویژه  به(کردن بازار  ، فعال)تشویقی براي کاهش مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی

هاي عمومی نیز توزیع مناسبی  ارائۀ وام بانکی از سوي بانک. بود) سازان مسکن انبوه

هاي خصوصی در زمینۀ وام مسکن با  کردن بانک ها نداشت و با فعال براي این گروه

 -هاي اجتماعی ة بانکی باال، خرید و فروش مسکن به سوي آن دسته از گروهبهر

شد که افزون بر تأمین بخش قابل توجهی از هزینۀ مسکن،  اقتصادي فرادست هدایت

  . ها را نیز داشتند توانایی بازپرداخت وام

سازي مسکن توسط بخش خصوصی در شهر تهران نیز براي  همچنین انبوه

اقتصادي  -هاي اجتماعی اقتصادي فرادست شکل گرفت و نه گروه -هاي اجتماعی گروه

؛ 40: 1391؛ پورمحمدي، صدرموسوي و عابدینی، 84-88: قنبري و ظاهري(فرودست 

 1373؛ دژکام، 22-25: 1380؛ مجتهدزاده، 40- 41و  283-285: 1390عبدي و دیگران، 

؛ قاراخانی، 68: 1389بان، ؛ شمس و پالیز77: 1393بیگلو،  به نقل از شیخ 1373و مدنی، 

شدگی کنترل ناشده و افسارگسیختۀ مسکن در شهر تهران و  خصوصی). 145: 1398

شدگی آن، نشان از سهم بسیار پایین مسکن عمومی یا مسکن اجتماعی در شهر  کاالیی
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داري بر  و کنترل بسیار باالي سازوکار بازار آزاد سرمایه) درصد 4یعنی در حدود (تهران 

تم اصلی در این دوره این. ، دارد)درصد 90یعنی حدود (ر شهر تهران مسکن د

گذاري مسکونی در  ردیابی در سیاست قابل) فَرهشت(هاي  دهنده و دلیل دیگر تم شکل

  .این دوره هستند

با اختیار رویکرد بازارسو، وظیفۀ : مسکن به مثابۀ موتور محرك اقتصادي -دوم

ویژه  شدة شهري و به ادن به ایجاد فضاهاي ساختهد رونق اقتصادي کالن نیز با رونق

این الگو ناشی از شرایطی است که بیشتر . مسکن و ساختار مسکونی، پیگیري شد

که مسکن نقش اثرگذاري در هاي اقتصادي غیرفعال و یا ناکارآمد هستند در حالی بخش

در کشور داردرا اقتصاد کالن و رونق و رکود آن 
1

وساز  اختانباشت سرمایه در س. 

ویژه در شهرهاي بزرگ و شهر تهران، موجب افزایش فقر و بیکاري در  شهري و به

هاي اشتغال و درنتیجه افزایش مهاجرت به شهرهاي بزرگ و شهر تهران  سایر عرصه

؛ 281: 1390؛ عبدي و دیگران، 23: 1383؛ مجتهدزاده، 235: 1385اطهاري، (شد 

هاي  سیاست). 1369؛ مجلس شورا، 39: 1391پورمحمدي، صدرموسوي و عابدینی، 

طور آشکار مزدبگیران دائمی و کارمندان دولت را  مسکن، براي دستیابی به این هدف به

آمدند، هدف قرار دادند؛ از تأمین مسکن براي اعضاي هیئت  که از عهدة مالی آن برمی

برنامۀ پنجم  تا) 142: 1398قاراخانی، (ها در برنامۀ نخست توسعه گرفته  علمی دانشگاه

دربرگیرنده جانبازان و ائمۀ (هاي صنفی و اجتماعی خاص  و ششم توسعه که گروه

تاحدودي در تضاد با قانون ساماندهی و (و تأمین مسکن سازمانی ) جمعۀ مساجد

، را مدنظر قرار داده است و همینطور طرح اقدام ملی مسکن )حمایت از تولید مسکن

 66معادل حدود (میلیون تومانی  100اولیۀ دست کم  که عالوه برآوردة 1398در سال 

                                                     

درصد بوده است  15تا  8ع بین مسکن و خدمات آن از محصول ناخالص ملی در مجمو هسهم ارزش افزود -1

همچنین نوسانات قیمت مسکن در ایران در درجۀ نخست ناشی از افزایش ). 6: 1394خلیلی عراقی و حسنی، (

تسهیالت براي ساخت و خرید مسکن و همچنین رونق ناشی از  هتقاضا و سپس افزایش نقدینگی ناشی از ارائ

).1389؛ شمس و پالیزبان، 2: 1392پور،  ب و مصطفی؛ منجذ1389نظري و فرزانگان، (درآمد نفت است 
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دربردارنده دوازده سال پرداخت قسط ماهانه ) ماه کمینه دستمزد مصوب همان سال

دربارة شرایط این طرح (شود  برابر کمینه دستمزد در همان سال می 5/1کم معادل  دست

  ).1398رجوع شود به خبرگزاري تسنیم، 

  

