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Abstract

The present study, taking the perspective of policy archeology, investigates the 

discourse space that has led to the emergence of the housing policy object after the 

revolution as the only possible and desirable object, in order to understand correctly 

the rules that govern the scattered components of the housing policy-making 

discourse in post-revolutionary Iran. In this regard, Foucauldian discourse analysis 

was used. The results show the deviation occurred in the formation of the housing 

policy-making object after the post-revolution Iran in the development programs 

from the official discourse of the Islamic Republic (authorized in the constitution), 

so that during the process of govermentalization of housing policies, surfaces of 

emergence, authorities of delimitation, and grid of specifications made the 

particular, limited, and governable form of the object, as an homo oeconomicus 

visible, leading to housing to be transformed to a special privilege from a public 

right to and be out of reach of everyone.

Keywords: Housing, Policy Archeology, Discourse Analysis, Object Formation, 

Housing Governmentalization.
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  هاي مسکن در ایرانِ  تحوالت گفتمانی ابژة سیاست

  1پس از انقالب

  

  دانشجوي دکتري رفاه اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران  معصومه شفیعی 

    

  گذاري اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران دانشیار سیاست  مزینانیاکبر تاج علی

    

  شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، رودهن، ایران استادیار جامعه  بهرنگ صدیقی

  

  چکیده

اي پرداخته است که  شناسیِ سیاست، به کاوش در فضاي گفتمانی اتخاذ زاویۀ دید دیرینهپژوهش حاضر، با 

مثابه تنها ابژة ممکن و مطلوب گردیده است، تا از  هاي مسکن پس از انقالب به منجر به پدیداريِ ابژة سیاست

گذاري مسکن در  ستاین طریق به درك درستی از قواعدي که بر اجزاي پراکندة گفتمانِ به پیش برندة سیا

. شده است بدین منظور از ابزار تحلیل گفتمان فوکویی استفاده. ایران پس از انقالب حاکم است، نائل گردد

هاي توسعه  هاي مسکن پس از انقالب در برنامه بندي ابژة سیاست نتایج، نشانگرِ انحرافی است که در صورت

هاي  اي که طیِ جریانِ حکومتمندشدنِ سیاست گونه از گفتمانِ مصرح در قانون اساسی رخ داده است، به

بندي، شکلی خاص، محدود، و  هاي طبقه مسکن؛ سطوِح ظهور، مراجع حدگذاري، و چارچوب

پذیرکردند که منجر به این شد که مسکن از  مثابه انسانی اقتصادي، را دیدنی و رؤیت پذیر از ابژه، به حکومت

  .و از دسترس همگان خارج گردد حقی همگانی به امتیازي ویژه بدل شده

بندي ابژه، حکومتمند شدنِ  شناسی سیاست، تحلیل گفتمان، صورت مسکن، دیرینه :ها واژهکلید 

  .مسکن

                                               
ه طباطبـائی اسـت کـه تحـت حمایـت      این مقاله، برگرفته از بخشی از رسالۀ دکتري معصومه شفیعی،دانشگاه عالمـ  -1

شده است انجام  2091999مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، به شمارة قرارداد.

tajmazinani@atu.ac.ir  :نویسنده مسئول
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  مقدمه

رسد توافقی همگانی بر سرِ مسئلۀ اجتماعی انگاشتنِ مسکن در ایران وجود داشته  به نظر می

ها پس از انقالب اسالمی تاکنون،  لتویک قانون اساسی ایران، دو مطابق با اصل سی. باشد

اند که ارادة قانون اساسی مبنی بر تخصیص  اي بوده موظف به ارائۀ راهکارهاي سیاستی

هاي  باوجوداین، نگاهی به سیاست. مسکنِ متناسب با نیاز براي همۀ شهروندان را ممکن کند

وضعیت گوناگون پس از انقالب و وضعیت کنونِی مسکن، خود گویاي شکافی بین 

شده است، شکافی موجود در نسبت با وضعیت مطلوبی است که در اسناد باالدستی ترسیم

مثابه حقی عمومی از دسترس همگان خارج کرده و به امتیازي  روز مسکن را به که روزبه

  .خاص و کاالیی نایاب بدیل کرده است

گفتار رسمِی جمهوري  مثابه در اینجا سعی بر این است که با استناد به قانون اساسی، به

هاي مسکن در  اسالمی، و با شناساییِ شیوه و چگونگِی تعیین و نامگذارِي ابژة سیاست

هاي توسعه، نشان داده شود که جمهوري اسالمی ایران چگونه به سمت خاص کردن  برنامه

  .هاي مسکن پیش رفته است ابژة سیاست

ته است، تحوالتی است که در گرف اي که پژوهش حاضر حول آن شکل رو، مسئله ازاین

بدین منظور، از طریق . هاي مسکن پس از انقالب رخ داده است بندي ابژة سیاست صورت

مثابه ادعایی که جمهوري اسالمی در  بندي ابژه در قانون اساسی، به رصد کردن صورت

توان تصویري واضح از وضعیت  کند، می سطح گفتاري سعی بر پیوند کردارهایش با آن می

  .وجود ارائه کردم

اند،  بر این اساس، زاویه دیدي که پژوهشگران به مسئلۀ مورد بررسی اتخاذ کرده

گرفته است، این  شناسی سیاست است و پرسشی که حول آن پژوهش حاضر شکل دیرینه

  است که؛

هاي مسکن پس از انقالب، دیدنی و  هاي سیاست اي، ابژه تحت چه فضاي گفتمانی

  .پذیر شدند رؤیت
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  یشینه پژوهشپ

دو کلیدواژة اساسی که پژوهش حاضر ذیل آن امکان بروز یافته است، تحلیل گفتمانِ 

اي که اگر این دو  گونه فوکوییِ مسکن، و حکومتمندي نئولیبرال و سیاست مسکن است، به

دهندة آن را نادیده بگیریم، با حجم وسیعی از  کلیدواژه و هرکدام از اجزاي تشکیل

شویم که هیچ ربطی به رویکرد روشی و  رو می ش داخلی و خارجی روبهها در بخ پژوهش

نظرِي اتخاذشده در پژوهش حاضر ندارند و در بهترین حالت با رویکردهاي 

هاي مسکن را از منظر ارزیابی پیامدهايِ اتخاذ راهکاري  پساپوزیتیویستی و تفسیري، سیاست

؛ برادران، 1398ی و امامی غفاري،هزارجریب.ك.ن(اند  سیاستی مورد بررسی قرار داده

؛ پورمحمدي، صدر موسوي و 1396: ؛ آقایی1398غفاري، ربیعی، و زاهدي مازندرانی، 

رو، در این بخش صرفاً  ازاین...). ، 1384؛ اطهاري،1389؛ قنبري و ظاهري،1391عابدینی، 

  .ده استش هاي خارجیِ همسو با رویکرد نظري و روشیِ پژوهش حاضر پرداخته به پژوهش

  

  تحلیل گفتمان فوکوییِ مسکن

هستینگز
1

معتقد ) 2000(» چه پیشنهادي براي مطالعات مسکن دارد: تحلیل گفتمان«در  

کم سه مسیر پیش پايِ مطالعات مسکن قرار دهد؛  تواند دست است که تحلیل گفتمان می

شناسی  فتشناسی پساساختارگرا است، با انفصال از معر اول؛ چون مبتنی بر نوعی معرفت

پوزیتیویستی، امکان پیوند درك ما از واقعیت را به کردارهاي گفتاري و اجتماعی فراهم 

هاي  هاي مسکن را از مسیري متفاوت و فراتر از چهارچوب توانیم پرسش دوم؛ می. کند می

محور دنبال کنیم و سوم اینکه؛ با تکیه بر شبکه مفاهیمی تازه، قلمروهاي  تئوریک دولت

  .نهد جدیدي را در حوزه مسکن پیش میپژوهشی 

مارستون
2

) 2002(» تحلیل گفتمان انتقادي و پژوهش مسکن«اي با عنوانِ  در مقاله 

کند که دولت همواره در آن مداخله مستقیم  هایی تلقی می مسکن را از مشهودترین حوزه

                                               
1. Annette Hastings
2. Gerg Marston
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لیسم به چالش داشته است؛ امري که در سالیان اخیر به دنبال هژمونیک شدن گفتمان نئولیبرا

در این اثر پژوهشی، رویکردهاي رایجِ پژوهشی به حوزة مسکن روایاتی . کشیده شده است

شده  شده از جانب دولت در نظر گرفتهایستا، کمی و عمدتاً منوط به مسائل سیاستیِ تعریف

هاي  در مقابل، پژوهش. گذاري یاري رسانند ها در سیاست است که قرار است به دولت

مند بر رویکرد تحلیل گفتمان قرار دارد که موضوعاتی نادیده را در مسکن مسئلهمبتنی 
1

 

  .دهند کنند و به تفسیرهاي ذهنی از این مسائل اهمیت می می

تحلیل گفتمان : استعاره، اخالق، و اسطوره«مارستون در اثر پژوهشی دیگري با نام 

ي از تحلیل گفتمان انتقادي، به گیر ، با بهره)2000(» انتقادي سیاست مسکن در کوئینزلند

ساختار روابط قدرت در سیاست مسکن عمومِی کوئینزلند پرداخته و نشان داده است که 

چگونه در شرایطی که دولت مدعِی مخالفت با هژمونیک شدن گفتمان بازاري و کاهش 

مدت است، با شدت هرچه بیشتر این گفتمان  تعهداتش نسبت به مسکن عمومی در طوالنی

مارستون، دوگانۀ . برد هاي عمومی پیش می ا در تنظیم و نظارت بر مستأجران مسکنر

کند که با تکیه بر  را بیانگر بعد فرهنگیِ گفتمانِ مسلط تلقی می» مستأجر بد/مستأجر خوب«

  .شود هاي مسکن، مشروعیت داده می آنها به سیاست

سکن و مسائل سیاستی را در تحلیل گفتمان مسکن، امکان ارائۀ روایتی غیر ایستا از م

مثابه امري طبیعی و بدیهی  جاي آنکه بر مسئله سیاستی به دهد تا به اختیار پژوهشگر قرار می

بنگرد، آن را به واقعیتی از اساس مورد مناقشه و تغییرپذیر تبدیل کند و با بداهت زدایی 

صداهاي جایگزین و شد، به  هایی عینی در حوزه مسکن تلقی می ازآنچه که تاکنون واقعیت

  .اي در مباحث سیاستی امکان بروز و ظهور دهد حاشیه

  

  حکومتمندي نئولیبرال و سیاست مسکن

مندي نئولیبرال، خوانشی فوکویی از نسبت دولت و نئولیبرالیسم است که  حکومت

گذاري اجتماعی تحت وضعیت  بندي جدیدي از مداخلۀ دولت در امر سیاست صورت

  .کند ه مینئولیبرالیسم ارائ

                                               
1. Problematize
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حکومت، نئولیبرالیسم و مساعدت مسکن در چهار : نقش دولت«اي با عنوان  در مقاله

که به کوشش دادسون» اقتصاد پیشرفته
1

شده است، به بررسی نقشی که  انجام) 2006(

دولت در دوران حاکمیت نئولیبرالیسم در اقتصادهاي انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا در 

هاي نئولیبرال  شهروندان به عهده دارد، پرداخته است تا دریابد چگونه پنداشتتأمین مسکن 

نتایج . اند بندي شده هاي مسکن، مفصل اند و در سیاست از مساعدت مسکن، ظهور یافته

مانده  مثابه نیرویی گفتمانی در مسائل مسکن، همچنان باقی قرار است که دولت به ازاین

. اش تغییري ایجادشده باشد داخالت اجتماعی و اقتصاديهاي م است، هرچند که در شیوه

هاي مسکن، و  کنندگان خدمات، مساعدت براي مثال این دولت است که تصویري از ارائه

کننده مساعدت مسکن،  در چنین وضعیتی از دریافت. کند کنندگان آن ارائه می دریافت

ات را در انتخاب فردي اي از ترجیح اي یادشده که مجموعه تحت عنوان مشتري عقالنی

ها و  بنابراین، دولت به شکلی فعاالنه و گفتمانی به کار ساخت سوژه. گیرد مسکن به کار می

