
 

 

 

 

 

 

 هاگییژهوغیر رسمی،  یهاگاهسکونت

 هاآن یریگشکلو عوامل 
 

 1احمد پویالجلیانجینیر نگارنده:

 چکیده

انقطح    اصطالححی اسطت  طع  اطد اگ جنطن جدطانی ظهو ه  دطور        یررسمیغ یهاگاهسکونت

اسطت  طع    ییط یطده پد گطر یان صناتی ه  شاهرگی، ظر حوگة علوو شدری پدیدار شد. این اصالحح 

. گرظظیم شدرها اعث خیلی اگ مشکحت ه ماضحت  البدی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی ه ... ظر 

غیطر رسطمی،    یهطا گطاه سطکونت است  ع  ع هدف تبیین ه تاریف  مالالااتینگارش پیش ره نتیجة 

یش اگ  این مالالاات رهی  است. گرفتعانجاو هاآن یریگشکلمل ا لی ه عو هاییژگیهخچع، تاری

حلیلطی  ظه پژههش علمی  ع  ع لحاظ اهداف،  نیاظی ه  ار رظی ه  طع لحطاظ ماهیطت توصطی ی ه ت    

 ،یررسطمی غ یهطا گطاه سطکونت اگ آن شناسطایی  لطی اگ    آمطده ظسطت  طع  ه نتیجة شدهانجاو، اند وظه

دة ایطن  ظر جدان ه افغانستان ه عوامل مشتر ی  ع تشطکیل ظهنط   هاآن یریگشکلتاریخچع ه رهند 

 . اشدیمپدیده 

ه  شطدری  یطیی ر رنامطع ، حاشطیع نشطینی  غیطر رسطمی،    یهطا گطاه سطکونت  کلیددی:  یهاواژه

 افغانستان.

                                                 
 دة طب دندان پوهنتون غالبکشدانرئیس ریزی شهری و ماستر برنامه 1
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 مقدمه

 ی جاماطع ه ماضحت امنیتی، اجتماعی ه اقتصطاظ  رفع اهلیع ه ضرهری شدرهندان، یاگهاینتأمین 

، چع ظر هاحکومته ایف  ترینیاساسرفاه ه سااظت یکی اگ جملة  یهسوسمتسوق ظاظن آن  ع 

ا اسطحمی  طع تاطالی انسطان  ط      ی شطورها ظر   ع خصطو  .  اشدیمسالح ملی ه چع ظر سالح محلی 

رفتع گ  ع خوظ، رنن ه  وی مقدس گرظظیم ع خلی ة خداهند ظر رهی گمین محسو  توجع  ع این

یطیی  طع   چامطا  ؛ شطمار رفتطع اسطت   ع عباظات   ترینیعالاست ه  ار ه تحش ظر این راستا اگ جملة 

 هاقای  لمع ی ع مانا تواند  تا  عاست  شدهیییر رنامعمندانع ه خیلی مدم است  ار ه تحش رهش

دتططرین  ناسططایی نمططوظه ه  ططا اتخططا   نیاگهططا ه ماضططحت جاماططع ه شططدرهندان را ظر ا تططدای  ططار ش 

 .(24: 1394آملی، )  پرظاگظ هاآناجرایی  ع رفع ه حل  هاییاستس

مختلطف ه   یهطا جنبطع  توانطد یمط اگ ظیدگاه تخصص شدرساگی مشکحت موجوظه ظر یک شدر 

نجا ظر ای توانیم البدی، اجتماعی، فرهنگی ه قانونی را  یهاجنبعمتادظی ظاشتع  اشد  ع اگ جملع 

 ناو  رظ.

 

 

ه  جانبعهمع  ع صورتتوساة شدری  اید  ع تماو این مشکحت  یهاطرحه  هایییر رنامع ناءً ظر 

یک  اد اساسی اگ ا ااظ شدر را  گریان  هاجنبعگیرا هر  داو اگ این  ؛ظقیق توجع  افی صورت گیرظ

ظیگطر را ظارا  متقطا لی نسطبت  طع هطم    این ا اطاظ ارتبطات تنگاتنطن ه     حالینظرعتشکیل ظاظه است ه 

ظر   طع خصطو   مختلطف   هطای ینطع گم طع ظر   یطیی ر رنامطع . ظر عصر حاضطر  دتطرین نطو      اشندیم

 یطیی ر رنامطع را ظاشطتع  اشطد،    ییآ طار  دتطرین  اسطت  طع   شطدری توانسطتع    یطیی ر رنامطع  هطای ینعگم

