
 

 

های توسعه اقتصادی،  گفتمان عدالت در حوزه مسکن در برنامه
 بعد از انقالب اسالمي ايران اجتماعي و فرهنگي

1صفری شالیضا ر
 

 روه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمیدانشیار گ

 
 
 

 
 

 08/3/0010پذيرش  23/9/0011دريافت 

 چکیده
عنوان يک مسأله  ای از خانوارهای ايرانی و به های مهم بخش عمده مسکن امروزه يکی از دغدغه

های توسعه  گردد، مقاله حاضر به بررسی گفتمان عدالت در حوزه مسکن در برنامه اجتماعی قلمداد می

پردازد، اين شیوه تحلیل  می« الکالو و موفه»اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از تحلیل گفتمان 

های بعد از انقالب چه  راستای پاسخگويی به اين سؤال است که اساساً دولت با رويکرد کیفی در 

های حاصل از تحلیل گفتمان بر روی متون  اند؟ بر اين اساس، يافته داشته« مسکن»ويکردی به مقوله ر

های  دولت»شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران که مبین رويکرد 

ن است است، حاکی از آ« مسکن»به مقوله « گرای عدالت محور و اعتدال سازندگی، اصالحات، اصول

در   عدالت»، ذيل گفتمان کالن انقالب اسالمی، در قالب نشانه مرکزی «عدالت اجتماعی»که دال شناور 

بندی اين گفتمان، حول نشانه مرکزی مذکور، نظام  مسدود و در مفصل« برخورداری از مسکن
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 مقدمه و بیان مسأله 
عدالت اجتماعی در متن برنامه توسعه هر جامعه از دو زاويه حائز اهمیت است، اول آنکه 

های اصلی توسعه است، بدين معنی که اگر در يک جامعه درآمد الت خود يکی از شاخصعد

ناخالص ملی و تولیدات باال رود، ولی عدالت اجتماعی )توزيع منابع و امکانات و از طرف ديگر 

توان گفت که آن جامعه هرچند به مرحله رشد اقتصادی )که يک  ها( رعايت نشود، می استحقاق

(، رسیده ولی توسعه )که يک مفهوم کیفی و چندجانبه است( نداشته و از مفهوم کمی است

های  ترين ارمغان رسد، يکی از مهم يافتگی می طرف ديگر وقتی يک جامعه به مرحله توسعه

توسعه و پیشرفت، بازتولید عدالت اجتماعی )خصوصاً از نوع توزيعی( در سطح جامعه است 

 (0999)سن، 

خواهی، گفتمان  در راستای خواست عدالت 0331می در بهمن با پیروزی انقالب اسال

ترين اهداف  مايه گفتمان انقالب اسالمی و يکی از مهم عنوان جوهر و درون عدالت اجتماعی به

جامعه اسالمی قلمداد گرديد که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران نیز آشکارا متجلی شده 

پس از شده است. لذا  مفاد، مواد و بندهای آن تبديلو به يکی از محورهای اصلی در تمامی 

بر فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، « انقالب اسالمی»شدن گفتمان  پیروزی انقالب و حاکم

خواهی و رفع فقر و محرومیت، مداخله دولت را در بازار  موج عدالتفرهنگی و ... در کشور، 

توسعه بخش مسکن با ( لذا 90: 0398اری، زمین و مسکن افزايش داد )هزارجريبی و امامی غف

 زدايی در اين حوزه، مدنظر قرار گرفت. هدف محرومیت

توجه به گفتمان عدالت اجتماعی در مراحل مختلف رشد و توسعه نظام جمهوری اسالمی 

ها )دولت  ايران ظهور و بروز ويژه داشته و در طول چهار دهه گذشته و روی کار آمدن دولت

هاشمی با گفتمان سازندگی، دولت خاتمی با   با گفتمان دفاع مقدس، دولتای  آقای خامنه

گرای عدالت محور و دولت روحانی با  نژاد با گفتمان اصول طلبی، دولت احمدی گفتمان اصالح

شده است؛ لذا با توجه  های توسعه کشور گنجانده  گفتمان اعتدال(، اين موضوع در متن برنامه

بندی گفتمان حاکم بر عدالت اجتماعی تالش  ر هر دولت و مفصلبه فضای گفتمانی حاکم ب

هاى اجتماعى  مندی از فرصت شده است عموم افراد جامعه به آستانه تعادل و توازن در بهره

ها نیز متناسب با شايستگی و تالش برخوردار باشند. اما مطالعات  رسیده و در ضمن از اسحقاق

های سیاسی، اجتماعی دولتمردان ايران عدالت در گفتماندهد که بررسی جايگاه  محقق نشان می
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به لحاظ تحلیل گفتمانی )مضامین، روابط و فاعالن اجتماعی( يکسان نبوده است و در ترسیم 

های  فضای گفتمانی هر دولت، با توجه به دال مرکزی آن، راه رسیدن به عدالت در حوزه

حاکم بر عدالت اجتماعی نیز تا حدودی بندی گفتمان  مختلف، متفاوت بوده و در ضمن مفصل

تبع آن  و به« مسکن»که با تمرکز بر حوزه  طوری هايی را از خود نشان داده است؛ به دگرگونی

هايی که در اين رابطه به انجام رسیده، دريافتیم که اين تحقیقات غالباً به دنبال بررسی  پژوهش

اند و در اين  گذاری مسکن بوده د سیاستصورت مستقیم و غیرمستقیم در فراين ها به نقش دولت

ها  های مسکن را تحت تأثیر رويکردهای ايدئولوژيکی )گفتمان( دولت راستا، برخی سیاست

هرحال  اند. اما به ها را محصول شرايط اجتماعی و سیاسی کالن دانسته دانسته و برخی آن

های مسکن و توجه به  سیاستای که در اين میان قطعی و مورد اهمیت بوده، لزوم تحلیل  مسأله

مسکن در ايران به دلیل سودآوری و تابع  ها و عوامل تأثیرگذار بر آن بوده است. زيرا مؤلفه

ريزی  شدن از کاالی صرفاً مصرفی، از مسیر اصلی خود خارج شده و برنامه بازارشدن و خارج

پژوهشگر با درک چنین ا ها در اين زمینه حالت موقتی و گاهاً ناکارآمد داشته است. لذدولت

های بعد از انقالب چه  منظور پاسخگويی به اين سؤال که اساساً دولت  تمايزاتی و نیز به

های  اند؟ درصدد واکاوی و تحلیل رويکرد هر يک از گفتمان داشته« مسکن»رويکردی به مقوله 

لت اجتماعی، عنوان يکی از مصاديق عدا به« حق برخورداری از مسکن»پس از انقالب به مقوله 

 برآمده است. 

 بررسي مفهومي و تاريخي موضوع

گزيدن است. برخی با تلقی از  واژه مسکن از ريشه سکن به معنای آرمیدن، آرامش و سکنی

(، مسکن را تنها به 0318ها )جوادی،  عنوان يکی از نیازهای اساسی و اولیه انسان مسکن به

اند )رحمانی، از انسان در برابر عوامل طبیعی برشمردهسرپناه تفسیر کرده و آن را ابزار پاسداری 

(؛ اين در حالی است که از منظر برخی ديگر، مسکن چیزی بیش از يک سرپناه 080: 0380

-های اجتماعی ترين عامل تبیین ويژگی ( و مهم0381فیزيکی قلمداد گشته است )گیدنز، 

گردد  ها و طبقات جامعه محسوب می ههای متفاوت گرو دهنده ويژگی اقتصادی خانواده و بازتاب

( که بايد تمامی خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای زندگی بهتر انسان 080: 0380)رحمانی، 

کننده آن فراهم باشد  را دارا باشد. همچنین بايد حق تصرف نسبتاً طوالنی و مطمئن برای استفاده
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گیرد که شامل تمامی  دربرمی(. پس واژه مسکن، کل محیط مسکونی فرد را 0381)گیدنز، 

مثابه يکی از   خدمات و تسهیالت ضروری موردنیاز برای بهتر زيستن خانواده است که به

گردد که برای حفظ  ترين نیازهای اساسی افراد جامعه بعد از خوراک و پوشاک، تلقی می ضروری

 (.31: 0388و بقای فرد و جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است )ستارزاده، 

ايران نیز از جمله کشورهای دارای مشکل در حوزه تأمین مسکن است؛ اساساً، مشکل 

آغازشده است. قبل  0331داری وابسته در اواخر دهه  مسکن و درک آن در ايران با رشد سرمايه

که به دنبال هجوم  0321بها در شهريور  طور مقطعی، مشکالتی مثل افزايش اجاره از آن هرچند به

با هجوم  0331نمود، لکن مشکل کمبود مسکن از اواخر دهه  داده بود، رخ شهرها روی مردم به

 1/32به  0333میلیون نفر در سال  9/3روستايیان به شهرها و افزايش جمعیت شهرنشین )از 

منظور  (. بر اين اساس و به03-02: 0318آيد )جوادی،  ( به وجود می0311میلیون نفر در سال 

ای که در ايران در برهه  الت کشور در اين حوزه، در طی پنج برنامه عمرانینمودن مشک مرتفع

 گذاری در اين خصوص نیز مدنظر قرار گرفت.  اجرايی گرديد، سیاست 0331تا  0321زمانی 

گذاران و  های پس از پیروزی انقالب اسالمی، تهیه مسکن موردتوجه سیاست در سال

قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران،  03و  30که اصول  یطور ريزان کشور قرار داشت؛ به برنامه

منظور تأمین مسکن و حل مشکالت موجود در اين خصوص، با توجّه به بعد اجتماعی  به

آوردن مسکن کافی يا  هايی بر دوش دولت نهاده و دولت را موظف به فراهممسکن، مسئولیت

قانون اساسی، يکی از  03اصل  متعارف برای شهروندان نموده است؛ زيرا مسکن، بر پايه

، داشتن مسکن متناسب با نیاز حقّ 30  نیازهای اساسی هر فرد و خانواده بوده و به استناد اصل

بودن مسأله مسکن  (. مبرم083-080: 0380گردد )رحمانی،  ايرانی محسوب می  هر فرد و خانواده

رهبر انقالب  0338وردين فر 20های انقالب و مردم باعث شد در عنوان يکی از خواست به

سازی برای محرومان شهری و  فرمان تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی را صادر کند تا به خانه

ها ملی شدند و بانک مسکن از ادغام  بانک 0338روستايی با کمک مردم بپردازد. در سال 

قیمت )با سود  انانداز با بانک رهنی به وجود آمد و مأمور پرداخت وام ارز مؤسسات وام و پس

ترين اقدامات در اين زمینه تقسیم زمین بود که تا  دستانه  درصد( به متقاضیان شد. گشاده 0بانکی 

ادامه  (. اين روند قابل81: 0391قاعده ادامه داشت )اطهاری،  گیری سازمان زمین شهری بی شکل

