
 

 گزارش نشست تهران مسابقه ارتقاء تدریجی سرپناه

در خانه گفتمان شهر و « غیررسمی ایران های سکونتگاهطراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در »دومین نشست مسابقه 

 معماری تهران برگزار شد.

تا ارائه جوایز،  نام ثبت، بندی زمانشرایط مسابقه،  مؤمنیابتدا خانم سوسن  شد میدر این نشست که در پی نشست نیشابور برگزار 

 و دیگر جزئیات مسابقه را برای حاضران ارائه نمود. ارتقاءیافتهداوری طرح، داوری واحد 

تجارب جهانی و  اساس برغیررسمی را از دیدگاه شهرسازی  های سکونتگاهآقای محمد سعید ایزدی اولین سخنران جلسه بود که 

 تجارب داخلی بررسی کرد. در این زمینه اظهار داشت: 

، برنامه ریزان و مدیران گذاران استیسبزرگ شهرنشینی، پیش روی  یها چالشیکی از  عنوان به "مسکنی بد "اخیر، یها دههدر 

 ژهیو بهاست. بیش از نوزده میلیون از جمعیت شهری کشور در محالت مرکزی، میانی و پیرامونی شهرها  قرارگرفتهشهری 

برخوردار است و نمود کالبدی  یا دهیچیپاین پدیده از ابعاد  یریگ شکل. اند دهیگز یسکنکشور در وضعیت نامناسبی  یشهرها کالن

 وهشت پنجاه بر بالغبا سطحی  یررسمیغ یها سکونتگاهبارزی است. در این میان  یها تفاوتآن در هر عرصه جغرافیایی شهر دارای 

ناکارآمد قرار  یها محدودهنسبت به سایر  یتر یبحراندر وضعیت  موردمطالعهصد محله از صد و ده شهر و هزار هکتار، در هزار 

 شهری یها رساختیز از برخورداری عدم ساخت، در الزم کیفیت فاقد همچنین و طرح و برنامه بدون تدریجی، یریگ شکل دارد. 

ر شهرهای د یررسمیغ یها سکونتگاه شده، برشمرده اشتراك وجوه رغم یعل. هستند نواحی این عمومی یها یژگیو از همگی

واحد برای مواجهه با این  یا نسخههستند. لذا تهیه  یتوجه قابل یها تفاوتاز شهر تا ناحیه دیگر دارای  یا هیناحمختلف و حتی 

حاصل از تجارب کشور به شکل سند ملی تدوین و  یها افتهینیست. آنچه تاکنون به استناد تجارب جهانی و  ریپذ امکانپدیده 

 شده اشارهدارد. سه اقدام  دیتأکی محیطی و نوسازی تدریجی مسکن اشاره و است بر سیاست توانمندسازی ساکنان، بهساز شده ارائه

. با توجه به این اصل، عمده شوند یمو اجرا  یزیر برنامهبا توجه به اصل مشارکت ساکنان و نقش تسهیل گری دولت و شهرداری 

بر ارتقای  عمدتاًطول دو دهه گذشته،  در ها یشهردارتوسط دولت و  یررسمیغ یها سکونتگاهساماندهی و بهسازی  یها تیفعال

است. اما در این میان  متمرکزشدهتوانمندسازی ساکنان  منظور به یافزار نرم یها تیفعالشهری، توسعه خدمات و  یها رساختیز

فاقد الگوی مناسب برای نوسازی، بهسازی و  دهند یممحالت را نیز تشکیل  توجه قابلمسکن و واحدهای همسایگی که سطح 

موفق و  یها مدلاست از معدود  قرارگرفتههستند. الگوی مسکن تدریجی که با واژگان متفاوتی مطرح و مورد عمل  یساز مقاوم

 Incremental housing, starter house, phased-development  رود یمکارآمد در این خصوص بشمار 

house, owner-driven house) یها برنامهزمینه گرا ارائه و در  حال نیدرعای خالقانه و امید است در این برنامه ، الگوه 

 .ندمورد عمل بکار گرفته شو

قرار داد. وی  یموردبررس یشناس جامعهرا از دیدگاه  یررسمیغ یها سکونتگاهپویا عالءالدینی دومین سخنران جلسه بود که آقای 

پیشنهادهای معماری برای ارتقاء تدریجی  یبند صورتاسکان غیررسمی در ایران هنگام  یها جنبهضمن ضرورت توجه به برخی 