. ناگ تع نبایطد گااشطت  طع قبطل اگ هطر ططرح ه        اشدیمراهبرظی  یییر رنامعاستراتیژیک یا همان 

هرظه آ  ع ظسطت ، گیرظیمصورت  یییر رنامع رنامة  اید شناخت  امل نسبت  ع محیالی  ع ظر آن 

مشطکحت   ییشناسطا مختلف همان محیط  وظه  اشد.  یهاجنبع گیرندةشوظ ه این شناخت  اید ظر  ر

را تشطکیل   یطیی ر رنامطع قسطمت   تطرین یاساسط محسطو  شطده    یطیی ر رنامعاهلین گاو ظر طراحی ه 

ابعاد 
شهری

قانونیفرهنگیاجتماعیکالبدی
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 هاآنیری گشکله عوامل  هاگییژههی غیر رسمی، هاگاهسکونت

انباشطتع   ظاظه نشوظ ه اطحعطات هاقاطی    ع خرج ع اگر ظر این مرحلع ظقت  افی  ییگونع ع ظهدیم 

 ه نواقص تبارگ خواهد نموظ. های است ادی  یهاگاومسلماً ظر  نگرظظ

 لهبیان مسأ

 یییکطی گسطترش ف ، توسطاع ظرحطال  ی شطورها ظر اغلطب   ینیشدرنشط  ةاگ مشطکحت عمطد   یکی

 یه فضطاها  یییکیف یهامحدهظه ظارظهاو طور ع ع  یی ع گونع؛  اشدیم شدرها رهیةی سامان ه عنا 

ه   اشدیمظر حال رشد ه توساع  ی یه   ی ع لحاظ  م ی،ه افق یعموظ  ع صورتشدرها  ی البد

 یطاری ما یطر غ یهطا  افطت  یریگشکلرهظ، منتج  ع  یش ع پ یییر رنامعه  دهن  یعسر د،رهن یناگر ا

 خواهد شد. غیر رسمی یهاگاهسکونتی تحت عنوان شدر یدجد

 ططیر   یشطدرها  یرانکارناپطا  یطت هاقا یططک طع عنطوان    یرسطم  یططرغ یهطا گطاه سطکونت  یطدة پد

 ظراگ ماضحت  یر  ه  یدهپد ینمالرح است. ا عییی ما شور  ینه همچن توساعظرحال ی شورها

خطوظ قطرار ظاظه اسطت.     یر وظه  ع جوانب ه ا ااظ مختلف شدر را تحت تطأ   یشدر یچیدةپ حالینع

 ی،شدر نشینییعحاش ی،رسم یرچون اسکان غ یظر تراظف  ا اصالححات یرسم یرغ یهاگاهسکونت

 یظارا ی لطط  ططع صططورتقططرار ظارظ  ططع  یططرهه غ ینینشطط 2آلونططک ،1ینینشططگاغططع ،یرنشططینفقمنططاطق 

 . اشندیم یمشا د هاییژگیهه  یاتخصوص

 ططرف ینا است  ع اگ پنج ظهع  ع یریگتحوالت چشم جملع اگظر افغانستان  ینیشدرنش یشافیا

 ییهسطتا ر ةجاماط  یطک  عمطدتاً . افغانستان  اشدیمرهند ره  ع رشد،  ع هضوح قا ل مشاهده  یکظر 

 یرشد گندگ ینةگم ظر شدهانجاومالالاات  هاآن ا  ؛ظارند ییرهستا یمرظو آن گندگ یت وظه ه ا ثر

گنطدگی   شطدرها ظر  شطور   ینا یتنصف جما یحظیم 2060اگ آن است  ع ظر سال  یحا  ریشد

هسطة  پرراه   طع فطرا   یطی اا چطالش عمطده  لط  .(42: 1393انسطتان، افغ یشطدرها  یتهضا) خواهند  رظ

 خواهد  وظ. هاگاهسکونتافغانستان قرار خواهد گرفت چالش این  یشدرها شدری آیندة یریتمد

 اید ظر قطدو اهل نسطبت  طع آن شطناخت  امطل حاصطل        خالرناک رای جلوگیری اگ این پدیدة 

  ادی  توانیم  رای  نتطرل  یهاگاوتا ظر  ییمنما ررسی  آن را یریگشکله عوامل  هایژگیهنموظه 