ا به دنبال داشت؛ زمین، گسترش انفجاری شهرها ر  نبود، زيرا تقسیم و تصرف بدون قاعده
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رسید و منابع بانک مسکن نیز کفاف پرداخت وام در  22به  9که تعداد مناطق تهران از  طوری به

در پی تصويب قانون  0311داد. تشکیل سازمان زمین شهری در سال  ابعاد ذکرشده را نمی

د. اين سازی زمین و واگذاری آن به متقاضیان بو اراضی شهری گامی در جهت ساماندهی آماده

 0111های داير شهری و تحديد مالکیت زمین شهری به  قانون با ايجاد امکان تصرف زمین

بنیاد ادامه يافت. عالوه بر آن،  0311مترمربع در زمان خود قانونی مترقی بود و اجرای آن تا سال 

مسکن انقالب اسالمی موظف گرديد، عالوه بر واگذاری زمین به محرومان و ساخت مسکن 

های مناسب برای ريزی و اتخاذ سیاستمنظور برنامه قیمت برای محرومین در روستاها، به نارزا

ماده  3تأمین اراضی مسکونی روستايی جهت توسعه کالبدی روستاهای کشور بر اساس تبصره 

اساسنامه مصوب مجلس شورای اسالمی، در روستاهای بزرگ و محروم کشور که نیاز به  0

چنین روستاهايی که از نظر موقعیت جغرافیايی و فیزيکی جزو مسکن وجود دارد و هم

شوند، عالوه بر توزيع وام بهسازی های پرخطر سوانحی نظیر سیل و زلزله محسوب می کانون

های مناسب برای مسکن روستايی، نسبت به شناسايی تملک، تسطیح، تفکیک و واگذاری زمین

روستای باالی  39طرح جامع بهسازی » 0312احداث مسکن اقدام نمايد. لذا در اواخر سال 

میلیون ريال تدوين گرديد  221ساله و اعتباری معادل  3با برآورد زمانی « خانوار 311

های ارتقاء  ايجاد و گسترش مسکن که از شاخص. اما 0(1: 0319پور و همکاران،  )سرتیپی

عرضه و واردشدن بازار  گرفتن تقاضا از شود، امروزه به دلیل پیشی کیفیت زندگی محسوب می

 .سوادگری در آن، به يک نیاز جمعی و يک هدف استراتژيک مبدل گرديده است

 روش پژوهش

گردد؛ نوع روش پژوهش اين مقاله،  پژوهش حاضر جزو مطالعات کیفی و متن محور قلمداد می

رسی و . اساساً، از آنجا که، هدف بری گفتمان استتحلیلی و در چارچوب نظريه -توصیفی

های توسعه دولتمردان پس های عدالت اجتماعی در حوزه مسکن در لوايح برنامه مقايسه گفتمان

                                                           
های مذکور، در راستای جامع عمل  ريزی اهداف و اجرايی نمودن برنامه برخی تحلیلگران بر اين باورند که طرح 0

 -11های  کشور در راستای يک برنامه توسعه، منظور برنامه صفر توسعه )برنامه سال ای پوشاندن به اهداف توسعه

های  ( در کشور بود که متأسفانه با توجه به شرايط جنگ تحمیلی و مشکالت و معضالت کشور در عرصه0312

 . تبع آن، اين برنامه توسعه هرگز مدون و مصوب نگرديد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... به
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رسد شیوه تحلیل گفتمان که روشی برای دريافت معنای نهفته در  از انقالب است، به نظر می

اله ذکر است، روش پژوهش انتخابی در مق  شايان ها است، مناسب باشد؛ البته ها و تحلیل آنداده

است؛ چراکه نظريه گفتمانی  2و شنتال موفه 0تحلیل گفتمان ارنستو الکالوشیوه  پیش روی،

الکالو و موفه نظريه نسبتاً جامع، پرکاربرد و منسجمی است و از کارآيی بسیار بااليی برای تبیین 

بلیت ها برخوردار است و قا ها و بررسی تعامل میان آنچگونگی ظهور، استمرار و افول گفتمان

(. بر اساس 011: 0383کنندگی زيادی برای تحوالت مسائل اجتماعی دارد )سلطانی، توجیه

: 0319سازند )هوارت،  ها معنای جهان اجتماعی را می ، گفتمان نظريه گفتمان الکالو و موفه

ها  اند و گفتمان فهم های گفتمانی قابل (؛ بدين معنی که، جهان واقعیت، تنها در درون ساخت039

دارشدن و  ای برای معنا دهند. بر اين اساس، هر عمل و پديده ها از جهان شکل می به فهم

(؛ بدين منظور، 013: 0381شدن بايد در درون نظام گفتمانی قرار گیرد )منوچهری،  فهم قابل

ها  ها و فرآيندهايی است که در آن معنی نشانه هدف نظريه گفتمان الکالو و موفه طرح روش

« موفه»و « الکالو»(. روش تحلیل گفتمان 092: 0388شود )بهرامی کمیل،  بیت میتعیین و تث

گذارد  ها و مفاهیم و معانی سیاسی و اجتماعی می گیری هويت تأکید خود را بر چگونگی شکل

، دال 0و مدلول 3( و مبتنی بر مفاهیمی کلیدی چون دال23: 0392)صادقی فسائی و روزخوش، 

 باشد  و ... می 9، تثبیت معنا8، هژمونی1ال خالی، د1، دال شناور3مرکزی

های  ها )دال گاه بندی حول گره ها را از طريق عمل مفصل ها اين فرآيند و جريان گفتمان

ای را میان عناصر  بندی نامی است که به هر کنشی که رابطه دهند. مفصل مرکزی( انجام می

شده است )تاجیک،  ر اين کنش تغییر کند، دادهای که هويت آنان در اث گونه گوناگون ايجاد کند، به

ها تثبیت نشده  های شناوری که هنوز معنای آن عنوان دال (. از طريق اين عمل، عناصر به1: 0311

گردند در نتیجه  گردند و بدين ترتیب دارای هويتی نو می ( تبديل می01است به اجزا )وقته

                                                           
1 Ernesto LacLau 

2 Chantal mouffe  

3 Signifier 

4 Signified 

5 nodal point 

6 floating signifiers 

7 Empty sign 

8 Hegemony 

9 Consolidation of meaning 

10 moment 
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شود )منوچهری،  بندی حاصل می مل مفصلای که از ع شده عنوان کلیت ساختاردهی گفتمان به

گیرد. الزم به ذکر است، مبنای تحلیل گفتمان در پژوهش حاضر،  ( شکل می011: 0381

های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران است که شامل شش  برنامه

 برنامه بعد از انقالب به شرح ذيل است: 

 ( اجرا گرديد.0313تا  0318زمانی ) برنامه اول توسعه که در بازه -0

 ( اجرا گرديد.0318تا 0310برنامه دوم توسعه که در بازه زمانی ) -2

 ( اجرا گرديد.0383تا 0319برنامه سوم توسعه که در بازه زمانی ) -3

 اجرا گرديد. (0388تا 0380برنامه چهارم توسعه که در بازه زمانی ) -0

 ( اجرا گرديد.0390تا 0391زمانی ) برنامه پنجم توسعه که در بازه -3

 ( اجرا گرديد.0011تا 0391برنامه ششم توسعه که در بازه زمانی ) -1

عنوان جامعه هدف پژوهش، مبنای بررسی و تحلیل  های متنی، به در نوشتار حاضر، داده

های هدف، در برگیرنده  قرارگرفته است. متناظر با جامعه هدف مذکور، حجم نمونه گروه

گیری اين تحقیق نیز بايد خاطر نشان ساخت باشد. در خصوص روش نمونه مذکور میمتون 

فرامتن منظور تحلیل گفتمان متون، هم به متن و هم به  است. به « گیری نظری نمونه»که از نوع 

سیاسی، اقتصادی و ... حاکم بر زمان تدوين و يا تصويب آن متن( توجه -)وضعیت اجتماعی

های گفتمانی حاکم در هر برهه زمانی، استخراج اطالعات از متون شد و بر اساس معیار

« اشباع نظری»گیری در مقاله حاضر  موردنظر صورت گرفت و مالک پايان يافتن نمونه

 مقوالت است.

هاست؛ که البته اعتبار مورد نیاز از نوع  يافته0يکی از موضوعات مهم در تحقیقات، اعتبار

باشد از میزان برازش و قابلیت دفاع يک تئوری يا تبیین نظری  یاست که عبارت م 2اعتبار نظری

برای سنجش اعتبار تحلیل کیفی قائل  3ها و متون. يکی از معیارهايی که استفان الرسِن با داده

باشد که معنايش اين است که نتايج يک مطالعه بايد توسط اجتماع  می 0است، معیار گفتمان

ها و تفاسیر  کاررفته با ديگر استدالل های به که آيا استدالل نعلمی مورد مداقه قرار گیرد: اي

                                                           
1 Validity  

2 Theoretical validity 

3 Staffan Larsson 

4 Discourse criterion 
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است که معنايش اين است چگونه خواننده را نسبت به  0ساز است؟ معیار ديگر، ارزش بحث هم

(. در اين روش تحلیل که روشی 011: 0392داستان و ظرفیتِ متن متقاعد کنیم )صفری شالی، 

تر ثبت و  جهت که متون موردمطالعه و تحلیل، پیش گر و غیرواکنشی است از آن غیرمداخله

 دهی آن دخالتی ندارد. اند، پژوهشگر در جهت ضبط شده

ها در آوری اطالعات و تکمیل بودن دادهبنابراين، تا جايی که به مقوله اعتبار ابزار جمع 

مه چیز را گرا نیست که بتوانیم ه گردد، تحلیل گفتمان يک کارِ ذهنیِ نسبی نوشتار حاضر برمی

گفتمان براساس معیارهای  وارد آن کنیم. در اين تحلیل نیز سعی شده است اعتبار نظری تحلیل

تأمین شود. در واقع اعتبار تحلیل گفتمان « استدالل منطقی، انسجام و متقاعدسازی»ويژه  فوق به

، 2یجیسبه نقل از ف 011: 0391به کیفیت قدرت نطق و بیان وابسته است )حبیب پورگتابی، 

2111: 31.) 