 ادامه داد: گونه نیامسکن سخن خود را 

نظمی فضایی، مالکیت غیررسمی، کمبود  ریزی کالبدی، بی فقدان طرحشامل  1فرودست شهری یها سکونتگاههای اصلی  ویژگی

گیری و گسترش  دالیل شکل ازجملۀ. شود میپذیری ساکنان  اقتصادی و آسیب  ـ  اجتماعیهای  خدمات شهری، سطوح نازل شاخص

توان به فقدان دسترسی قشرهای فرودست شهری به زمین و مسکن ارزان، مقررات شهری نامناسب  های غیررسمی می سکونتگاه

 خدماتکمبود منابع مالی مدیریت شهری و نهادهای  ریزی شهری، کننده و در بسیاری موارد غیرقابل اجرا(، ناکارایی برنامه )محدود

مهاجرت  توجه قابلهای فرودست، سودجویی در بازار غیررسمی زمین، نرخ  ، ناتوانی بخش عمومی در ادغام اجتماعی گروهرسان

ناظر بر پذیرش حق  ها سکونتگاهمورد اجماع در قبال این  المللی بینرویکردهای شهری و مشکالت اقتصاد شهری اشاره کرد. ـ  روستا
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در کنار فقرزدایی و  ها زیرساختساکنان به شهر و اهتمام به ارتقای وضع آنان از طریق بهبود امکانات، شرایط محیطی و 

 توانمندسازی است.

یادشده  المللی بینو بعضاً قهری در گذشته، رویکردهای  نسنجیدهاز انکار مشکالت یا اقدامات ناکارآمد،  نظر صرفدر ایران نیز، 

اخیر در  های سالاز تمهیدات به تفکیک دو سنخ سکونتگاه هدف طی  ای مجموعه ها آناست. مشخصاً بر پایۀ  شده پذیرفته تدریج به

 های سالو بافت فرسوده که در  2از سکونتگاه غیررسمی اند عبارتاست. این دو سنخ  قرارگرفتهدستور کار دولت/بخش عمومی 

، سند توانمندسازی و  بهسازی ازجمله. اند قرارگرفتهبهسازی/توانمندسازی و نوسازی  های امهبرنگذشته به ترتیب هدف 

جهت سنخ نخست تصویب گشته و به دنبال آن ستادهای ملی توانمندسازی و نیز  1382غیررسمی در سال  های سکونتگاه

 1388تا  1383 های سال(. همچنین، طی است )اکنون موسوم به ستادهای بازآفرینی شده تشکیلستادهای استانی در کشور 

غیررسمی پنج شهر مهم  های سکونتگاهبهسازی و توانمندسازی با مساعدت فنی و وام بانک جهانی در  های طرحاز  ای مجموعه

بر  شده تعریفاست. رویکرد اصلی نسبت به بافت فرسوده ) یافته تعمیمو متعاقبًا به برخی دیگر از شهرهای کشور  اجراشدهکشور 

در  ویژه بهنسبتاً گستردۀ نوسازی  های فعالیتاساس میزان ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری پهنه( بیشتر کالبدی بوده و طبق آن 

غیررسمی و بافت فرسوده ممکن  های سکونتگاهاست. البته  قرارگرفتهکشور از طریق دفاتر تسهیلگری در دستور کار  شهرهای کالن

توانمندسازی جهت ارتقای  های فعالیتدر بافت فرسوده نیز انجام  درهرصورتندانی با هم نداشته باشند و است در عمل تفاوت چ

بهسازی، نوسازی و  ،ملی راهبردی احیاء سند»وضع ساکنان ضروری است. تا حدی به همین دالیل مصوبۀ جدیدی تحت عنوان 

 مجموعۀ اقدامات کالبدی،به امضای هیات دولت رسیده است.  1393در سال « شهری ناکارآمدهای فرسوده و بافت توانمندسازی

حفظ اصالت،  وحفاظت و ارتقاء کیفی با قید «( سند بازآفرینی»مذکور در این مصوبه )معروف به  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 است.  شده گرفتهتاریخی در نظر غیررسمی، بافت فرسوده و نیز بافت  های سکونتگاهجهت  بخشی توان یکپارچگی و

غیررسمی در ایران از منظر معماری  مساکن نیز قطعًا امری پسندیده و  های سکونتگاهدر پیوند با تحوالت یادشده، عنایت به 

حصول پیامدهای ملموس مثبت از آن ساده نخواهد بود. در اینجا به چند نکتۀ مهم در پیوند با اسکان  حال درعینضروری است. 

