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 چکيده

ریزی نشده شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب و برنامه

 با مسائل  کشور را شهرهایکالن خصوصاًای شکل گرفته و شهرها و های منطقهرابریصنعتی شدن شتابان و ناب

-اییها و نارسسازد، بازتاب کاستیای از فقر را نمایان میها هرچند جلوهسکونتگاه گونهاینای مواجه ساخته است. عدیده

ا هدهایی در زمینه ساماندهی این سکونتگاهها و راهبرشود. دیدگاههای دولت و بازار رسمی نیز محسوب میهای سیاست

های شهرسازان ایجاد شهری فارغ از ناامنی اجتماعی و ترین دغدغهارائه شده است. با توجه به این امر که یکی از مهم

. رشد نامتوازن در شهرها باعث شده تا تحوالت و آثار آن باعث باشدمیمدیریت طبیعی است و از منظر اسالمی تحقق 

و ضرورت پیشگیری از مفاسد آن  د. دین اسالم وعده تحقق چنین شهر و شهرسازیجوامع گرد گونهاینبالیا در رشد 

های غیررسمی و یا هر فرآیند مطلوب انسانی، مکتب اسالم بر سه را بیان کرده است. به منظور توانمندسازی سکونتگاه

دارد. پیامبر اسالم مبتنی بر این سه مرحله علم مفید را شود، تأکید مرحله از این فرآیند که به صورت جبری طی می

اند؛ آیه ممکنه یا حکمت نظری، فریضه عادله یا حکمت عملی و سنت قائمه یا واجد سه موضوع اصلی تبیین نموده

. اولین زمانی و مکانی ها در شرایط متنوعهای انسانآلهها و ایدها و اصول پایداری اجتهادی به منظور تجلی ایدهروش

باشد. به این صورت که باید تشخیص داده شود مرحله مزبور، شناخت چه به صورت دانشی و چه به صورت بینشی می

چه چیزی علم است و چه چیزی جهل، چه چیزی نیاز واقعی و تکاملی انسان است و چه چیزی نیاز واقعی و تکاملی 

شود، دربرگیرنده احکام و بایدها و نبایدهای عملی در ته میاو نیست. در مرحله دوم که با عنوان فریضه عادله شناخ

باشد و در نهایت مرحله سوم شامل شیوه عملی و اجتهادی می   راستای دستیابی به اهداف تعیین شده در مرحله اول 

رح مطانسان است که در این مرحله تعیین مصداق در جهان واقعی که وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی است، 

 های)راهکارهای مناسب و اجرایی در خصوص توانمندسازی سکونتگاه های این پژوهش کهشود. با توجه به پرسشمی

ر توان دها هستند؟ و چگونه میتوان کدامغیررسمی از منظر فرهنگ اسالمی و تجربیات شهرسازی ایرانی مطلوب می

های کمی و کیفی گوناگون برای رویکرد توانمندسازی در عرصهو با  ایرانی( -راستای ارتقاء هویت شهرسازی )اسالمی

مبتنی بر چگونگی است و نه چرایی، روش  هایی برداشت؟(های غیررسمی گامبهبود شرایط ساکنین در سکونتگاه

باشد. با توجه به موضوع و مسئله این گانه معرفی شده مییل محتوای کیفی در قالب مراحل سهانتخابی روش تحل

-توانمندسازی سکونتگاه»از حوزه  اندعبارتبر مراحل مختلف این تحقیق خواهند بود که  مؤثرش، دو حوزه اصلی، پژوه

در این دو حوزه  سؤاالتتحلیلی به  -و پژوهش با رویکرد تفسیری «اسالمی -اصول شهر ایرانی»و « های غیررسمی

ز موضوع پژوهش و نیز تأکید بر این موضوع که های پیشین و کسب شناخت اولیه ادهد. با مرور پژوهشپاسخ می

شود. های نظری و طولی بودن پارادایم پژوهش مشخص میباشند، دیدگاهمطالعات اسالمی دارای مسیر طولی می

های نظری مشخص شده و و تحلیل اطالعات در شالوده نظری پژوهش، حساسیت سازیآمادههمچنین با تکیه بر 

طالعات ها، اهای پژوهش و کشف چگونگی تحقق یافتهگیرد. پس از اعتبارسنجی یافتهمیالگوی مفهومی اولیه شکل 

شود و در نهایت به ارائه راهبردهای مفهومی و راهکاری عملی و اجتهادی سازماندهی شده و الگوی مفهومی ترسیم می

 شود.پرداخته می

 .شهراسالم آبادمیان، ، شهرسازی اسالمیغیررسمیکلمات کلیدی: توانمندسازی، سکونتگاه 
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 111 ............................................................. نیحاصل از مصاحبه با پنل متخصص یهاتحلیل تفسیری داده 

 112 .................................................................................................................. نینظرات ساکن یکم لیتحل 

 111 ............................................................................................. پرسشنامه پژوهش ییایو پا ییارو یبررس 