  .هاي خویش مشغول است ابژه

زمانی براي -اي با عنوان سیاست مسکِن نئولیبرال در این راستا پرداختن به مقاله

اثري از هادکینسون، وات و مونی) 2013(بازاندیشی 
2

گشاست که با اتخاذ رویکردي راه 

اند و استراتژي  هاي مسکن اجتماعی در انگلستان پرداخته انتقادي به نقد سیاست

دانند؛ اولی فروش  کننده متکی می سازِي سیاست مسکن را بر دو مکانیسم تقویت خصوصی

گونه  هاي سخاوتمندانه به مستأجران ساکن در آنها، این هاي شورایی با تخفیف خانه

سازي بدل شدند، و دیگري کنترل  جران خودشان به عامالن اصلی خصوصیمستأ

گونه دولت به  جویی در تدارك مسکن عمومی بود که این گذاري عمومی و صرفه سرمایه

تحت چنین سیستمی، مسکن به ابزاري . هاي خصوصی بدل شد حمایت از مالکیت خانه

  .بع انباشت سرمایه شده استبراي تقویت نابرابري اجتماعی و تبدیل به کاال و من

                                               
1. Jago Dadson
2. Stuart Hodkinson, Paul Watt, Gerry Mooney
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در چنین آثاري، به تأسی از هارلو
1

هر جایگزینی براي سیاست مسکن نئولیبرال ) 1982(

در این . باید حذف مداوِم تولید و توزیع مسکن از بازار را هدف اصلی خود قرار دهد

طبقاتی  گران انتقاديِ سیاست مسکن نئولیبرال، ساختارزدایی از منافع راستا، وظیفه تحلیل

تواند بر پیشروي  پشت سیاست مسکن دولتی و افشاي اثرات اجتماعی آن است که می

  .سیاست مسکن نئولیبرال مانع ایجاد کند

اي که مورد بررسی قرار گرفت، پیگیري نئولیبرالیسم  هاي خارجی در آثار و پژوهش

مله در هاي زندگی و ازج مثابه شکلی از عقالنیت سیاستی، که در تمامی حوزه به

هاي مسکن رسوخ کرده است، مورد بررسی  طور خاص سیاست هاي رفاهی و به سیاست

  .پژوهشگران قرار گرفته است

  

  مبانی نظري

. اي خاص از اندیشیدن به مسئله استکارکرد نظریه براي پژوهش حاضر، مهیا کردن شیوه

اند تا از دریچۀ آن اندازي است که پژوهشگران برگزیدههمان چشم 2شناسیِ سیاست،دیرینه

.هاي توسعه بنگرندهاي مسکن پس از انقالب در برنامهبه تحوالت گفتمانیِ ابژة سیاست

  

  دیرینه شناسی سیاست 

دهد که به جاي کردارهاي ي دید ما را چنان تغییر میزاویه« شناسی سیاستدیرینه

هاي مرجع یا رچوبها، چاها و کردهگفتاري و غیرگفتاري یا به تعبیري، به جاي گفته

ي خاص ارزیابی ها در یک دورهها و گفتهشان کردههایی را ببینیم که بر اساسعقالنیت

  ).1395:13مشایخی،(»شوندمی

اي کنند که مسئلهانواع متعارف تحلیل سیاست، همواره کارشان را از جایی شروع می

ي سیاستی براي حل آن وجود اجتماعی شناسایی شده است و اکنون نیاز به ارائۀ راهکار

                                               
1. Harloe
2. Policy Archeology



  

  

  

  

  1400پاییز، 18، سال ششم، شماره )یعلم(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه   |  8

. رو، قائل به فرایندي خطی از شناساییِ مسئله تا ارائه راهکار سیاستی هستنداز این. دارد

شناسیِ سیاستدیرینه
1

به جاي . کند اما، برساخت اجتماعی مسائل را مطالعه و بررسی می 

رانِ سیاست طراحی گگذاران و تحلیلاي که سیاست هاي سیاستیحل اي از راهتعهد به دامنه

به جاي پذیرفتن مطالعات سیاست . کند کنند، برساخت اجتماعیِ این دامنه را بررسی می می

تِر این مطالعات را به پرسش مثابۀ نوعی علم اجتماعیِ خنثی، کارکردهاي اجتماعیِ وسیع به

ي گیري کند که مسائل اجتماعی و راهکارهاجاي اینکه نتیجه گیرد و در نهایت به می

- هایی آگاه و آزاد از تاریخ ساخته شدهسیاستی و مطالعات سیاست با تعامل آگاهانۀ سوژه

آنچه :  نهد که شامل این موارد است اي از تنظیمات اجتماعی را پیش می اند، بررسی شبکه

شود، و طور اجتماعی راهکار سیاستیِ مشروع تلقی می شود، آنچه بهبه عنوان مسئله دیده می

)Scheurich,1994(شودلعات سیاست خوانده میآنچه مطا
2
.  

] مسائل اجتماعی... [آرامشی که با آن «: گویدمی شناسیِ دانشدیرینهفوکو جایی در 

Foucault, 1972: 25 in Scheurich(»اند باید مختل شودپذیرفته شده
3
این ). 300 :1994 ,

یش از این موجود و معتبر را به شناختی متعارف تا پتواند تمامی مفروضات روشجمله می

اي که براي نگریستن به جهان در آن ایستاده پرسش بکشد و پژوهشگر را یک گام از نقطه

  . است، به عقب ببرد و اساساً امکان به پرسش کشیدن آن زاویه دید را فراهم کند

گیرد که در صدد پاسخ به این رو، مسئلۀ پژوهش حاضر از آنجا شکل میاز این

ها، ابژة دیدنیِ اي دیگر از ابژهاي خاص، و نه مجموعهشود که ابژهها است؛ چه میسشپر

هاي مسکن پس از انقالب شد و در ادامه، چه قاعده یا مجموعه قواعدي در سیاست

شود هاي مسکن پس از انقالب حاکم است؟ به عبارت دیگر، چه میبرساخت ابژه سیاست

                                               
به عنوان رویکردي ) 1972(فوکو  1شناسی دانِشو با الهام از دیرینه) 1994(این رویکرد متفاوت انتقادي را شوریچ- 1

  .هاي آموزش معرفی کرد که البته قابلیت کاربرد در انواع تحلیل سیاست اجتماعی را داردجدید در  تحلیل سیاست

با اتخاذ این رویکرد، در  پژوهشگرکند و ترسیم می پژوهشبراي را مطالعاتیۀاسیِ سیاست چهار عرصشندیرینه- 2

حوزة مسئلۀ اجتماعی، حوزة تنطیمات اجتماعی، حوزة راهکار سیاستی، و حوزة : کنداین چهار عرصه حرکت می

,Scheurich(مطالعات سیاست 1994: 300(.   

3. James Joseph Scheurich
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شود؟می» آشکار، نامگذاري و قابل توصیف«انقالب  هاي مسکن پس ازکه ابژه سیاست

)Foucault, 1972: 41 in Scheurich, 1994.(  

شناسی سیاست، آن است که نمایان برآیند پژوهش در این سطحِ نظري، یعنی دیرینه

کند که ابژة سیاست اي از قواعد و تنظیمات اجتماعی مرتبط میشدن مسئله را به شبکه

گیري مطالعات سیاست را نیز سازند، راهکارهاي سیاستی و حتی جهتاجتماعی را بر می

  . اي که تماما تاریخی هستنددهند؛ تنظیمات اجتماعیشکل می

هاي عقالنیتی که در نوشتار پیش رو همچون منطق پیش برندة صورتبندي ابژة سیاست

کند، همانا؛ حکومتمند شدنِمسکن عمل می
1

  . هاي مسکن استمسکن و سیاست 

  

  2حکومتمنديِ نئولیبرال

به . هاي متعددي از نئولیبرالیسم موجود استدر ابتدا باید اذعان داشت که خوانش

هایی ناپایدار، اي واحد از نئولیبرالیسم، با نئولیبرالیسمعبارت دیگر، ما به جاي نسخه

اي وگانهبه طور کلی، نئولیبرالیسم ذبل د. رو هستیمغیرسیستماتیک، ناخالص و متنوع روبه

شود؛ دستۀ اول از مطالعات، که عمدتًا متأثر از فوکو هستند، بر نئولیبرالیسم به مثابه فهم می

اي دیگر از مطالعات، که عمدتًا متأثر از کنند و دستهمندي تأکید میشکلی از حکومت

  ).Springer, 2012(کننداي هژمونیک فهم میمارکس هستند، نئولیبرالیسم را به مثابه ایده

از سویی دیگر، وارد و انگلند
3

، و الرنر)2007(
4

، چهار درك متفاوت از )2000(

، »نئولیبرالیسم به مثابه یک پروژة هژمونیک ایدئولوژیک«اند؛ نئولیبرالیسم را شناسایی کرده

م به نئولیبرالیس«، و »نئولیبرالیسم به مثابه شکلی دولتی«، »نئولیبرالیسم به مثابه سیاست و برنامه«

  .»منديمثابه حکومت

                                               
1. Governmentalization
2. Neoliberal Governmentality
3. Kevin Ward and Kim England
4. Wendy Larner
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گرد دولت یا کمرنگ شدن نقش در خوانش فوکویی، نئولیبرالیسم به معناي عقب

دهی به دانش از طریق دولت نیست؛ بلکه دولت نقشی فعال در هدایت رفتار و شکل

کند که ها بازي میها و تکنیکها، تکنولوژيها، استراتژياي از عقالنیتکاربست مجموعه

  . اي توسط دولت استش ایفاي نقشی فعال اما غیر مستقیم و غیرمداخلهانتیجه

اي براي نئولیبرالیسم شیوه متمایزي از خرد، تولید سوژه، هدایت رفتار، و رویه«

  ).Brown, 2015: 21(»گذاري استارزش

از  ايهاي دولتی، مرحلهاي از سیاستدر تقابل با درکی از نئولیبرالیسم به مثابه مجموعه

داري، یا نوعی ایدئولوژي، در پژوهش حاضر، نئولیبرالیسم به مثابه نوعی خرد یا سرمایه

این عقالنیت حکومت کردن همان است که کوراي کالیسکان و . عقالنیت مد نظر است

-ها و کردارهاي تا پیش از این غیراقتصادي میحوزه»اقتصادي شدن«میشل کالون آن را 

  ). Brown, 2015: 30(دانند 

هاي دولت در تدوین و اجراي سیاست/وراي رویکردهاي دوگانۀ مبتنی بر بازار

، تحت عنوان حکومت بازاري)2000(توان از وضعیتی، که به زعمِ الرنراجتماعی، می
1

یا به  

شود، نام برد که در آن دولت با سازوکاري مندي نئولیبرال معرفی میزعمِ فوکو حکومت

در چنین وضعیتی، همان چارچوب عقالنیتی . پردازدادارة همۀ امور میاقتصادي به تنظیم و 

بخشد، در تمامی که حکومت از طریق آن، کردارهاي درست از نادرست را تمایز می

یابد و باید از وضعیتی تحت عنوان حکومتمند شدنِ تمامی ارکان حکومت تسري می

سکن در اینجا، به معناي تسرّي هاي محکومتمند شدنِ سیاست. هاي رفاهی حرف زدحوزه

هاي مسکن هاي سیاستهاي حکومت به حوزة تعریف، تعیین و نامگذاري ابژهتاکتیک

اند که در هر لحظه امکان تعریف و هاي حکومتاین تاکتیک«در چنین وضعیتی. است

دهند که چه چیزي باید به دولت مربوط باشد و چه چیزي مشخص شدن این نکته را می

به آن مربوط باشد، چه چیزي عمومی است و چه چیزي خصوصی، چه چیزي دولتی نباید 

  ). 1393:262فوکو، (» .است و چه چیزي غیردولتی

                                               
1. Market Governace
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مندي، شهروند به مثابه مشترِي کاالهایی چون سالمت، در این شکلِ جدید از حکومت

ط دولت شود که به دنبال مصرف کاالهایی است که توسآموزش، مسکن، و غیره ظاهر می

بر این اساس، وودز. شودو مبتنی بر سازوکاري بازاري فروخته می
1

، و پک و )2000(

تایکل
2

هاي نئولیبراِل مسکن در بسیاري از کشورها منجر به ، معتقدند که سیاست)2002(

هاي بازار است و طی بر مدل هاي جدید نهادي و مدیریتی شده است که مبتنی بروز شکل

خواه و بازارمحور، جاي خود را ین از نئولیبرالیسم همچون نیرویی تمامیتآن ادراکات پیش

