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    مشکل مسکنتعديل رفع يا برنامهء  ءارائه جھت ضروریشرايط                   

              

شھری کشور،  بخشوضع موجودء در .ديدبا توجه به مطالبی که دربخش اول اين نوشته مطرح گر              

 مشکل رفع ويا دستکم تعديل اينجھت  کهبگونه اي.  اندمواجه » مسکنمسئله شدن « با  نشھرھا ک$ "عمدتا

 "فرضا -انھا دوراز باھدف واھی تمرکززدائی ، ،رھا نموده ا رھا رک$نشھ ايکه طرح وبرنامه به ،نميتوان 

بايد ھرچيزوپيش از ستنخبلکه ! است ، دل بست صدد رفع اين مشکل رد - ھاويامشابه انشھرھای جديد در

فراھم  9زمواجرائی ء امکانات واراده سياسی بشرطی که ھمهانھم  ، ، رفع ويا تعديل چنين مشکلی رفتپذي

   . شدنی است بطورنسبیھا ، ک$نشھربا اولويت به البته  ، گام به گام بتدريج ،باشد 

بفرض تا : ست که با ادعاھای واھی نظيراينکه زآناتروسيع بسيارمذکور ءد مسئلهابعا ،روشن استکه      

مختلف توجه به ابعاد  ،بنابراين . بجائی رسيد " واقعا بتوان ميان برخواھيم داشت ،بحران را از، سال ديگر

  نمايند ، يمشروط م را اين زمينهدراقدامی ھری شرايط کنونعمده ايکه در ءويژگيھای ساختاریمسئله ولحاظ 

  :ازانجمله . ين کننده ای خواھد داشت اھميت تعي

خريد  ءبنيه مالی متقاضيان بالفعل تداوم کاھش که موجبئی کليه مشک$ت وتنگناھا : اقتصادیعد بُ در        

 ،زمان باعث گسيختگی وسيع جامعه شھری ما شده بمرور درشرايط کنونینچه آ . ميشوندمسکن يا اجاره 

جامعه  ء، چندپارگیترش حاشيه نشينی ، قطبی شدن، جدانشينیگس با -ک$نشھرھا بويژه در -را جامعه اين 

 حولخاصه  -به افزايش روحاشيه نشينی وسيع و. نموده است مواجه مشک$تشھری وسايرء طرد ،شھری 

ه ک$نشھری بخش اعظم جامع حتیوضعيتی که ست ؟ ھا مگرجزاينکه حاصل اين گسيختگی -ک$نشھرھا 

   .ندارند  را ھاازانبھترشرايطی  امکانات مسکونیازنظر ، نباشند ھم اگرحاشيه نشين

حقوق  شدنيکسوفراھم نبودن شرايط وامکانات 9زم جھت ھمگانی از : جمعيتی – اجتماعی عدبُ در        

با  ستکمد( وامکان استفاده ھمگان ازمکان مسکونیبه مسکن حق  ،ھمگانی بودن يا  ، اين زمينهدر اجتماعی



اين  ميبايدعد جمعيتی بُ سوی ديگردراز.  شھروندان ءبرای ھمهھمچنين حق به شھر )حداقل امکانات مطلوب

 "فع$ انھم - کل جامعهدرجابجائی جمعيت وامکانات تحرک و ، کهرنظرداشت د ھمواره را مھم واقعيت

 ھنگامی تا: که  است بدان معنی اين ! دارد  ادامه ھمچنان -تھران شھر بويژه ک$نشھرھادررستقراجھت ادر

    متعارف راه حلھای کليشه ای که بادارای ويژگيھائی استپيش رو جابجائی جمعيتی ادامه دارد ، وضعيتکه 

به ، نيزتر بيت شدهثت جمعيتیارونيل به استقر ھائي جابجاکاھش  .مشکل گشائی رسيدپايداروبه نتيجه نميتوان 

بنابراين . داردنياز اقتصادی اجتماعی ،، يعنی تحقق توسعه  مطرح گرديد"که قب$ ھمان شرايطیفراھم شدن 

متمرکزجمعيت وامکانات استقرارتعديل اھنگ يجه تودرن ، ھاايط ضروری برای کاھش اين جابجائيشر "فع$