 111 .............................................................................................................. پرسشنامه ییسنجش روا -2-1-1

 111 ................................................................................................. پرسشنامه پژوهش ییایپا یبررس -2-1-1

با  یبر اصول شهر اسالم دیبا تأک یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یهاش اخص  نیروابط ب یبررس   

 112 ....................................................................................................................... رسونیپ یاستفاده از روش همبستگ

 یاهس  کونتگاه یاز ابعاد توانمندس  از کیهر  تیاهم نهیزم تحلیل تفس  یری پرس  ش باز پرس  ش  نامه در 

 111 .................................................................................................... یاسالم -یرانیبر اساس اصول شهر ا یررسمیغ

 -یرانیبر اساس اصول ا یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یو راهبردها یمفهوم یفص ل پنجم: اراهه الگو  -1

 121 ........................................................................................................................................................................ یاسالم

 121 .....................................................................................................................................................مقدمه 

 121 ..................................................................................... قاعده مالزمه عقل و شرع و قاعده بقای اصول 

 111 .................... )عدالت( تیو وسط تی/ قاعده جامعتی(/ قاعده نسبیو صور یماد اتی)جزه عیقاعده تفر 

 111 .............................................................................................................................. راهبردهای اجتماعی 

 111 .............................................................................................................................. ادیراهبردهای اقتص 

 111 ................................................................................................................................ راهبردهای خدماتی 

 112 ................................................................................................................................ راهبردهای کالبدی 

 112 ............................................................................................................................... ی مدیریتیراهبردها 

 111 ...................................................................... ینهاد یسازتیظرف نهیراهبردها و راهکارها در زم -1-1-1

 111 ...................................................................... هیپا یهامهارت توسعه نهیزم در راهکارها و راهبردها -1-1-1

 111 ............................ یاجتماع یهابیپرخطر و آس ینه کاهش رفتارهایراهبردها و راهکارها در زم -1-1-1

 111 .......................................................................................... نه آموزشیراهبردها و راهکارها در زم -1-1-2

 111 .................................................................................... یریپذبانک نهیزم در راهکارها و راهبردها -1-1-1

 111 ......................................................................................... مشارکت نهیزم در راهکارها و راهبردها -1-1-1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 112 ...........................................................................................................................هاتیاولو تیقاعده رعا 

 111 ............................................................................................................................ های آزادقاعده حوزه 

 111 ........................................................................................................................ یطیستمحیبعد ز -1-13-1

 111 ............................................................................................................................... یبعد اجتماع -1-13-1

 111 .............................................................................................................................. یبعد اقتصاد -1-13-1

 111 .................................................................................................................................. ییبعد معنا -1-13-2

 111 ............................................................. ی(/ قاعده احکام اضطراری)احکام حکومت هیقاعده احکام ثانو 

 111 ................................................................................................ پژوهش یریگجهیو نت یبندفصل ششم: جمع -1

 111 .....................................................................................................................................................مقدمه 

 111 ................................................................................................................. پژوهش یهاپاسخ به پرسش 

 121 ....................................................................................................................................... پژوهش هینظر 

 122 ............................................................................................................................................... یبندجمع 

 121 ................................................................................................................................................................... مراجع

 111 ............................................................................................................................................................. هاپیوست

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فهرست اشکال

 11 ....................... یانسان یندهایدر فرآ ی( مراحل پژوهش حاضر در قالب مراحل سه گانه نسبت اسالم1 -1شکل )

 12 ............................................................................................................... پژوهش ینظر یمبان ندی( فرآ1 -1شکل )

 11 .............................................. توسعه )جنوب(درحال یدر کشورها یررسمیاسکان غ یری( روند شکلگ1 -1شکل )

 11 .................................................................................................. یررسمیغ یهاسکونتگاه ی( شاخصها1 -1شکل )

 11 ............................................................................................. یمنابع انسان توانمندسازی ی( رویکرد ها2 -1شکل )

 11 ........................................................................................................................... ی( راهبرد توانمندساز1 -1شکل )

 11 ................................................................................. یررسمیاسکان غ یتوانمندساز ی( چارچوب نظر1 -1شکل )

 21 ................................................. یررسمیغ یسکونتگاهها یتوانمندساز یهاابعاد و شاخص کرد،ی( رو1 -1شکل )

 22 ............................................................................... یکننده شهر اسالم فیتعر یعنصر اصل 1( رابطه 1 -1شکل )

 21 ....................................... یاسالم -یعرب یشهر سنت یریگمؤثر بر شکل یهااز مولفه یذهن یالگو (2 -1شکل )

 21 .......................................................... یشهر طیمح تیّفیک یمساجد بر ارتقا رگذاریتأث یها نهی( زم13 -1شکل )

 131 .............................................................................. یاسالم -یرانیشهر ا یبعد معنو یها( شاخص11 -1شکل )

 111 ........................................................................... یاسالم -یرانیشهر ا یبعد اجتماع یها( شاخص11 -1شکل )