تر و منحصر به فردتر از جایگاه رو به تغییر دولت، تحت وضعیت هاي متنوعبه ارزیابی

استدالل اقتصادي در "در واقع، دیگر نئولیبرالیسم و کاربست . نئولیبرالیسم داده است

هاي پیشینِ ملی براي به عقب راندن دولت از خدمات و نقش، دستورالع"فرایندهاي سیاسی

، بلکه برعکس؛ )193: 1392، کاپوراسا و لوین، Doherty, 2004(شود دولتی تعبیر نمی

ساالري است و نه این معرف رویکردي به اداره اقتصادي است که ضرورتا متمایل به دولت«

براي ایجاد، حفظ و کنترل ساختارهاي ساختارهاي بازار باشد، زیرا »آزادکنندة«که صرفا 

  ).232، 1386اسلیتر و تونکیس، (» کندگذاري استفاده میبازار از ابزارهاي سیاست

توان گفت دولت همچنان در مسئله مسکن، در سطح گفتمانی، با تکیه بر این دیدگاه می

ایجاد شده  اش تغییراتیهاي مداخلۀ اجتماعی و اقتصادينیرویی قوي است، گرچه در شیوه

  . هاي سیاست مسکن، متمرکز استها و سوژهاي که بر تولید ابژهاست، مداخله

  

  روش

اي کامل است که رویکرد نظري و روشی پژوهش حاضر  تحلیل گفتمانِ فوکویی، بسته

ابزاري تحلیلی و روشی، باید از دو  مثابه جعبه در اتخاذ تحلیل گفتمان به. کند را متأثر می

وجو و  به جست«مایه اول که اختصاص دارد،  مایه اجتناب کرد؛ درون ونرویکرد و در

مایۀ دوم تحلیل  گریزد؛ درون تکراِر یک خاستگاه، خاستگاهی که از هر تعین تاریخی می

                                               
1. Woods
2. Peck & Tickell
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اي که  گفته شده- دهد به تأویل یا گوش دادن به یک پیشاپیش تاریخی را اختصاص می

  ).1393:40فوکو، (» حال یک ناگفته است درعین

وي، گفتمان را . کند در این راستا، فوکو برداشتی خاص و متفاوت از گفتمان ارائه می

کند  تعریف می» گیري تعلق دارند هایی که به سیستمی واحد از شکل مجموعۀ گزاره«

  ).158: 1393فوکو، (

 ها و روابطشان با یکدیگر کند، از یکسو، گزاره در تعریفی که فوکو از گفتمان ارائه می

ها حاکم است؛ یعنی  نقشی پررنگ دارد و از سوي دیگر، قواعدي که بر این گزاره

فوکو در بررسی کردارهاي گفتمانی در هر بدون شک هدفی که . گیري گفتمانی شکل

اي از کردارها و گفتارها به نهادهاي  کند، صرفًا الصاق مجموعه اي، دنبال می عصر و دوره

، یا عیان کردن شرایط ...ها، و  ن، مدارس، پادگاناي چون دولت، بیمارستا اجتماعی

گیرد، نیست، بلکه هدفش، آشکار کردِن قواعد و  اي که کردار ازآنجا نشأت می ساختاري

  .کند اي ممکن می تنظیماتی است که شناخت و تفکر را در هر عصر و حوزه

م ندارد؛ بلکه ها یا تاریخ عل چنین تحلیلی نسبتی با تاریخ اندیشه«: گوید که می چنان

پژوهشی است که هدف آن کشف این مطلب است که بر چه اساسی شناخت و نظریه 

بنیاد یافت؛ بر اساس چه مقوالت پیشینی  ممکن شد؛ در درون چه فضایی از نظم دانش

ها بازتاب یافت،  ها پدید آمدند، علوم تأسیس شدند، تجربه در فلسفه اندیشه... تاریخی

» د، تا اینکه پس از مدتی کوتاه احتماًال منحل و ناپدید شوندها شکل گرفتن عقالنیت

  ).1387:83دریفوس و رابینو، (

اي خاص  اي از کردارها در حوزه بر این اساس، فوکو نقطۀ شروع کارش را سلسله

کند و پرسشی که در پیِ پاسخ دادن به آن است، این است که این کردارهاي  انتخاب می

  .شوند شوند و چرا به اشکال دیگر اندیشیده نمی ده میخاص به چه شکلی اندیشی

شود که هرکدام  براي فوکو، دانش از پیوند دو سطح گفتاري و غیرگفتاري تشکیل می

براي اشاره به . از این دو سطح، قواعد خاص خود را دارند که لزوماً منطبق با یکدیگر نیستند

پذیر و  ها، دیدن و گفتن، امر رؤیت کلمهچیزها و «توان از عباراتی چون؛  این دو سطح می
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عرصۀ «، »ها پذیري، محتواها و بیان هاي قرائت پذیري و حوزه هاي رؤیت امر بیان پذیر، کرانه

» کردارهاي گفتاري و کردارهاي غیرگفتاري«، و »امور گفتاري و عرصۀ امور غیرگفتاري

  ).1395:58و مشایخی، 1392:80میلز،(استفاده کرد 

اند، اما کار  کنند مشترك اي گفتاري و غیرگفتاري هر دو در اینکه کاري میکرداره

  اي دستور دادن است؛ کنند، گونه خاصی که کردارهاي گفتاري می

هاي درگیر در این فعل و  کردارهاي گفتاري در فعل و انفعاالت جسمانی و بدن«

ها و  پدیدار شدنِ بدندیگرگونه . ... کنند ایجاد می» دگرگونِی غیرجسمانی«انفعاالت، 

  ).1395:81مشایخی، (»وانفعاالتشان فعل

ها،  چینه. اند گیري تاریخی ها دو جنبۀ اساسیِ هر چینه، دوران، و یا شکل زعم فوکو این به

شوند،  عنوان در رجوع به گذشته خالصه نمی هیچ ها به هاي تاریخی، و یا دوره گیري یا شکل

شناسی  پذیر را دارد و دیرینه پذیر و امر گزاره از امر رؤیتفردي  هر دوران، ترکیب منحصربه

  .پردازد به همین ترکیب می

پذیر  پذیر و امر گزاره بندي امر رؤیت گیري تاریخی متضمن تقسیم به عبارتی، هر شکل«

گیرد؛ از سوي دیگر، از یک چینه به چینۀ دیگر،  است که روي خود همین چینه انجام می

ها هم تغییر  دهد و گزاره پذیري تغییر وجه می کند، زیرا خود رؤیت میبندي تغییر  تقسیم

  ).80: 1394دلوز،(»دهند نظام می

اي از جنس داّل و مدلول یا علت و  عنوان رابطه هیچ از طرفی رابطۀ این دو سطح به

شناسیِ دانش، اولویت را به کردارهاي گفتمانی  معلول نیست، هرچند که فوکو در دیرینه

وجه به معناي تقلیل دادن نیست، بلکه به معناي نوعی اولویت قائل  هیچ هد اما این بهد می

آنچه که حائز اهمیت است، فهم این است که گفتمان، چگونه مرزهاي امور . شدن است

کند و بر اساس کدام قواعد و معیارها،  درست و معنادار را از امور غلط و مهمل، تعیین می

گیريِ  آورد و قبل از آن باید به فرایندهاي شکل به وجود میاحساس درك حقیقت را 

  .بخشد اي خاص به گفتمانی خاص قدرت می اي بپردازیم که در دوره گفتمانی
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اي است که به این اجزاي پراکنده  قصد فوکو از بررسی اجزاي مقوم گفتمان، فهم قاعده

کشف این . شود گیري گفتمانیِ جدیدي منجر می دهد و به شکل صورت نوینی می

مشاهده نیستند،  هاي پراکندگی، سازوکارهاي گفتمانیِ متنوعی را که بالفاصله قابل سیستم

اي  کند و او امیدوار است که این نیروهاي اجتماعی و سیاسیِ قبًال پنهان یا حاشیه ممکن می

ابعاد  در پژوهش حاضر، به یکی از. ها را درون حوزة گفتمانی ببیند در پشت این مکانیسم

ها در برساخت وضعیت موجود  بندي ابژه گیري گفتمانی، یعنی صورت مهمِ شکل

قاعده یا قواعدي که  براي دستیابی به. شده است هاي مسکن پس از انقالب پرداخته سیاست

بخشد، باید به  ها را در مقطعی از زمان و حوزة گفتمانِی مورد نظر، تعین می پدیدارِي ابژه

وربررسیِ سطوح ظه
1

، مراجعِ حدگذاري
2

بندي ، و شبکۀ طبقه
3

  .ابژه پرداخت 

این سطوح . شود سطوح ظهور ابژه، جایی است که براي اولین بار، ابژه ازآنجا نمودار می

ممکن است از قبل وجود داشته باشند، یعنی قبل از استقرار گفتماِن مدنظر، و یا اینکه 

سطوح ظهوري که . گفتمان مسلط استدربرگیرندة سطوح کامالً جدیدي باشد که مختصِ 

اي براي تمایز آغازین در برخورداري یا نا برخورداري عمل کرده و منجر به  مثابه زمینه به

  .بندي گفتمانی شکل بگیرد این شده است که تعریف متمایزي از ابژه درهرصورت

پرسش این است که؛ . بندي ابژه، مراجع حدگذاري ابژه است دومین بخش از صورت

هاي گفتمان مورد  گذاري و تعریف ابژه ه مرجعی یا مراجعی، اختیار محدود کردن، نامچ

بررسی را دارند؟ با آشکار ساختن مرجع یا مراجعی که قادر به تعیین حدود ابژة گفتمان 

بندي ابژه  اي به ساختار قدرت و فرایندهاي تفکیک و طبقه توان تا اندازه اند، می مورد بررسی

بررسی و دورة زمانی مشخص دست یابیم و در نهایت با مقایسۀ مراجع  در حوزة مورد

اي ببریم که تمایز  هاي زمانی مختلف، پی به وجود قاعده ها و دوره حدگذاري در گفتمان

  .کند هاي حمایتی مسکن، توجیه می ها را، براي مثال در برخورداري از سیاست ابژه

                                               
1. Surfaces of Emergence
2. Authorities of Delimitation
3. Grid of Specifications
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ها و حوزة مورد بررسی، باید به  ر گفتمانسرانجام براي پیگیري وضعیت برساخت ابژه د

هایی که بر اساس آنها، اشکاِل متفاوت  در اینجا، سامانه. ها توجه کنیم بندي ابژه شبکۀ طبقه

یابند، به  شوند، با یکدیگر مغایرت می هاي مسکن از یکدیگر تفکیک می ابژة سیاست

ند و از یکدیگر مشتق شو بندي می شوند، طبقه بندي می شوند، گروه یکدیگر شبیه می

  .گردد شوند، مشخص می می

هاي مسکن  پذیر سیاست هاي رؤیت در پژوهش حاضر، نحوه و چگونگِی پدیدارِي ابژه

هاي مسکن مورد بررسی  بندي ابژة سیاست از طریِق کندوکاوي در اجزاِي مقوِم صورت

هاي  هاي سیاست ، ابژهاي که پس از انقالب قرار گرفته است، تا در پرتوِ چنین تالشی، قاعده

توجه پژوهش حاضر به تاریخ . مسکن را به شکلِ کنونی دیدنی کرده است، آشکار شود

کردارهاي گفتاري حول موضوع مسکن، نه از حیث توجه مورخان اندیشه به آن، بلکه از 

خورد که اندیشه،  بندي تاریخی، درست جایی رقم می دوره. شناختی است نوع دیرینه

رژیم حقیقتی جاي خود را به اندیشه، عقالنیت، و رژیم حقیقتی نو داده باشد عقالنیت، و 

  ).1395:58مشایخی، (

رو است که  عنوان نقطۀ شروع تحلیل، ازآن به 1357رو، چرایِی انتخاب سال  ازاین

گذاري اجتماعی که مبتنی بر  بندي ابژة سیاست زمان بود با بروز شیوة جدیدي از صورت هم