 ها  يافته

ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران  تدوين نخستین برنامه پنج

 0313و انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  0311( در سال 0311-0310)

عنوان  هعنوان دو عامل تأثیرگذار سیاستی و اطالعاتی بر بخش مسکن و وقوع جنگ تحمیلی ب به

عاملی که بر کلیه وجوه اقتصادی، اجتماعی کشور از جمله بخش مسکن تأثیر بسزايی داشت و 

 گردد. از رخدادهای اصلی اين دوره محسوب می

به تصويب مجلس شورای  0311شده در سال  ساله توسعه تدوين هرچند اولین برنامه پنج

شده در آن مورد استفاده  بینی های پیش اسالمی نرسید ولی برخی از راهکارها و سیاست

شده در اين دوره حاکی از  های اعمال گذاران بخش مسکن قرار گرفت. بررسی سیاست سیاست

توان از  را می« سازی زمین در سطحی گسترده و ايجاد شهرهای جديد آماده»آن است که 

یت و های دولت طی اين دوره دانست که البته موجب از دست دادن جمع ترين سیاست عمده

افت خدمات شهری در بافت مرکزی شهرهای تاريخی و تشديد سرعت روند فرسودگی بافت 

های متوسط به باالی  توان گروه»گذاری بر  شهری موجود شد. از سوی ديگر تمرکز سیاست

                                                           
1 Heuristic value 

2 Fejes 
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های درآمدی اول تا پنجم به همراه رشد شهرهای بزرگ و  شدن دهک گرفته و ناديده« اجتماعی

های خودرو دامن زد  ود هماهنگی بین اسکان و اشتغال به رشد سکونتگاهتأمین اشتغال و نب

مرور، گسترش  که به طوری (؛ به13-12: 0390)گزارش مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، 

های انقالب و  بها در شهرها و نیز وعده نشینی و افزايش قیمت زمین و مسکن و نیز اجاره حاشیه

تصرف صدها هکتار زمین در حاشیه شهرها و نیز تصرف خواهی مردم از آن، باعث  ستم

های مسکونی شد. بنیاد مسکن انقالب اسالمی به مردم وعده داده بود که از طريق  آپارتمان

کند، اما اين اقدامات محدود بودند و  سازی می امام برای محرومین اقدام به خانه 011حساب 

اشغال زمین در اطراف شهرها اقدام کردند و دستان به  بسیار دوردست، در نتیجه فقرا و تهی

ها و متعاقب آن  ی تدريجی و گسترده به زمینتبع آن، در بسیاری از شهرهای بزرگ، حمله به

در بازه  0نشینی و اسکان غیررسمی وسازهای غیرقانونی را تجربه نمودند؛ اين حاشیه ساخت

در (. بر اين مبنا، 021: 0391ران، هم ادامه داشت )برادران و همکا 11ی زمانی بعدی تا دهه

حدود يک دهه پس از پیروزی انقالب که کشور در فقدان وجود برنامه جامع، مدون و مصوب 

زدايی در حوزه مسکن نمود، همچنان محرومیت توسعه، مسیر پیشرفت و توسعه خود را طی می

 موردتوجه ويژه قرار داشت.

هايی در بطن گفتمان جامع و  ر، خرده گفتمانمرو شدن يک دهه پس از انقالب، به با سپری

ای زمانی، گفتمان موردپذيرش ظهور و بروز نمود که هر يک برای برهه« انقالب اسالمی»مادر 

دولت »، «هاشمی رفسنجانی گفتمان سازندگی دولت »که  طوری مردان حاکم گرديد؛ به دولت

دولت »و « محور گفتمان عدالت نژاد دولت محمود احمدی»، «سیدمحمدخاتمی گفتمان اصالحات

عنوان گفتمان معرف دولت خود، بر فضای سیاسی و  را به« حسن روحانی گفتمان اعتدال

های مذکور، هر يک در مواجهه با مشکل مسکن در  اجتماعی جامعه تثبیت نمودند. گفتمان

ها  رويکردها، سیاست« عدالت در برخورداری همگان از مسکن»کشور و تالش در جهت تحقق 

های توسعه و عملکردهای متفاوتی را از خود به نمايش گذاردند که مطمئناً بررسی متون برنامه

های پس از انقالب  ها و عملکردهای دولت مربوط به هر دوره گفتمانی، معرّف برداشت

 باره خواهد بود؛ که در ذيل جداگانه به هر يک پرداخته خواهد شد: دراين

                                                           
1 Informal settlements 
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 ی از مسکن در گفتمان سازندگيالف( عدالت در برخوردار 

گفتمان معرف -عنوان بعدی از ابعاد رفاهی، در گفتمان سازندگی  طورکلی، تأمین مسکن به به

عنوان  بر حل مشکل مسکن به که تکیه  طوری وجهی بسیار مهم دارد؛ به -های پنجم و ششم دولت

ر اين اساس، شاهد گردد. ب ترين عوامل رفاه مردم در اين گفتمان تلقی می يکی از مهم

هاشمی رفسنجانی در حوزه مسکن در قالب  های دولت  گذاری ها و سیاستريزی برنامه

های اول و دوم توسعه در راستای گفتمان سازندگی هستیم؛ راهبردهايی اساسی  برنامه

 شده در حوزه مسکن در برنامه اوّل توسعه، به شرح ذيل است:  ريزی طرح

  رفاه نسبی در اين زمینهرفع کمبود مسکن و تأمین 

 مسکن  قیمت برای ساخت تأمین زمین غیر کشاورزی ارزان 

 های بالقوه عوامل تولید در بخش مسکنگیری بهینه از ظرفیت بهره 

 ها به  مسکن در بازار آزاد و دادن آن  قیمت برای اثرگذاری بر بهای های ارزان ساخت خانه

گذاری در رابطه با  بهای مسکن، به تعادل سرمايه شدن درآمد، تا در کنار متعادل متقاضیان کم

 زمینه کمک شود.  گذاری بخش خصوصی در اين نیازها و سرمايه

بر مبنای چنین راهبردهايی، برنامه اول توسعه، اهدافی کمی و کیفی را مدنظر قرار داده بود 

تا  0318ترين هدف کمّی آن در بخش مسکن، ساخت هزاران واحد مسکونی، از سال  که مهم

در مناطق شهری بوده است   هزار واحد مسکونی 290-313-303-328-301به ترتیب،  0312

از منظر کیفی نیز اين برنامه اهدافی از جمله: بهبود کیفی ساخت  (.083: 0380)رحمانی، 

گذاری، مديريت  مسکن، کاهش ارزبری ساخت مسکن، تقويت بخش خصوصی برای سرمايه

ت و نیز ساخت مسکن جديد با زيربنای کمتر را مدنظر قرار داده بود. تولید مسکن، بهبود ساخ

ايجاد مراکز مسکونی جديد، ايجاد انگیزه برای نگهداری مسکن موجود از طريق مرمت، اولويت 

های مالی به  به تأمین مسکن برای اقشار محروم، تشويق بخش خصوصی، تعاونی و سازمان

هايی بودند که  گذاری در تولید مصالح ساختمانی، برنامه يهتولید انبوه واحدهای مسکونی و سرما

 برای رسیدن به اين اهداف اجرايی شد. 

ها و  مشی اول توسعه حاکی از آن است که عالوه بر اهداف، خط  مطالعه و بررسی برنامه

هايی پیرامون موضوع مسکن در اين برنامه مقرر گرديد که به شرح  های مذکور، تبصره سیاست

 است: ذيل 
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 : نشانگان گفتماني در برنامه اول توسعه1جدول 

 موضوعات موردتوجه تبصره رديف

0 1 
های محروم در حوزه  منظور احیاء و توسعه بخش سازی، احداث و پرداخت تسهیالت به آماده

 مسکن

 منظور رفع نیاز مردم به مسکن تولید مسکن استیجاری به 00 2

 علمی تتأمین مسکن برای اعضای هیئ 03 3

بررسی نشانگان گفتمانی مذکور حاکی از آن است که در راستای برنامه اول توسعه، دولت 

خصوص در  دار تأمین مسکن موردنیاز برای افراد جامعه به سازندگی عالوه بر اينکه خود عهده

مناطق محروم گرديد، درصدد برآمد با پرداخت تسهیالت و يا در اختیار قرار دادن امکانات 

ردنیاز از قبیل زمین و يا مصالح ساختمانی به افراد، تا حدودی از خود مردم جهت کاهش مو

های دولت سازندگی در  مسائل و مشکالت کشور در حوزه مسکن کمک بگیرد. ماحصل تالش

 11راستای برنامه اول توسعه در بخش مسکن آن بود که در طی اين برنامه با توجه به جمعیت 

از يک و نیم میلیون واحد مسکونی احداث شد؛ البته با توجه به هدف برنامه میلیونی ايران بیش 

میلیون مترمربع زيربنا در دستور کار بود،  210میلیون واحد مسکونی يا تولید  283/2که احداث 

توفیق  شود که اين عدم عملکرد دولت سازندگی در زمینه ساخت مسکن، چندان ارزيابی نمی

 است:  ناشی از دو دسته عوامل

گیری از  که مانع از بهره اين عامل ترسیم غیرواقعي اهداف برنامه اول در حوزه مسکن؛ -0

های کشور در بخش مسکن و در نتیجه عدم تحقق کامل اهداف کمی برنامه اول ظرفیت

شده واحدهای مسکونی که  گرديد، ناشی از عواملی چون: باال بودن سهم زمین در بهای تمام

جرای کامل قوانین مربوط به واگذاری زمین )اراضی شهری( بوده و به معلول تأخیر در ا

ها در بخش مسکن انجامید؛ باال بودن میانگین سطح زيربنا  ها و کاهش فعالیت افزايش قیمت

و نبود انگیزه برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک؛ مشکالت برخاسته از پیچیدگی 

ررات واگذاری زمین و دادن تسهیالت و مقررات و قوانین ناظر بر بخش مسکن مانند مق

اعتبارات برای ساخت واحدهای مسکونی؛ نبود ابزارهای تشويقی برای تولید انبوه مسکن 
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گیری حداکثر از امکانات موجود؛ کاهش تقاضای مؤثر و ... بوده است منظور بهره به

 (. 081: 0380)رحمانی، 

های ابتدايی برنامه  اساساً در سال اطالعات غیرواقعي از امکانات )دوره پس از جنگ(؛ -2

های پس از جنگ تمرکز  های دولت ايران بر بازسازی ويرانی اول توسعه عمده سیاست

داشت. ضمن آنکه زلزله مهیب رودبار و منجیل که ويرانی و خرابی بسیار به بار آورد 

درصد  12صورتی که بیش از  بودجه عمومی دولت را به خود معطوف داشت به

به همین منظور صرف گرديد به همین دلیل اهداف و  0311گذاری مسکن در سال  سرمايه

که  چنان واسطه کمبود بودجه، آن شده در راستای برنامه اول توسعه، به ريزی های طرح برنامه

کردن نیاز  نمودن اين برنامه، تغییر چندانی در برطرف نیافته، لذا اجرايی بايد و شايد تحقق

 ری حاصل نکرد.مسکن در مناطق شه

ريزی برنامه دوم توسعه، مقوله مسکن و تالش در جهت  بر اين مبنا، با آغاز تدوين و طرح

در رفع مشکالت و معضالت آحاد جامعه در اين حوزه در دستور کار قرار گرفتند. اين برنامه 

محور  عنوان و رشد مبتنی بر بازارها به 0های آزادسازی اقتصادی شرايطی تدوين شد که سیاست

طور نسبی بر بازار کالن  ها نظام بازار آزاد ارز به گذاری مطرح بود. در اين سال اصلی سیاست

های اقتصادی  مبادله و فعالیت اقتصادی در کلیه بخش اقتصادی حاکم بود. تجارت کاالهای قابل

صورت نسبی سودآور بود و لذا تفکرات بازارگرايانه تأثیر خود را بر بخش مسکن و  به

درآمد  منظور کمک به اقشار کم های کمی و کیفی آن گذاشته بود. بر اين مبنا، به  گذاری دفه

راهبردهای اساسی ساخت مسکن اجتماعی )استیجاری( در اين برنامه مورد توجه قرار گرفت. 