 111 .............................................................................. یاسالم -یرانیا یمعمار یکالبد یها( شاخص11 -1شکل )

 112 ....................................................................... یدر شهر اسالم یشهر رانیمردم با مد وندی( مدل پ12 -1شکل )

 112 ......................................................... یاسالم -یرانیشهر ا یتیو حاکم یتیریبعد مد یها( شاخص11 -1شکل )

 122 ....................................................................................... یاسالم یرانیشهر ا یها( ابعاد و شاخص11 -1شکل )

یاسالم -یرانیشهر ا یالگو بر اساس یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یاه( ابعاد و ش اخص 11 -1ش کل ) 

 .................................................................................................................................................................................... 111 

 111 ................................................................................................................................ پژوهش ندی( فرآ1 -1شکل )

 112 ................................................................................................. علوم( رابطه مکتب اسالم با مجموع 1 -1شکل )

 113 .................... یانسان یندهایدر فرآ ی( مراحل پژوهش حاضر در قالب مراحل سه گانه نسبت اسالم1 -1شکل )

 111 ............................................................................................... پژوهش لیتحل ندیفرآ ی( مدل مفهوم2 -1شکل )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 111 ........................................................................................................... مرحله سوم -پژوهش ندی( فرآ1 -2شکل )

 111 ................................................................................................ پژوهش لیروش تحل ی( مدل مفهوم1 -2شکل )

 111 ................... یاسالم -یرانیاصول ا بر اساس یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یها( شاخص1 -1شکل )

بر  یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز نهیصورت گرفته در زم یهالیبه دس ت آمده از تحل  جی( نتا1 -1ش کل ) 

 111 ........................................................................................ اسالمشهر آبادانیدر محله م یاسالم -یرانیااصول  اساس

 یرانیاصول ا بر اساس یررس م یغ یهاس کونتگاه  یتوانمندس از  یهاش اخص  یینها ی( مدل مفهوم1 -1ش کل ) 

 121 ........................................................................................................................................................................ یاسالم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فهرست جداول

 11 ................................................................................................................................... قی( ساختار تحق1 -1جدول )

 12 ..................................................................................................................................... قیتحق ری( مس1 -1جدول )

 13 ........................................................................................................ پژوهش انجام ی( برنامه زمان بند1-1جدول )

 11 ............................................................................. یررسمیاسکان غ یمتعدد به کار رفته برا می( مفاه1 -1جدول )

 12 ..................................................... مختلف اتیبر اساس نظر یررسمیغ یهاسکونتگاه ی( گونه شناس1 -1جدول )

 23 .......................................................... نیرنشیفق یهاسکونتگاه یگونه شناس یارهایرمعیو ز ارهای( مع1 -1جدول )

 21 ....................................................................................... یرسمریغ یهابافت سکونتگاه یهایژگی( و2 -1جدول )

 21 ......................................................................................................... یکالبد اتیها و خصوص( ویژگی1 -1جدول )

 22 .....................................................نیرنشیفق یهامحله یریگشکل یارهایمختلف و مع یهادگاهی( د1 -1جدول )

 13 ..................................................مختلف یهابر اساس شاخص نیرنشیفق یهاسکونتگاه یبند( طبقه1 -1جدول )

 11 ........................................................................... یررسمیغ یهاسکونتگاه یشیاندچاره یهاافتی( ره1 -1جدول )

 11 ............................... رانیدرآمدها در ا و مسکن کم یررسمیحل مسئله اسکان غ یاصل یکردهای( رو2 -1جدول )

 95 ................................................................... های غیررسمیدر خصوص سکونتگاه ی( تجارب جهان13 -1جدول )

 12 ...................................................................................... یررسمیاسکان غ دهیمقابله با پد خچهی( تار11 -1جدول )

 11 ................................................................................. پردازان هینظر دگاهیاز د یتوانمندساز فی( تعار11 -1جدول )

 11 ......................................................................................یموجود نسبت به توانمندساز یکردهای( رو11 -1جدول )

 12 ................................................... یتوانمندساز یها( تفاوت دیدگاه توانمندی انسانی با دیگر دیدگاه12 -1جدول )

 11 ...................................................................................................... محورتماعهای توسعه اج( رویکرد11 -1جدول )

 13 ............................................... یررسمیغ یهاتوانمندسازی سکونتگاه رهیافت مشترك ( چهارعنصر11 -1جدول )

 11 ........................................ حل مسئله مسکن فقرا یبرا یزیرمسلط در برنامه یکردهای( خالصه رو11 -1جدول )

 23 ......................................................................... یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یهادگاهی( د11 -1جدول )

 21 ................................................................................................................... یشهر اسالم یهاانی( بن12 -1جدول )

 112 ................................... یامروز یهات را در بافتیبه ارزش امن یابیدست یهااستی( راهبردها و س13 -1جدول )

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 111 ............................................................................. تیبه هو یابیدست  یها استی( راهبردها و س11 -1جدول )