                                                 
 فقرا. یمحقر ه تنن جدت گندگ یواریچدارظ 1

 ظهاو  ساگند؛  ومع؛  لبع وچک موقت  ع اگ چو  ه مصالح  م ةخان 2
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شرهعی خواهد  وظ  رای شناخت ه  ررسی  . این نوشتع نقالةییمنماظهی آن موفقیت حاصل سامانه 

 .ماضلاین  یدآهرندةپدعوامل 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ظر صطدر اقطدامات    یطد  ا یرسطم  یطر غ یهطا گاهسکونت یریگشکله عوامل  هایژگیه شناخت

ه  یسططامانده یرهشططن ه مالمططرن  ططرا یریمسطط  ططعیططن اشططد تططا ا یططیر رنامططعهل ه ؤمسطط یهططاجدططت

 یطن اندن ارسط  حطداقل هطم  طع    یارفع ه  یراه  را ینترمالمرن یراگ ؛فراهم گرظظ هاآن یمندساگتوان

 هطا نآ موجوظ یتهضا یه تاال یتوانمندساگه  طرفیکاگ  یریگشکل عوامل رظن  یناگ   ماضلِ

 یژه ع هی غیر رسمی ظر جوامع شدر یهاگاهسکونت ناءً پژههش ظر مورظ  . اشدیم یگراگ جانب ظ

ی  یر  افغانستان  ع عنطوان یطک ضطرهرت  طیر  پنداشطتع شطده ه اگ اهمیطت  سطیا         یشدرهاظر 

 . اشدیم  رخورظار

 هدف پژوهش

ه  هطا یژگیه ،نموظه یرا مارف یرسم یرغ یهاگاهسکونت یدة ر آن ظارظ تا پد ینوشتار سا ینا  

 نیااظه ظانشطجو است   ع ظر آینده  تواند اگ جانبی مورظتا آنساگظ  یینرا تب هاآن گیریشکلعوامل 

 طع   یشطدر  یطیان ر  رنامطع ه  یرانمطد اگ جانبی ظیگر ا یاری  اشد  طرای   ی قرار گیرظ؛شدرساگ ةرشت

 آت نمایند.ااقدامات ه اجر ماضلتوساة شدری  ع رفع این  یهاطرح ا  خواهندیم

 پژوهش یهاسؤال

 :اندعبارت وظه است  هاآناساسی  ع این پژههش  ع ظنبال ظستیا ی  ع پاسخ  سؤاالت

 ؟ اشندیمغیر رسمی چیست ه ظارای  داو تاریخچع  یهاگاهسکونتم دوو  .1

 ؟ اشدیمعمومی  هاییژگیه داو  یارغیر رسمی ظا یهاگاهسکونت .2

  داو ها اند؟ هاگاهسکونتاین  گیریشکلعلل اصلی  .3

 پژوهشروش 

 یافتطع نجاواتوصی ی  وظه  ع ظر چند مرحلع  -اسناظی   ع صورترهش  ار ظر نوشتار این مقالع 

 است:

 ؛انظر جدغیر رسمی  یهاگاهسکونتپیرامون  نامعیانپاتحقیق،  تا  ه  هاظه مالالاة -
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 هاآنیری گشکله عوامل  هاگییژههی غیر رسمی، هاگاهسکونت

 ه توسطاع ظرحطال ، یافتعتوساعغیر رسمی ظر  شورهای  یهاگاهسکونت  ررسی تاریخچة - 

 ؛افغانستان

 ؛هاگاهسکونتاین  گیریشکل یمشترمشترک ه عوامل  هاییژگیهشناسایی  -

 ؛ لی گیرییجعنتمالالب ه  ةجانبهمع ررسی  -

 و مفاهیم گانهواژ

 مسکن

 یع ه اساسیاهل اگ جملة ضرهریات هعنوان سرپنا تحت  عاست  یکیییف یانکمعبارت اگ ن کمس

ه  ، اسطتراحت کخطورا  ماننطد خطانواظه،   ةیاهل یاگهاینن سرپناه ی. ظر اآیدیم حسا  ع یک خانواظه

  اشطد یمط  Housingن یالتط  مةل ن مااظل کمس لمة . شوظیم نیتأم یط جویظر  را ر شرا ح ا ت

 یفضطا  یرنطدة  رگ ظرع  ط  شطوظ یمط گ تطع   یطی  طع مجموعطع   چنینهم .گاه استپناه یک ع عنوان  ع 

سطپ  ره  طع    ؛ نندیمه رشد  یع خانواظه ظر آن گندگ  هاستساختمانرهن اگ یظرهن ه   یکیییف

، الطدینی یفس) گیرظی رمظر  یینونت را کط سیل مح خانع،  ین عحهه  ر فضاکمس .رهندیمگهال 

1385 :165.) 