مثابه  گذاري اجتماعی، و دولت به مثابه ابژة اصلی سیاست از ملت، به تلقِی جدیدي

هاي توسعه  هاي تحلیل در پژوهش حاضر، برنامه داده. خدمتگزار و مدافع خیر عموم است

هاي مورد  گیري از داده شیوة نمونه. ، است1400تا  1368هاي  پس از انقالب، یعنی سال

گیري و درست  آنچه که دقت نمونه. دفمند استگیري ه استفاده در این پژوهش، نمونه

دهد، ارزیابی فرایند پژوهش توسط پژوهشگر  بودن آن را در پژوهش کیفی نشان می

شده تناسب و  گیري به کار گرفته نمونه«اي است که این اطمینان حاصل شود که  گونه به

در اینجا، ). 1388،440فلیک،(»اي با پرسش تحقیق و فرایند انضمامی تحقیق دارد هماهنگی

شناسی سیاست و ابزاري  اي که پژوهشگر انتخاب کرده است، یعنی دیرینه رویکرد روشی

کنندة نوع و چگونگیِ  ها برگزیده است، یعنی تحلیل گفتمان، تعیین که براي تحلیل داده

.هاي پژوهش است گیري از داده نمونه
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  ها یافته

خواهیم  هاي زمانی پس از انقالب، می ر دورهها د بندي ابژه در این بخش با پیگیري صورت

هاي انقالب  هاي صورت گرفته از آرمان به درکی روشن از تحوالت و احیاناً گسست

هاي مسکن بپردازیم و از طریق رصد کردِن نقاط  هاي سیاست اسالمی، در ابژه

ت هاي مسکن، چه تحوالتی صور ها نشان دهیم که در ابژة سیاست گذاري و گسست تفاوت

ها  دهندة این تفاوت اي پی ببریم که توضیح توانیم به وجود قاعده گرفته است و آیا می

در عرصه » -شمار هاي بی و داراي گسست- نظم پاره و بی تا حوزة پاره«باشد؟ 

مثابه موضوعات  ها اجازة بروز و ظهور را به چه نظمی به آن«گذاري مسکن و اینکه  سیاست

  .را نشان دهیم) 67: 1388فوکو،(» گفتمان داده است؟

در سطح کردار گفتاري، آنچه که پیش برندة سیاست اجتماعِی مسکن در ایران پس از 

اما به . انقالب است، دخالت حداکثرِي دولت در تخصیص عادالنۀ مسکن به افراد است

درستی به آنچه که در این حوزه به وقوع پیوست،  دالیلی، این گفتار نتوانست به

هاي مسکِن پس از انقالب در  رو منجر به عدم موفقیت سیاست گردد و ازاینوبست  چفت

این ناتوانی، مختصات علت. حل مسئلۀ مسکِن طیف وسیعی از افراد جامعه گردیده است

هاي جایگزین در رابطه با نقش دولت در  اقتصاد سیاسی ایران، یا هژمونیک شدن گفتمان

گذاري باشد، درهرصورت  ریزي و سیاست ام برنامهاقتصاد و جامعه، و یا ضعف عملکرد نظ

گذاري مسکن، ابژة سیاست مسکن را  توان گفت که نظام دانِش حاکم بر سیاست می

شده، فهم کرده است و بر اساس این فهمِ متفاوت،  متفاوت از آنچه در قانون اساسی معین

  .اقدام به مداخله و ارائۀ راهکار کرده است

  / مثابه نیازمند هاي مسکن در قانون اساسی؛ شهروند به بندي ابژة سیاست صورت

  مثابه حق مسکن به

گذاري  توان سه ویژگی در گفتمان رفاهیِ قانون اساسی در رابطه با سیاست حداقل می

  .طور خاص شناسایی کرد گذاري مسکن به طورکلی، و سیاست اجتماعی به



  

  

  

  

17  |، شفیعی و همکاران ... هاي مسکن تحوالت گفتمانی ابژه سیاست

ده است تا نیازهاي اولیۀ ویژگی اول این است که قانون اساسی، دولت را موظف کر

انسانی همچون آموزش، مسکن، تغذیه، اشتغال، سالمت، و تأمین اجتماعی را برطرف 

از این منظر، برطرف شدن نیازهاي اولیۀ انسانی به دست دولت، حق همۀ ایرانیان . نماید

ه هاي فردي ندارد و این عرصه، جایگا است و رفع این نیازها ربطی به توانایی و شایستگی

ویکم و بند دوازده اصل سوم قانون اساسی  اصل بیست و هشتم تا سی. سوداگري نیست

  .دهد روشنی چنین نگرشی را توضیح می به

رو، تحدید منافع فردي،  ویژگی دیگر قانون اساسی، تأکید بر خیر عمومی و ازاین

ومی مفهوم خیر عم. کشی است هاي اقتصادي و بازاري، مالکیت خصوصی، و بهره آزادي

در قانون اساسی، نه بر اساس افزایش قدرت دولت و محوریت اقتصاد، که در پیوند اساسی 

دیگر، در قانون اساسی،  عبارت به. با شکوفایی و توسعۀ خالقیت انسانی تبیین شده است

کند، این امر در مقدمۀ  اي از جامعه تلقی شده و ذیل منطق آن عمل می اقتصاد زیرمجموعه

، و همچنین در اصول چهل و سوم »اقتصاد وسیله است و نه هدف«ذیل عنوان قانون اساسی، 

  .شده است روشنی بیان تا پنجاهم به

وضوح بر آن تأکید شده است، برابرِي حقوق  ویژگی سومی که در قانون اساسی به

در این خصوص ازجمله . ویژه برابري در حقوق اقتصادي و اجتماعی است آحاد جامعه و به

خوبی اهمیت مفهوم حقوق برابر را نشان  به اصول نوزدهم و بیستم اشاره کرد که بهتوان  می

بنابراین قانون اساسی بر برابري در برخورداري از حقوق اجتماعی و اقتصادي . دهد می

  .همچون حق مسکن، سالمت، آموزش، اشتغال، و تأمین اجتماعی تأکید کرده است

هاي  ه در عرصۀ کردارهاي سیاستیِ مضمر در برنامهاما مقایسۀ سه ویژگیِ فوق با آنچه ک

گذرد، داللت بر انحرافی اساسی از گفتمان رفاهیِ قانون اساسیِ  توسعه در حوزه مسکن می

هایی به ساحت  تر شدن و الصاِق شروط و ویژگی اي که منجر به خاص گونه ایران دارد، به

ر نامگذاري، تعیین و توصیف ابژه ابژه شد که هیچ نسبتی با آنچه که در قانون اساسی د

  .سراغ داریم، ندارد
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شهروندي ایرانی است که حق دسترسی /هاي مسکن در قانون اساسی، فرد ابژة سیاست

تلقی مسکن همچون نیازي ابتدایی، توزیع مسکن را . به مسکن متناسب با نیازش را دارد

وچرا تعریف  چون ی بی، حق...نظر از وضعیت شغلی، طبقاتی، جنسیتی، عقیدتی، و  صرف

کنندة مسکن، و  مثابه مدافِع خیر عموم، تأمین ذیل چنین گفتمانی، دولتی حقوقی به. کند می

شود که منتج به گزارة گفتمانِی حقِ مسکن،  هاي مسکن تلقی می مرجع ظهور ابژة سیاست

ة بندي ابژ صورت. شود عنوان مشخصۀ اصلی گفتمان رسمِی حاکم بر قانون اساسی می به

هاي مسکن در قانون اساسی، از چنان شمولیتی برخوردارند که تمامی افرادي که  سیاست

درآمد، را  هاي کم نیاز به مسکن دارند، مخصوصًا آنهایی که نیاز بیشتري دارند، یعنی گروه

  .گیرد در برمی

  

هاي توسعه؛  هاي مسکن پس از انقالب در برنامه تحوالت ابژه سیاست

  حکومتمندشدنِ مسکن

هاي توسعه پس از انقالب، شاهد انقطاع و گسستی گفتمانی در  از خالل بررسیِ برنامه

هاي گوناگونِ رفاهی در ایران هستیم که مشتمل بر شیوة  گذاري اجتماعی در حوزه سیاست

اي که اگر  گونه گذاري اجتماعی است، به هاي سیاست گذاري ابژه جدیدي براي تعیین و نام

اي دیگر جهت تعریف، تحدید، و  آن برگردیم، با کاربست شیوهبخواهیم به قبل از 

بندي جدید با  هایی که در این صورت شماري از ابژه. رو خواهیم شد گذاري ابژه روبه نام

اي است که قانون اساسی آن را طراحی کرده است،  شویم، مبتنی بر انگاره رو می آنها روبه

بندي قبلی بودند، و  ها که متعلق به صورت هعالوه بر آن، شاهد محو شدن برخی از ابژ

.هایی جدید نیز هستیم همچنین ظهور ابژه

  هاي توسعه هاي مسکن پس از انقالب در برنامه سطوح ظهور ابژه سیاست. 1

دهۀ اول انقالب و قبل از طرح، تصویب و اجراي اولین برنامه توسعه، در حوزة مسکن، 

دار کردن  طلبانه و حامی خانه هاي عدالت مانشاهد کردارهاي انقالبیِ منبعث از آر

بنیاد «و » دفتر مسکن براي محرومین«دولتی  مستضعفین هستیم، ازجمله تشکیل دو نهاد شبه
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که » قانون زمین شهري«، و »قانون لغو مالکیت اراضی شهري«، همچنین »مسکن مستضعفین

شوند که  ین زمینه محسوب میهاي آغازین انقالب اسالمی در ا ها در سال ترین تالش از مهم

. واجد نتایج موضعِی نسبتًا مطلوبی در جهت تأمین مسکن براي اقشار فرودست بودند

گفته، تصویري جدید از عرصه و ساحتی ارائه کرد که قرار بود  نهادهاي انقالبی پیش

در  .هاي مسکن ازآنجا طلوع کنند مثابه ابژة سیاست بهنشینان فرودستان، مستضعفان، و کوخ

هاي خالی جهت اسکان فاقدین مسکن، مصوبِ  این راستا، الیحه قانونی استفاده از خانه

، که در آن گروه هدف، فاقدین مسکن 01/10/1358شوراي انقالب در تاریخ 

  .شود توجهی در این زمینه، محسوب می اند، از اقدامات قابل شده معرفی

ر یتیم تا سن بلوغ شرعی و صغا«: آمده است کهقانون زمین شهري  3در تبصرة 

بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقوداالثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را 

  .»تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنا هستند

همچنین تعلق داشتن به خانوادة شهدا، جانبازان، مفقوداالثرها و ایثارگران
1

یکی از  

سطح ظهور دیگري . پس بوده است هاي مسکن ازاین ر ابژة سیاستسطوح اصلی و نوظهو

گذاري مسکن دیده  هاي مربوط به سیاست که از این به بعد در تمامی قوانین و تبصره

هاي مسکن، که منوط به  روند خاص کردِن ابژة سیاست. شود، اشتغاِل رسمی است می

اقساط، که از همان دهۀ اول  قسط و شروطی چون اشتغال، تأهل، استطاعت بازپرداخت پیش

هاي پس از  ساخت، در طی دهه پس از انقالب، چگونگِی تخصیص مسکن را متعین می

  .انقالب، با قوت هر چه بیشتر ادامه پیدا کرد

، منبعث از فضاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگِی دهۀ )1372- 1368(در برنامۀ اول توسعه 

گذارانه،  دالت، پیش برندة کردارهاي سیاستاول انقالب، گفتمان انقالبی و مبتنی بر ع

بندي اجزاي  رو، انتظار پیشینی آن است که در صورت ازاین. حداقل در سطح گفتاري بود

محرومیت . ها باشیم مقوم گفتمان حاکم در این دوره، شاهد نوع و ترکیب خاصی از ابژه

                                               
ه شهدا، جانبازان و ایثارگران در این پژوهش، صرفاً از این حیث اهمیت دارد که نشان داده توجه ویژه به ابژة خانواد - 1

  ..شود؛ خرد حکومتی جدید چگونه به خلق ابژة مخصوص به خود پرداخته است



  

  

  

  

  1400پاییز، 18، سال ششم، شماره )یعلم(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه   |  20

هاي محروم،  بخشگذاري اجتماعی است که ذیل عنوان  یکی از سطوح ظهور ابژة سیاست

بندي در برخورداري از  شده است که در سراسر برنامه اول جهت اولویت به آن اشاره

. شود خدمات مختلف رفاهی همچون مسکن، اشتغال، سالمت، آموزش به کرّات دیده می

هاي ظهور ابژة سیاست  ترین ساحت مهم. در این رابطه است 6تبصره » د«و بند » الف«بند 

  .ۀ اول توسعه؛ اشتغال، تمکن مالی، شهروندي، محرومیت، و جنسیت استمسکن طی برنام

هاي مسکن عالوه بر سطوحِ  ، ابژه سیاست)1378- 1374(در برنامه دوم توسعه 

هایی چون؛ تعلق داشتن به خانوادة شهدا،  گفته، از سطحی چون تعهد به نظام، با مصداق پیش