    .دنتشديد ھم بشو جابجائيھا بلکه انتظارميرود.  فراھم نيست ،ان ناشی از

فقط گام به  ومشکل گشائیکارساز اقدامھر ، بويژه تداوم جابجائی جمعيتیوق باتوجه به دورنمای فو      

. کوتاه باشدگامھای موربحث ميتواند حتی بسيارن طبيعی است که فاصله زمانی ميا . داردامکان توفيق گام 

توفيق ھرگام ،  ان» ساختاری ويژگيھای«ءگی وتعيين کنندتوسعه کشوراز مرحلهوليکن با توجه به اين 

    .گی به تحقق نسبی اھداف گام قبلی خواھد داشت بست

درک$نشھرھا  که مقو9ت مسئله داریوساير شھرسازی يامسکن ائلی نظيره ، مسبا پذيرش اين مھم ک       

، کاستيھای وسيع  شھری ، ا منيت يطح، الودگی م ترافيک شھریوحمل ونقل  :ازآنجمله  ،با ان مواجه ايم 

کيفيت شھرنشينی توسعه ودرنتيجه  بعلت ُکندیيعنی ھمگی . دارنديشه مشترک وغيره ھمگی رساختی زير

،  ترافيک وغيرهيا مسکن  »مسئله شدن«واقع انچه بصورت در . ووضعيت شھری دوران معاصر کشورند

  کشور ء مسئله دارمعاصروضعيت شھری نتيجه کيفيت شھرنشينی و ، ه انددادجامعه شھری را درتنگنا قرار

، فرھنگی ، امنيتی  ھويتی:  ءمعض$ت مختلفو اجتماعی ت شھرنشينی که موجب گسيختگیکيفي .است

  .ستقابل مشاھده انيز ک$نشھرھای جوامع پيرامونیاکثردر ايکه کيفيت شھرنشينی. شده است درشھرھای ما

 ھرنشينی ش انھمه که نتيج )بخورنمير(دستمزد کم  باکار وشرايط توسعه وصنعتی شدن شھرنشينی ايکه نتيجه

چند توسعه کشورازمرحله اين در ،با اين وصف . است  )شھرنشينی فقر (امد حقيرانه در ودستمزد برمبتنی 

ھمانند  ، جامعه مادر مسکنشدن مسئله چون : نظرداشت ، پيش ازشروع ھراقدامی ، بايد درنکته مھم را 



روند يکسواز انھادر ،کهامع اين جومعاصرحاصل شھرنشينی  ، کهاستمشکلی حال توسعه سايرجوامع در

 ،سياسی رفع نشده واجتماعی  ،، غالب ناھنجاريھای ساختاری اقتصادی جمعيتی ادامه داشته  جابجائی

اکولوژی  بفرض ، ازانجمله بوده ،مواجه  امکانات وجمعيت استقرار با عدم ثبيت نسبیامعه شھری ھنوزج

رابطه در که راقدام ، دخالت ، طرح يا برنامه ایھچنين وضعيتی در. نيست  ازتثبيت 9زمه برخوردارکار

راھبرد « با  ميبايد ،گردند مي ارائه که باشھرنشينی درارتباط اند، پديده ھائیيا ساير مسکن با مقو9تی چون

 "کام$ ) ؟! ارائه نشده است راھبردی چنيندرايران ھنوز که( کشور درکل بخش شھری» ھدايتء توسعه

 کشور اين مرحله ازتوسعهبويژه در» ھماھنگی«غرض از : نجا بايد اضافه نمودايدر .باشند» ھماھنگ «

،  چنين برداشت ميشودچنانکه اغلب ! نست آرزبا ويژگيھایيکی ازسياست گزاريھا در» ھنگیھما نا« که

  ويژگيھای مطرح شده در ءھمه وتوجه داشتن به لحاظ غرض هبلک !نيست چنين راھبردی از» تبعيت«

آنھم . ميشوند  که جھت رفع يا تعديل مشکل مسکن ارائهطرح وبرنامه ھائی استدر، ذکورم ھبردراتحليلھای 

 ويژه بخش شھری"کام$ بدون توجه به روند تحو9ت  اگر ،اين زمينه ھرطرحی در: با اين استد9ل که 