 یرسم یرگاه غسکونت

، نشطینی یعحاشط  یطژه  طع ه شطده،    طار رظه  طع  یمختل ط  یهطا نطاو نون  طا   تا یررسمیغ گاهسکونت

 دتطر   کظر ی طرا  غیطره. ه  ان خوظجطوش ک، اسط یختطع خوظانگان کاسهنجار، عن نا ک، مسینینشگاغع

 :نگاریمیمرا  هاآن هاییژگیهاگ  ی رخ یررسمیغ یهاگاهسکونتت یماه

 طع  ه   اشطند یمط شطدر   یقطانون محطدهظة  هاقطع ظر خطارج اگ    غالباً ع  ییهاگاهسکونت .1

 اتیحت ه ضطرهر یحطداقل تسطد   یظارا انطد گرفتطع شطکل  یرقانونیغ صورت شتا ان ه

 .هستند یگندگ

 یطک  ه گطاه ظسطت ظهو، عمطدتاً    یمطت قارگان ا مصالح  هاآن یهاساختمانمسا ن ه  .2

 است. شدهساختع نان سا وظخ ةلیطبقع،  ع هس

 .اندشدهساختعنامناسب  هنقلحملتم سیسفشرظه  ا  یظر  افت .3
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خطارج اگ   هطا آنظر  ییر نطا ین خطدمات گ یمأن ه تط یه تصرف گم ک، تملهساگساخت 4

 .(5: 1394آملی عظیمی، گرظظ )یمصورت  یمامول ه متاارف رسم یهاچارچو 

 رسمیاسکان غیر 

) طع   مجاهر شطدرها  یا ظاخلاست  ع ظر  ی ارگ فقر شدر یهاشاخصعاگ  یکی یررسمیغ اسکان

ا  ط  ی،شدرسطاگ  یرسطم  یطیی ر رنامطع ه  خوظره، فاقد مجوگ ساخت ی یر (  ع شکل یشدرها یژهه

یطر  غ اسطکان اصطالحح  . گیرظیمشکل  یگندگ ی یتاگ   یینیپا سالح ه ظرآمد ماگ اقشار  یتجما

 تطر سطترظه گتابیطر   یه ظارا رساترحاشیع نشنی ه آلونک نشینی  اگ قبیل ینسبت  ع اصالححات رسمی

 . اشدیم

  طیر   طع   یشطدرها  یرامطون ظر پ یسطامان شطدر  عمحطحت نا ط  مناطق ه گاشتع  یهاظهع یط ظر

 تررستظ یان ع   نشینیعحاش یامححت خوظره ه  ین. ایافتنده گسترش  گرفتعشکلصورت خوظره 

 یدمات، خط نطاماللو   یمای ع س هاگاهسکونت گونعینا. اندشده یدهنام غیر رسمی یهاگاهسکونت

ه  هطا یناهنجطار  یرشپطا  یآمطاظه  طرا   یالطی مح ،ظارنطد  یطدار مشطاغل ناپا  ه یطع  طم  ن  ین، سطا ن یینپا

ه عطدو نظططارت   گیطری شططکل طع علطت سطرعت     ینططواح یطن . اشطوند یمط  یاجتمططاع هطای ی طار  طیه 

ظر فقطدان    وظه ه عمطدتاً  هساگساختگیستی ه قا ل قبول  یفاقد استاندارظها ییاجرا یهاگاهظست

 .(76: 1382رفیایان، ) یرندگیمشکل  مدندسی ه شدرساگی نظاو

 در جهان غیر رسمی یهاگاهسکونتپیدایش 

ظر مناطق  ن ر ظر سراسر جدان یلیونم 50میحظی تندا  1800 ع ظر سال  ظهدیمنشان  های ررس

میلیطارظ   3ع  ط  2000میلیارظ ن ر ه ظر سال  1،5 ع  1975. این مییان ظر سال  رظندیمشدری گندگی 

ظر ظه است. نیی  یشتر  و 1960گمین ظر سال  ةن ر افیایش یافت  ع این جمایت، اگ  ل جمایت  ر

 900  ل ساگمان ملطل آمطده اسطت  طع    پایدار ظر گیارش ظ یر  میسیون توساةظهاگظهمین اجحس 

سطی  ظ ظر  ع ایطن تاطدا   شوظیم  ینییشپه   نندیمگندگی  هاگاغعمیلیون ن ر اگ جمایت جدان ظر 