معناي این است که اولویت برخورداري از  جانبازان، و ایثارگران، برآمده است و این به

مواهب رفاهی از این دوره وارد عقالنیت جدیدي شده است، که مطابق با آن جایگاه فرد 

در . کنندة برخورداري است مثابه میهن، یکی از شروط تعیین در تضمیِن بقاي کشور، به

داد مورداتکاي رخ. یافته است به این موضوع اختصاص 13همین راستا، بند ب تبصره 

هاي مسکن در برنامه دوم توسعه، نقش محوري دارد،  دیگري که در خلق ابژة سیاست

براي ) سازمان ملی زمین و مسکن(اي است که دولت به وزارت مسکن و شهرسازي  اجازه

رو، شاهد ظهور ابژة  ازاین). 85تبصره (تجهیز سرمایه از طریق بانک مسکن داده است 

شهروند، بلکه تحت عنوان / وهش حاضر، آنها را نه تحت عنوان مردمجدیدي هستیم که پژ

گذاري کرده است که از برنامۀ دوم به  شناسایی و نام "متقاضی و مشترِي خوبِ مسکن"

  .هاي توسعه است هاي مسکن در برنامه بعد، یکی از سطوح اصلیِ برآمدنِ ابژة سیاست

با تمرکز بر تحقق عدالت اجتماعی ) 1384-1379(هاي کلی برنامه سوم توسعه  سیاست

درآمد، ایجاد نظام  و کاهش فاصله میان درآمدهاي طبقات و رفع محرومیت از قشرهاي کم

تأمین اجتماعی براي حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و اختصاص 

حرکت گذار براي  به مسکن، نشان از عزم و اراده سیاست 142-138، ذیل مواد 19فصل 

هاي مسکن تعریف  ذیل گفتمانی دارد که شهروندي را سطح ظهور اصلِی ابژة سیاست

هاي مسکن از  امانگاهی به برنامه سوم توسعه نشان از آن دارد که ابژه سیاست. کند می

سطوحی چون اشتغال، تعهد به نظام، تأهل، جنسیت، تمکن مالی، و همچنین قرار داشتن 

  .م خمینی و سازمان بهزیستی برآمده استتحت پوشش کمیته امداد اما
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دسترسی به مسکن متناسب با نیاز از طریق وصل شدن به بدنه بانکی کشور در طی برنامه 

، به منظور حمایت از 139بدین منظور ماده . دار شدن است سوم، همچنان شکل غالبِ خانه

تفاده از تسهیالت سازي اس متقاضیان مسکن، و در راستاي تقویت توان مالی آنها و ساده

بانکی جهت خرید یا ساخت مسکن، اقدام به تقسیط و طوالنی کردنِ بازپرداخت تسهیالت 

بند ج این ماده اختصاص دارد . هم فقط براي افراد متأهل، نموده است اعتباري مسکن، آن

به تخصیص تسهیالت بانکی با حداقل کارمزد و اقساط بلندمدت به خانواده معظم شهدا، 

، به منظور 141در همین راستا بند د ماده . وپنج درصد به باال و آزادگان زان بیستجانبا

هاي شهدا و جانبازان متقاضی مسکن و در راستاي تقویت مالی آنان،  حمایت از خانواده

دولت را مکلف کرده است تا در طی برنامه سوم توسعه به نحوي اقدام کند که مشکل 

وپنج درصد و آزادگان فاقد مسکن  و جانبازان باالي بیستهاي شهدا  مسکن کلیه خانواده

  .واجد شرایط حل گردد

در پرتو ابالغ سند ) 1388-1384(چهارمین برنامه توسعه پس از انقالب به مسکن 

هایی چون تحقق عدالت اجتماعی، تقویت نهاد  مایه ساله و با تأکید بر درون انداز بیست چشم

، تهیه و تدوین شد و انتظار پیشینی آن است که ...، و خانواده، دستگیري از مستضعفان

گذاري مسکن، ساحت متفاوتی  گذاري اجتماعی و باألخص سیاست متناسب با آن، سیاست

درآمد،  هایی چون اقشار کم در اینجا عالوه بر تأکید بر ابژه. از ابژه را به منصۀ ظهور برساند

 25هاي فرسوده، شاغالن، جانبازان  فتپذیر، سازندگان خصوصی، مالکین با اقشار آسیب

وبیش در  که کم) همسر، فرزندان و والدین(درصد و باالتر، آزادگان، خانواده شهدا 

هاي جدیدي چون جوانان و زنان  شده بود، باید از ظهور ابژه هاي پیشین به آنها اشاره برنامه

اي پس از انقالب، آنها را ه گذار براي اولین بار طی دهه سرپرست خانوار نام برد که سیاست

  .به رسمیت شناخته است

و در  176- 167، ذیل مواد )1394-1390(هاي مسکن در برنامه پنجم توسعه  سیاست

جاي مسکن  گذار بر عرضه زمین به پرتو طرح جامع مسکن و تغییري که در توجه سیاست

هاي  ، ساکنین بافتهاي مسکن در برنامه پنجم توسعه ابژة سیاست. بررسی است رخ داد، قابل
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هاي  درآمد، زوج ها، مهاجران، جوانان، اقشار کم نشین فرسوده شهري و روستایی، حاشیه

جوان، رزمندگان، آزادگان، ایثارگران، خانواده شهدا، معلولین جسمی و حرکتی 

هاي  البته توجه به معلولین جسمی و حرکتی در این برنامه محدود به طرح. اند شده تعریف

ها و فضاهاي شهري و روستایی است و نه سیاست تخصیص مسکن  ازي ساختمانس مناسب

هایی چون نوع و  هاي مسکن در این دورة زمانی، از ساحت رو، ابژة سیاست ازاین. متناسب

، سن، طبقۀ درآمدي، تأهل، تعهد به نظام، )غیررسمی/نوساز، رسمی/فرسوده(نحوة سکونت 

  .فرد نیازمند به مسکن، ظاهرشده استوضعیت سالمت، اشتغال، و تمکن مالی 

. شده است پرداخته 62تا  59، ذیل مواد )1399-1395(به مسکن در برنامه ششم توسعه 

هاي مسکن در این برنامه عبارت است از؛ شهروندي، مهاجرت،  سطوح ظهور ابژه سیاست

سعه، هاي مسکن در برنامۀ ششم تو ابژة سیاست. ، و درآمد)نوساز/فرسوده(نوع سکونت 

گذاري اجتماعی، یعنی  شباهت بیشتري به گفتار رسمِی جمهوري اسالمی در زمینۀ سیاست

گذاري  هاي رسمیِ سیاست مثابه ابژه هاي فوق به اما شروط پدیداري ابژه. قانون اساسی، دارد

. کند مسکن، در سایۀ وضعیت درآمدي فرد نیازمند به مسکن، امکان بروز و ظهور پیدا می

درآمد شهري، آن دسته از مردم با درآمد پایین است  دیگر، مقصود از اقشار کم تعبار به

که امکانِ مالیِ بازپرداخت اقساط وام بانکی جهت خرید مسکن اجتماعی را داشته باشد، در 

  .گیرد غیر این صورت ابژة رسمی و موردقبول سیاست مسکن قرار نمی

برنامۀ دوم توسعه به بعد و به فراخورِ  طور ویژه از شود، به طور که مشاهده می همان

ها و شروطی همچون اشتغال،  هاي زمانی، با الصاِق ویژگی وضعیت خاصِ حاکم بر دوره

هاي مسکن، امکان دستیابی به  تأهل، تعهد به نظام، جنسیت، و استطاعت مالی به ابژة سیاست

هایی  پدیداري ابژه در این میان، برساخت و. مسکن متناسب با نیاز، محدودتر شده است

درآمد، شهروندان، زنان سرپرست خانوار، جوانان، ساکنین  چون مردم، محرومین، اقشار کم

پذیر، و افراد واجد  نشینان، مهاجران، نیازمندان، اقشار آسیب هاي فرسوده، حاشیه بافت

ه شوند و منجر به این شده است ک پذیر می گفته، رؤیت هاي پیش شرایط، در سایۀ ویژگی

حکومتمند . طیف وسیعی از افراد نیازمند به مسکن، به متقاضی و مشتريِ مسکن بدل شوند
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هایی که در خدمت تعمیق عقالنیت به  شدن مسکن از خالل برساخت اشکال مختلفی از ابژه

وري و  اند، که مبتنی بر منطق بهره گذاري پیش برندة کردارهاي دولت در عرصۀ سیاست

خوب را شهروند متأهلِ شاغل و داراي تمکن مالی یا شهروند وفادار  کارایی است، متقاضیِ

هاي مسکن در  رو شاهد این هستیم که ذیل سیاست ازاین. کند و متعهد به نظام، تعریف می

ابژة بد سیاست مسکن، پیش از هر / هاي توسعه پس از انقالب، دوگانۀ ابژة خوب برنامه

برخورداري شهروندان به مسکن در سطح گفتاري  کنندة برخورداري یا نا چیزي تعیین

گردد و  گذاري ایدئولوژیک می اي، منجر به قسمی سیاست بندي دوگانه چنین تقسیم. هستند

هاي مبتنی بر مقاومت در برابر نظم گفتمانی مستقر را  تواند کنش آگاهی از این امر می

مثابه امري بدیهی، صلب  ش آن بهتواند باعث پذیر برانگیزد و در مقابل ناآگاهی از آن، می

، اشتغال، )ایرانی بودن(هایی چون ملیت  هاي توسعه، ویژگی در برنامه. و غیرقابل تغییر گردد

تعلق داشتن به (، تعهد و وفاداري به نظام )مرد سرپرست خانوار(، جنسیت )تأهل(خانواده 

وضعیت (ه سیستم بانکی ، و توانایی متصل شدن ب)خانواده شهدا، ایثارگران، و جانبازان

هاي  هاي مسکن در برنامه اند که باید به ابژة مورد نظر سیاست هایی شرط ، پیش)اقتصادي

مثابه بدنی  هاي مسکن، به عنوان ابژة رسمی سیاست توسعه پس از انقالب سنجاق شوند، تا به

گذار در  سیاستچنین بدنی، ابژة رسمی و مورد قبولِ . بردار، تلقی گردد رام، مطیع، و فرمان

رو، افرادي که واجد شرایط مدنظر نیستند، در  ازاین. هاي توسعه پس از انقالب است برنامه

بنابراین، . شوند هاي مسکن خارج می و متقاضیِ بد از دایرة شمول سیاست» دیگري«موقعیت 

متقاضیِ بد، حتی در سطح /پرواضح است که باوجود اهمیت دوگانۀ متقاضِی خوب

هاي مسکن، این دوگانه چه نقش پررنگی در سطح غیر  در تعییِن ابژة سیاستگفتاري 

  .کند گفتاري در برخورداري یا نا برخورداري فرد نیازمند به مسکن، بازي می

  هاي مسکن پس از انقالب مراجع حدگذاري ابژه سیاست. 2

هاي مسکن هاي توسعه، به بررسی سطوحِ ظهور ابژة سیاست حال که با کنکاش در برنامه

نائل شدیم، در بخش پیش رو، سعی شده است تا نشان داده شود که در حوزة مورد 

  بررسی، مرجع یا مراجع حدگذاريِ ابژه کدام است؟
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هاي توسعه پس از انقالب، مراجع حدگذاري و تعیین مختصات ابژة  با نگاهی به برنامه

ی، بخش خصوصی، و تعاون(اند از؛ دولت، بخش غیردولتی  هاي مسکن عبارت سیاست

  .انقالبی-هاي مذهبی ، و نهادها و اندیشه)بانک

از برنامۀ اول توسعه همگام با جریانِ حکومتمندشدِن دولت
1

، دسترسی به مسکن از حق 

بایست در  شود که می و نیازي همگانی به ابزاري براي کنترِل دولتی بر جمعیتی قلمداد می

هاي دولتی باشد  هایی پیشینی چون اشتغال در دستگاه عیار، مجهز به ویژگی اي تمام قالب ابژه

این برنامه، عضو هیئت علمیِ فاقد مسکنی  45تبصرة . پذیر گردد تا نیازش به مسکن رؤیت

  .کند مثابه ابژة سیاست مسکن معرفی می که تعهد خدمت به دانشگاه دولتی دارد را به

ي انقالبی در کنار نهادهاي دولتی از برنامۀ دوم توسعه به بعد، شاهد سر برآوردن بنیاد