 113 .................................................................. قرآن دگاهیاز د یشهر اسالم یبعد اجتماع یها( مؤلفه11 -1جدول )

 111 ........................................................... میبه ارزش حد و حر یابیدست  یها استی( راهبردها و س11 -1جدول )

 111 .................................................................... قرآن دگاهیاز د یشهر اسالک یبعد کالبد یها( مؤلفه12 -1جدول )

 111 .............................................. قرآن دگاهیاز د یشهر اسالم یتیریبعد مد یهاها و شاخص( مولفه11 -1جدول )

 111 ................................................................. عتیبه ارتباط با طب یابیدست یها استی( راهبردها و س11 -1جدول )

 112 ..................................................................... ییگرابه کمال یابیدست  یها استی( راهبردها و س11 -1جدول )

 121 ..................................................................... یررسمیغ یهاسکونتگاه یشیاندچاره یهاافتی( ره11 -1جدول )

 122 ...................................................................................... یررسمیها در خصوص اسکان غدگاهی( د12 -1جدول )

 112 ............................................................................. عیدر مکتب تش ی( اصول ده گانه اجتهاد تخصص1 -1جدول )

 111 ......................................................... از اصول دهگانه اجتهاد در پژوهش کی( مراحل مرتبط با هر 1 -1جدول )

 111 ................................................................................و قلمرو مرتبط با آن در پژوهشها ( جدول گام1 -1جدول )

 یس  کونتگاهها یتوانمندس  از یتیریبعد مد نهیدر زم افتهیس  اختار مهیمص  احبه ن یهاداده یابیارز( 1 -2جدول )

 111 .......................... یریتفس لیروش تحل بر اساس آبادانیدر محله م یاسالم -یرانیاصول شهر ا بر اساس یررسمیغ

عد ب یاز شاخصها کیهر  نهینکات مطرح شده توسط مصاحبهشوندگان در زم ی( محاسبه درصد فراوان1 -2جدول )

 123 ...................................................................................................................................................................... یتیریمد

 یس  کونتگاهها یتوانمندس  از یبعد اجتماع نهیدر زم افتهیس  اختار مهیمص  احبه ن یدادهها یابیارز( 1 -2جدول )

 121 .......................... یریتفس لیروش تحل بر اساس آبادانیدر محله م یاسالم -یرانیاصول شهر ا بر اساس یررسمیغ

 یهااز شاخص کیهر  نهیشوندگان در زم نکات مطرح شده توسط مصاحبه یفراوان ( محاس به درص د  2 -2جدول )

 121 ................................................................................................................................................................ یبعد اجتماع

 یاهس  کونتگاه یتوانمندس  از یبعد کالبد نهیدر زم افتهیس  اختار مهیمص  احبه ن یهاداده یابی( ارز1 -2جدول )

 121 .......................... یریتفس لیروش تحل بر اساس آبادانیدر محله م یاسالم -یرانیاصول شهر ا اسبر اس یررسمیغ

 یهااز شاخص کیهر  نهینکات مطرح شده توسط مصاحبهشوندگان در زم ی( محاس به درص د فراوان  1 -2جدول )

 131 .................................................................................................................................................................. یبعد کالبد

 یاهس  کونتگاه یتوانمندس  از یبعد اقتص  اد نهیدر زم افتهیس  اختار مهیمص  احبه ن یهاداده یابیارز( 1 -2جدول )

 131 .......................... یریتفس لیروش تحل بر اساس آبادانیدر محله م یاسالم -یرانیاصول شهر ا بر اساس یررسمیغ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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عد ب یهااز شاخص کیهر  نهیشوندگان در زمنکات مطرح شده توسط مصاحبه ی( محاسبه درصد فراوان1 -2جدول )

 131 ...................................................................................................................................................................... یاقتصاد

 یهاگاهسکونت یتوانمندساز محیطیزیستبعد  نهیزمدر  افتهیساختار مهیمص احبه ن  یهاداده یابی( ارز2 -2جدول )

 131 .......................... یریتفس لیروش تحل بر اساس آبادانیدر محله م یاسالم -یرانیاصول شهر ا بر اساس یررسمیغ

 یهااز شاخص کیهر  نهیان در زمشوندگ نکات مطرح شده توسط مصاحبه ی( محاسبه درصد فراوان13 -2جدول )

 113 ......................................................................................................................................................... یطیستمحیبعد ز

 یهاس  کونتگاه یتوانمندس  از یبعد معنو نهیدر زم افتهیس  اختار مهیمص  احبه ن یهاداده یابیارز( 11 -2جدول )

 111 .......................... یریتفس لیروش تحل بر اساس آبادنایدر محله م یاسالم -یرانیاصول شهر ا بر اساس یررسمیغ

 یهااز شاخص کیهر  نهیشوندگان در زم نکات مطرح شده توسط مصاحبه ی( محاسبه درصد فراوان11 -2جدول )