 اما ھنگاميکه. شدخواھد بسرعت با ناکارامدی مواجه "يقينا . به اجرا درايد ، دراين مرحله ازتوسعه ،کشور

درپی ارائه خصلت يابی انھا  جريان دربخش شھری کشوروتوجه ھمه جانبه به روندھای در با، بفرض 

اقدامات  اولويت ،فت خيزکشوراُ توسعه پرء ، نياز خواھد شد مشاھدهقبل ازھرچيزپيشنھاد ياشيم ؛ بروشنی 

مطالعات  (  . ست ھااسان تربا ان ءقابل انتگراسيون نقاط شھریو  $نشھرھاکبه  وتخصيصھای مربوطه

که  فاصله نقاط شھری حول حال توسعه نشان ميدھد ، ھنگامی ک$نشھرھای جوامع دردرميدانی مختلف 

        .)  امکان انتگره شدن با ک$نشھر را خواھند داشت  "نسبتا است ،کثر تا بيست کيلومترحداک$نشھر

بخش از ئیگراتوجه به دورنمای واقع باوبرداشت ھای کليشه ای ، ری الگوھا بکارگي، بجای  اگرتاکنون      

با عناوينی چون  انرآدرجريان شکوه نموده و ءازجابجائی جمعيتی" ينکه مرتبابجای ا :بفرض  ،شھری کشور

لت يابی وشناسائی جوانب مختلف صروی خ نمائيم ؛توصيف وغيره   "بيش ازحد "، " بيرويه "  ،"ھجوم"

وب$خره گرايشھای جاریء تغييروتحو9ت سيستم استقرار فضائی درجريان  ونحوه شکلگيری سازمانيابی فضا

در پاسخگوئی  واقعدرنتيجه راھبرد ھدايت توسعه دربخش شھری ودر .، تامل مينموديم ی کشوروشبکه شھرھا 



روی دست  ء عمدهيکی ازعلل گرم. را پيش روداشتيم  ، اقدام نمود دوچگونه باي کجا  : يعنی  به اين مشکل ،

بنظراين سايت  ،اين بر بنا  ؟دان وجود راھبرد مورد بحث نيست شھرھای جديد به سبب فقماندن قريب به اتفاق 

درمقو9ت مختلف شھری بويژه  ،واقع گرا سياست گزاريھایجھت فراھم شدن شرايط  راستایدر ،  نخستين اقدام

    .بود خواھد، کشور »ھدايت توسعه دربخش شھریء راھبرد«تدوين  ضرورت،  »مسکن«مقوله 

القائات شھروندان که تحت تاثيرکارشناسان ، مسئولين اجرائی وحتی خی ازبر :اين رابطه ميپذيريم اما در        

 ما ؟!اين که شد تمرکز بيشتردرک$نشھر : بگويند  و. ھستند ، برما خرده بگيرند اين زمينه در برداشتھای رايج

انچه در پی ان برخ$ف  بايدچگونه  حال ! ھستيمکلی تمرکز زدائی ش تمرکزدرک$نشھرھا وبطورپی کاھدر

ايا اين خود نقض   !؟ مشکل باشيم اين يا تعديل  رفع درصدد »ک$ن شھرھا«در !ھم ھستيم ودر واقع ھنوزبوديم 

  غرض نيست ؟

 رايجی استکهبرداشت مربوط به واقع ، در شد اشارهبنيانی که به ان ف نظرواخت$ نکته :در پاسخ بايد گفت      

، بگونه ای دستوری ، از طريق اين يا ان مصوبه ويا تعيين  ھدف برای طرحھای شھری ، درپی تمرکز زدائی 

زيادی شده مشک$ت نابسامانی ھای  وجبماما  ،حاصلی نداشته تاکنون اگراين برداشت وھدف گيری . است 

  جلوگيری: اين استکه ايم ، نموده  دراين سايت به ان اشاره"رداريم وبارھا مفص$ما به ان باوبرداشتی که . است

اھدافی چون  جھت نيل به )درمرحله توسعه ايکه جامعه ما دران قراردارد ( ازگسترش ک$نشھرھا دستوری

 باچون اھی درپی تمرکززدائی اند ، که بطورواقداماتی .  توھمی بيش نيست"  تمرکز زدائی" ياکاھش تمرکز