 قرار گیرد.  موردتوجهپیشنهادهای معماری  بندی صورتکه الزم است هنگام  شود مییررسمی در ایران پرداخته غ

است، اما در  شده پرداخته، به انواع سکونتگاه فرودست شهری یکجا المللی بیندر سند بازآفرینی، همانند متون مرجع  هرچند. 1

. بر گردند میمجزا از یکدیگر اجرا  هایی برنامهغیررسمی و بافت فرسوده همچنان طی  های سکونتگاهمعطوف به  های فعالیتعمل 

موسوم به بازآفرینی(  هم آنبهسازی ) های فعالیت که درحالیاین اساس تمهیدات نوسازی در بافت فرسوده کامالً مسکن محور است 

)مانند پروژۀ یادشدۀ بانک جهانی و دولت ایران(. البته  اند ندادهقرار  موردتوجهمسکن را  تاکنونغیررسمی  های سکونتگاهدر 

ارتقای تدریجی  ازجمله. اند اندیشیدهغیررسمی تمهیداتی  های سکونتگاهدر مورد مسکن در  گریخته جستهبه شکل  اندرکاران دست

جهت آن در  ای رنامهب تاکنوناست. اما بر اساس اطالعات در دسترس  قرارگرفتهغیررسمی محل بحث  های سکونتگاهمسکن در 

 هایی برنامهغیررسمی در صورت وجود یا فقدان چنین  های سکونتگاهدستور کار قرار نگرفته است. طبعاً پیشنهادهای معماری در 

 باید متفاوت عرضه شوند. 

و چه منابعی در  خواهند بود که آنطرح معماری دانسته شود بازیگران تحقق  بندی صورت. در پیوند با مورد قبلی، باید هنگام 2

هستند. اما ذینفعان دیگر چه کسان یا نهادهایی خواهند بود و جهت  ها فعالیتخانوارها بهره بران اصلی  طبعاًاختیار خواهند داشت. 

ثمربخش  سؤاالتمعماری بدون پاسخ به این  های طرح بندی صورت رسد نمیچه تمهیداتی باید در نظر گرفته شود؟ به نظر  ها آن

 باشد. 

غیررسمی در کشور غالبًا در جوار مرزهای قانونی شهرها از طریق خرید از بازار غیررسمی مسکن توسط خانوارهای  های سکونتگاه. 3

ای کامالً ممکن است، زیرا بسیاری از اراضی حاشیۀ شهرها ظاهراً از آن مالکان  در ایران چنین معاملهاست.   گرفته شکل درآمد کم
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آن ارزانی  تبع بهوساز و  نداشتن سند رسمی یا مجوز ساخت واسطۀ بهبضاعت  ن اراضی نزد خریداران کمخصوصی است. جذابیت ای

غیرقانونی و شبانه  صورت بهوساز اغلب  ها ساخت ، در این زمیندرنتیجهشود.  نامه یا پته میسر می است. معامالت اغلب از طریق قول

که هم با امکانات  کنند میخاصی را جهت ساخت سرپناه دنبال  های استراتژیگیرد. این بدان معناست که صاحبان  انجام می

تناسب  شان زندگیبا نیازها و فرهنگ  تدریج بهسرپا شود و هم  سرعت بهمالیشان در طول زمان جور باشد، هم چهاردیواری اصلی 

 . طرح معماری این شرایط باید در نظر گرفته شود بندی صورتپیدا کند. طبعًا هنگام 

ها در درون محدوده بوده است. این بدان  آن های غیررسمی واقع در بیرون مرزهای شهر ادغام  . روش فراگیر در قبال سکونتگاه4

های فرودست واقع در محدودۀ قانونی در گذشته بیرون از مرزها قرار داشتند و متعاقبًا به شهر  معنا است که شماری از محله

مرج فضایی  و ها حتی پس از پیوستن به شهر نیز دچار نوعی حالت غیررسمی و هرج أشان، این نوع محله. نظر به منشاند شده ضمیمه

خدمات شهری و غیره(. در برخی موارد چنین  کفایت عدمها،  تفکیک غیررسمی اراضی، کیفیت نازل سازه واسطۀ بههستند )

اگر  ویژه بهشوند.  مند بهرهل است از تسهیالت ویژه مسکن آن و محتم اند قرارگرفتهدر شمول تعریف بافت فرسوده  های سکونتگاه

تسهیالت تجمع نیز برایشان مهیا  مثالًبرطرف شود و  های سکونتگاهمشکل سند جهت همه یا بعضی از واحدهای مسکونی چنین 

این صورت نقش طرح  مستغالت خواهند شد و از منطق آن پیروی خواهند کرد. در وساز ساختوارد بازار معمول  وقت آنشود، 