هاي اجتماعی ازجمله مسکن  هستیم که به تعریف و تعیین مختصات ابژة جدید سیاست

طور مستقل،  رو، این بنیاد به ازاین. اند؛ یعنی خانواده شهدا، جانبازان، و ایثارگران شده تبدیل

ید، درصد دقیقِ جانبازيِ هاي الزم، ازجمله نسبت فرد متقاضیِ مسکن با شه به تعیین ویژگی

هاي بعد شاهد آن  در دوره. پردازد زمان حضور ایثارگر در جبهه می متقاضیِ مسکن، و مدت

تر به تعیین مختصات ابژة مورد  تر و جزئی مراتب دقیق هستیم که این بنیاد با سازوکاري به

هاي ابژة  کننده نعنوان یکی از تعیی توان به از سیستم بانکی کشور نیز می. پردازد نظر می

اي که توانایی وصل شدن به سیستم بانکی،  گونه مسکن در برنامه دوم توسعه نام برد، به

  .برداري از تسهیالت بانکی جهت خرید مسکن است شرط بهره

هاي  شویم که به روش رو می مثابه مرجعی نظارتی روبه در برنامۀ سوم توسعه با دولت به

هاي خصوصی و  طورکلی شرکت به. لت کرده استسازي دو مختلف اقدام به کوچک

واگذاري  18تعاونی در طول برنامۀ سوم به طرق مختلف تقویت شدند، ازجمله، طبق ماده 

هاي تعاونی و یا بخش خصوصی در قبال دریافت وجه نقد یا  هاي دولتی به شرکت شرکت

ازاین در انحصار  هایی که تا پیش کاال در دستور کار قرار گرفت و تملک و مدیریت حوزه

رو، با دولتی کوچک طرفیم که قسمت  ازاین. دولت بودند به بخش غیردولتی واگذار شد
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اهمیت تولید انبوه مسکن و . اعظمی از وظایف خود را به بخش غیردولتی محول کرده است

گذاري در حوزة مسکن  هاي اصلیِ سیاست ساخت مساکن با متراژ کوچک یکی از دغدغه

رو، دولت با تشویق  ازاین. کن مورد نیاز متقاضیان در برنامۀ سوم استجهت تأمین مس

هاي  سازندگان بخش غیردولتی به ساخت چنین مساکنی، به ایجاد رغبت در بخش

همچنین در راستاي تقویت . غیردولتی جهت ورود مؤثر در بخش مسکن مبادرت ورزید

اي در این زمینه ایفا  ویژه ها نقش بخش خصوصی و تعاونی، همچون برنامه پیشین، بانک

هرچند دولت در جهت حمایت از متقاضِی مسکن، تقویت مالِی متقاضی از طریق . کنند می

پلکانی کردن و طوالنی کردن بازپرداخت اقساط بانکی را در دستور کار قرار داد، اما تعیین 

.شدهاي دقیق متقاضیِ تسهیالت بانکی از طریق سیستم بانکی کشور انجام  ویژگی

هاي اسالمی و انقالبی در داخل و  برنامۀ چهارم توسعه، ملزم به ترویج و تقویت ارزش

رو، دولت با صرف هزینه جهت تبلیغ هویت انقالبی و اسالمی  ازاین. خارج از کشور است

وپرورش به ترویج  از طریق صداوسیما، وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی، و آموزش

رو، صداوسیما به یکی از مراجع  ازاین. پردازد اسالمی می/قالبیشهروند خوب با هویت ان

بنیاد مسکن انقالب . شده است اصلی حدگذاري ابژة خدمات رفاهی ازجمله مسکن تبدیل

اسالمی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، یکی دیگر از مراجع حدگذار ابژة خاِص مسکن در 

در برنامۀ چهارم توسعه به این نوع خاص از ابژه  با توجه به اهمیتی که. برنامۀ چهارم، هستند

هاي دولتی اعطاشده است، اهمیت این  ها، امکانات و مسئولیت در عرضۀ منابع مالی، فرصت

مثابه نهادي که  همچنین خانواده به. دو بنیاد در تعیین حدود ابژة مذکور دوچندان شده است

از اهمیت زیادي در تعیین ابژة  اسالمی است،/کانون پرورش شهروند با هویت انقالبی

اي به اجزاي مقوم و سازندة آن  رو توجه ویژه ازاین. هاي رفاهی برخوردار است سیاست

هاي اجتماعیِ آنها  هاي شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب ازجمله زنان و جوانان و رفع دغدغه

  .شده است

گذاري اجتماعی در  یاستاندیشه مذهبی و انقالبی، از مراجع اساسیِ تعیین حدود ابژة س

طور خاص است، تا جایی که مقدم بر  گذاري مسکن به طورکلی، و سیاست برنامۀ پنجم به
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ترین پایگاه عبادي و  عنوان اصلی ساخت مسکن، وظیفۀ احداث مساجد و خانۀ عالم به

هاي جامع تفصیلی شهري و هادي روستایی و  تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در طرح

ها و شهرهاي جدیداالحداث بر عهدة وزارت مسکن و شهرسازي، بنیاد مسکن  شهرك

شامل دستوراتی در این  6، و 5، 4، 3ماده . ها گذارده شده است انقالب اسالمی و شهرداري

هاي موجود در  در این راستا از تمامی ظرفیت. هاي اجرایی است ها و دستگاه زمینه به ارگان

انقالبی بهره برده شده /هاي اسالمی نیداري جهت تعمیق ارزشهاي دیداري و ش بخش رسانه

سازمان نوسازي شهري نیز که با اهمیت . یافته است به این موضوع اختصاص 10است، ماده 

هاي فرسوده و با هدف حذف سکونت غیررسمی، ابژة سیاست  بخشیدن به نوسازي بافت

کند، یکی دیگر از  ی میرسمی مسکن را متقاضِی مسکِن نوساز در حریم شهري معرف

  .مراجع حدگذاري ابژه در برنامۀ پنجم توسعه است

هاي  ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی ذیل طرح26ماده  5در برنامۀ ششم توسعه، و ذیل بند 

درآمد  هادي، توسعه، نوسازي و بهسازي روستایی و همچنین تأمین مسکن براي اقشار کم

محدودة قانونی و رسمِی روستاها به تعییِن سکونت و شهري با ترسیم و تعیین دقیق مرز و 

رو، به تعیین و تحدید ابژة رسمی  مساکن مجاز در مقابل سکونت و مساکن غیرمجاز و ازاین

سازي و بازآفرینی  احیاء، بهسازي، نوسازي، مقاوم. پردازد و قانونی سیاست مسکن نیز می

اي، با تعیین مختصات مسکن  یههاي غیررسمی و حاش گاه بافت فرسودة شهري و سکونت

اي، به یکی از  رسمی و کارآمد در مقابل مسکن ناکارآمد، تاریخی، غیررسمی، و حاشیه

هاي حدگذاري ابژة مسکن شهري در برنامۀ ششم توسعه بدل شد که امکان ظهور  ساحت

نشین و مهاجر و در  بخشی مناطق حاشیه نشین را از طریق سامان هایی چون حاشیه ابژه

. کند منتفی می» هاي غیرمجاز گاه سند ملی توانمندسازي و ساماندهی سکونت«هارچوب چ

جمعیت در برنامۀ ششم توسعه  درآمد شهري در شهرهاي کم همچنین تأمین مسکن اقشار کم

که توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و خیرین 

هاي ابژة متقاضیِ مسکنِ  کنندة ویژگی مثابه مراجع ذیصالح تعیین ساز پیگیري شد، به مسکن

بندي ابژة خاص سیاست  اي که شناسایی و اولویت گونه به. درآمد شهري مطرح هستند کم



  

  

  

  

27  |، شفیعی و همکاران ... هاي مسکن تحوالت گفتمانی ابژه سیاست

درآمد شهري جهت معرفی به بانک مسکن توسط این بنیادها انجام  تأمین مسکن اقشار کم

  .پذیرفت

کنندة ابژة  ور، یکی از مراجع اصلی تعیینالزم به ذکر است که سیستم بانکی کش

حتی جایی که دولت . کند هاي توسعه پس از انقالب عمل می هاي مسکن در برنامه سیاست

کند، متقاضی باید از  پذیر می هاي آسیب اقدام به ارائۀ مسکن اجتماعی و حمایتی براي گروه

  .نظر بانک، ابژة مقبول و مناسبی معرفی شود

مرور، دیگر تنها  هاي توسعه، ما با تغییري در ماهیت دولت مواجهیم که بهاز خالل برنامه

شود که  هاي مسکن نیست، بلکه در قامت بنگاهی ظاهر می مرجع حدگذار ابژة سیاست

آنچه که در این میان . براي ارائۀ خدمات رفاهی، به دنبال متقاضی و مشترِي خوب است

ز مراجِع حدگذاري، بر اساسِ آن امتیاز اهمیت دارد، منطقی است که این مجموعه ا

وريِ  دهند، که همان منطق کارایی و بهره درخواست مسکِن متناسب با نیاز را به افراد می

شدِن هر چه بیشتِر دایرة شمولیت تخصیص مسکن  ابژه است و این به معناي کوچک

یاز شهروند ایرانی به اي که، از یکسو صرف ن گونه به. متناسب با نیاز به افراد نیازمند است

کند، و از سوي دیگر، دولت  مسکن، حقی براي دستیابی به آن را براي فرد ایجاد نمی

مثابه کلیتی  قانونی، موظف به تأمین مسکِن همۀ شهروندان، به- مثابه دستگاهی حقوقی به

مان هاي توسعه، شاهد تغییر گفت رو، از خاللِ برنامه ازاین. یکدست با نیازي مشترك، نیست

حاکمیتی دربارة دولت به گفتمانی حکومتمند هستیم که دیگر صرفًا بر اساس -حقوقی

مثابه متقاضِی محق، با ابژة  مثابه حق و شهروند به مفاهیم حقوقی، یعنی نیاز به مسکن به

روییم که هدفش  شود، بلکه با دولتی حکومتمندشده روبه هاي مسکن مواجه نمی سیاست

شده، امتیاز دسترسی به مسکن را  هاي از پیش تعیین بر پایۀ ویژگیکنترل جمعیتی است که 

  .آورند به دست می

  هاي مسکن پس از انقالب سطوح تمایز گذاري ابژه سیاست. 3

هاي  هاي مسکن در قانون اساسی و برنامه بندِي ابژة سیاست هاي طبقه پیگیري چارچوب 

اي که صرفاً  گونه می ایران است، بهتوسعه، نشانگرِ گسستی از گفتمان رسمی جمهوري اسال
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تواند چارچوبی براي ایجاد تمایز بین اشکال مختلف ابژه باشد، بلکه ابژة  نیاز نمی

  .پذیر و دیدنی گردد اي باشد تا رؤیت هاي مسکن باید متصف به صفات پیشینی سیاست

هاي مشخص کردِن ابژة  از همان برنامۀ اول توسعه، شاهد گسستی در چارچوب

هاي مسکن هستیم که طی آن، شهروند به یمن تعلقش به کشور و نیاز به مسکن،  ستسیا

بلکه هر چه بیشتر با . حقی براي دستیابی به مسکن متناسب را به دست نخواهد آورد

هاي انقالبی در  توان به لزوم ترویج ارزش ازجمله می. شود هایی پیشینی، مشخص می ویژگی

ماعی، توانایِی اقتصاديِ متقاضیان، متعهد بودنشان به گذاري اجت جامعه و عرصۀ سیاست

غیرمجاز، /مثابه توسعه، دوگانۀ مسکن مجاز نظام، ترسیمِ و ترویجِ الگوي اسالمی پیشرفت به

هاي مشخص کردِن ابژة  سان چارچوب غیررسمی شاره کرد که به/ و سکونت رسمی

هاي مسکن  تفاوت میان ابژهکنند و به شکل معناداري منجر به  هاي مسکن عمل می سیاست

گذاري مسکن هستیم از مسکن  رو، شاهد چرخشی گفتمانی در سیاست ازاین. شوند می

روندي که منجر به ظهور ابژة متفاوتی در . مثابه امتیازي ویژه هستیم مثابه حق، به مسکن به به