گذاري مسکونی و افزایش  اي فرودست در سیاسته گرفتن گروه نادیده -سوم

هاي  رویکرد بازارسو در این دوره منجر به کنار گذاشتن گروه :سکونت غیررسمی

از ) ها توان هایی همچون روزمزدها، کارگران، بیکاران، کم دربردارندة گروه(فرودست 

یک بحران اي که نابرابري مسکونی به شکل  یعنی دقیقاً عرصه. دستیابی به مسکن شد

دربردارندة ) 1374(هاي اول و دوم توسعه کشور  برنامه این کهبا وجود . یابد بروز می

بهره به  هایی براي ایجاد مسکن استیجاري توسط دولت و ارائۀ تسهیالت کم سیاست

اقتصادي فرودست بود، اما به دلیل عدم تمایل دولت به  -هاي اجتماعی گروه

گونه سازوکار و عزم اجراي این  در تولید مسکن، هیچ گذاري و اقدام مستقیم سرمایه

هاي پشتیبان آن شکل نگرفت و در  بها و قانون ها و حتی کنترل دولت بر اجاره سیاست

اي  اقتصادي فرودست به مسکن اجاره -هاي اجتماعی نتیجه اثري بر دسترسی گروه

مسکونی  حدود سی هزار واحد 1381تا  1373از سال «در این دوره . واردنشد

درصد کارگر  20کنندگان کارمند و  درصد دریافت 40استیجاري واگذار شد که حدود 

: 1385اطهاري، (» بودند و در مجموع به کمتر از ده درصد اهداف خود دست یافت

نیز هیچ سیاست مشخصی براي ) 1379(برنامۀ سوم توسعۀ کشور ). 243و  233

نکرد و دولت سیاست عدم مداخلۀ مستقیم  اقتصادي فرودست ارائه -هاي اجتماعی گروه

؛ 235: 1385اطهاري، (گرفت  در ساختار مسکونی شهرها و شهر تهران را پی

؛ پورمحمدي، صدرموسوي و 281: 1390؛ عبدي و دیگران، 23: 1383مجتهدزاده، 

  ). 1369؛ مجلس شورا، 39: 1391عابدینی، 
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ن اجتماعی و سازمان تأمی چارچوبدر » سازي ایران خانه«دو شرکت 

، که در آغاز این دوره براي تأمین مسکن کارگران ایجاد »گذاري کارگران سرمایه«

باشد، نداشته و در  بودند، هیچ بروندادي که نشان از دستیابی به چنین اهدافی داشته شده

گذاري عمومی  در نبود سیاست). 235: 1385اطهاري، (نبود پشتیبانی الزم، منحل شدند 

شدت  هاي غیررسمی در پیرامون شهر تهران به ی، در این دوره سکونتگاهکامل و مقتض

اي مهم در شورش جمعیت ساکن در چنین  افزایش و گسترش یافت و به انگیزاننده

؛ کامروا، 64: 1389اطهاري، (شد  هایی و بحران سیاسی براي حکومت، تبدیل سکونتگاه

هاي  اندك سیاست). 67-68: 1389؛ شمس و پالیزبان، 172: 1393؛ گوران، 45: 1388

با نام مسکن مهر نتوانستند با نابرابري فضایی در شهر  1380اجتماعی در اواخر دهۀ 

  . یافت رو شوند و افزایش قیمت مسکن ادامه تهران روبه

در پایان دوره شدت . شدت افزایش یافت نیز به 1390سوداگري مسکن در دهۀ 

شود  هاي کالن کشور مطرح با آن در سیاست نابرابري فضایی سبب شد تا رویارویی

هاي  هایی در زمینه و سیاست) 1390، الف؛ ب؛ 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام، (

هاي  هاي برابر و رفع تبعیض ناروا، تأمین مسکن گروه ایجاد امکانات عادالنه و فرصت

الح هاي فرسودة شهري، اص فرودست، مدیریت زمین براي تأمین مسکن، نوسازي ناحیه

نظام مالیاتی، رعایت حقوق همسایگی در گسترش کالبدي شهر، جلوگیري از 

سازي محیط شهري، رعایت نیاز و آسایش افراد معلول در طراحی  نشینی، ایمن حاشیه

برنامۀ پنجم . گونه شکل سیاست و اقدام عملی نیابدفضاهاي عمومی، مطرح شود اما هیچ

هایی را براي مسکن  اجرایی، مجموعه سیاست هاي اصلی عنوان سیاست و ششم توسعه به

اقتصادي فرودست  -هاي اجتماعی اند که دربردارندة سیاست جدیدي براي گروه ارائه داده

  .نیز آشکارا قابل مشاهده است 1398نیست و این موضوع در طرح ملی مسکن 

نرخ رشد  1373قیمت مسکن که تا سال  :عدم کنترل قیمت مسکن -چهارم

درصد افزایش در طول  270(، به ناگهان افزایش بسیار باالیی یافت آرامی داشت

که توسعۀ مسکونی جدید، در توان اقتصادي  که به دلیل آن) 1375تا  1373هاي  سال
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نبود، بسیاري از ) متوسط و فرودست(اقتصادي  -هاي اجتماعی سهم باالیی از گروه