 111 ................................................................................................................................................................... یبعد معنو

ر ب یررسمیغ یهاسکونتگاه یپرسشنامه توانمندساز یهاپرس ش  یص ور  یی( محاس به ش اخص روا  11-2جدول )

 111 ............................................................................................................................. یاسالم -یرانیاصول شهر ا اساس

 112 ................................................................................................................. 1 هیفرض یفی( آمار توص12 -2جدول )

 112 ................................................................................................ 1 هیفرض یاتک نمونه یآزمون ت( 11 -2جدول )

 112 ................................................................................................................. 1 هیفرض یفی( آمار توص11 -2جدول )

 112 ................................................................................................ 1 هیفرض یانهتک نمو ی( آزمون ت11 -2جدول )

 113 ................................................................................................................. 1 هیفرض یفی( آمار توص11 -2جدول )

 113 ................................................................................................ 1 هیفرض یاتک نمونه ی( آزمون ت12 -2جدول )

 111 ................................................................................................................. 2 هیفرض یفی( آمار توص13 -2جدول )

 111 ................................................................................................ 2 هیفرض یاتک نمونه ی( آزمون ت11 -2جدول )

 111 ................................................................................................................. 1 هیفرض یفی( آمار توص11 -2جدول )

 111 ................................................................................................ 1 هیفرض یاتک نمونه ی( آزمون ت11 -2جدول )

 111 ................................................................................................................. 1 هیفرض یفی( آمار توص12 -2جدول )

 111 ................................................................................................ 1 هیفرض یاتک نمونه ی( آزمون ت11 -2جدول )

 -یرانیبر اصول شهر ا دیبا تأک یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یهاشاخص انیم ی( همبستگ11 -2جدول )

 111 .............................................................................................................................................. یتیریدر بعد مد یاسالم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 -یرانیبر اصول شهر ا دیبا تأک یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یهاشاخص انیم ی( همبستگ11 -2جدول )

 111 .............................................................................................................................................. یدر بعد اجتماع یاسالم

 یمبر اصول شهر اسال دیبا تأک یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یهاشاخص انیم ی( همبستگ11 -2جدول )

 111 .............................................................................................................................................................. یدر بعد معنو

 یمبر اصول شهر اسال دیبا تأک یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یهاشاخص انیم ی( همبستگ12 -2جدول )

 111 ..................................................................................................................................................... یطیستمحیدر بعد ز

 یمبر اصول شهر اسال دیبا تأک یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یهاشاخص انیم ی( همبستگ13 -2جدول )

 112 ........................................................................................................................................................... یدر بعد اقتصاد

 یمبر اصول شهر اسال دیبا تأک یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز یهاشاخص انیم ی( همبستگ11 -2جدول )

 113 ............................................................................................................................................................. یدر بعد کالبد

 یررسمیغ یهاسکونتگاه یابعاد توانمندساز نهیپرسشنامه در زم یحیپرس ش تشر  یهاداده یابیارز( 11 -2جدول )

 111 ........................................... یریتفس لیروش تحل بر اساس آبادانیدر محله م یاسالم -یرانیصول شهر اا بر اساس

از ابعاد  کیهر  نهینکات مطرح ش  ده توس  ط پرس  ش  ش  وندگان در زم   ی( محاس  به درص  د فراوان 11 -2جدول )

 112 .................................................................... یاسالم -یرانیاصول ا سبر اسا یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندساز

اصول  بر اساس یررس م یغ یهاس کونتگاه  یش ده توانمندس از   یبندتیاولو ی( جدول اراهه راهکارها1 -1جدول )

 113 ................................................................... گانه اجتهاددر اصول ده هاتیاولو تیدر قالب قاعده رعا یاسالم -یرانیا

اصول  بر اساس یررس م یغ یهاس کونتگاه  یش ده توانمندس از   یبندتیاولو ی( جدول اراهه راهکارها1 -1جدول )

 112 ................................................................... گانه اجتهاددر اصول ده هاتیاولو تیدر قالب قاعده رعا یاسالم -یرانیا
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 مقدمه: 1فصل  -1

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه 

اقتصادی، فقدان برنامه  -ای است که به دلیل عدم توزیع متناسب منابع اجتماعیاسکان غیررسمی پدیده

توجه به رشد شهرنشینی در جهان و ایران و وجود  گیرد. باها شکل میآمایش سرزمینی و عدم کنترل مهاجرت

این پدیده سرعت بیشتری به خود گرفته است. امروزه صدها  شهری، پیدایش و تکوین -های روستامهاجرت

های غیرمجاز و آشفته، در شرایط میلیون نفر از مردم جهان، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، در سکونتگاه

 (.38، ص 7831کنند )محمدی و همکاران، زندگی می محیطیزیستبد اقتصادی اجتماعی و 

 های کم درآمد،ای از تجمع مکانی گروهامان شهری، در واقع شکل بی ضابطههای غیررسمی و نابسسکونتگاه