 برنامه دوم توسعه در حوزه مسکن عبارت بودند از: 

 رفع کمبود مسکن و تأمین رفاه نسبی در اين بخش 

 درآمد ويژه برای اقشار کم ساخت مسکن به  قیمت برای سازی شده و ارزان أمین زمین آمادهت 

 قیمت در  های ارزان و ساخت خانه  های تولیدی در بخش مسکنگیری بهینه از ظرفیت بهره

 درآمد های شهری برای واگذاری به متقاضیان کمگیری بهینه از زمین کنار بهره

 سازان( )انبوه  ن مسکن به گونه انبوهپشتیبانی از تولیدکنندگا 

                                                           
1 Economic liberalization 
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در کنار راهبردهای اساسی، اهدافی کمّی نیز در بخش مسکن در برنامه دوم توسعه در نظر 

( به 0311تا  0313های ) ترين آن ساخت واحدهای مسکونی به ترتیب سال گرفته شد که مهم

عالوه بر راهبردها  هزار واحد مسکونی در مناطق شهری بود. 301-290-301-331-332میزان 

هايی از قانون برنامه دوم توسعه نیز به موضوع مسکن اختصاص داده شد که  و اهداف، تبصره

 اند از:  عبارت

 : نشانگان گفتماني در برنامه دوم توسعه2جدول

 موضوعات موردتوجه تبصره رديف

 های شاهد تأمین مسکن خانواده )بند ب(03 0

 انبازانحل مشکل مسکن ج )بند هـ(03 2

 زده جبران خسارات وارده به مناطق جنگ 00 3

 ديده از حوادث غیرمترقبه بازسازی مناطق آسیب 03 0

 تأمین مسکن ارزان برای جوانان 11 3

 اسکان عشاير 11 1

 تمهیداتی جهت تأمین سرمايه در بخش مسکن 83 1

می در دستیابی به اهداف لذا بر مبنای برنامه دوم توسعه، دولت سازندگی با توجه به ناکا

گذاری در بخش مسکن از سوی بخش خصوصی را  سرمايهخود در برنامه اول، درصدد برآمد 

جدی گرفته و نیز خود دولت با اختصاص بودجه عمرانی، به رشد بخش ساختمان کمک نمايد؛ 

ر آن زده و تأمین مسکن موردنیاز د زيرا دولت سازندگی عالوه بر اتمام بازسازی مناطق جنگ

های شهدا، جانبازان و ايثارگران جنگ تحمیلی را نیز در  مناطق، تأمین مسکن برای خانواده

های خود داشت. از جمله تمهیدات دولت در اين خصوص، اعطای تسهیالت بانکی به  برنامه

ها دولت در زمینه  برای تحقق سیاستافراد و فروش اوراق مشارکت بانک مسکن بود؛ همچنین، 

ف عرضه و ساخت مسکن در برنامه دوم ارائه تسهیالت بانکی و واگذاری زمین برای تقويت طر

های مذکور و  جلب مشارکت سازندگان، تخفیف و معافیت در قیمت زمین برای ساخت طرح

ترين روش  متر را در دستور کار قرار داد. مهم 021 های مالیاتی برای واحدهای کمتر از معافیت

های  انداز و افزايش ساخت خانه های هدف، پس دارکردن گروه ای خانهدولت در اين برنامه بر

 .سازی بود متراژ در شهرهای بزرگ و انبوه کم
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تأمین »های مرتبط با بخش مسکن در برنامه دوم در راستای تحقق هدف  سیاستاز ديگر 

ن آزاد، در قالب تولید مسک« سازی سازی و کوچک انداز، انبوه پس»عمدتاً بر سه محور « مسکن

حمايتی و اجتماعی استوار بود. هدف سیاست مسکن اجتماعی )استیجاری( باالبردن نسبت 

شده  مسکن استیجاری به مسکن ملکی بوده است؛ اما شیوه واگذاری واحدهای مسکونی ساخته

شرط تملیک  جای اينکه استیجاری باشد، شیوه اجاره به تحت عنوان طرح مسکن اجتماعی، به

توان به اخذ پیش دريافت  قساطی( بوده است. اين امر داليل مختلفی دارد که می)شیوه فروش ا

شرط  صورت اجاره به از متقاضیان اشاره کرد که باعث شد دولت مکلف شود تا اين واحدها را به

تملیک واگذار کند. همچنین در زمان واگذاری واحدها مشخص شد که سازوکارها و 

ربط موجود نیست. در نتیجه امکان  های ذی داری در دستگاه افزارهای الزم برای اجاره نرم

صورت دولتی،  هم به ها فراهم نشد. در نتیجه مسکن استیجاری، آن داری توسط اين دستگاه اجاره

اند. شیوه واگذاری  داری تاکنون ايجاد نشده در کشور نهادينه نشده و نهادهای متصدی امور اجاره

های  قسط، دهک شرط تملیک و ضرورت پرداخت پیش جاره بهاين واحدها از استیجاری به ا

های چهارم و باالتر  پايین درآمدی جامعه را از دسترسی به اين واحدها دور کرد و تنها دهک

های درآمدی  شرط تملیک استفاده کنند. دهک اند از واحدهای اين طرح به شیوه اجاره بهتوانسته

-شرط تملیک تحويل گرفته صورت اجاره به اين واحدها را به اند از افرادی که قبالًپايین توانسته

های  ها و يارانه برداری کنند. از سوی ديگر سرمايه صورت استیجاری بهره اند، برای استفاده به

ها سپرده شد.  سازان، به بانک ها و نیز انبوه دارکردن آن دولتی برای پرداخت به نیازمندان و مسکن

گذاری  های سرمايه کوشند تا از ريسک کردن شرايطی می تر با فراهم پیش ها نشان دادند که بانک

انداز و  توانستند وام دريافت کنند که توانايی پس خود بکاهند؛ بدين ترتیب که افرادی می

بازپرداخت آن را داشته باشند. اين در حالی بود که در بازه زمانی برنامه و اجرای اين طرح تورم 

های اساسی  های مسکن خود کاستند تا نیاز های پايین درآمدی از هزينه کيافته و ده افزايش

دهد، کارگران و  ديگر خود را رفع کنند. شرط ديگر داشتن شغل و درآمد معین بود که نشان می

شوند. درنتیجه  ها و نهادهای رسمی حمايتی نیستند، طرد می افرادی که تحت حمايت سازمان

 ها برای متقاضیان محقق نشد. ايین درآمدی به دلیل شرايط بانکهای پ تأمین مسکن برای دهک

مانند  های بسیار، تمامی اهداف برنامه دوم نیز به رغم تالش بر اين مبنا بايد اذعان نمود، علی

ای که  ترين عوامل عمده طور کامل تحقق پیدا نکرد که مهم برنامه اول، در بخش مسکن، به
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خش مسکن در برنامه دوم توسعه شده است، عبارت بودند از: موجب تحقّق نیافتن اهداف در ب

های سوداگرانه در بازار مستغالت، کاهش سهم دولت در بازار زمین و در نتیجه  افزايش فعالیت

شده واحدهای  افزايش شديد قیمت زمین، افزايش دامنه رونق و رکود، افزايش هزينه تمام

افزايش درآمد سرانه خانوارها، افزايش  ها و عدم یمتثبات ق مسکونی با توجه به نرخ تورم و عدم

بودن سهم تسهیالت بانکی در  کرايه واحدهای استیجاری، افزايش بهای مصالح ساختمانی، پايین

حمايت مالی از واحدهای استیجاری کوچک، نرخ تخريب  شده واحد مسکونی و عدم قیمت تمام

ی کشور و وجود ناهماهنگی در خصوص در مناطق روستاي باالی واحدهای مسکونی به

ها و نهادهای مختلف دخیل در بخش مسکن،  وسیله سازمان های اتخاذشده به ها و برنامه سیاست

گیری حداکثر از امکانات موجود،  منظور بهره های تشويقی برای تولید انبوه مسکن بهنبود مکانیزم

گذاران بخش  ن سرمايهکاهش تقاضای موثّر به علّت کاهش درآمد سرانه، گرايش نداشت

  شده واحدهای گذاری در بخش مسکن، باالبودن سهم زمین در بهای تمام سرمايه  خصوصی به

( که از جمله 1-0: 0311مسکونی و ... )گزارش معاونت پژوهشی مجلس شورای اسالمی، 

 گردد.  معضالت و نقاط ضعف برنامه دوم توسعه نیز لحاظ می

در « تالش در جهت برخورداری همگان از حق مسکن»و « مسکن»با نگاه به جايگاه 

توان  های اول و دوم توسعه جمهوری اسالمی ايران و تحلیل گفتمان اين دو برنامه می برنامه

، «زده و محروم تأمین مسکن در مناطق جنگ»چنین استنباط نمود که در اين دو برنامه، 

ها در  ترين نشانه نوان يکی از برجستهع توان از آن به که می طوری سازی شده است؛ به برجسته

گفتمان سازندگی ياد کرد؛ چراکه شرايط ايجادشده در کشور، به دنبال مشکالت ناشی از 

وضوح خود را در امر تخصیص بودجه جهت آبادانی و سازندگی  جنگ تحمیلی، به

ه گرفت توان نتیج زده نشان داد. بر اين اساس می های کشور، بخصوص در مناطق جنگ ويرانی

های اول و دوم  شده در برنامه بندی های اصلی مفصل عنوان يکی از نشانه در حوزه مسکن بهکه 

، ذيل گفتمان سازندگی، در «عدالت اجتماعی»هاشمی رفسنجانی، دال شناور توسعه در دولت 

بندی  مسدود و در مفصل« حق برخورداری از مسکن»های مرکزی آن يعنی  قالب يکی از نشانه

اعطای »های اصلی  ای متشکل از دال گفتمان، حول نشانه مرکزی مذکور، نظام معنايی اين

 «انتشار اوراق مشارکت بانک مسکن»و « اعطای زمین و مصالح ساختمانی»، «تسهیالت مسکن

 شکل گرفت. 
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 ب( عدالت در برخورداری از مسکن در گفتمان اصالحات