در طول این دوره همواره  قیمت مسکن. واحدهاي مسکونی در شهر تهران خالی ماند

و این ) هاي کوتاه یک یا دو ساله به جز از برخی دوره(است  رشد بسیار باالیی داشته

گذاري مسکونی، نبود سیستم  گذاري عمومی و سیاست در وضعیت نبود کامل سیاست

اطالعاتی در مورد قیمت مسکن در شهر ) نامعلومی(اطالعات شهري و عدم قطعیت 

گذاري در مسکن  دم کنترل قیمت مسکن و همچنین گرایش سرمایهع. تهران، است

. هاي فرادست سبب خالی ماندن واحدهاي مسکونی در شهر تهران شد براي گروه

اقتصادي فرودست موجب  -هاي اجتماعی هماهنگ نبودن توسعۀ مسکن با نیاز گروه

هاي  ان در ناحیهویژه مسکن در شهر تهر شده و به ماندن فضاهاي ساخته شد تا نرخ خالی

این در حالی است . اقتصادي فرادست، بسیار افزایش یابد -هاي اجتماعی سکونت گروه

اقتصادي فرودست، شاخص خانوار در  -هاي اجتماعی هاي سکونت گروه که در ناحیه

نیافته و در نتیجۀ در دسترس این  واحد مسکونی و در واقع نیاز به مسکن، کاهش

فضاهاي مسکونی خالی، سکونت غیررسمی در محیط پیرامون ها قرارنداشتن آن  گروه

؛ 1396؛ خبرگزاري فارس، 69: 1389شمس و پالیزبان، (این شهر، روندي فزاینده یافت 

  ).1396نیوز،  پایگاه خبري پول

کاهش شدید بودجۀ واگذاري  :سوداگري مسکن توسط شهرداري تهران -پنجم

این امر شهرداري . ران براي ادارة شهر بودها و شهرداري ته از سوي دولت به شهرداري

آوردن به مسیرهاي غیرقانونی و با تبعات بسیار منفی چون واگذاري  تهران را به روي

امتیاز ساخت تراکم ساختمانی بیشتر و همچنین تغییر کاربرد زمین به آن دسته از 

عنوان یک  شهرداري تهران به. کرد هایی که سودآوري بیشتري داشتند، هدایت فعالیت

گذاري مسکن در این شهر  هاي مسکن و سیاست نهاد بخش عمومی نیز به مشکل

توجه بود به این صورت که پیشنهادهایی را بدون پشتوانۀ حقوقی الزم دربارة  بی

وساز در تهران، توقف واگذاري امتیاز تراکم، چند برابر  مواردي چون توقف ساخت

داد که همگی ناکارآمد بوده و  دم به تهران میکردن قیمت آن، جلوگیري از مهاجرت مر
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و  133-139: 1388کامروا، (توانستند به افزایش بیشتر قیمت مسکن منجرشوند  می

  ). 22-25: 1380؛ مجتهدزاده، 130

فعالیت گستردة شهرداري تهران در این راستا موجب سوداگري بیشتر زمین و 

این وضعیت . هاي شهر تهران شد مسکن و در نتیجه افزایش قیمت در بسیاري ناحیه

گذاران در  دربردارندة مالکان زمین و ساختمان و سرمایه(فقط به سود سوداگران 

هاي مختلف مردمی  و به زیان هم شهرداري تهران و هم گروه) هاي ساختمانی فعالیت

اقتصادي فرودست،  -هاي اجتماعی ویژه گروه که در پی دستیابی به مسکن بودند، به

هاي سریع سرمایه در شهر سبب افزایش فرسودگی شهري،  وداگري و جابجاییس. بود

هاي غیررسمی در  گسترش پیراشهري و افزایش قیمت و در نتیجه گسترش سکونتگاه

  ).172: 1393؛ گوران، 45: 1388کامروا، (شهر تهران شد 

هاي  با وجود تشدید مشکل :هاي شهري به مسکن توجهی برنامه بی - ششم

هاي شهر تهران  هاي مسکونی براي رویارویی با چالش ر شهر تهران، سیاستمسکونی د

دو برنامۀ مهم شهري در این . بودند تهیه نشدند برانگیز شده که تا سطح ملی چالش

توسط وزارت مسکن و شهرسازي و برنامۀ » طرح ساماندهی تهران«دوران با عنوان 

ه و چنین چالشی در شهر تهران طور کامل به این عرص تهیه شد که به» 80تهران «

که در اثر گستردگی شهرها و » مجموعه شهري تهران«حتی برنامۀ . توجه بود بی

 چارچوببود نیز، از  هاي غیررسمی پیرامون تهران شکل گرفته ها و سکونتگاه شهرك

ریزي، فراتر نرفت و  هاي جامع، یعنی تمرکز بر جنبۀ کالبدي برنامه سنتی سی سالۀ طرح

؛ 146و  124-125: 1388کامروا، (نکرد  ري براي رویارویی با این چالش ارائهراهکا

عنوان  نیز به» راهبردي، جامع، شهر تهران -طرح ساختاري«برنامۀ ). 64: 1389اطهاري، 

تهیه و تصویب شد، با ارائۀ سیاست افزایش  1380برنامۀ شهر که در اواسط دهۀ 

ی، سوداگري مسکن را شدت بخشید بندي خاص جمعیت و همچنین ضوابط و برزن

).49: 1387اطهاري و یزدانی، (
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: گذاري اجتماعی جاي سیاست وساز به هاي ساخت بر پروژه تأکید- هفتم

در . یکپارچه در این دوره ادامه یافت -گذاري بخشی و یا فضایی کشمکش میان سیاست

رفرما، چیره بوده وساز انبوه و مداخلۀ دولت به مثابۀ یک کا این دوره رویکرد ساخت

رو شده است،  این الگو هم از طرف شهرداري تهران و هم دولت با استقبال روبه. است

که به دلیل بازدهی سریع در تولید واحد مسکونی، ابزار تبلیغاتی نیز در دست  ویژه آن به

سو  ویژه به شکل انبوه از یک وساز به هر قیمتی به بر ساخت تأکید. ها بوده است دولت

ریزي  یعنی در اثر افزایش بدون برنامه(ب بسیاري از مشکالت شهر تهران شده است سب

هاي پیراشهري دور از مرکز، تخریب و  وساز در ناحیه تراکم ساختمانی، ساخت

، و از سوي )رفته اُفت کیفیت زندگی هم هاي مرکزي شهر و روي سازي در ناحیه انبوه

ریزي یکپارچه و  صصان در ایجاد برنامههاي متخ دیگر مانعی بوده است براي تالش

  . فضایی مسکونی

در این دوره، » سازمان نوسازي«شدن فعالیت  در شهر تهران نیز با از سر گرفته

چون مجموعۀ مسکونی نواب، محلۀ (نوسازي شهري -مقیاس تخریب هاي بزرگ پروژه

ة طراحی و به اجرا رسید که به پدید) بخت و ساخت بزرگراه امام علی خوب

ها از  اقتصادي فرودست، در آن ناحیه -هاي اجتماعی گري و به زیان گروه دولتمندانه

ها در  ی مسکن براي آن گروهشهر تهران منجر شد و نتوانست اثري بر ارتقاء کیفی و کم

حتی آنجا که این کشمکش منجر به آگاهی به این موضوع شد که . شهر تهران بگذارد

 1384برنامۀ یکپارچه و فضایی است و دولت در سال  کنترل مشکالت مسکن نیازمند

بر  تأکیدبا » برنامه چهارم توسعۀ کشور«چارچوبدر » برنامۀ جامع مسکن«به تولید 

اقتصادي فرودست، پرداخت، بالفاصله با تغییر  -هاي اجتماعی تأمین مسکن گروه

مسکن «استی با نام آن برنامه تبدیل شد به سی. شد دولت و در هنگام اجرا کنار گذاشته

ها،  که بر اساس سیاست اجاره به شرط تملیک و واگذاري زمین دولتی به تعاونی» مهر

  . به اجرا درآمد
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، قانونی جامع براي تأمین مسکن 1387در پشتیبانی از سیاست مسکن مهر در سال 