خودرو و فاقد مجوز رسمی از نهادهای قانونی  کامالًشهر است که به صورت  پذیرآسیباغلب مهاجر در نقاط 

 هایاستاندارد های اجرایی ازگردند. این نواحی به دلیل سرعت پیدایش و عدم نظارت دستگاهشهر ایجاد می

فاقد نظام شکل یافته و مطلوب سکونتی هستند که در پاسخگویی به  عمدتاًبوده و  بهرهبیقابل قبول زیستی 

به دو قسمت  توانیتا حال حاضر م 7911را از سال  رانیا یتحوالت شهر. آیندنیاز سرپناه فقرا به وجود می

کرد. در دهه  می( تقس7831)بعد از  عیسر ینی( و رشد شهرنش7811-7831آرام ) ای یبطئ ینیرشد شهرنش

مهاجرت  جهینکرده بود در نت رییتغ ییروستا تیساختار جمع و دیاز آنجا که ساختار تول 7811تا  7891

درصد در سال( در دهه  6/1) شدینم دهیبود د یریمربوط به سربازگ آنچه ای سالیخشکموارد  رجز د یچندان

از  یمهاجرت با کند د،یدوم موجب رکود روستا گرد یجنگ جهاناز  یناش ی( که رکود شهر7891-89بعد )

 یزندگ ینق نسبو( با ر7899-39) هده یعنی یروستا به شهر آغاز شد و در دهه آخر قبل از اصالحات ارض

خود را نسبتاً از دست  تیاهم یمازاد اقتصاد حاصل از درآمد نفت، بخش کشاورز یو عمده شدن نسب یشهر

به هر حال  افتی شیافزا زیبه شهر ن انییمهاجرت روستا جهیشد در نت شتریروستا بداد و شکاف شهر و 

 .(7818و همکاران، احمد ، زادهیحاج عل) نبوده است یاصالحات ارض ازمهاجرت به وسعت دوره بعد 

 لیادر او یبود. انجام اصالحات ارض 7831 یهاآغاز شد بعد از سال ینیآنچه به عنوان رشد شتابان شهرنش اما

در بخش  گذاریسرمایهبه منظور  یو خارج یداخل یهاهیدرآمد حاصل از نفت، جذب سرما شیافزا 31دهه 

 دیتضاد شد ینهیزم جادیو ا یشهر یفرهنگ بیشهر و تصو یتوسعه یهااستیصنعت در درون شهرها، س

ا ر ییروستا هایهاجرتمکرده و موج  تیتقو رانیرا در ا نیشهرنش یهاشیشهر و روستا، گرا نیب یاقتصاد

 .(713، ص 7813اصغر،  ان،ی)نظر دیسبب گرد

شده و نقش  ینفت ناش متیق سابقهبی شی( از افزام .7111ه. ش ) 7881 یهادر سال ینفت یدالرها شیدایپ

به  دولتی عمدتاً –. بخش خدمات کندیم میتحک شیاز پ شیرا ب یو مجر گذارقانونو  بخشروزیدولت 

 باعث سوق دادن نفتو درآمد حاصل از  شودیو صنعت گسترده م یبه ضرر دو بخش کشاورز هسابقبی ینحو

 یرساختیز زاتیو تجه ساتیتأس جادیا یو به جا شودمی یدیحرکت تول چیه یمصرف، ب یجامعه به سو

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نوان . بخش خدمات به عشودیبه کار گرفته م زابرونتوسعه  یازهای، در جهت نزادرونتوسعه  یمناسب بار

گرانه و گردش سودا گرددیم تربزرگ ای وبزرگ  یدیبا دو بخش تول یارتباط چیه یب ،یبخش اقتصاد نیسوم

 هیرا در حاش شیگردش، مکان استقرار خو نیا هیدر حاش یی. مهاجرت روستاگرددیو پول را سبب م هیسرما

 .یابدبازمیشهر 

و  اناتیجر ،یاسی. مسائل و مبارزات سدیگرد انیمازود ن یلیآن خ جیو نتا یانقالب اسالم ییبازتاب فضا

که  یالبو انق یاقتصاد یهایکرد. دگرگون لیتحوالت تبد نیشهر را به کانون عمده ا ،یو انقالب یمبادالت فکر

 یلیشهر سوق داد. شروع و ادامه جنگ تحم عمجموعه عوامل را به نف زین رانیدر ا دهدیرخ م یبعد از هر انقالب

 دور از عراق و بحران جنگ یبه طرف نواح زدهجنگاز مناطق  تیجمع ییرا سرعت داد، جابجا انیرج نیا زین

 ییروستا یجوان به خصوص از نواح یروهاین یهاییجابجا کردمیبه درون شهر منتقل  کجایها را که همه آن

سرعت رشد  زین یخارج نیشهرها افزود، مهاجر تیشهرها روز به روز به جمع نبه درو تاًیو نها هاجبههبه 

 .(31، ص 7813اصغر،  ان،یدادند )نظر شیشهرها را افزا

های ها در سطح ملی و وجود جنگریزی کالن آمایش سرزمین و عدم کنترل مهاجرتبرنامه ناکارآمدی

بعد از انقالب  اختالف افکنهای نیابتی و استکباری به خصوص در کشورهای اسالمی و دامن زدن به جنگ

با  ییروستا یهامهاجرت زیو ن یخارج نیو مهاجر یلیجنگ تحم نیبا افزوده شده مهاجر یهامهاجرت تداوم

ده و باعث تشدید این پدیده گردی افتیبه شهرها ادامه  یانقالب اسالم یشعارها جهیدر نت یبه بهبود زندگ دیام

 است.