دي که رویکر. ایم حوزة مسکن شده است که ما نامِ مشترِي خوب مسکن را بر آن گذاشته

هاي  براي مثال، در بخش مکمل بیمه. شود هاي رفاهی هم مشاهده می البته در سایر مقوله

کند،  تأمین اجتماعی که سطح باالتر و جدیدتري از خدمات بیمۀ همگانی را ارائه می

گر شرط ضروري برخورداري از آن قیدشده است  شده یا بیمه پرداخت هزینه از سوي بیمه

برنامۀ سوم توسعه، دولت از  141و  139همچنین در ماده ). وم توسعهبرنامه س 37ماده (

طریق اعطاي تسهیالت بانکی جهت خرید یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط 

اي کرده  درصد و به باال و آزادگان حمایت ویژه 25بلندمدت، از خانوادة شهدا، جانبازان 

گذاري اجتماعی  د شاهد رویکردي در سیاستطورکلی، از برنامۀ سوم توسعه به بع به. است

برنامه سوم  5ماده (وري است  هاي دولت و افزایش بهره هستیم که خواستار کاهش هزینه

ماه،  6برنامۀ چهارم توسعه نیز دولت را موظف کرده است، ظرف مدت  99ماده ). توسعه

واده معظم شهدا، خان(رسانی به ایثارگران  نسبت به تدوین و اجراي سند راهبردي خدمات

با رویکرد توانمندسازي و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ) جانبازان، آزادگان و خانواده آنان
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قیمت، ارتقاي سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و بهبود وضیعت آموزشی و فرهنگی،  ارزان

  .حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام کند

نی عنوانی است که بر نوعی از پیشرفت ایرا-در برنامۀ پنجم توسعه، توسعۀ اسالمی

گذاري  کنندة رویکرد سیاست گذارده شده است که ترویج فرهنگ اسالمی را تعیین

  .کند اجتماعی معرفی می

  .رؤیت است برنامۀ پنجم توسعه قابل 6ماده » ب، ج، د، ه، و«چنین ضرورتی در بندهاي 

مثابه مشتري، جایگزین  ند بههاي توسعه، شهرو بندي ابژه مسکن در برنامه ذیل صورت

درست است که در چنین وضعیتی، شهروند از . مثابه نیازمند شده است شهروند به

توجه این است که  دار شدن برخوردار است، اما نکتۀ قابل هاي بیشتري براي خانه انتخاب

 شهروند مسئول یکی از. مشتري است-ها نیز به عهدة شهروند مسئولیت نتایج این انتخاب

اي چون  پذیر، از خصیصه شهروند مسئولیت. هاي برسازندة گفتمان نئولیبرال است مؤلفه

گرایی احتیاط
1

جایی که فرد، مسئول اصلی و مستقیم تأمین رفاه خویش . کند پیروي می 

. شد ازاین در مسئولیت مستقیم دولت تعریف می اي که تا پیش است، یعنی حوزه

شود که فرد دائماً  اي رفاهی، منجر به وضعیتی میه سازِي حوزه سازي و شخصی خصوصی

کند و در آینده گریبان او را  نگران تأثیرات و پیامدهاي تصمیماتی است که اکنون اتخاذ می

رو، حفظ وضع موجود و نگرانی از اندك تغییري در شرایط هرچند  ازاین. خواهد گرفت

  .عیتی درك کردتوان در چنین وض نامطلوب در الگوي سکونتی موجود را می

شده است و پیوندي دارد با  حقِ مسکن که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته

اتخاذ راهکارهایی از جانب دولت براي حفاظت از حق مسکن شهروندان، در این الگوي 

شده  مثابه مشتري تبدیل جدید، یعنی حکومتمند شدن مسکن، به نقش مستقیم شهروند به

شوند که مطابق با  شهروندان فعال و خوب آنهایی تصویر می در این الگو،. است

زنند و شهروند  هایی که دولت در پیش رویشان قرار داده است، دست به انتخاب می انتخاب

شهروندانِ بد . شده توسط دولت همخوانی نداشته باشد بد کسی است که با الگوي معرفی

                                               
1. prudentialism
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این . ا طرد و حذف، قرار بگیرندباید مورد کنترل و نظارت بیشتري، از ساماندهی ت

مشتري در پذیرش راهکارهاي پیشنهادي دولت و -ها بر اساس نقش فعال شهروند قضاوت

رو، شهروندان از حقی  ازاین. گیرد مدیریت ریسک ناشی از این پذیرش صورت می

هاي رفاهی برخوردار نیستند، بلکه بیشتر شاهد سطوحی  مشترك براي دسترسی به مقوله

در این راستا، . بندي شده از دسترسی به رفاه به معناي تحقق عدالت اجتماعی هستیم نپایگا

موجب آن شهروند ملزم به  براي توصیف گرایشی استفاده شده است که به» اراده به مسکن«

گردد، چرا که او مسئول  دار شدنش می اي است که منجر به خانه شراکت در هر پروژه

  .دار شدن است همستقیم وضعیتی به نام خان

دهندة گفتمانی است که حکومتمند شدن مسکن از  هاي تشکیل گفته، مؤلفه موارد پیش

گفتمانی که در آن نه با افول یا مرگ دولت در تأمین و تخصیص . آید آن بیرون می

رو هستیم که به شکلی  با دولتی روبه) 2006(نیازهاي شهروندان، بلکه به تعبیر دادسون 

هاي خویش در نظمی نئولیبرال  جویانه به کاِر ساخت و بازتعریف ابژه خلهفعاالنه و مدا

در این . مشغول است و منطق اقتصادي و بازاري را به حوزة تأمین مسکن وارد کرده است

هاي خصوصی شدن  دنده عنوان یکی از چرخ ، به"مشتري-شهروند"بخش، بازگرداندن 

تواند  ، می"حِق مسکن"به  "اراده به مسکن"و همچنین  "نیازمند-شهروند"حوزة مسکن به 

مثابه  عنوان تالشی براي تغییر گفتمان و نظم موجود و در ادامه کاال زدایی از مسکن به به

  .وچرا و نه کاالیی براي سودآوري تلقی گردد حقی غیرقابل چون

  

  گیري بحث و نتیجه

شانگر تغییري گفتمانی در هاي توسعه پس از انقالب، ن پیگیري ابژة سیاست مسکن در برنامه

طرف، دیگر نه با دولتی حقوقی  اي که ازیک گونه به. بندي ابژه و نقشِ دولت است صورت

که مدافع خیر عموم و ضامِن تحققِ ) شویم گونه که در قانون اساسی با آن مواجه می آن(

دیگر به شویم که بر پایۀ منطقی  رو می منافع جمعی است،، بلکه با دولتی حکومتمند روبه

تأمین نیازهاي رفاهیِ مردم مشغول است؛ منطقی که به دنبال بیشینه ساختنِ کارایی و 
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طور  هاي رفاهی و به سوي حکومتمند شدنِ سیاست ورِي جمعیت است، روندي که به بهره

هاي مسکن از سطوح  از طرف دیگر، ابژة سیاست. هاي مسکن گرایش دارد خاص سیاست

یت، و آحاد جامعه هر چه بیشتر فاصله گرفته و از سطوحی ظهوري عام چون مردم، مل

رو،  تر چون اشتغال، تأهل، جنسیت، تعهد به نظام، و تمکن مالی برآمده است، و ازاین خاص

هاي توسعه پس  هاي مختلف ابژه را در برنامه بندي اي است که صورت نشانگر وجود قاعده

حال که  چارچوبی گفتمانی که درعین. کند هاي زیاد، متعین می از انقالب، باوجود تفاوت

هاي دیگر را نادیدنی و از حیز توجه ساقط  کند، ابژه اي خاص را ممکن می ظهور ابژه

هاي مسکن، همان عقالنیت جدیدي است که در  حکومتمند شدنِ سیاست. کند می

نده هاي سیاست مسکن سایه افک بندي ابژه هاي توسعه، بر نحوه و چگونگی صورت برنامه

در تقابل با گفتار رسمِی جمهوري اسالمی که در قانون اساسی، دولت را موظف به . است

تأمین مسکِن آحاد جامعه کرده است، آنچه که در سطح کردارهاي حکومتی و گفتاريِ 

پذیر  هاي توسعه پس از انقالب و ر در نتیجۀ حکومتمند شدن مسکن رؤیت دولت در برنامه

گیرد که  هایی تعلق می به امتیازي خاص بدل شده که تنها به ابژهاست، این است که مسکن 

هاي مسکن، همخوانی  شده، توسط مراجع حدگذاِر ابژة سیاست با معیارهاي از پیش تعیین

  .داشته باشند

رو، در این نظم جدید، دولت مسئوِل تامِ تأمین مسکن آحاد جامعه به شمار  ازاین 

هاي  واسطۀ دارا بودنِ ویژگی هستیم که با افراد صرفًا به رو رود، بلکه با دولتی روبه نمی

هایی چون مسکن، آموزش، سالمت، اشتغال، و تأمین  تلقی مقوله. شود مطروحه طرف می

اجتماعی همچون حقوقی عمومی که انسان به یمن انسان بودنش مستحق دریافت آنهاست، 

ا شکلی از حکمرانی به آن نوع از خرد حکومتی تعلق داشت که ذیل آن دولت ب

حدوحصر و کامل به اعمال قدرت مشغول است که از آن تحت عنوان دولت پلیسی یاد  بی

طور  طرف، دولت به اي از دولت، ازیک بدیهی است که ذیل چنین صورتبندي. شود می

است و از طرف دیگر، ) اتباعش(حق و قانونی مردم  مستقیم مسئول تأمین نیازهاي رفاهی به

ز استقالل و آزادي کافی برخوردار نیستند و تمامی کردارهایشان، کنترل و مدیریت اتباع ا
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چنین دولتی اما در خرد حکومتی جدید، که به شکلی محدود و ). 1394فوکو،(شود  می

کند، به خاص شدنِ هر  هم با واسطۀ بخش غیردولتی، در امور رفاهی مردم مداخله می آن

  .زند دامن می چه بیشتر نیازهاي ابتدایی مردم

هاي  از سوي دیگر، ذیل این خرد حکومتی نوین، ابژة رسمی و مورد قبول سیاست

مثابه افرادي که حق دسترسی به مسکن متناسب با نیازشان را دارند، تعریف  مسکن، مردم به

اي عقالنی به دنبال دستیابی  شود، بلکه انسانی اقتصادي مدنظر است که همچون مشتري نمی

جاي  هاي مسکن، به این سبک جدید حکومتمنديِ سیاست. متناسب با نیازش استبه مسکنِ 

کنندگانِ  مثابه مشارکت هایشان به اینکه بر مردم و نیازشان به مسکن تمرکز کند، بر نقش

انسان اقتصادي«. کند فعال در یک اقتصاد بازاري تمرکز می
1
» (May, 2014( یکی از ،

» تخصیِص بهینۀ منابع کمیاب«ولیبرال است که به دنبال هاي اصلی خرد حکومتی نئ شاکله

چنین فردي، از یکسو به دنبال تحقق منافع فردِي خود است و ). 361، 1394فوکو، . (است

پذیر العاده حکومت فوق«از طرف دیگر، 
2

، تا جایی که فوکو از چنین )363همان، (است » 

کند  یاد می» خرد حکومتی جدید شریک، طرف مقابل، و عنصر اصلی«مثابه  اي به ابژه

بندي جدید از ابژة  دیگر، انسان اقتصادي، ابژة خواستنِی صورت عبارت به). 364: همان(

کند، انسانی که  هاي مسکن است که خرد حکومتی نئولیبرال آن را ترسیم می سیاست

معه حال که به دنبال تحقق منافع شخصِی خویش است، به طرزي ناخواسته منافع جا درعین

  .کند را نیز محقق می

انحاءمختلف از  ها پس از انقالب به رو، باوجودآنکه در این نظم جدید، دولت ازاین

شان در تأمین مسکن متناسب با نیاِز شهروندان، شانه خالی  اي و حمایتی نقش مداخله

ف کنند، اما به شکلی پیچیده، ظریف، و اغلب نادیدنی مشغولِ تعیین، نامگذاري و توصی می

  .اند هاي سیاست مسکن پس از انقالب ابژه

                                               
1. Homo Oeconomicus
2. Governable
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هاي مسکن، در سطح گفتاري،  مثابه ابژه اصلی سیاست رو ایجاد تمایز بین مردم، به ازاین

شده توسط مراجع حدگذار، که نحوه و چگونگی  هاي از قبل تعیین هایی با ویژگی به گروه

له مراتبی از حق دسترسی به کند، سلس شان به مسکن متناسب با نیازشان را معین می دسترسی