ارائه شد که » ساماندهی و حمایت از تولید و عرضۀ مسکن«توسط دولت یعنی قانون 

هاي این دوره در ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک در پیرامون  ترین سیاست ممه

). 23-28: 1392؛ وزارت راه و شهرسازي، 1387مجلس شوراي اسالمی، (شهرها بود 

این قانون جامعیت مناسبی داشت و دربرگیرندة پیشنهادهایی دربارة ارائۀ تسهیالت 

اقتصادي فرودست و حمایت از  -ماعیهاي اجت بانکی ارزان، تأمین زمین براي گروه

سازي زمین توسط دولت، تأمین مسکن در  اي در بخش خصوصی و آماده مسکن اجاره

هاي دولتی و مسکن سازمانی در  هاي فرسودة شهري و همچنین فروش زمین ناحیه

در پیرامون تهران . است داشته تأکیدها،  اختیار دولت براي تأمین منابع مالی این سیاست

بدون » مسکن مهر«سیاست . آغاز به ساخت شد» مسکن مهر«هزار واحد  240د حدو

گذاري و به تأمین مسکن بود و سازوکاري  نگري و رویکرد فضایی به سیاست جامع

هاي  براي تشخیص نیازمندان نیز نداشت و در نتیجه نتوانست مشکل مسکن گروه

  . اقتصادي فرودست را بگشاید -اجتماعی

حتی نتوانست اثري بر قیمت مسکن بگذارد بلکه فقط در » رمسکن مه«سیاست 

مدت موجب ثبات قیمت مسکن در تهران شد که بیشتر به دلیل رکود ایجادشده  کوتاه

توجهی به  بی. در اثر انتظار متقاضیان براي کاهش قیمت مسکن، بوده است

ن شهرها سازي پیرامو گذاري فضایی مسکن و نیز با تغییر دستورالعمل شهرك سیاست

کرد تا متقاضیان ساخت شهرك به شکل خصوصی امکان  که این امکان را ایجاد می

باشند، موجب شد تا  طرح تقاضاي خود در نهادهاي رسمی و اجرایی کردن آن را داشته

هاي دولتی به مسکن مهر اختصاص داده شود که در حاشیۀ شهرها  آن دسته از زمین

-یا گسترش پیرا(روي شهر به سوي محیط پیرامون قرار داشتند و این امر موجب پیش

پورمحمدي، (و تخریب محیط زیست پیرامون شهر تهران نیز گشت ) شهري

؛ وزارت راه 2-13: 1392پور،  ؛ منجذب و مصطفی41: 1391صدرموسوي و عابدینی، 

  ). 1396نیوز،  ؛ پایگاه خبري پول23-28: 1392و شهرسازي، 
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هاي درون  هایی چون آزادسازي زمین سعه بر سیاستهاي پنجم و ششم تو در برنامه

استفاده در - هاي فرسودة شهري براي استفاده و باز شهري و تخریب و نوسازي ناحیه

وضعیت رکود اقتصادي در سطح کالن ملی و همچنین . شده است تأکیدساخت مسکن، 

مین دولت براي تأ. گیري بحران مسکن، به تداوم این رویکرد بخشی کمک کرد شکل

شوند و از پیش توسط  ند فضایی شمردهستتوان هایی را که می برنامه 1396مسکن، در سال 

براي تأمین مسکن و نوسازي ) وزارت راه و شهرسازي(و ملی ) ها شهرداري(مراجع محلی 

کنارنهاده و با رویکردي بخشی همراه با دستور را بودند هاي فرسودة شهري تهیه شده ناحیه

هاي  سازي، کمیته هاي موجود و اختیار سیاست بلندمرتبه تخریب ساختمان کار و سیاست

گذاري و اجرا، جدا از سازوکارهاي قانونی و رسمی از پیش  جدیدي را براي سیاست

  ).1396؛ خبرگزاري مهر،1396دنیاي اقتصاد، (دهد  موجود، تشکیل

  

  ها بحث دربارة یافته

تهران در چهار دورة مختلف، در این بند  هاي مسکونی در شهر پس از شناسایی سیاست

تحلیل محتوا شده و وضعیت هر یک از این  ،گانه ها بر اساس معیارهاي هشت یافته

گذاري مسکن در شهر تهران با ارجاع به یازده مقولۀ شناسایی شده،  معیارها در سیاست

هر گذاري مسکونی در ش وضعیت سیاست. اند تشریح و سپس با یکدیگر مقایسه شده

  :توان تشریح کرد تهران را، بر اساس هریک از این معیارها، چنین می

گذاري  سیاست: هاي یکپارچه هاي بخشی در برابر سیاست سیاست -نخست

آنچه دربارة . است مسکونی در شهر تهران همواره ویژگی بخشی و غیریکپارچه داشته

، »ررسمیهاي غی گسترش سیاست«، »گذاري بخشی سیاست«) فَرهشت(هاي  تم

سوداگري مسکن و «، »گذاري بازارسو سیاست» «گذاري اجتماعی غیریکپارچه سیاست«

مسکن به مثابۀ «و » وساز هاي ساخت بر پروژه تأکید«، »زمین توسط دولت و شهرداري

هاي ویژگی بخشی  عنوان شرح و دلیل تشریح شد را باید به» موتور محرك اقتصادي
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اگرچه در یک دوره، رویکرد فضایی . کردگذاري مسکونی تلقی  بودن سیاست