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  هدولت خاتمی، بر مبنای گفتمان اصالحات در حوز

رويکردی کامالً متفاوت به مشکل مسکن داشت؛ رويکردهای دولت اصالحات به مقوله عدالت 

 های سوم و چهارم توسعه نمايان است. در برخورداری از مسکن، در برنامه

ر برنامه سوم توسعه از منظر بخش مسکن زمانی تهیه شد که بخش مسکن در رکود به س

درآمد و آزادسازی  های قبلی بر حل مشکل مسکن افراد کم برد. در اين برنامه نیز مانند برنامه می

های مورد  سازی از زمره سیاست سازی و انبوه بازار مسکن تأکید شد؛ همچنین حمايت از کوچک

شرايط های پولی و تسهیل  ذکر است، در اين برنامه بر نقش سیاست تأکید اين برنامه بود. شايان

اعطای وام تأکید و بر اساس قانون، دولت مکلف گرديد که اقدامات الزم را در رابطه با ايجاد 

بازار رهن ثانويه و امکان خريدوفروش اوراق رهن ثانويه در بازار سرمايه و مشارکت بخش 

کردن اقساط تسهیالت بانکی برای  مسکن در بازار بورس را به عمل آورد. همچنین پلکانی

ای مسکن  کنندگان وام و پرداخت تسهیالت بانکی تدريجی برای ساخت مرحله فتدريا

های پیشنهادی برنامه سوم است. در خصوص بازار زمین برنامه  درآمد از سیاست های کم گروه

سوم بر اتکا صددرصدی به سازوکار بازار و درنتیجه آزادسازی کامل بازار زمین دارد. تفکیک 

انداز از ديگر محورهای پیشنهادی اين  ای تولید و تعاونی تأمین و پسه ها به تعاونی تعاونی

طور  برنامه بود. حال چنانچه به بررسی متن برنامه سوم توسعه در حوزه مسکن پرداخته شود، به

 شفاف، موارد ذيل مشاهده خواهد شد: 

 سوم توسعه  : نشانگان گفتماني در برنامه3جدول 

 موضوعات موردتوجه ماده رديف

 سازی مسکن انبوه 031 0

 تسهیالت بانکی برای خريد يا احداث مسکن 031 2

 تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود روستاها 038 3

 فروش زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی 039 0

 های سازمانی اجاره خانه 001 3

 ديده از حوادث غیرمترقبه بازسازی مناطق آسیب 081 1
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مبیّن آن است که دال خالی يا به عبارتی، نشانه کمبودها و ن برنامه تحلیل گفتمان متون اي

  بهسازی ساخت»های دو برنامه توسعه پیشین )برنامه اول و دوم(، در خصوص مقوله  نقصان

قالب مطالبه برنامه توسعه سوم، گفتمان جديدی را حول خود ساماندهی  در« وسازهای کشوری

سازی در  با حمايت از مشارکت مردمی و تشويق خصوصیصورت که دولت خاتمی  نمود؛ بدين

حل مشکل مسکن در  های مسکونی را تنها راه سازی و به عبارتی ساخت مجتمع اين حوزه، انبوه

عنوان اولین دولت پس از انقالب، تأکید ويژه در اين خصوص داشته  نمود و بهکشور عنوان می

 -و در ادامه در برنامه چهارم توسعه-سوم   است؛ گواه اين مدعا، موادی است که در برنامه

شده، راهبردها  مشاهده است؛ البته ناگفته نماند که عالوه بر مواد مطرح پیرامون مقوله مسکن قابل

که، راهبردهای  طوری ريزی گرديد؛ به و اهدافی نیز در برنامه مذکور در خصوص مسکن طرح

 ند از: اساسی بخش مسکن در برنامه سوم توسعه عبارت بود

 نشینی مسکنی و حاشیه بی  درآمد و رفع مشکل تأمین مسکن برای اقشار کم 

 های صنفی و مؤسسات مالی در راستای تأمین مسکن اقشار پشتیبانی از ايجاد تشکّل

 درآمد کم

 سازی سازی و انبوه با تأکید بر مجتمع  پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی کوچک 

 سازی سازی و انبوه کوچک  های شهری باهدفز زمینگیری بهینه ا بهره 

در راستای تحقق اهداف و راهبردهای مذکور، دولت خاتمی با اعمال تمهیداتی نظیر اعطای 

سازی و ساخت واحدهای کوچک اما  منظور خريد و يا احداث مسکن، انبوه تسهیالت بانکی به

وين ضوابط و مقررات نماسازی در های مسکونی، واگذاری زمین و تهیه و تددر قالب مجتمع

وسازهای کشور، درصدد تأمین نیاز کشور در بخش مسکن برآمد که البته، تولید  کلیه ساخت

آمیز  بخش مسکن در برنامه سوم توسعه، موفقیت  واحدهای مسکونی در راستای اهداف کمّی

-1ادی با میانگین ذکر است، بخش بزرگی از اين موفقیت در پرتو افزايش رشد اقتص بود. شايان

آمده است )رحمانی،  دست درصد به 21-31به میزان   درصد و همچنین افزايش نقدينگی 3

0380 :081.) 

بخش مسکن  ها نیز عامل مؤثّر ديگری در رونق فروش تراکم ساختمانی از سوی شهرداری

  ف فروشسازی نقش مهمی بازی کرده است. با توقّ سازی و کوچک ويژه در انبوه بوده که به

های  شد. بر پايه گزارش پروانه  ها از تهران به ديگر شهرها منتقل تراکم در تهران سرمايه
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)منفی هشت  -8/1در تهران،  80جوازهای صادرشده در سال   ساختمانی صادرشده، میزان

درصد )مثبت( بوده است؛ بنابراين  28درصد( و برعکس در شهرهای متوسّط و کوچک 

بخشودگی  سازان در چارچوب شده در برنامه سوم همچون پشتیبانی از انبوه های تدوين سیاست

بخش مسکن در برهه زمانی حاکمیت گفتمان   های مالیاتی و ... ازجمله موارد اثرگذار بر رونق

 .آيد طلبی بر کشور به شمار می اصالح

ديد، شاهد با وجود اين، در برنامه چهارم توسعه که توسط دولت هشتم به مجلس ارائه گر

های دولت اصالحات در بخش مسکن بوديم؛ چراکه اين دولت، در راستای  چرخشی در سیاست

برنامه چهارم، طرح ساماندهی مسکن در کشور را اجرايی نمود، بر اين اساس در دولت هشتم، 

صورت انبوه )سیاست دولت هفتم( از  هم به ساخت و احداث واحدهای جديد مسکونی آن

سازی ساختمان مورد  سازی و بهینه ج شد و در عوض مقوالتی از جمله مقاومدستور کار خار

توان استخراج  تأکید قرار گرفت. برخی از نشانگان گفتمانی که از متن برنامه چهارم توسعه می

 نمود، به شرح جدول ذيل است: 

 چهارم توسعه  : نشانگان گفتماني در برنامه4جدول 

 موضوعات موردتوجه ماده رديف

 بهسازی مسکن روستايی 01بند و ماده  0

 اجرای طرح جامع مسکن در کشور 12بند ب ماده  2

3 
بند الف ماده 

001 

 مناطق نوسازی و بازسازی امدادرسانی، منظور پیشگیری، تأمین اعتبارات الزم به

 غیرمترقبه حوادث در ديده آسیب

0 
بند ب ماده 

001 

 صنعتی، تجاری، مسکونی، واحدهای مالکان هپرداخت وام و تسهیالت موردنیاز ب

 ديده خسارت کشاورزی و معدنی

 های تفکیکی وضع موجود روستاها تهیه نقشه 201 3

دهد که بر طبق طلبی نشان می تحلیل گفتمان عدالت در حوزه مسکن در گفتمان اصالح

و روستاها و های قديمی شهرها  برنامه چهارم، دولت مکلف گرديد بازسازی و نوسازی بافت

سال عملیات  01سازی ابنیه موجود را آغاز و ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف مدت  مقاوم

اجرايی مربوط به اين امر در کل کشور خاتمه يابد. همچنین، وزارت مسکن مکلف شد با توجه 

هش بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کابه اثرات متقابل بخش با اقتصاد ملی و نقش تعادل
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را حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، تهیه و به تصويب « طرح جامع مسکن»ها،  نابرابری

های تولید مسکن، تشکیل بازارهای ثانويه  برساند. برخی محورهای آن شامل تقويت تعاونی

سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم، گسترش  رهن، افزايش سهم انبوه

سرمايه مسکن و اتخاذ تدابیر الزم برای تأمین سرمايه در بخش مسکن بود؛ اهداف طرح  بازار

جامع مسکن نیز، تأمین مسکن امن و سالم و در استطاعت مالی خانوار بدون تبعیض برای همه، 

ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن و تعادل بخشی به بازار مسکن، ارتقايی کیفیت 

حفظ فرهنگ و هويت اسالمی و ملی، بهبود   مسکونی همه جوامع، زيست، بهبود شرايط

های توسعه شهری و  های مسکن و برنامه مديريت بخش مسکن، ايجاد هماهنگی بین برنامه

داری از مسکن مناسب و ايجاد هماهنگی بین های اقتصادی در برخور روستايی، کاهش نابرابری

 گرفت.  برمیهای آمايشی را در  های مسکن برنامه برنامه

تحلیل گفتمان متن برنامه چهارم توسعه گويای آن است که دال خالی يا به عبارتی، نشانه 

های توسعه اول تا سوم در عدم ارائه طرحی جامع در حوزه مسکن  های برنامه کمبودها و نقصان

 قالب مطالبه برنامه توسعه چهارم، گفتمان جديدی را حول خود ساماندهی کرده است که در

اند؛  سازی شده برجستهها در آن  سازی ساختمان سازی و بهینه که مقوالتی مانند مقاوماست 

های برنامه چهارم توسعه ياد کرد که بر  ترين نشانه عنوان برجسته توان از اين دو به که میطوری به

رعايت »عنی های فرعی ذيل خود؛ ي ها در مقابل زلزله، با نشانه سازی ساختمان مبنای آن، بر مقاوم

استاندارد کردن مصالح »، «ها در مقابل زلزله در ارتباط با طراحی ساختمان 2811نامه  آيین

بازسازی »و « گسترش نظام بیمه ساختمان در مقابل زلزله»، «بیمه کیفیت ساختمان»، «ساختمانی

د و در ده بندی اين گفتمان را سامان می مفصل« های قديمی شهرها و روستاها و نوسازی بافت

کردن بازپرداخت  پلکانی»، «جامع مسکنطرح  تهیه»های فرعی  سازی نیز نشانه مقوله بهینه

موردتوجه بود. « اعطای يارانه به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری»و « تسهیالت بانکی

آيد  های اصلی گفتمان اصالحات به شمار می ای يکی از نشانه در اين میان، ساخت مسکن اجاره