هو ظ، اگ نیمطة  اگ سطوی  ارشناسطان   آمطده عمطل  عتحقیقات   نا  ر د.سال آینده  ع ظه میلیارظ ن ر  رس

 .(89: 1383صالحی، اند )یافتعیایش ظر صد اف 40فقیر،  ی شورهاظر  ظرآمد مافراظ  1970
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 هاآنیری گشکله عوامل  هاگییژههی غیر رسمی، هاگاهسکونت

 توسعه یافته یکشورهاغیر رسمی در  یهاگاهسکونت 

هسطیع ه   یهطا مدطاجرت  شاهرگی ه صطناتی،   یهاانقح و ه  دور ظاو فیوظالیی ا پایان یافتن ن

سطال   300دهظ ظر حط  هطا مدطاجرت  ع نقات شدری صورت گرفتع است. ایطن   رهستاهااگ  ییگسترظه

 ی شطورها ظر  اگ  اطد تطاریخی  مریکطا رهی ظاظ.  اارهپای غر ی ه اند ی ظر  پیش ه  یشتر ظر منالقة

میانع ه  ع الطیاو قطانون، مجبطور  وظنطد ظر      یهاسده وظند  ع ظر  نشینانیدوظی ه ارهپایی یافتعتوساع

 ا طت   هاییژگیهمححت اگ  گونعیناجدا اگ شدر اصلی گندگی  نند. ظر قرهن هسالی، ی هامحلع

چدطارظهم مطیحظی ظر   نخستین  ار ظر اهاخطر قطرن     وظ  عچون ایتالیا ه آلمان  یی شورها شدرها ه

 .(110: 1384محمدی، شد )و تشکیل میحظی ظر ره 1556اسپانیا ه پرتگال ه ظر سال 

شطدرهای  طیر    جایی جمایت ه مداجرت اگ رهستا  ع شدرها ه اگ شدرهای  وچک  طع  ع   جا

 نظاو نوین  طر پایطة   گیریشکلشدن ه ارظ. ظر پی تحوالت ناشی اگ صناتیظ قرن 2سا قة نیظیک  ع 

گشطت. ظر ایطن ظهره،    مت طاهت  یین هاآن رظ ظچار ظگرگونی شدند ه عمل شدرهااشتغال صناتی، 

 یهطا  ارخانطع ساختار اقتصاظی ه مایشتی شدرنشینی آغطاگ گرظیطد ه صطنایع ه     تغییرات اساسی ظر

امطا  ؛ را  ع سمت خوظ، ظر پی ظاشطت  یانرهستامتادظی ظر اطراف شدرها احداث شد  ع مداجرت 

انیهای اجتماعی  ع مانای عدو ظسترسی  ع امکانات اقتصاظی، اجتماعی ه فرهنگی منجر  ع پیدایش 

 پیشرفتة یشدرهای اگ شدرهندان ظر  خش یجعنت ظرگشت؛  «شدریجدایی»م دوو جدیدی موسوو  ع 

ظر جدان صناتی امطرهگ نیطی    صناتی  ا هضایت مایشتی، اجتماعی ه فرهنگی مت اهتی پدیدار شدند.

اسطت. ظر   یرناپطا اجتنطا   یر  ه منطاطق محطرهو شطدری، ایطن پدیطده امطری        یشدرهاظر اطراف 

 ع عنوان مرا ی صناتی، مدطاجران رهسطتایی را  طع     شدرها شورهای صناتی این پدیده اگ گمانی  ع 

 ع جا  صطنات نشطده    هارظتاگهچرا ع  خشی اگ ماگاظ نیرهی  ار  ؛خوظ جا   رظند  رهگ نموظ

 .(38: 1371احمدیان، ماندند ) اقی ظر گوشع ه  نار شدرها  نشینیعحاش وظند،  ع صورت 

 در حال توسعه یکشورهادر  غیر رسمی یهاگاهسکونت

ه  ا  گاشتظ ن ررمیلیا 6،1میحظی، جمایت جدان اگ مرگ  2001ظر آستانة هیارة سوو، ظر سال 

اهلین ن پایاظر  ع  رهظیمظرصد ظر سال افیایش پیدا نموظ.  ا این رهند، انتظار  1،2رشدی مااظل  ا 

 ع  خش گیاظی اگ ایطن رشطد   آن توجعجالب رسد.  ن ر یلیارظم 7رن جدید، جمایت جدان  ع ظهة ق
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سطال، جمایطت    35 ع ظر طی  یی ع گونع پیوندظیمظر حال توساع  ع هقو   ی شورهاجمایت، ظر 