گذاري یافت و به سمت  گذاري مسکونی، جایی در فرایند سیاست سیاست

هاي مرتبط چه  گذاري یکپارچه پیش رفت اما شدت بحران و پیچیدگی مشکل سیاست

اي بود که سیستم  در مسکن و چه در سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادي کشور به اندازه

  . دگرگونی کرد سیاسی را دچار

هاي پراکندة کنترل بازار مسکن در شهر تهران نیز ماهیتی  پس از انقالب واکنش

هاي بخشی، مراجع محلی تهران نیز  بخشی داشت و با چیرگی رویکرد بازارسوي سیاست

. تشدید کردند - از راه واگذاري تراکم ساختمانی غیرقانونی  - سوداگري مسکن را 

فضایی،  - کم وبیش  - ها، رویکردي  گونه سیاست آمدي اینهرچند که با بروز ناکار

برنامۀ جامع مسکن شکل گرفت اما به سرعت و براي  چارچوبیکپارچه و رفاهی در 

گیري  ریشۀ شکل. شد شدة مسکن، کنار گذاشته هاي انباشت پاسخگویی سریع به مشکل

ماندن » بخشی«گذاري مطرح شده و در نتیجه تداوم در وضعیت  الگوهاي سیاست

گذاري مسکونی را باید در تدوام و شدت بحران در کمبود مسکن براي دو گروه  سیاست

اقتصادي متوسط و فرودست جامعه جستجو کرد که متأثر از عواملی چند و  - اجتماعی

هاي اقتصادي کنترل  یا ضعف سیاست ،هاي گستردة جمعیتی ناشی از نبود ویژه جابجایی به

  .هاي مولد به شکل متوازن در سطح کشور است لیتبازار کار و ایجاد فعا

) فَرهشت(هاي  هاي ارائه شده در تم بر اساس تحلیل: وضعیت مالکیت -دوم

گذاري  سیاست«و » مسکن به مثابۀ موتور محرك اقتصادي«، »گذاري بازارسو سیاست«

گذاري مسکونی در  سیاست» اقتصادي متوسط -هاي اجتماعی بخشی مسکن براي گروه

وساز آن و برآوردن  ها بیشتر با هدف فعال نگاه داشتن بازار مسکن و ساخت م دورهتما

است و به  اقتصادي متوسط شکل گرفته -هاي اجتماعی مسکن براي جامعۀ هدف گروه

آن قسمتی از نحوة . همین دلیل مالکیت مسکن در شهر تهران بیشتر خصوصی است

گذاري جامع مسکن  نبود سیاست تصرف که با نام رایگان نیز ثبت شده است، در

عمومی، مربوط به خانوارهایی است که تصرف متفاوتی از مسکن عمومی دارند 
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همچون تصاحب غصبی، زندگی در واحدهاي اهدایی از سوي دیگران و موارد (

که نرخ خانوار در واحد مسکونی بیشتر از یک، نشان از ضعف  ویژه آن به). مشابه

دارد و سهم باالي مالکیت خصوصی مسکن در شهر تهران  دسترسی خانوارها به مسکن

  .موجب شده است تا سازوکار بازار آزاد در آن چیره باشد

سهم مسکن اجتماعی یا مسکنی که توسط : وضعیت مسکن اجتماعی -سوم

شود،  اقتصادي متوسط و فرودست تأمین می -هاي اجتماعی بخش عمومی براي گروه

با توجه به گستردگی مالکیت خصوصی . کشور، صفر است فقط در تهران بلکه در کل نه

گذاري مشابه سازوکار  مسکن، عرضه و تقاضاي مسکن در شهر تهران بر اساس قیمت

) 30-31: 1376؛ رفیعی، 1387اطهاري و یزدانی بروجنی، (داري است  بازار آزاد سرمایه

Harvey, 2007: 85)( . از همین روي دخالت بخش عمومی در تأمین مسکن در ایران

نهادهاي ملی و محلی مرتبط، در راستاي . همواره به سازوکار بازار محدود بوده است

هاي  تولید سیاست فضایی و یکپارچه براي تأمین مسکن گروهگذاري مسکن و سیاست

اقتصادي فرودست و رویارویی با نابرابري فضایی در ساختار مسکونی شهر  -اجتماعی

 چون قانون(هاي کالن کشور  هایی در قانون با وجود اشاره به چنین سیاست - تهران 

ها و اقدامات حکومت،  اند و سیاست کوششی نکرده -) هاي کلی نظام اساسی و سیاست

اثر و در بیشتر موارد ناسنجیده بوده و حتی  هایی محدود و همچنین بسیار کم براي گروه

هاي سازمانی بوده است تا  قیمت ساخته شده، مسکن تعاونی عنوان مسکن ارزان چه به آن

گذاري مسکونی در سطح محلی، نقش شهرداري  ستدر نبود سیا. مسکن عمومی

هاي  گذاري در ناحیه عنوان مرجع محلی، محدود است به ایجاد جذابیت سرمایه به

در این وضعیت سوداگري زمین . گري بوده است فرسودة شهري که پیامد آن دولتمندانه

به چنین  بخشیدن استفاده از ابزار قانونی و اتخاذ سیاست رونقءو مسکن، به دلیل سو

هاي فرودست، همواره به  توجهی به نیازهاي ویژة نیازهاي گروه بازاري، نتیجه با بی

ها را از دسترسی به  اقتصادي فرودست، بوده است و آن گروه -هاي اجتماعی زیان گروه

  .مسکن در شهر تهران، حذف کرده است
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 گستردگی مالکیت خصوصی بر مسکن،: ی و کیفی مسکنوضعیت کم - چهارم