 معماری جهت ساخت تدریجی برایشان چه خواهد بود؟

(. الذکر فوقمصالح بلکه کیفیت نازل ساخت است )به دالیل  دوامی کمغیررسمی نه  های سکونتگاه. از مشکالت اساسی مسکن در 5

شیب یا  ازنظر ها زمینیا نامناسب بودن ریزدانگی بافت  احتمال بهدر پیوند با سوانح است که با توجه  مسئلهبیشترین نمود این 

 ها طرح. طبعاً تمرکز ویژه زنند میغیررسمی رقم  های سکونتگاهمجاورت با مسیل مخاطرات بیشتری را نیز در  مثالًاستحکام یا 

ت محلی طرح معماری باید بر مبنای تکنولوژی ساخ هرگونهباشد. همچنین  سازی مقاوممعماری و ارتقای تدریجی مسکن باید بر 

 شود. پذیر انجامعرضه گردد تا 

طبعاً در سطح بافت  ها جنبهاست. این  ها سازه شناختی زیبایی های جنبه، ارتقای کیفیت محیطی تا حدی نیز در گرو حال درعین. 6

توجه  ها جنبهبه این  توانند میمعماری جهت ارتقای تدریجی مسکن چگونه  های طرحنه در سطح واحد مسکونی.  یابند میجلوه 

 داشته باشند؟

معماری جهت ارتقای تدریجی مسکن در سطح بافت اثرگذار باشند باید در سطح جماعت محلی ترویج  های طرح. اگر قرار است 7

برخی دیگر از ذینفعان  احتماالًخانوارها و سازندگان محلی )استادان بنایی( و  ازجملهشوند و با مشارکت جمعی بازیگران محلی، 

ی اجرایی شوند. رابطۀ بین طرح معماری جهت ارتقای تدریجی یک واحد مسکونی و ضرورت مشارکت در سطح جماعی محلی کلید

 چه خواهد بود؟

معماری جهت ارتقای  های طرحبرای  شود می: آیا کند مینخست هدایت  مسئله. سرانجام آنکه نکات فوق ما را مجدداً به سمت 8

کرد؟ چگونه و با چه ساختار انگیزشی )مالی یا غیر از  بندی صورتکالن مقیاس  های برنامه تدریجی مسکن در محالت غیررسمی

 آن(؟

. وی در این قرار داد موردبررسیغیررسمی را از دیدگاه اقتصادی  های سکونتگاهآقای فردین یزدانی سومین سخنران جلسه بود که 

 زمینه اظهار داشت:

و ناکارآمدی بازار رسمی زمین و  سو یکاقتصاد غیررسمی از  گیری شکلجریان و ل دپدیده اسکان غیررسمی برآیندی از تعام

بخش مهمی از خانوارها جهت تأمین نیاز سکونتی خود به بازار غیررسمی  آوری روی درنتیجهسکونت در جذب جریان سکونت و 

حاد بودن  خود خودبهاقتصادی  های سیاستاخیر و زایش فقر ناشی از  های سالبرشمرد. گسترش نابرابری اقتصادی و اجتماعی در 

 در تحلیل پدیده اسکان غیررسمی نکات زیر را باید مدنظر داشت: طورکلی بهاین مسئله را دوچندان کرده است. 



سطح فقر در دو  افزایش دهنده نشان. برآوردها نستدا باهمو در ارتباط  زمان هماسکان غیررسمی و فقر را باید دو پدیده  -1

درصد در سال  30به  1386درصد در سال  25فقر در نقاط مختلف کشور از  زیرخطدهه گذشته است. درصد افراد 

 12میلیون نفر به بیش از  6غیررسمی از  های سکونتگاهاست. در همین دوره تعداد افراد ساکن در  یافته افزایش 1395

 است. یافته افزایشمیلیون نفر 

ویژگی اصلی بازار  عنوان به توان میشت ثروت بر روی زمین و جریان سوداگری زمین در طول دو دهه اخیر را پدیده انبا -2

حکومت مرکزی و ساختمان،  داران سرمایهکه نظامات بین  شده واقع  سیری مستغالت برشمرد. دینامیسم این جریان بر 

آن است. همین پدیده بوده است که در طول دو دهه اخیر اسباب جهش قیمت  کننده تعییننهادهای مدیریت شهری 

فرودست اقتصادی   های گروهزمین را فراهم کرده است. افزایش قیمت مستغالت در سطح شهرها معنایی جز پرتاب شدن 

 به حاشیه شهرها نخواهد داشت. توزیع... برتر.