 00گرفت و به ازای هر واحد  سازان قرار می در راستای آن زمین رايگان در اختیار انبوه که

شدند واحد مسکونی  سازان پس از ساخت مکلف می گرديد و انبوه میلیون تومان وام پرداخت می

شدن اين مدت اگر قصد فروش آن را داشته باشند، دولت  سال اجاره داده و بعد از سپری 3را 

 کند تا اين کار توجیه اقتصادی داشته باشد. ن را همانند قیمت سال اول دريافت میقیمت زمی
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های حاصل از تحلیل  کند که، يافته شده ما را بدين سو رهنمون می ماحصل مباحث مطرح

های سوم و چهارم توسعه حاکی از آن است که در دولت خاتمی دال شناور  گفتمان برنامه

عدالت »های مرکزی آن يعنی  ان اصالحات، در قالب يکی از نشانه، ذيل گفتم«عدالت اجتماعی»

بندی اين گفتمان، حول نشانه مرکزی مذکور، نظام  مسدود و در مفصل« در برخورداری از مسکن

طرح جامع »، «سازی انبوه»، «قیمت تأمین مسکن ارزان»های اصلی  ای متشکل از دال معنايی

 گرفته است. شکل« سازی بهینه»و « سازی مسکن مقاوم»، «مسکن

 محور ج( عدالت در برخورداری از مسکن در گفتمان عدالت

ترين  حل مشکل مسکن در کشور و تأمین مسکن مناسب برای نیازمندان يکی از محوری

بوده است؛  -های نهم و دهم گفتمان معرف دولت-محور  های دولت و گفتمان عدالت فعالیت

عنوان يکی از سرمنشأهای  مدادنمودن مشکل مسکن بهنژاد با قل که دولت احمدی طوری به

نمودن اين معضل  های اقتصادی خانوارهای ايرانی، تمامی تالش خود را در جهت مرتفع بحران

ها و مشکالت متعدد در  رغم آنکه به دلیل وجود نارسايی به کاربست لذا در اين راستا، علی

 31درآمد، دربند ج ماده  سکن اقشار کمتوفیق چشمگیر در بهبود وضعیت م حوزه مسکن و عدم

قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود که طرح جامع مسکن را باهدف تحقق 

عدالت اجتماعی و با رويکرد توانمندسازی تدوين نمايد؛ بر اين مبنا، وزارت مسکن و 

ن، در سال خصوص نیازمندا شهرسازی در راستای تأمین مسکن مناسب برای آحاد مردم و به

ها و نظرات و پژوهشگران و محققان بخش  طرح جامع مسکن را با استفاده از ديدگاه 0380

بندی شد  محور جمع 9برنامه و در  33اجرايی آن را که مشتمل بر -مسکن تهیه و سند راهبردی

ا، درآمد بود. بر اين مبن های کم که يکی از محورهای اصلی اين طرح، توجه به تأمین مسکن گروه

دولت نهم پس از روی کارآمدن، با الگوبرداری از طرح جامع مسکن و در جهت توجه به تأمین 

را که هدف از آن حذف قیمت زمین از قیمت « مسکن مهر»درآمد، طرح  های کم مسکن گروه

درآمد بود، در دستور کار  برای اقشار کم 2و راحتی 0وسیله بتواند دسترسی مسکن بود تا بدين

 (.11: 0390)گزارش مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن،  قرار داد

                                                           
1 Availability  

2 Accessibility  
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ها و  ها، برنامهرويکرد گفتمان و دولت عدالت محور در حوزه مسکن و نیز الزامات، سیاست

و  0010انداز  های مربوطه در موادی از برنامه پنجم توسعه که با الهام از سند چشم مشی خط

طرح  ن تهیه شد، بروز يافت؛ چراکه هدف کالنويژه طرح جامع مسک های کلی نظام و به سیاست

درآمد، احداث مسکن امن و بادوام، تنظیم بازار، ايجاد  جامع مسکن، تأمین مسکن اقشار کم

های  های آمايشی و توسعه و کاهش نابرابریهای مسکن و سیاستهماهنگی بین سیاست

صلی برنامه پنجم نیز عنوان اهداف ا ای در برخورداری از مسکن مناسب است که به منطقه

(. نشانگان گفتمانی موجود در متن اين برنامه 12: 0391نیا و ضرغامی،  شود )توکلی محسوب می

 به شرح ذيل است: 
 : نشانگان گفتماني در برنامه پنجم توسعه5جدول 

 موضوعات موردتوجه ماده رديف

 حمايت از تولید و تأمین مسکن 009 0

 های جوان جمسکن زو 009بند الف ماده  2

 حمايت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک 009بند ب ماده  3

 ها سازی ساختمان مقاوم 031 0

 های فرسوده احصای مناطق ويژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت 030بند الف ماده  3

ستحصال وری و امنظور افزايش بهره های فرسوده روستايی بهاحیای بافت 030بند ب ماده  1

 زمین

 های غیررسمی گیری از ايجاد سکونتگاهنگری و پیشپیش 033 1

 شده توسط شورای عالی شهرسازی نشین تعیینبخشی مناطق حاشیه سامان 033بند الف ماده  8

وسازهای غیررسمی خارج  ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زيربنايی به ساخت 033بند ب ماده  9

 ها ا و تخريب آناز محدوده شهرها و روستاه

 شهرهاهای هادی برای روستاهای واقع در حريم کالنتهیه و اجرای طرح 033بند ج ماده  01

طراحی و ايجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی با اولويت شهرهای  033بند د ماده  02

 بزرگ

 سازی مسکن روستايی بهسازی، نوسازی، بازسازی و ايمن 010بند ح ماده  03

حاکی از « عدالت در برخورداری از مسکن»تحلیل گفتمان برنامه پنجم توسعه پیرامون مقوله 

درآمد، پیگیری شده  آن است که در اين برنامه هم پیرو چهار برنامه قبل، تأمین مسکن اقشار کم

های در ارتباط با تأمین  است؛ بر اين مبنا، در برنامه پنجم توسعه، اهداف، راهبرد و سیاست
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مذکور از   شده است همچنین، بخش مسکن در برنامه درآمد شهری مطرح های کم کن گروهمس

غنای مناسبی برخوردار بوده و توجه ويژه دولت به اين بخش با محوريت توسعه پايدار، 

های قديمی و توجه  سازی و استانداردسازی، نوسازی بافت درآمد، مقاوم توانمندسازی اقشار کم

های  های مسکن باسیاست ئز اهمیت بوده است. ايجاد هماهنگی بین برنامهبه معماری بومی حا

ای در برخورداری از مسکن مناسب، بهسازی و نوسازی  آمايشی و توسعه، کاهش نابرابری منطقه

های  های جوان از ديگر برنامه درآمد زوج های فرسوده شهری و حمايت از اقشار کم بافت

 بود. مسکنی برنامه پنجم توسعه کشور 

های جوان و  قیمت برای زوج اساساً در اين برنامه، تولید و عرضه واحدهای مسکونی ارزان

قالب مطالبه برنامه  های توسعه پیشین قلمداد گشته و در عنوان دال خالی برنامه درآمد، به افراد کم

در های مسکن مهر  پنجم توسعه، گفتمان جديدی را حول خود ساماندهی نمود که اجرای طرح

سراسر کشور بدين منظور را در دستور کار خود قرار داد. طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند 

آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمايت از  0381قانون بودجه سال  1)د( تبصره 

صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. بر مبنای اين طرح مقررشده  تولید و عرضه مسکن، به

هزار واحد مسکونی، در سطح کشور احداث و واگذار  311میلیون و  د که ساالنه تعداد يکبو

شود. اين طرح در حقیقت شامل اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن است؛ مبنای اصلی  

شده مسکن  توجهی از هزينه تمام مسکن مهر بر اين امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل

درصد و در دهه  01ساله برابر  33دهد. اين سهم در کل کشور در دوره  میرا به خود اختصاص 

درصد بالغ می 11درصد بوده است. همچنین در استان تهران اين سهم به حدود  03اخیر برابر 

شود. برنامه پنجم همچنین بر اقداماتی مانند تدوين و ابالغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ايرانی 

اسالمی برای ترويج الگوهای معماری و شهرسازی -عماری ايرانیاسالمی، تشکیل شورای م

های غیررسمی و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حريم  گاهبومی، ساماندهی سکونت

های اصلی در  عنوان يکی از نشانه شهرها تأکید کرده است. طرح جامع و تفصیلی مسکن به کالن

ی ذيل خود از قبیل، مديريت يکپارچه زمین، افزايش های فرع گفتمان عدالت محور، با نشانه

بندی  گذاران خارجی و ... مفصل سازان، گسترش بازار سرمايه مسکن، جذب سرمايه سهم انبوه

 دهد.  اين گفتمان را سامان می
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عنوان يکی ديگر از  های حاصل از تحلیل گفتمان برنامه پنجم توسعه در حوزه مسکن به يافته

نژاد، دال  بندی شده در اين برنامه، حاکی از آن است که در دولت احمدی مفصلهای اصلی  نشانه

های  ، ذيل گفتمان عدالت محور، در قالب يکی از نشانه«عدالت در برخورداری از مسکن»شناور 

بندی اين گفتمان، حول نشانه مرکزی مذکور،  مسدود و در مفصل« مسکن مهر»مرکزی آن يعنی 

قیمت برای جوانان و افراد  تأمین مسکن ارزان»های اصلی  از دال ای متشکل نظام معنايی

تدوين الگوهای معماری و شهرسازی »، «اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری»، «درآمد کم

 گرفته است.  شکل« سازی مسکن سازی و بهینه مقاوم»و « ايرانی -اسالمی

 د( عدالت در برخورداری از مسکن در گفتمان اعتدال

اجتماعی جامعه ايران، دولت روحانی )در -شدن گفتمان اعتدال بر فضای سیاسی کبا هژمونی

قالب دولت يازدهم و و دوازدهم(، آغاز به کار نمود و تدوين و اجرايی نمودن برنامه ششم 

توسعه را در دستور کار قرار داد. در قالب برنامه ششم توسعه، رويکرد دولت از سیاست عرضه 

کارآمدن دولت   سیاست تقاضامحور تغییر يافت؛ بر اين مبنا با روی محور در دولت دهم به

های هدف با تحقق رفاه و  خصوص برای گروه به« حمايتی-مسکن اجتماعی»يازدهم، بحث 

های  های فرسوده، ساکنان سکونتگاه مشتمل بر ساکنان بافت-تأمین اجتماعی در کشور 

مطرح شد؛ با توجه به اينکه در اهداف کلی  -ددرآم های کم ها و گروه خودانگیخته، خانه اولی

شده و  پذير اشاره  های درآمدی و توانمندسازی اقشار آسیب برنامه ششم به کاهش فاصله دهک