ميگيرند رقرا »تقابل «دراست  ھرنشينی وتوسعه شھری مااين مرحله ازش »ذاتی « تمرکزی که روند روبه 

 تمرکزبسادگی ميتوان اثبات نمود اينگونه  حتی. ازدست ميدھند  را وکارائی خود بسرعت مزيد برعلت شده 

    ؟!د مينماي ھم ا خواسته تشديدن پيش رو رازدائیء دستوری ، تمرکز

دوراز که ساخت وسازھائينظير و مشکل افرين ،، برنامه ھای ناکارامد شرايط کنونی بخواھيم دراکنون اگر     

با کاستی ھای  بيابانھاکه درواقع اغلب در انجام شده است ؛ ، روی دست مانده ءدراين يا ان شھرجديدھا ک$نشھر

نزديک به انھا " نقاط شھری کام$ک$نشھرھا وه و درکنارگزارد را ،ميشوند نيمه کاره رھا ، روبه افزايش بسيار

 !را پيش رو خواھيم داشت متفاوتی "، شرايط کام$ اين صورتدر. باشيم اين مشکل تعديل يا  صدد رفع ودر



ه  ساخت وساز نمود ، بدون حساب وکتاب، چنين شرايطی ديگر نميتوان با ھياھو ووعده ھای توخالی در

!  ھم شدسپس بخيال خود مدعی حل مسئله  .داد را ھدر جامعه ھا امکانات محدودوساز واقع بااين ساختودر

 -مواجه است  مشکل نيجامعه با ا" ويا ھنگاميکه درصد د حل مشکل درجائيکه واقعا -درچنين وضعيتی 

واقعی خود را نشان خواھد  ميزاناھميت و -مسئله شدن مسکن  –انوقت  مشکل پيش رو . باشيم  -ک$نشھردر

ديگری با ھياھوی بسيارانجام شده جزتشديد مشک$ت پيش رودراين زمينه ھنر نشان خواھد داد چرا انچه. اد د

   . است نداشته 

» ھدايت توسعه دربخش شھری کشور راھبرد « ھمانگونه که مطرح شد باھم اھنگی وھمراھی مداوم با        

ھرزمان منطقی ومقبول تر  )از انھا رھا و نه دورايط کنونی درک$ن شھردرش (مکان پاسخگوئی به اين مشکل 

مکانی که شھروندان بااين مشکل مواجه دربعد فضائی اقدامات وتخصيصھا درھنگاميکه . مشخص خواھد شد 

ازاين پس ، بعلت دورشدن ازمکان واقعی پاسخگوئی به مشکل پيش رو با ھدر : انجام شوند ؛ ميتوان گفت  اند ،

ھای اقتصادی، اجتماعی ھنگامی که سياست ، اين صورتدر . ا روبرونخواھيم شدکانات وتخصيص ھمرفتن ا

پاسخگوئی مشخص به نياز درجھت ی  بعدی شان صورتيکه ھدف گيرھادر ميتوان ، مربوطه ارائه شوند

  . پيش به توفيقشان اميدوار بود بيش از مسکونی متقاضيان باشد ،

، اھای اقتصادی اجتماعی وسياسی بطور محسوسی تعديل نشده اند گنناما در شرايط کنونی وتا ھنگاميکه ت     

تقويت توان مالی متقاضيان  اين زمينه ، ميبايد با اولويت نخست  ،در اقتصادی اجتماعی برنامه ريزی ھای ھدف

برای ابتيای مسکن ی ويا فراھم اوردن شرايط اسان ترء يک سوافزايش امکانات مالاين تقويت ميبايد از .باشد

     . موجب افزايش بھای مسکن ميشوند ، باشد  کهھا ئياقدامات وسياست گزاريوازسوی ديگر پرھيزازتقاضيان م

مسکن ميناميم فقط ساختن واحدھای مسکونی نيست ؛  بوجود رفع ويا تعديل انچه  مسئله شدن  در واقع       

تناسب معقولی با امکانات شھروندان    -اجاره يا تملک  –امدن وضعيت متعادلی استکه بھای ابتيای مسکن 

  . داشته باشد 

در صورتيکه در اغلب . است  "صاحب خانه شدن"مطرح ميگردد اما انچه درکشورما باھياھوی بسيار      