تولید و تأمین مسکن و چیرگی گذاري مسکن و دخالت بسیار کم بخش عمومی در سیاست

سازوکار بازار در ساختار مسکونی شهرها و تمرکز زیاد سرمایۀ مالی و انسانی کشور در 

دار، موجب شده است تا این شهر  افزاي مشکل شهر تهران، یعنی در یک وضعیت هم

- یع مناسب مسکن به همۀ گروههاي اجتماعیشدت با مشکل کمبود مسکن و توز به

باعث سده که این وضعیت . رو باشد اقتصادي جامعه و چالش مرتبط با این مشکل، روبه

اقتصادي فرودست که سهم زیادي از جمعیت کل کشور و نیز شهر  - هاي اجتماعی گروه

شند و یا در با دهند، به مسکن یا دسترسی نداشته تهران و محیط پیرامون آن را تشکیل می

مسکنی با کمترین کیفیت و در فضاهاي دچار اُفت شهري، سکونت کنند، یعنی تم 

هاي بخش عمومی با ابزارهاي  گذاري و سیاست سیاست. »سیاست غیررسمی«) فَرهشت(

ویژه به شکل واگذاري وام به سازندگان و خریداران، تصاحب امالك و  مختلف مالی به

اند تا بازار مسکن را رونق بخشند اما موجب تشدید  وساز، تالش کرده تشویق ساخت

  . اند افزایش نابرابري فضایی در ساختار مسکونی شهر تهران شده

سبب شد تا ) توسط دولت و یا شهرداري تهران(سوداگري مسکن ) فَرهشت(تم 

عبدي رجوع شود به (هاي مختلف رشد بسیار شدیدي داشته باشد  قیمت مسکن در دوره

هاي مختلف  که نشانگر دشوارترشدن دسترسی به مسکن در دوره) 1397شفیعی، دانشپور و 

هاي غیررسمی در محیط پیرامون شهر تهران است  و افزایش تعداد افراد ساکن در سکونتگاه

درصد در  5هاي غیررسمی در ایران از حدود  که میزان افراد ساکن در سکونتگاهطوري به

تم ). 1396خبرگزاري ایرنا، (درصد رسیده است  15به حدود ) 1382خاتم، (1355سال 

 - هاي اجتماعی طور خاص به زیان گروه که به - گذاري بازارسو  سیاست) فَرهشت(

هاي پیدایش بحرانی است که در  اي از زمینه به مجموعه - شود  فرودست تمام میاقتصادي

، تخریب محیط زیست مقولۀ گسترش پیراشهري بیان شدنی و دربردارندة اتالف انواع منابع

بسیاري واحدهاي مسکونی . گیري نابرابري مسکونی، منجر شده است پیرامون شهر و شکل

داشتن آنها تا زمان سودآوري  داران و سوداگران ملکی در خالی نگه خالی و قدرت سرمایه

دلخواه آنها، موجب همخوان نبودن عرضۀ مسکن با تقاضاي آن در تهران شده و نشان از آن 

  .است پاسخگوي نیازهاي مردم باشد رد که سازوکار بازار نتوانستهدا
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گانه گذاري مسکونی شهر تهران با معیارهاي هشت هاي سیاست جدول مقایسۀ دوره -2جدول 

  دورة چهارم  دورة سوم  دورة دوم  دورة نخست  نشانگر

حقوق مالکیت 

  ملک و مسکن

چیرگی مالکیت 

  خصوصی

چیرگی مالکیت 

  خصوصی

لکیت ترکیب ما

  وعمومیخصوصی

چیرگی مالکیت 

  خصوصی

مداخلۀ 

حکومت در 

  مسکن

به شکل تأمین 

  مالی

کنترل بازار با ارائۀ 

هاي اجتماعی  سیاست

ریزي  مسکن و برنامه

  شهري

صورت تأمین و  به

تخصیص مستقیم 

  مسکن

  به شکل تأمین مالی

میزان تأمین 

  مسکن اجتماعی

براي افراد (کم 

  )کامالً ناتوان

عنی تأمین به م(کم 

مسکن تنها براي افراد 

  )کامالً ناتوان

براي (متوسط 

 -هاي اجتماعی گروه

  )اقتصادي فرودست

به معنی (بسیار کم 

گرفتن و یا کافی  نادیده

نبودن مسکن عمومی و 

اجتماعی ارائه شده حتی 

هاي کامالً  براي گروه

  )ناتوان

میزان تأمین 

  مسکن عمومی

تعداد بسیار (ناچیز 

 اندکی براي

دیدگان  آسیب

ها و یا  حادثه

هاي بسیار  گروه

  )فرودست

تعداد بسیار (ناچیز 

اندکی براي 

ها  دیدگان حادثه آسیب

هاي بسیار  و یا گروه

  )فرودست

تعداد بسیار (ناچیز 

اندکی براي 

دیدگان  آسیب

ها و یا  حادثه

هاي بسیار  گروه

  )فرودست

تعداد بسیار (ناچیز 

اندکی براي 

ها و دیدگان حادثه آسیب

هاي بسیار  یا گروه

  )فرودست

مرجع تأمین 

  اجتماعیمسکن

  *حکومت مرکزي

وضعیت کمی 

  مسکن

نامناسب 

گیري  شکل(

سکونت 

  )غیررسمی

بسیار نامناسب 

دسترسی شدن بحرانی(

به مسکن و گسترش 

هاي  سکونتگاه

  )غیررسمی

ادامۀ روند (نامناسب 

افزایش 

هاي  سکونتگاه

  )غیررسمی

رانی بح(بسیار نامناسب 

شدن دسترسی به مسکن 

و گسترش 

هاي  سکونتگاه

  )غیررسمی

وضعیت کیفی 

  مسکن

نابرابري شدید و دو   نابرابري

  قطبی

نابرابري شدید و دو   نابرابري

  قطبی

بخشی  بخشی  بخشی و فضایی  بخشی  بخشی/فضایی

  نگارندگان، براي استفاده در این مقاله: ماخذ

مسئول غیردولتی چون سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی پیش  هاي دربردارندة دولت و سایر سازمان*