فقر  زیرخطکه درصد افراد  دهد میاز مسکن است. برآورد دنیا نشان  مندی بهرهیکی تز ابعاد فقر، فقر و محرومیت در  -3

درصد رسیده است. هماهنگی این تغییرات  35به  1395درصد بده است. این نسبت در سال 28، 1386مسکن در سال 

 خود گواهی بر وضعیت نابسامان غیررسمی است. گاهی سکونتبا تغییرات 

ضوابط و  گذشته سالیانجامعه کارشناسی کشور نیز نقش بسزایی در عدم توجه به این پدیده داشته است. در طول  -4

است که موجب کاهش توان پذیری مسکن  شده تنظیم ای گونه به وساز ساختاز زمین و ضوابط  برداری بهرهمقررات 

 شده طراحی ها ایدئالبر مبنای  صرفاًان اقتصادی خانوارها و به تو توجه بی عمدتاً بسیاری از خانوارها شده است. این ضوابط 

 شده است.  درآمد کمساختمان و کاهش توان پذیری خانوارهای  شده تمامو همین امر موجب افزایش هزینه 

مسکن بوده است. نظام مالی و اعتباری رسمی  باره یکمسکن کشور تاکنون معطوف به ساخت  های گذاری سیاستشمای  -5

ناچارند برای  عمالً ها سکونتگاهنیاورده است و ساکنان این  فراهممسکن  های سکونتگاهساکنان  مندی بهرهبرای  امکانی

و همین امر هزینه ساخت تدریجی مسکن و یا ارتقاء تدریجی مسکن  آورند رویمالی مسکن به بازار غیررسمی پول  تأمین

. طراحی و معماری خورد نمیرویکرد عملیاتی به چشم  گونه هیچز ساخته است. در عرصه طراحی و معماری نی بر هزینهرا 

کالن و گسترش بیشتر جریان  وانفعاالت فعلبا توجه به وجود  درمجموعفاقد هویت مستقل است.  عمالًمعطوف به فقرا 

شهری و چه  های سیاست ٔ  درزمینهضرورت تدوین رویکردهای ساخت تدریجی مسکن را چه  غیررسمیاسکان 

بود که در بازنگری طرح جامع مسکن  ها ضرورت همینرا دوچندان ساخته است. بنا به  وساز ساخت های برنامه ٔ  درزمینه

 گونه هیچکه متأسفانه  پیشنهادشدهنقطه آغازین حرکت  عنوان بهبرای ساخت و ارتقاء تدریجی مسکن  ای برنامهکشور 

 حرکتی در جهت عملی کردن آن انجام نشده است.

 

بود به  شده تهیهغیررسمی ایران به کارگردانی آقای مهرداد زاهدیان  های سکونتگاه ٔ  درزمینهفیلمی که  ،سومین سخنرانز پس ا

 هایی صحنهبه همراه  ساز شهرار و ممع نظران صاحبعمومی توسط  کارهای راهنمایش درآمد. در این فیلم علل پیدایش، مشکالت و 

 غیررسمی در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان و ... به تصویر کشیده شده بود. های سکونتگاهاز وضعیت 

وی عالوه بر  قرار داد. موردبررسیغیررسمی را از دیدگاه معماری  های سکونتگاهخانم سپیده سیروس آخرین سخنران جلسه بود که 

 ها پرترههدف در نیشابور و زاهدان پرداخت. در هریک از این  های هخانتوسط همکاران معمارنت از  شده تهیهمباحث کلی به پرتره 

، میزان فضاهای جانبی، آب، گاز، برق، کروکی ها اتاق تعدادعالوه بر مشخصات عمومی از قبیل آدرس، صاحب واحد، نوع مالکیت، 

 است. شده ارائهپالن تصاویر بیرونی و داخلی واحد سرپناه به همراه مشکالت واحد 

، دانش فنی، عدم امنیت طبیعی، بهداشت، نابسامانی فضایی، عدم امنیت اجتماعی، فقدان هویت کیفیت بینوع مصالح  زمینۀدروی 

 مکان، فقر شهری، سرعت ساخت، تداخل عملکردها و ضرورت بسیج اجتماعی نکاتی را برشمرد.

 مباحث مطروحه به گفتگو پرداختند. درزمینۀدر پایان سخنرانان و حاضران  



در تاالر  آبان 6روز یکشنبه « غیررسمی ایران های سکونتگاهطراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در  »سومین نشست مسابقه 

 .شود میمعراج دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