 4،13 طع   1959میلیطارظ ن طر ظر سطال     1،89ظاشطتع ه اگ    یشتر اگ ظه  را ر رشطد   شورهااین ظستع اگ 

ی ظر این  شورها  طوظه  سو  ا افیایش سالح شدرنشیناین هم است.رسیده  1990میلیارظ ن ر ظر سال 

 طع   1950میلیون ن طر ظر سطال    300جنو ، اگ  ی شورها ع جمایت شدرنشین ظر  ییاست  ع گونع

 1،9رقطم   2000مر طوت  طع سطال     ی رآهرظهطا افیایش پیطدا نمطوظه ه    1985میلیارظ ن ر ظر سال  1،1

 .(85: 1381شوگل، اند )ظاظهمیلیارظ ن ر را نشان 

ناشطی اگ   هطا آننیسطت ه گسطترش شطدرها ظر     گاظرهنظر این  شطورها یطک پدیطدة     ینیشدرنش

ه  هطا گیطری یمتصطم تحت تأ یر استامار  وظه است. تأ یر  یژه ع هعوامل  یرهنی  یرطبیای رظ غعمل

ت. را نیططی نبایططد ناظیططده گرفطط  یافتططعتوسططاع ی شططورهاناظرسططت  ططع تقلیططد اگ   هططاییططییر رنامططع

ایطن   شطده ه پیامطد   یمنالق ه حن ظر چند شدر  یر   اعث ایجاظ عدو تااظل  هایگاارییعسرما

 70 طع نیظیطد  طع     ططوری  ؛ یر   وظه اسطت  یشدرهاعدو تااظل، مداجرت گسترظه  ع سمت این 

ایی  ع احی رهست یر  جدان سوو ها ستع  ع مداجرت مرظو اگ نو یشدرهاظرصد اگ رشد شدری ظر 

 . اشدیم هاآن

صد است. ظر  ع مق مبدأانتقال فقر اگ  ظرهاقع شدرها ع سمت  یانرهستامداجرت   شورهاظر این 

 یش نطاگییر انسانی  رای تالبیق ه تثبیت هضع موجطوظ خطو   انبوة یهاتوظهما ور، این  جریان پدیدة

شطدری ظارای   هایینگمقاظر  ع ظسترسی  ع  هایتجما. این ینند رگی هاگاغعظر  را گندگی شوندیم

ری سطالح خطدمات شطد    تطرین یینپطا  طع اگ    ننطد یمرا تصرف  هاییینگم ین نا را خدمات نیستند؛

های ندارظسا ن غیطر  دداشطتی ه گیطر اسطت    ه م  نندیمگندگی  هاگاغع، ظر هاقع ظر است.  رخورظار

 .ظهندیمرا مکان گندگی خوظ قرار  محیالییستگ

امطا   ؛ اشطند یمط ره عره ط  نشطینی یعحاشط ظنیطا  طع نطوعی  طا پدیطدة       یشدرها  توان گ ت  ع همةشاید 

اید ة مدمی  ع نباشاره  رظ ه نکت نشینانیعحاش ع تاداظ  توانیم هاآنجملع  ظارند  ع اگ ییهات اهت

رای یطن پدیطده نطع  طع همطان ظلیلطی  طع  ط        فراموش گرظظ این است  ع ظر  شورهای جدان سطوو، ا 

 ه نیطی  ظارییعسطرما  لکع اغلب،  ع ظنبال ن و  فرهنطن ه اقتصطاظ     رشمرظیم؛ یافتعتوساع یورها ش

 .اصححی هارظاتی صورت گرفتع است یها رنامعاجرای 
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 هاآنیری گشکله عوامل  هاگییژههی غیر رسمی، هاگاهسکونت

 در افغانستان غیر رسمی یهاگاهسکونت 

 تاًهعمد قرنیمنه  یکافغانستان ظر طول عییی ما ظر  شور  یشدر ینیاسکان ه مسکن گی ةلأمس

ه  یمکطان  یهطا نقشطع  دهن ظاشتن  ه شدرها است یموظهخوظ را پ یرمس نامنظمه  یرسم یر ع شکل غ

محدهظ  ی. ظسترساندیافتع یه عموظ یافق گسترش رهیعی ه  یع ع شکل سر مؤ ره  یقظق یاییجغراف

 ظر .شطوظ یمط مطنظم محسطو     یررشد غ ینا ةاگ عوامل عمد یکیقا ل است اظه،  یشدر هایینگم ع 