  .1357و بنیاد مسکن و انقالب اسالمی پس از سال  1357از سال 
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  گیري و پیشنهاد نتیجه

در دستیابی به هدف این مقاله، دو مسیر موازي پژوهش که مسیر اکتشافی نخست 

با نابرابري فضایی  گذاري مسکونی در رویارویی دربردارندة چارچوب تجربی سیاست

در سیستم مسکونی شهرها و مسیر اکتشافی دوم دربردارندة شناسایی اثرات 

هاي مسکونی بر نابرابري فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران بود، تعریف  سیاست

بندي و سپس با ترکیب دستاوردهاي  برونداد و دستاورد اصلی هر یک در جمع. شد

صورت زیر پیشنهاد  ي مسکونی در شهر تهران بهگذار دوگانۀ منتج، رویۀ سیاست

  :شود می

 -این دستاورد برگرفته از مسیر توصیفی: تجربی-دستاورد بررسی نظري -نخست

بر این اساس مسکن یک کاالي خصوصی نیست . تحلیلی پژوهش پایۀ این مقاله است

هرها گیري نابرابري در سیستم مسکونی ش شکل. شود بلکه یک حق اجتماعی شمرده می

گذاري مسکونی در شهرها و بر اساس اقتصاد  سیاست. انجامد هاي مختلف می به بحران

، )داري سازوکار بازار سرمایه چارچوبدر (باید بتواند داري رفاهی سیاسی سرمایه

اقتصادي به مسکن را از طریق ارائۀ مسکن اجتماعی -هاي اجتماعی دسترسی همۀ گروه

ریزي فضایی با در نظر گرفتن سازوکارهاي موجود در  نامهبر. و یا عمومی پشتیبانی کند

تواند ابعاد مختلف را در  اجتماع، وضعیت سیاسی و اقتصادي و محیط کالبدي می

شده در دو سیستم بازارسو و  هاي بررسی تجربه. ریزي مسکونی وارد سازد برنامه

ا کیفیت زندگی هاي مسکونی ب صورتی که ناحیه غیربازارسو در پشتیبانی از مسکن به

داري  هاي بیشتري نسبت به سیستم سرمایه باشند با مشکل مناسب در شهرها وجود داشته

سو و یا از  هاي اجتماعی مسکن از یک اند؛ در نظر نگرفتن ویژگی رو بوده رفاهی روبه

اي که مسکن به  هاي کاالیی مسکن، در جامعه سوي دیگر در نظر نگرفتن ویژگی

مندي از رویکردي چندسویه در  شود،، مانع بهره کاال شمرده میصراحت و یا تلویحی 

چنین . شود سیاسی بازارسو دارند، می-هایی که اقتصاد گذاري در جامعه سیاست
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ریزي مسکونی، دستیابی به هدف دسترسی  گذاري و برنامه هایی در سیاست انگاري ساده

  .کند رو می کل جامعه به مسکن را با مشکل روبه

هاي مسکونی در رویارویی با نابرابري فضایی  ورد بررسی سیاستدستا -دوم

تحلیلی دوم پژوهش  -بر پایۀ برونداد مسیر توصیفی: در سیستم مسکونی شهر تهران

گذاري دوگانه و پابرجاي تأمین مسکن و رویارویی با  سیاستپایۀ این مقاله، مشکل

یار طوالنی دارد و همچنان پایا فقط پیشینۀ بس نابرابري فضایی مسکونی در شهر تهران نه

هاي سیاسی بزرگی را براي  هایی بوده که بحران شود، بلکه از چالش است و تشدید می

گذاري مسکونی به  شده تا سیاست همین امر موجب. است حکومت مرکزي پدید آورده

شکل بخشی انجام شود، به بازار خصوصی واگذار شود و با وجود الزام قانون اساسی 

. هاي بخش عمومی کمینه بماند حکومت به مداخله در این بخش، مداخلهبراي 

گذاري  عنوان مرجع محلی، با توجه به قوانین جاري، به سیاست شهرداري تهران به

پردازد و این وظیفه به قلمرو وظایف حکومت مرکزي سپرده شده است و  مسکونی نمی

بیشتر منفعت مالی ناشی از مندي هرچه  این در حالی است که در مقابل براي بهره

 -هاي اجتماعی سوداگري زمین و مسکن در شهر توسط سوداگران ملکی و گروه

گرفته و کنترل اجتماعی زمین و  هاي بازارسو را در پیش فرادست، سیاستاقتصادي

شدگی هرچه بیشتر زمین و  این وضعیت و تداوم آن به کاالیی. است مسکن را کنار نهاده

هاي  گروهخانمانی گري و بی ه افزایش قیمت مسکن، دولتمدانهمسکن و در نتیج

هاي رسمی بخشی و  یعنی هر دو سیاست: فرودست، انجامیدهاقتصادي -اجتماعی

هاي فضایی ارائه شده در سازوکارهاي مداخلۀ بخش عمومی، چه ملی و  اندك سیاست

گرفته در  ابري شکلاست که توان و عزم رویارویی با نابر اي نبوده چه محلی، به گونه

هاي زیادي از دسترسی به  ساختار مسکونی شهر تهران را دارا باشد و در نتیجه، گروه

  .اند مسکن در شهر تهران بازمانده
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بر اساس ترکیب دستاوردهاي دوگانۀ : گذاري گشاي سیاست دستاورد راه-سوم