های به بررسی با توجهاست.  سالمشهرا )ع(( نی)امام حس آبادمیان محلههای غیررسمی از جمله سکونتگاه

هر ش کالبدی – یروند رشد و توسعه اجتماع باشد.اولیه این محله از شرایط نامساعد و ناهنجاری برخوردار می

 ازیتهران در پاسخ به ن یاهیحاش محالتاز  یاریمشابه بس آبادمیاناست که  قتیحق نیا دیمؤ ریدر دو دهه اخ

و نبود  ارزانی علت به 7838 – 88کوچک در دهه  ییاز روستا ،تختیبه پا نیمهاجر یااسکان مرحله

منطقه نسبت به تهران و اسالمشهر به  نیدر ا یکشاورز یاراض کیالزم در امر تفک یقانون یهاتیمحدود

کل شهر را با مش نیدر ا یشهر تیریآنچه که از ابتدا تا به امروز مد ؛ واست افتهیخود توسعه  یکنون تیوضع

بب امر س نیا ؛ کهباشدیمنطقه م نیو امالک ا یبودن اراض یااز موقوفه و قولنامه یناش شتریواجه ساخته، بم

و درست شهر را  حیصح تیالزم را در ارتباط با نظارت و هدا یابزار قانون یشهر رانیو مد یگشته تا شهردار

 یو شهردار هیریخ اداره اوقاف و امور نیب یشتریب یو همکار یچنانچه که هماهنگ ؛ ونداشته باشند اریدر اخت

را اعمال خواهند  یترقیدق تیریمد یشهر یدر امر نظارت بر ساخت و سازها یشهر رانیمد ردیصورت گ

 داشت.
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 مسئلهبيان  

ای است نابهنجار، این پدیده تجلی فقدان برآورده شدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار اسکان غیررسمی، پدیده

های ریزی شده شهر جایی ندارند و در فرار از محدودیته در فضای غیررسمی و برنامهکم درآمدی است ک

ای ههای نابسامان در حاشیه شهر، به امید آن که به فرصتهقانونی خارج از توان خود، به برپایی سکونتگا

ی ر محدودهشود که دشغلی با درآمد مستمر شهری دسترسی پیدا نمایند و شامل افراد و خانوارهایی می

کنند ولی هنوز جذب نظام شهری نشده و از بسیاری جهات با بافت اصلی فیزیکی و اقتصادی شهر زندگی می

 شهر تفاوت دارند.

ی شهر و شهرنشینی در کشور ما دارد و حداقل زا و شرایط ویژهاسکان غیررسمی اگرچه ریشه در توسعه برون

های اخیر به ایران بوده است، اما در سال شهرهایکالنجدی مسئله  7881ی های دههی دوم سالاز نیمه

 و شهرهای میانی کشور شده است. شهرهاکالنشدت رشد کرده و تبدیل به معضل اصلی و غیرقابل انکار غالب 

سبب  7838های رشد شتابان جمعیت و تحوالت ساختاری در نظام اقتصادی روستایی ایران در بعد از سال

های های مناطق روستایی کشور، جاذب مهاجرتویژه شهرهای بزرگ به عنوان مقصد مهاجرتشد تا شهرها به

ای شوند. در این میان، بیشتر مهاجران که توانایی مالی و اقتصادی استقرار و سکونت در وسیع و گسترده

اه سرپن تأمین محدوده رسمی شهر و پرداخت هزینه مسکن و اقامت در محدوده قانونی شهرها را نداشتند، برای

 خود به ویژه در شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها روی آوردند.