ه  پراگنطده  یطت منظم  طا جما  یرافغانستان  ع صورت غ یشدرهامشکحت،  ع صورت  ل  ینا یجعنت

 است. گرفتعشکل نواقص عمده ه فراهان ینا را ر ه ظارا یاجتماع ی م ترا م ه فضا

 . ظر اشدیم، مواجع طبیای ینیرشد شدرنش تر اگعی ا رشد سر یر رسمیان غکی اسیشور ما ن  ظر

ژه یط ا مجاهر شدرها ) ع هیع ظرهن  است  ی ارگ فقر شدر یهااگ چدره یکی یررسمیان غکهاقع اس

 طا   یشدرسطاگ هگارت  یرسطم  ةوظره، فاقطد مجطوگ سطاختمان ه  رنامط    خط  یلک یر (  ع ش یشدرها

 ینیرظ ه  طا عنطاه  یط گیل مط کشط  یگنطدگ  ی یطت اگ   یینیپا سیار ه سالح  ظرآمد ماگ اقشار  یتجما

 یرنشطین فقسامان ه مححت عخوظره ه نا  یهاگاهونتک، سیررسمیان غک، اسینینشعیهمچون: حاش

 یهطا بیآسط  ةیانندیها ه  رانگینجاره ع نا یرایپا ،هاگاهونتکن سیا یگندگطیشوظ. محیده مینام

 .شطوند یظاظ مط هطا قلطم  گطاه ونتکن سط یط ش ایدایط ع گاه ظر استدالل هارهنع، علت پ  ستا یاجتماع

شطدرها ظر   یدیط ل نقطش   ی ای، اگ موانع اشدرها حنژه ی ا شدرها،  ع ه یررسمیان غکمجاهرت اس

 یاقتصطاظ اسطت ه جطا    شدنیجدان رآمده اگ  یهاظر است اظه اگ فرصت هاآن یشتاگیه پ یمل ةتوسا

 یاریه اگ  سط  شطده رانطده ع یاگ شطدرهندان  طع حاشط    یریث ، یساگیند جدانیفرآ ظرع  ست ید نیترظ

افتع ی سط  ه شده ید اگتول یررسمیان غکبب، اسن سی د ؛شوندیی محرهو مین یاجتماع یهاتیحما

 یهطا اگ ارگش  رآمطده  یضطرهرت  تندطا نع، یررسمیان غکاس ةلأن اهصاف، پرظاختن  ع مسی.  ا ااست

د یاست. نبا یمل ةها ه توساگاهونتکس یداریه پا یع ساگگار  ا منافع اجتماعک،  لیه انسان یاعتقاظ

 است. «جاهمع» ید  رایتدد«هر جا »ع فقر ظر  رظ  فراموش 

 غیر رسمی یهاگاهسکونت یهایژگیو

این نواحی رسید  ع  هاییژگیههرچند شاید نتوان  ع یک تاریف جامع ه فراگیر ظر توصیف 

ایجطاظ ایطن    تطوان یمط لیکن ظر یک  رظاشت  لی  نماید؛  اگگوتمامی هجوه حا م  ر این مناطق را 



84       
 

 1396، گ 4ش غالب(غالب )فصلنامة علمی ط پژههشی پوهنتون خصوصی 

 رظ  طع منجطر  طع تغییطر     تلقی  یمنالق هتااظل شدری ه  ظر شدرها را جیئی اگ فرایند فقدان نواحی

نطواحی  رتطر شطدری     یهسطو سطمت رهستایی  ع  یافتةنتوساعمکانی جمایت سا ن اگ نواحی فقیر ه 

 .(65: 1383رفیایان، گرظظ )یم

 یهطا مکطان ه  هطا گمطان ظر  یرسطم  یطر غ یهطا گاهسکونت گیریشکل یه چگونگ یندفرا اگرچع

سطت ه  ا یطایی ماننطد عوامطل جغراف  خطارجی  ماننطد شطغل ه نطژاظ ه     ظاخلطی مختلف، متأ ر اگ عوامطل  

 یک سری یکنل ؛مرتب است هاآناگ  یک ر هر یخاص یه  البد یاقتصاظ ،یاجتماع هاییژگیه

ت را ظارا اسط  هاگاهسکونت ینا ییع ع هم یمتام یتهجوظ ظارظ  ع قا ل یه عموم ی ل هاییژگیه