" نه ايست ميزان فرضااين زمينه مواجه نيستند ، شرايط بگودرکه ھمانند کشور ما با بحران کشورھای پيشرفته 



)   مطلوب ، از نظرسطح واحد مسکونی ، تاسيسات مربوطه وغيره"با امکانات نسبتا( ی اجاره يک واحد مسکون

 ھراروپای غربی جوامع دراين کشورھا بخصوص در. افراد است يک چھارم دستمزد ماھيا نه  از کمتر اغلب

معه جاازدوران برقراری اما مشک$ت ونوسانات قيمت خاصه . چند ھرکدام مشکل مسکن خاص خودرا دارند 

شدند ؛ با ايجاد مسکن اجتماعی دار، ع$وه برامکاناتی که شھروندان در زمينه ھای مختلف ازان برخوررفاه 

 .شده است برقرار بميزان زيادی افزايش بھای مسکن ويا دقيقتر تعادل ميان درامد شھروندان وبھای مسکن 

ی مسکونی را مسکن اجتماعی البته در بقسمی که حتی در ثروتمند ترين اين کشورھا در صد مھمی از واحدھا

بنابراين پس ازتدوين راھبرد ھدايت توسعه در بخش شھری کشور و تاکيد بر   .شھرھای بزرگ تشکيل ميدھند 

 ،با ک$نشھرن سھل ترانتگره شد تابا امکان،  ک$نشھرھا ونقاط نزديکلويت به پاسخگوئی به اين مشکل دراو

فراھم اوردن پس از  .عی اقدام بنيادی مھم ديگری است که ميبايد انجام شود افزايش مداوم مسکن اجتماوايجاد 

امکانات اوليه وبسيار بنيادی پيش گفته ميتوان طرح مسکنی که سايرجزئيات مربوطه را شامل شود ارائه داد 

   .اميدوار بود  توفيق ان به" ونسبتا

مطرح » مسئله شدن مسکن«اين نوشته تحت عنوان توفيق سياستگزاری درجھت رفع ويا تعديل انچه در اام      

به  : تاکيد نمود ،  بقسمی که بايد. ھای پيش گفته است ن ھدفااماورد ن تونموديم درگرو پيگيری وبه اجرا در

بگونه  طرحھای شھریوتجديد نظراساسی در» راھبرد ھدايت توسعه دربخش شھری « وجود يک بدون  فرض

ھد اامه ای در اين زمينه راه بجائی نخونبا چنين راھبردی باشد ، ھيج طرح وبرايکه ھدفگيری ھايشان ھماھنگ 

وضع موجود جامعه شھری ک$نشھرھا دراولويت نخست پاسخگوئی به رفع اين مشکل اميکه درتاھنگيا   .برد 

   . اھد داشت ھائی که شاھد انيم ،  ادامه خون ات$ف امکانات محدود جامعه وروی دست ماند. نباشند 

) وپليتانمتر(» ک$نشھری«اولويت نخست به ک$نشھرھا مبتنی بر اين برداشت پايه است که نقش وعملکرد    

وھمچنين روابط متقابل انھا در  ميناميم  !"ک$نشھر"انھا را درست ويا نادرست   که ماشھرھای بزرگ کشور

نيستند با ايفای قادر -ک$نشھرھا  –ھا اين شھر. بسيار ضعيف وعقب مانده است  سيستم وشبکه شھرھای کشور،

قطبی شدن  ، حاشيه نشينی :ض شھری نظيررخود عوا) انتگراتيو (يت عملکرد يگانه کننده وقنقش ک$نشھری وت

بجای سياست ھای محدود  ، اينبنابر.  کاھش دھندوغيره را رفته رفته  ، طردشھری جدانشينی ، جامعه شھری



جھت تقويت روابط متقابل اقتصادی اجتماعی سياسی درحساب شده " کام$ کننده گسترش ک$ن شھر بايد بگونه

    .اقدام نمود  ،قلمرو منطقه ک$نشھری ھرکدام از اين شھرھا وفيزيکی فضائی  ک$ن شھر ونقاط شھری 

مکمل بسيار  و ، تضمين کننده تحقق موفقيت اميز که ھرکدام ازھدف گيری ھای مورد بحثالبته با اين باور   

  .اھداف خواھد بود سايرعيين کننده ت
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