ترين عوامل گسترش اين شکاف درآمدی و دغدغه اصلی  مقوله مسکن نیز يکی از اساسی

امه ششم، اين موضوع را با گذاران در تدوين برن های محروم اجتماعی است؛ لذا سیاست گروه

منظور رسیدن به اين هدف در برنامه ششم توسعه توجه به  اهتمام جدی دنبال نمودند و به 

های خصوصی و تعاونی در تأمین مسکن مدنظر قرار گرفت )راغفر و  های بخش ظرفیت

 (.0393همکاران، 

افت فرسوده، رويکرد ذکر است، رويکردهای دولت اعتدال در حوزه مسکن به ساکنان ب شايان 

درآمد، رويکردی مبتنی بر  های کم مبتنی بر بازآفرينی شهری در مقیاس محلی و در مورد گروه

نیا و  درآمد بوده است )توکلی های کم قیمت و زمین برای گروه تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان
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توسعه گويای آن است که آمده بر روی متن برنامه ششم  عمل های به (. بررسی13: 0391ضرغامی، 

 توان نشانگان گفتمانی ذيل را در حوزه مسکن، در متن اين برنامه مشاهده نمود: می

 : نشانگان گفتماني در برنامه ششم توسعه6جدول 

 موضوعات موردتوجه ماده رديف

0 
 بند الف

 39ماده  

هفتاد محله سازی و بازآفرينی ساالنه حداقل دويست و  احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم

های مختلف  در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرينی شهری پايدار برحسب گونه

 ای( های غیررسمی و حاشیـه )شامل ناکارآمد ـ تاريخی ـ سکونتگاه

2 

 

 بند ب

 39ماده  

های روستايی )باهدف بهسازی و نوسازی مسکن  پذيری سکونتگاه کاهش آسیب

درآمد شهری )در شهرهای کوچک( با  برای اقشار کمروستايی( و همچنین تأمین مسکن 

 قیمت و زمین موردنیاز تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان

 ها سازی ساختمان مقاوم 11 3

0 
 بند الف

 10ماده  

بندی  های فرسوده و دسته احصاء مناطق ويژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت

 الی شهرسازی و معماری ايرانهای واقع در اين مناطق توسط شورای ع طرح

3 
بند ب ماده 

10 
 های فرسوده و نامناسب روستايی احیای بافت

1 
 بند ت

 10ماده  

ای نسبت به احیاء  های حمايتی، حقوقی، تشويقی و اعطای تسهیالت يارانه اعمال سیاست

های رو  های فرسوده شهری با رعايت سرانه ( از بافت01۱و بهسازی حداقل ده درصد )

 ها ائی و زير بنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریبن

1 
 بند ث 

 10ماده 

ديده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و  ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب

 های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر ساختمان

8 12 
ها از  برخورداری آننشین و  ارتقای شرايط محیطی پايدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه

 های غیرمجاز نگری و پیشگیری از ايجاد سکونتگاه مزايای شهرنشینی و پیش

9 
 بند ب 

 12ماده 

سند ملی توانمندسازی و ساماندهی »نشین در چهارچوب  بخشی مناطق حاشیه سامان

 های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر و ايجاد شهرک« های غیرمجاز سکونتگاه

01 
 بند پ

 12ه ماد 

هادی برای روستاهای واقع در حريم شهرها با رويکرد کنترل   تهیه و اجرای طرح

 ها محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آن

 تأمین مسکن نیازمندان 81ماده  00

02 
 81ماده 

 (0بند چ )

های هدف  پذير و گروه منظور تأمین نیاز اقشار آسیب تأمین مسکن اجتماعی و حمايتی به

 های حمايتی به مسکن و رفع فـقر سکونتی ازمانس
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 موضوعات موردتوجه ماده رديف

03 
 بند الف

 89ماده  

هزار  ۱( به تعداد پنجاه0بار با سود حداکثر چهار درصد ) ارائه تسهیالت مسکن فقط يک

نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه 

تاکنون مسکن، زمین يا تسهیالت مسکن  باشند و ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می

 اند دريافت ننموده

00 
 بند ت

 89ماده  
 قیمت به ايثارگران را مطابق بودجه سنواتی پرداخت تسهیالت مسکن ارزان

03 
 بند چ

 012ماده  
 های دارای فرزند ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولويت زوج

 

مبیّن آن است که دال خالی يا به عبارتی، م توسعه در حوزه مسکن تحلیل گفتمان متن برنامه شش

تأمین مسکن خوب »های برنامه توسعه پیشین )برنامه پنجم(، در خصوص  نشانه کمبودها و نقصان

قالب مطالبه برنامه ششم توسعه، گفتمان جديدی را حول خود ساماندهی نمود که  در« و ارزان

از سوی دولت اعتدال گرديد که مبتنی بر « اعی و حمايتیمسکن اجتم»منجر به طرح موضوع 

های  درآمد بر مبنای تأمین مسکن دولتی و استفاده نکردن از ظرفیت های کم تأمین مسکن گروه

نهاد و تکیه صرف برساخت مسکن ملکی و با استفاده از تجارب موفق جهانی  های مردم سازمان

ای، تأمین مسکن  شدن سرپناه به يک کاالی سرمايه ای و بدل بود. چراکه به علت ماهیت سرمايه

های  خوب و ارزان از دسترس بسیاری از شهروندان دورمانده و اين روند افزايش نرخ در سال

خصوصاً در -شدن دوره زمانی امکان خريد مسکن در کشور  اخیر سبب گرديده تا شاهد طوالنی

خريد مسکن برای اقشار محروم باشیم؛  شدن برای اقشار متوسط و دور از دسترس -شهرها کالن

مطرح و « حمايتی-مسکن اجتماعی»ساز آن گرديد که در برنامه ششم توسعه، طرح  اين امر، زمینه

 گردد؛ مبنای اين طرح بر سه اصل استوار بود: « مسکن مهر»رسماً جايگزين طرح 

 نهادسازی و ايجاد سیاست پايدار .0

نهاد، خیرين و بخش خصوصی در ساخت و اداره  های نهادهای مردم استفاده از ظرفیت .2

 درآمد  های کم مسکن برای گروه

 ها سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای اين گروه حداقل .3
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و « مسکن اجتماعی»درآمد در دو قالب  های کم بر پايه اين سه اصل، تأمین مسکن گروه

وسعه در دستور کار دولت تا پايان برنامه ششم ت 0393در بازه زمانی سال « مسکن حمايتی»

روحانی قرار گرفت؛ در مدل مسکن حمايتی، قرار بود با کمک به ساخت و خريد مسکن ملکی 

و نیز کمک بالعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی، اقدام به تأمین مسکن اقشار 

درآمد گردد و در قالب مسکن اجتماعی به سه روش، کمک به ساخت مسکن استیجاری،  کم

الحسنه وديعه مسکن، اين مهم صورت پذيرد. بدين  هزينه اجاره و نیز وام قرض داخت کمکپر

 مشخص نمود.  0011ترتیب برنامه ششم توسعه نقشه راه بخش مسکن کشور را تا سال 

ترين مشکل در بخش مسکن يعنی  دهد که مهم گفتمان اعتدال نشان میهمچنین، تحلیل 

که بايد  طوری است؛ به شده   ری در برنامه ششم توسعه ديدههای فرسوده و بازآفرينی شه بافت

روح برنامه ششم توسعه و عمده مفاد آن در بخش مسکن به نوسازی بافت فرسوده با گفت، 

بر طبق اين برنامه،  ادبیات جديد بازآفرينی شهری اختصاص پیدا نمود؛ بر اين اساس

مکلف گرديدند در طول برنامه نسبت به  ها های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری وزارتخانه

سازی و بازآفرينی ساالنه حداقل دويست و هفتاد محله در  احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم

قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرينی شهری پايدار با احتساب انواع آن از جمله بافت 

ی دسترسی به خدمات و بهبود ای و ارتقا های غیررسمی و حاشیه ناکارآمد، تاريخی، سکونتگاه

ها با رويکرد محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام نمايند همچنین طبق  زيرساخت

های روستايی و همچنین تأمین  پذيری سکونتگاه اين سند دولت موظف است برای کاهش آسیب

موردنیاز را در قیمت و زمین  درآمد شهری منابع مالی و تسهیالت ارزان مسکن برای اقشار کم

قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین کند؛ بر اين مبنا، برنامه دولت در طول 

هزار واحد مسکونی روستايی با پرداخت  211سال، بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل  3اين 

ت و زمین قیم قیمت با کارمزد پنج درصد، تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان تسهیالت ارزان

هزار واحد مسکن اقشار  مورد نیاز برای کمک به ساخت يا خريد ساالنه حداقل صد و پنجاه

درآمد در شهرها )با اولويت شهرهای زير صد هزار نفر جمعیت( تعیین گرديد. همچنین  کم

ويژه مصرف انرژی در بخش  ها و اصالح الگوی مصرف به سازی ساختمان منظور مقاوم به

شدند که نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملی   ها مکلف کن شهرداریساختمان و مس

 های ساختمانی اقدام نمايند. ساختمان در پروانه
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توان گفت، تحلیل گفتمان متن برنامه ششم توسعه گويای آن است که دال خالی يا به  لذا می

تأمین مسکن خوب و »های توسعه پیشین در عدم  های برنامه کمبودها و نقصان  عبارتی، نشانه

قالب مطالبه برنامه ششم توسعه، گفتمان جديدی را حول خود  در« درآمد ارزان برای اقشار کم

، ذيل گفتمان اعتدال، در قالب «عدالت اجتماعی»ساماندهی نمود که در اين گفتمان، دال شناور 

ن گفتمان، بندی اي مسدود و در مفصل« حمايتی-مسکن اجتماعی»های مرکزی آن يعنی  نشانه

هايی اصلی شکل گرفت؛ بدين ترتیب  ای متشکل از دال حول نشانه مرکزی مذکور، نظام معنايی

بر « درآمد شهری )در شهرهای کوچک( تأمین مسکن برای اقشار کم»که دال يا نشانه اصلی 

ل اعما»، «قیمت و زمین موردنیاز تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان»مبنای نشانگان فرعی چون 

ای نسبت به احیاء و بهسازی  های حمايتی، حقوقی، تشويقی و اعطای تسهیالت يارانه سیاست

های رو بنائی و زير بنائی  های فرسوده شهری با رعايت سرانه ( از بافت01۱حداقل ده درصد )

بار با سود حداکثر چهار  ارائه تسهیالت مسکن فقط يک»، «ها توسط بخش غیردولتی و شهرداری

ارائه تسهیالت و امکانات »، «قیمت به ايثارگران پرداخت تسهیالت مسکن ارزان»، ۱(«0درصد )

، معنايابی شده «رفع فقر سکونتی»و « های دارای فرزند ساخت و اجاره مسکن با اولويت زوج