ها بین مردم با حق دسترسی همگان به  این مرزبندي. کند مسکن را در میان آنها ایجاد می

هاي همخوان با خرد  اي از ویژگی مسکن متناسب با نیاز مغایرت داشته و با تحمیل دسته

که  درحالی. بندي در تخصیص مسکن کرده است حکومتی حاکم، اقدام به اولویت

شده از سوي افرادي که نیازشان به مسکن تبدیل به تقاضاي  هاي تعیین همخوانی با ویژگینا

مسکن نشده است، منجر به طرد و حذف آنها از دایرة شمول متقاضیان رسمی و مورد قبول 

دار نشدنِ فرد را نه در کوتاهی و  شود و در ادامه مسئولیت این امر، یعنی خانه مسکن می

هاي شخصی  هاي مسکن، بلکه در عدم توانایی و ویژگی قصانِ سیاستقصور مسئولین و ن

شده  شدن به ابژة رسمی و منطبق با معیارهاي از پیش تعیین جوید که امکانِ تبدیل افرادي می

  .و بدیهی انگاشته شده توسط خرد حاکم را ندارند

ة مسکن رخ رو، در نتیجۀ فعل و انفعاالتی که در عرصۀ کردارهاي مرتبط با حوز ازاین

. هاي درگیر در این میان ازجمله، دولت و مردم دچار تغییراتی شده است داده است، بدن

هاي توسعه پس از انقالب، بدِن شهروند به بدِن متقاضی یا بدنِ  اي که در برنامه گونه به

شده است، یعنی بدنی مولد، مفید، و تحت انقیاد مراجع حدگذار و بدن  مشتري تبدیل

کند، ظاهر  وري عمل می قامت بدِن بنگاهی اقتصادي که با منطق کارایی و بهره دولت، در

شویم که  رو می هاي توسعه روبه گیري گفتمانی جدید در برنامه بنابراین، با شکل. شود می

بندي  گیري گفتمانیِ حاکم بر قانون اساسی است که اجزاي مقوم صورت شباهت با شکل بی

ولتی که دیگر مرجع اصلی تأمین نیاز شهروندان به مسکن نیست و بر د: اند از اش عبارت ابژه

کند، مسکن که  پایۀ منطقی غیر از خیر عموم، اقدام به مداخله در تأمین مسکن متقاضیان می

شود، بلکه  وچرا تلقی نمی چون گیري جدید، همچون نیازي ابتدایی و حقی بی در این شکل

مشتري، تعلق دارد، و شهروندي که /اد، متقاضیهمچون امتیازي خاص به گروهی از افر
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هایی اقتصادي  کننده آید، بلکه با تعیین دیگر از سطوحی چون ملیت و شهروندي بیرون نمی

  .تر، و محدودتر شده است تر، خاص کوچک... چون اشتغال، تأهل، جنسیت، و

بندي  صورت نگارِي هایی که با هدف نقشه آورد چنین پژوهش در انتها باید گفت که ره

شود،  هاي رفاهی گوناگون پس از انقالب انجام می هاي اجتماعی در حوزه ابژة سیاست

نشان دادنِ نقاط گسست و پراکندگِی ابژه از گفتمان رسمی و مسلط حاکم و خط سیر 

تحوالت اجزاِي مقوم گفتمان و احیاناً از کار افتادِن گفتمان رسمی جمهوري اسالمی در 

جتماعی است، که در ادامه امکان ترسیِم فاصلۀ وضع موجود از وضع گذاري ا سیاست

گونه که  همان. کند مطلوب در هر حوزة رفاهی و امکانِ تغییر وضعیت نامطلوب را مهیا می

هاي توسعه پس از انقالب شاهد چرخشی  در پژوهش حاضر نشان داده شد؛ در برنامه

اي که سطوحِ ظهور،  گونه تیم، بههاي مسکن هس بندي ابژة سیاست گفتمانی در صورت

هاي مسکن، به برساخت شکلی از ابژه  بندي ابژة سیاست هاي طبقه مراجع ظهور و چارچوب

شده در گفتمان رسمی و مسلط جمهوري اسالمی  پرداختند که هیچ شباهتی به ابژة ترسیم

اري اجتماعی گذ رو از دایرة سیاست ازپیش حکومتمند شده و ازاین اي که بیش ابژه. ندارد

اي  اي، دسته همچنین نشان داده شد که چگونه و طی چه فرایند گفتمانی. شده استخارج

پژوهش . اي دیگر، نادیدنی و رؤیت ناپذیر ها دیدنی و رؤیت پذیر گشته و دسته از ابژه

مسئلۀ مسکن«حاضر، آنچه را که انگلس از آن تحت عنوان 
1

بندي  برد، به صورت نام می» 

تر کردن و الصاِق پسوندهایی به فرد ایرانی،  کند، که با خاص ابژه مرتبط میخاصی از 

هاي اجتماعی در قانون اساسی، مسکن را از حقی انسانی به کاالیی  مثابه ابژة اصلی سیاست به

  .کند که از دسترسِ همگان خارج است تبدیل می

                                               

1. The Housing Question



  

  

  

  

35  |، شفیعی و همکاران ... هاي مسکن تحوالت گفتمانی ابژه سیاست

ORCID
Masoomeh Shafiee http://orcid.org/0000-0002-7678-5209
Ali Akbar Tajmazinani http://orcid.org/0000-0003-4379-3461
Behrang Sadighi http://orcid.org/0000-0004-4139-2293

  

  منابع

ترجمـۀ بـازار و نظریـه اجتمـاعی مـدرن    : جامعه بازار،)1386(.اسلیتر، داون و تونکیس، فران ، :

  .نشر نی: حسین قاضیان و الله خاکپور،تهران

 ــال ــاري، کم ــران  «، )1384. (اطه ــکن در ای ــر مس ــاعی  : فق ــت اجتم ــر سیاس ــریه »فق ــاه ، نش رف

.127-113: 18اره ، شم5،دوره اجتماعی

هاي تأمین مسکن شهري در جمهوري اسالمی ایـران  ارزیابی سیاست«، )1396. (آقایی، پرویز .

: هاي اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوري    ، مرکز بررسی»گذاري عمومی شبکه مطالعات سیاست

27-1.  

       1398(.برادران، مراد؛ غفاري، غالمرضـا؛ ربیعـی، علـی و محمـد جـواد، زاهـدي مازنـدرانی( ،

ریزي رفاه و  فصلنامه برنامه ،»گذاري مسکن در ایران بعد از انقالب اسالمی دولت و سیاست«

  .218-179:  38، شمارهتوسعه اجتماعی

اسـداله نبـوي   : ، ترجمـۀ جنبش تهیدستان در ایران: هاي خیابانی سیاست، )1391(.بیات، آصف

  .پردیس دانش: چاشمی، تهران

تحلیلــی بــر «، )1391(.یرســتار و عابــدینی، اصــغرپورمحمــدي، محمدرضــا؛ صــدر موســوي، م

هـاي توسـعۀ اقتصـادي، اجتمـاعی، و      هاي تـأمین مسـکن دولتـی بـا تأکیـد بـر برنامـه        سیاست

  .43-34: 3، شمارهمطالعات شهري، نشریه »فرهنگی

-فراسوي سـاختارگرایی و هرمنوتیـک  : میشل فوکو، )1387(.دریفوس، هیوبرت و رابینو، پل ،

  .نشر نی: شیریه، تهرانحسین ب: ترجمۀ

نشر نی: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: ، ترجمۀفوکو، )1394(.دلوز، ژیل.  

نشر نی: هادي جلیلی، تهران: ، ترجمۀدرآمدي بر تحقیق کیفی ،)1388(.فلیک، اووه.  

نیکو سرخوش و افشـین جهاندیـده  : ، ترجمۀتولد زندان: مراقبت و تنبیه، )1388(.فوکو، میشل ،

  .نشر نی: تهران



  

  

  

  

  1400پاییز، 18، سال ششم، شماره )یعلم(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه   |  36

وگوهـا   هـا، گفـت   نوشـت  اي از درس گفتارها، کوتاه تئاتر فلسفه، گزیده، )1393(.فوکو، میشل

  .نشر نی:نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: ، ترجمۀ...و

نیکو سرخوش و افشین جهاندیـده، تهـران  : ، ترجمۀشناسی دانش دیرینه، )1393(.فوکو، میشل :

  .نشر نی

1979-1978درس گفتارهـاي کلـژ دو فـرانس،    : تولد زیست سیاسـت ، )1394(.فوکو، میشل ،

  .نشر نی: رضا نجف زاده، تهران: ترجمۀ

هـاي   هاي کالن مسکن در برنامـه  ارزیابی سیاست«، )1389(.قنبري، ابوالفضل و ظاهري، محمد

: 132ه ، شـمار  29، دورة مسکن و محـیط روسـتا  ، نشریه »قبل و پس از انقالب اسالمی ایران

77-90.  

وین، دیوید پیي و لمحمـود  : ، ترجمـۀ هـاي اقتصـاد سیاسـی    نظریه، )1392(.کاپوراسا، جیمز ا

  .نشر ثالث: عبداهللا زاده، تهران

تهـران تبارشناسی خاکسـتري اسـت، تـأمالتی دربـارة روش فوکـو     ، )1395(.مشایخی، عادل ، :

  .انتشارات ناهید

نشر مرکز: مرتضی نوري، تهران: ۀ، ترجممیشل فوکو، )1392(.میلز، سارا.

گذاري مسکن در  بررسی تحوالت سیاست«، )1398(.هزارجریبی، جعفر و امامی غفاري، زهرا

.120-76: 38، شماره ریزي رفاه و توسعۀ اجتماعی برنامه، «)1358-1392(ایران 

 Brown, Wendy. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. 

ZONE books.

 Dadson, Jago. (2006). “The Roll of the State: Government, Neoliberalism and 

Housing Assistance in Four Advanced Economies.” Housing, Theory and 

Society, 23 (4): 224-243.

 Doherty, Joe. (2004). “European Housing Policies: Bringing the State Back in?” 

European Journal of Housing Policy, 4(3): 253–560.

 Harloe, M. (1978).’’The Green Paper on Housing Policy” In: Brown, M and 

Daldwin, S (eds) The Year Book of Social Policy in Britain 1977, London: 

Routledge and Kegan Paul.

 Hastings, Annette. (2000). “Discourse Analysis: What Does It Offer Housing 

Studies?” Housing, Theory and Society,17:3, 131-139.



  

  

  

  

37  |، شفیعی و همکاران ... هاي مسکن تحوالت گفتمانی ابژه سیاست

 Hodkinson, Stuart, and Watt, P. Mooney, G. (2013). “Introduction: 

Neoliberalism Housing Policy-Time for a Critical Re-Appraisal”, Critical 

Social Policy, 33: 3.

 Larner, Wendy. (2000). “Neo-liberalism: Policy, Ideology, Governmentality”

Studies in Political Economy, 63:5-25.

 Marston, Greg. (2000). “Metaphor, Morality and Myth: A Critical Discourse 

Analysis of Public Housing Policy in Queensland.” Critical Social Policy, 

20(3): 349–373.

 Marston, Greg. (2002). “Critical Discourse Analysis and Policy-Orientated 

Housing Research,” Housing, Theory and Society, 19:2, 82-91.

 May, Todd. (2014).” Governmentality”, In: Lawlor, L & Nale, J. (2014). The 

Cambridge Foucauldain Lexicon, Cambridge: University Press.

 Peck, Jamie and Adam Tickell. (2002). “Neoliberalizing Space” Antipode, 34(3): 

380-404.

 Scheurich, James. (1994). “Policy Archaeology: A New Policy Studies 

Methodology”, Journal of Education Policy, 9(4): 297-316.

 Springer, Simon. (2012). “Neoliberalism as Discourse: Between Foucauldian 

Political Economy and Marxian Poststraucturalism”, Critical Discourse 

Studies,92(2): 133-147.

 Ward, Kevin and Kim England. (2007). Introduction: Reading Neoliberalization. 

In: K. England & K. Ward (Eds.), Neoliberalization: States, Networks, 

Peoples, Malden, MA: Blackwell.

 Woods, R. (2000). “Social Housing: Managing Multiple Pressures,” In: J. 

Clarke, S. Gewirtz & E. McLaughlin (Eds), New Managerialism, New 

Welfare? London: Open University and Sage Publications.

  