تهران نیازمند  گذاري مسکونی در شهر به دست آمده از پژوهش پایۀ این مقاله، سیاست

  :هاي اساسی به شرح زیر است دگرگونی

با توجه به معرفی  :گذاري مسکونی دگرگونی رویکرد سیاست -الف

گذاري  هاي سیاست اي بهینه و همچنین کاستی عنوان گونه گذاري رفاهی به سیاست

کارگیري براي رویارویی با  بیشتر بازارسو در شهر تهران نخستین پیشنهاد قابل به

گذاري  هاي مسکونی شهر تهران، دگرگونی رویکرد سیاست رابري فضایی در ناحیهناب

عنوان یک کاالي خصوصی و همچنین  دگرگونی تلقی از مسکن به. مسکونی است

هاي اقتصادي در رونق اقتصادي ملی، به آن نوع از  هاي سایر بخش کنندة کاستی جبران

به رسمیت شناختن . داند اعی میهاي اجتم گذاري که مسکن را داراي ویژگی سیاست

با اختیار یک رویکرد رفاهی، ایجاد تا نماید  حق اجتماعی مسکن حکومت را ملزم می

هاي فرودست به مسکن، را  ویژه گروه ـ اقتصادي، به هاي اجتماعی دسترسی همۀ گروه

  .گذاري مسکونی قرارداده و مداخلۀ بخش عمومی را بیشتر نماید در دستور کار سیاست

گذاري مسکونی در  یکپارچگی سیاست: گذاري مسکونی یکپارچگی سیاست -ب

وبیش نادیده گرفته شده است و  کم) یعنی در شهر تهران(هر دو سطح ملی و محلی 

سو  از همین روي بایسته است که از یک. شود هاي ملی براي آن انجام می گذاري سیاست

ها و شهرها و  یش مسکن میان استانها شیوة پخشا ها در سطح کل کشور و استان برنامه

ها در سطح  استانداردهاي الزم براي هر کدام را مشخص کنند و از سوي دیگر برنامه

هاي فرادست در دستور کار  راستا با برنامه گذاري مسکونی را هم محلی سیاست

یا (هاي فضایی در سطح کل سرزمین  برنامه چارچوبانجام این کار در . قراردهند

هاي آمایش  یا برنامه(هاي فضایی در سطح استان  و برنامه) هاي آمایش سرزمینبرنامه

  .شود هاي فضایی در سطح شهر، ممکن می و برنامه) استان



  

  

  

1398، زمستان 41شماره دهم، یاز، سال ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     124

با توجه به چیرگی رویکرد بخشی  :گذاري مسکونی بودن سیاست» فضایی«-پ

ان یک عنو و شناسایی این موضوع به) 4بند (گذاري مسکونی در شهر تهران  در سیاست

الزم ) 2-3بند (ها  سیاست) یا چندبعدي بودن(کاستی، در مقایسه با معیار فضایی بودن 

گذاري در سطوح  هاي مهم سیاست گذاري فضایی، دربردارندة عرصه است سیاست

گیري از تخریب محیط زیست، ارتقاء دسترسی  شهري و فراشهري در تهران چون پیش

گذاري  هاي سیاست هاجرتی باشد که در همۀ دورههاي م ها و مهار جریان به زیرساخت

به این . بودند، در دستور کار قرارگیرد بخشی مسکن در شهر تهران نادیده گرفته شده

  .ها نادیده گرفته نخواهندشد ترتیب، اثرات میانکنشی سیاست

با توجه به ضعیف بودن : عنوان مرجع محلی تقویت نقش شهرداري تهران به -پ

عنوان مرجع محلی، الزم است شهرداري تهران با استفاده از  هران بهنقش شهرداري ت

گذاري مسکونی و رویارویی با نابرابري فضایی  اختیار قانونی معطل ماندة خود سیاست

هاي مختلف در دستور کار، در  گذاري و تأمین مسکن براي گروه در این عرصۀ سیاست

اد مرحلۀ نخست پژوهش زیرکار این با توجه به بروند. سطوح ملی و محلی، قرارگیرد

  :تواند تعریف گردد، یعنی مقاله، دستورکاري جدید با انجام سه دسته فعالیت می

  ایجاد مستقیم مسکن عمومی یا اجتماعی توسط شهرداري تهران بر اساس

  .ها یافتۀ خود در قانون شهرداري اختیار قانونی گسترش

توانند با  گذاري شهر تهران، می سیاست ها یا اسناد شهرداري تهران و نیز برنامه

اجتماعی دانستن حق توسعه، شیوة استفاده از زمین شهري را با هدف جلوگیري از 

که در تضاد با کیفیت  -ریزي نشده  سوداگري مسکن و گسترش افقی و عمودي برنامه

  .در مهار درآورند -گیرد  زندگی شهري قرار می

ي برابري فضایی، با تغییر مقررات تواند در راستا شهرداري تهران می

وساز خود، بخش خصوصی را به ایجاد واحدهاي مسکونی با سطوح خُردتر، که  ساخت

هاي شهر تهران  اقتصادي متوسط مناسب است، در همۀ ناحیه -هاي اجتماعی براي گروه

.وادارکند
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 گذاري مسکونی، به همراه خود هاي ساختاري پیشنهادي در سیاست این دگرگونی

هایی خُردتر چون شیوة استفاده  گذاري و اقدام هاي سیاست اصالح و تغییراتی در زمینه

هاي بخش عمومی همسو با دستور کار جدید، شیوة شناسایی نیازمندان،  از زمین

خصوصی براي تأمین مسکن اجتماعی، ایجاد سیستم پشتیبانی  -شراکت عمومی

گذاري  اي پیشین و کنونی سیاسته گیري، که ضعف یا نبود آنها در رویه تصمیم

کند و  مسکونی در شهر تهران، در این مقاله شناسایی و بحث شده است، را نیز ایجاد می

  .نیاز دارد
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