ی اای کالبدی فیزیکی نبوده و از عوامل کالن ساختاری در سطح ملی و منطقهمسئله صرفاًاسکان غیررسمی 

ت اخدم ارائهجهت توسعه و  غیردولتیهای دولتی و شود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمانناشی می

و تسهیالت شهری برای این جمعیت فزاینده پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کم 

ه سابقای بیو اسکان غیررسمی را به گونه نشینیحاشیهریزی شده شهر، درآمد در فضای رسمی و برنامه

صی در کشورهای مختلف ها و راهبردهای خا(. لذا سیاست793، ص 9118گسترش داده است )شاه محمدی، 

 های غیررسمی و بهبود وضعیت زندگی اتخاذ شده است.برای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه

 کیفرهنگ و  کیتفکر،  کیاسالم به عنوان  ایکه آ کندیم جادیرا ا سؤال نیا یجامعه اسالم کیدر  یزندگ

 یابر ییالگو نید اینه؟ آ ایدارند  یتبا هم نسب یملموس ماد دهیپد کیو شهر به عنوان  یستیبرنامه ز

 ایو  یاسالم یاز معمار هاییکه سخن نیا ماوجود دارد ک ییادعاها نهیزم نینه؟ در ا ایدارد  یشهرساز

د وجود دار ینسبت یاز نظر علم دهیدو پد نیا نیب دید دیبا شود،یم دهیدر جامعه هم شن یاسالم یشهرساز

 نهیزم نیدر ا یفیو توص ایهیتوص نید ایدخالت کند؟ آ یکه در شهرساز نددایخودش م فهیوظ نید اینه؟ آ ای

 دارد؟

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



اسالمی -توانمندسازی اسکان غيررسمی از منظر شهرسازی ایرانی  

 

16 

 

شهر با توجه به شرایط زیستی موجود در آن و شناخته شدن به عنوان یک سکونتگاه آباد اسالممحله میان

 لهمح یاطالعات آمار بر اساسغیررسمی به عنوان نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر انتخاب شده است. 

 محلهکه خارج از  باشندمی ینیمهاجر یبوده و مابق آبادمیانمتولد خود  نیدرصد ساکن 79حدود  ،آبادمیان

)بخصوص از مناطق شمال غرب  گرید یهااز شهرستان نیدرصد ساکن 68 کهطوریبهاند. مهاجرت نموده

به روند رشد و  یآمار فوق با نگاه. باشندمیاطراف  یتاهادرصد از روس 6درصد از تهران و حدود  71کشور(، 

کوچک در  ییاز روستا آبادمیاناست که  قتیحق نیا مؤید ریدر دو دهه اخ محله کالبدی – یتوسعه اجتماع

 7888در سال  آبادمیان ینفر 786 تیلذا جمع است. افتهیخود توسعه  یکنون توضعی به 7838 – 88دهه 

 ینفر 71816 تیکه جمع ایگونهبه .گرددینفر بالغ م 71816درصد به رقم  83.88حدود  یبا نرخ رشد

 93118به  7838که در سال  یابدمی شینفر افزا 73693به رقم  7818تا  7868سال  71در فاصله  آبادمیان

 یهکتار ط 3 یال 8در حدود  ییاز روستا آبادمیان یعنی؛ گرددینفر بالغ م 61111 بالغ بر 7818و در سال 

گسترش  ریاخ یهاماه یصورت گرفته ط سازهای و ساخت به توجه با هکتار 711 حدود به 7838 – 88دهه 

 است. افتهی

 ضرورت و اهميت تحقيق 

( چالش اصلی هزاره سوم معرفی شده نشینیحاشیه) غیررسمیهای گزارش سازمان ملل سکونتگاه بر اساس

ند اکند. پیش بینی کردهغیررسمی زندگی میهای نفر در سکونتگاه 7نفر  6است. به طور کلی در دنیا از هر 

، حدود 9181ای برای این موضوع نداشته باشند تا سال ها برنامهدر صورتی که این روند ادامه پیدا کند و دولت

رکز اسکان برآورد م بنا برها زندگی خواهند نمود. سکونتگاه گونهاینمیلیارد نفر از جمعیت شهرنشین دنیا در  9

درصد ساکنان شهرهای کم  81ای است که بیش از های غیررسمی پدیدهملل متحد سکونتگاه بشر سازمان

 درصد ساکنان کشورهای میان درآمد را به خود اختصاص داده است. 91درآمد و 

در ایران نیز بعد از اصالحات ارضی رشد سریع شهرنشینی را شاهد بوده که این رشد فزاینده در بعضی نقاط 

ی اهای غیررسمی در شهرها نشان داد و دامنه آن روز به روز بیشتر گردید به گونهرت سکونتگاهخود را به صو

ای هستند. محرومیت و عدم ما بلکه شهرهای میانی نیز درگیر چنین پدیده شهرهایکالنکه نه تنها 

-ونها را کانآنهای غیررسمی از تسهیالت زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری برخورداری سکونتگاه

 های بغرنج شهری نموده است.

های انسانی ترین نگرانیهای اجتماعی از مهمآسایش و ایجاد محیطی امن برای افراد و گروه تأمیناز آنجا که 

یری گاین مهم، عالوه بر استفاده از منابع و تجارب بشری از منابع آسمانی نیز بهره تأمیناست. الزم است در 

های اجتماعی فراهم شود؛ دین اسالم و ی آسایش و آرامش افراد و گروهتر، زمینهای جامعهگونشود تا به

های مرتبط با معاد و معاش افراد بشر و اقوام مختلف مردم ی عرصههای آن داعیه سامان بخشی به همهآموزه
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