های فرسوده و بازآفرينی شهری، ديگر نشانه اصلی برنامه ششم توسعه در  است. اهتمام به بافت

احیاء، بهسازی، نوسازی و »ای چون،  های فرعی گردد که با نشانه لقی میحوزه مسکن ت

پذيری  کاهش آسیب»، «سازی و بازآفرينی ساالنه حداقل دويست و هفتاد محله مقاوم

بخشی مناطق  سامان»، «های فرسوده و نامناسب روستايی های روستايی با احیای بافت سکونتگاه

 تثبیت معنايی پیدا نموده است. « های غیرمجاز سکونتگاهپیشگیری از ايجاد »و « نشین حاشیه

 بندی و بحث جمع

مطالعات حاصل از اين مقاله مبیّن آن بود که در دهه نخست پس از پیروزی انقالب اسالمی، 

در طی اين سالربط، مشکل مسکن در کشور ساماندهی گردد.  تالش شد با ايجاد نهادهايی ذی

ذاران وقت، توسعه بخش مسکن را لحاظ قرار داده و درصدد بودند گ ريزان و سیاست ها، برنامه

زدايی قرار  تا اهداف اصلی گفتمان انقالب اسالمی در اين بخش را که در ذيل بخش محرومیت

زدايی در حوزه مسکن را عملی نمايند. با روی کارآمدن  گرفت تحقق بخشیده و محرومیت می

تالش در جهت تحقق اهداف ويژه واقع شد.  تأمین مسکن مورد توجه، سازندگي گفتمان
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گذاری در بخش  شده در حوزه مسکن، دولت سازندگی را تشويق نمود تا سرمايه ريزی برنامه

مسکن از سوی بخش خصوصی را جدی گرفته و حتی خود دولت با اختصاص بودجه عمرانی 

زسازی مناطق به رشد بخش ساختمان کمک نمايد؛ زيرا دولت سازندگی عالوه بر اتمام با

های شهدا، جانبازان  زده و تأمین مسکن موردنیاز در آن مناطق، تأمین مسکن برای خانواده جنگ

جمله تمهیدات دولت در اين  های خود داشت. از و ايثارگران جنگ تحمیلی را نیز در برنامه

د خصوص، اعطای تسهیالت بانکی به افراد و فروش اوراق مشارکت بانک مسکن بود. با وجو

های دولت سازندگی، اهداف گفتمان مذکور در بخش  گذاری ها و سیاستريزی تمامی برنامه

، نبود  ها( با بخش مسکن ويژه شهرداری های مرتبط )بهمشارکت ناکافی دستگاهواسطه  مسکن به

های اقتصادی، وجود رکود در بیشتر بخش  گذار در بخش مسکن با توجّه به نهادهای سرمايه

های الگوهای ساخت مسکن با نیازها و امکانات اقتصادی متقاضیان، نبود مکانیزم ناهمخوانی

گیری حداکثر از امکانات موجود، کاهش تقاضای  منظور بهره تشويقی برای تولید انبوه مسکن به

  گذاران بخش خصوصی به موثّر به علّت کاهش درآمد سرانه، گرايش نداشتن سرمايه

 مسکونی،  شده واحدهای و نیز باال بودن سهم زمین در بهای تمام گذاری در بخش مسکن سرمايه

با حمايت از مشارکت ، اصالحاتصورت کامل تحقق پیدا نکرد. بر اين اساس، در گفتمان  به

سازی و از سويی ديگر بر  سازی در اين حوزه، از سويی بر انبوه مردمی و تشويق خصوصی

حل مشکل مسکن در  عنوان تنها راه سازی به بوهوساز در کشور تأکید شد و ان بهسازی ساخت

منظور تأمین مسکن برای  کشور قلمداد گرديد. بر اين مبنا، دولت اصالحات درصدد برآمد به

سازی را پیگیری نمايد.  نشینی، طرح انبوه مسکنی و حاشیه بی  درآمد و رفع مشکل اقشار کم

یداتی نظیر اعطای تسهیالت بانکی منظور تحقق اين هدف، دولت اصالحات با اعمال تمه به

سازی و ساخت واحدهای کوچک اما در قالب  منظور خريد و يا احداث مسکن، انبوه به

های مسکونی، واگذاری زمین و تهیه و تدوين ضوابط و مقررات نماسازی در کلیه  مجتمع

 حورم عدالتوسازهای کشور، درصدد تأمین نیاز کشور در بخش مسکن برآمد. گفتمان  ساخت
با توجه به پیچیدگی و معضالت موجود در بخش مسکن، ساماندهی و ايجاد تعادل در میزان 

های خود برشمرد. بر اين اساس  ترين اهداف و برنامه عرضه و تقاضا در اين بخش را از مهم

ای به حل مشکل مسکن در کشور به وجود آمد و مسکن در اين گفتمان در قالب  اهمیت ويژه
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های جوان و  قیمت برای زوج مبتنی بر تولید و عرضه واحدهای مسکونی ارزان، «مسکن مهر»

بر فضای سیاسی و  اعتدالشدن گفتمان  درآمد، خود را نمايان نمود. با هژمونیک افراد کم

اجتماعی جامعه ايران، بر طبق برنامه ششم توسعه تأمین مسکن مناسب و ارزان برای اقشار 

مطمح نظر قرار گرفت « حمايتی-مسکن اجتماعی»در قالب طرح  پذير جامعه درآمد و آسیب کم

سازی و بازآفرينی مناطق مسکونی، تأمین  و در قالب اين طرح، احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم

قیمت  منظور تأمین مسکن مناسب و ارزان قیمت و زمین موردنیاز به منابع مالی و تسهیالت ارزان

  در دستور کار قرار گرفت.

شده و نیز تحلیل گفتمان شش برنامه توسعه کشور پیرامون  بندی مباحث مطرح عدر جم

دهد که  های حاصل از تحلیل گفتمان نشان می ، يافته«عدالت در برخورداری از مسکن»مقوله 

عدالت »، ذيل گفتمان کالن انقالب اسالمی، در قالب نشانه مرکزی «عدالت اجتماعی»دال شناور 

بندی اين گفتمان، حول نشانه مرکزی مذکور، نظام  مسدود و در مفصل« ندر برخورداری از مسک

سازی  سازی و بهینه طرح مقاوم»، «سازی مسکن انبوه»های اصلی  ای متشکل از دال معنايی

رغم تمامی  گرفته است؛ اما علی شکل« حمايتی-مسکن اجتماعی»و « مسکن مهر»، «مسکن

منظور کاستن از معضالت  هايی که سالیان متمادی به ريزی ها و برنامه ها، تخصیص بودجه تالش

های  کشور در حوزه مسکن صورت پذيرفته، در مجموع با توجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره

های متعدد و مقطعی در اين حوزه، نبود برنامه مدون و دورنمای  مختلف، قوانین و سیاست

و آمار شفاف و دقیق و نحوه اجرای  بلندمدت از چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطالعات

ها از قبیل پاسخگونبودن  ها و موانع احتمالی بر سر اجرای آن ها و میزان کارايی آن سیاست

های موجود متناسب با نیاز مسکن در کشور و نیز فقدان دانش الزم و  امکانات و ظرفیت

سط سودجويان، گرفتن فرهنگ و اقتصاد سوداگری و گاهی احتکار در بخش مسکن تو شکل

ساز آن گرديده که در طول چهار دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی در کشور، تهیه  زمینه

مسکن برای شهروندان با نیاز واقعی به مسکن )خصوصاً در کالنشهرها( بسیار سخت شده و 

آوردن مسکن کافی يا متعارف برای شهروندان  ها يکی پس از ديگری، درصدد فراهم دولت

مثابه گفتمان  به-وجود اين، همچنان تا تحقق اهداف اولیه گفتمان انقالب اسالمی  اند؛ با برآمده

های بسیاری نیازمند است؛ چراکه فاصله در حوزه مسکن، گام -غالب و مادر در نظام ج.ا. ايران

شده در گفتمان انقالب اسالمی هنوز بسیار زياد است؛  شرايط موجود با شرايط مطلوب تعريف
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های  ها و يارانه با وجود صرف هزينهها در حوزه مسکن  گذاری که ماحصل سیاست ریطو به

های  را برای اقشار و گروه« فقر مسکن»پديده افزايش اسکان غیررسمی و بروز  امروزه هنگفت،

گونه از فقر،  زده که اين درآمد و حتی طبقه متوسط( رقم های کم ويژه گروه پذير اجتماع )به آسیب

های تضاد و شکاف طبقاتی میان گروه  ساير ابعاد فقر )درآمدی، آموزشی، تغذيه(، زمینهنسبت به 

تر نموده است؛  صاحب مسکن مناسب و گروه صاحب مسکن نامناسب و يا فاقد مسکن را ژرف

کارگیری   چنین وضعیت، در عمل ناشی از اين مهم است که در حوزه مسکن شاهد به

کننده نهادهای مرتبط با  و نبود سیاست يکپارچه و هماهنگ های مقطعی و پروژه محور سیاست

ايم و همچنان در حوزه تأمین مسکن برای اقشار  درآمد در کشور بوده های کم مسکن گروه

های فرسوده  درآمد با خألهايی مواجه هستیم و صرفاً در حوزه بهسازی و نوسازی بافت کم

ه، تا حدودی مطلوب بوده است؛ اين در ها در قالب شش برنامه توسع شهری، عملکرد دولت

های طرح جامع مسکن در طول  حالی است که چنانچه به چارچوب و راهبردها و سیاست

ای ديگر بود و  گونه شد، ماحصل کار امروزه به های مختلف، يکی پس از ديگر، توجه می دولت

 امروزه با معضل کمبود مسکن در کشور مواجه نبوديم.

های طرح جامع مسکن در  کنار تأکید بر اجرايی نمودن راهبردها و سیاستدر اين راستا، در 

« های پايین جامعهپذير و دهک مسکن فراگیر برای اقشار آسیب»نمودن سیاست  کشور، اجرايی

در کشور توصیه می« برخوردار اولويت بخشی به فقرا و افراد کم»با رويکرد تبعیض مثبت و يا 

حال در سطوح محلی دارد که  های ملی و درعینبه طیفی از سیاستگردد. مسکن فراگیر اشاره 

های اقتصادی حاصل از افزايش ارزش مستغالت برای ايجاد مسکن قابل  از سودها و عايدی

هايی برای خانوارهای دارای درآمد کم يا نمايد تا خانه کند و تالش می استطاعت استفاده می

اين رو بخش مسکن نیازمند جدی به سیاستگذاری  متوسط در مناطق مسکونی ايجاد کند. از

عنوان پنج عرصه مهم در  اجتماعی )در کنار معیشت، بهداشت و درمان، آموزش و اشتغال به

 تحقق اهداف جمعی( خواهد بود. 
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