 .پرظاگیمیم ع ظر  یل  ع توضیح مختصر هریک 

 غیر رسمی یهاسکونتگاهکالبدی  یهایژگیو

نظطارت ه رعایطت    اگ ظهر طع ، شطان  وظنغیر رسمی  ا توجع  ع ظلیل غیر قانونی  یهاگاهسکونت

مایطاری   یرسطاگی گه فاقطد   پطایر یبآسط  یهامحلعه  هامکانمسکن مایاری، ظر  هساگساختاصول 

 یر نطایی گخطدمات شطدری ه تسطدیحت     ارایة ع لحاظ  هاگاهسکونت. این شوندیمساختع ه تشکیل 

خیا ان  شی ه شبکة ارتبطاطی، منطا ع    مانند. تسدیحت ه خدماتی اندمواجعفاقد ه یا  ا  مبوظ جدی 

رمطان،   دداشتی(، سیستم تخلیة فاضح ،  طرق، مطدارس، مرا طی  دداشطت ه ظ     ی شلولعآ  )آ  

 اگار ه نظایر آن. سا نان این مناطق ظر  اضی موارظ  رای تأمین خدماتی همچون آ ،  طرق ه ... اگ  

قانونی ندارنطد. ناپایطداری    هاییستمسه  ها اناله توجدی  ع   نندیمغیر رسمی است اظه  یهاشبکع

 یهااتاقکمع، مختلف  پر، خی یهاصورت ع  هاآن. مسکن  اشدیممشدوظ  هاآنظر  خش مسکن 

حلبی یا گلی ه غیره است ه  طرای سطاخت مسطکن اگ مطواظ ه مصطالح سطاختمانی  طم ظهاو محطیط         

ظر  ا سیمای  ثیطف،  یمارگونطع ه پژمطرظه   ر شدری انداگه چشملاا منظر  . نندیمپیرامونی است اظه 

فطرو مامطاری ظارای    هشدر  اهر ه ایجاظ  رظه است. ظر این منطاطق سطاخت مسطکن اگ نظطر سطیما      

فضطای مسطکونی ایطن     . اشطد یمط گطاه مدطاجرین   ه متأ ر اگ فرهنن سنتی خاست خوظساختعشکلی 

ه نیی فاقد  فاقد عرصع هستند غالباًه   اشدیم وچک ه تنن  2ه اعیان 1اهم اگ عرصع هاگاهسکونت

                                                 
 شوظ  ع ظر آن هیچ ساخت ه ساگی صورت نگرفتع است.یمعرصع  ع همان قسمتی اگ منیل مسکونی گ تع  1

 صورت گرفتع  اشد. هساگساختشوظ  ع ظر آن یماعیان  ع همان قسمتی اگ منیل مسکونی گ تع  2
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 هاآنیری گشکله عوامل  هاگییژههی غیر رسمی، هاگاهسکونت

ه  یچپطرپ  ا ظاشتن ماا ر تنطن ه   هاآن افت منالقة مسکونی  . اشندیمنیی  خارجیه  ظاخلیتیئینات  

هاسطت  گطاه سطکونت ظر ایطن   یطیی ر رنامع ع حا ی اگ خوظره  وظن ه عدو   اشدیم  دقواره خم ه

 ة ع عوامل اقتصاظی همچون گرانی گمین،  اال  وظن مییان اجارالبتع  ا این .(91: 1390ظاظاش پور، )

موجطب  ه نظطایر آن   هطا یطات مالاگ پرظاخت  گرییی یر ، فرار ه قانون یشدرهاظر  یژه ع ه هاخانع

ل فرهنگطی ه اجتمطاعی نطوعی    ؛ امطا مسطای  گرظیطده  شطدرها اجتماعی  ع حاشیة  یهاگرههراندن این 

 فراهم آهرظه است. هاآنها ستگی محیالی را  رای 

 اجتماعی یهایژگیو

نطاچییی   ظرآمطد ه اگ  انطد جاماطع  یینپطا غیر رسمی جیء طبقطات   یهاگاهسکونتاغلب سا نان 

 ا  ؛ نندیمغیر رسمی  ار  یها خشهم ظر  یاه ظارای مشاغل  ا  ، رهگمیظ  هاآن.  رخورظارند

 طا  طار ظر    خانوارهطا . گطاهی  اضطی اگ    نندیممیظ را ظریافت ظست حداقل فرساطاقتهجوظ  ار 

ظر ایطن   .دگرظنط یمط ، اگ سالح ظرآمد  االتری نسبت  ع ظیگر خانوارها  رخورظار هقتیمعن یهاشغل

، رشطد طبیاطی جمایطت،    تکامطل ه  طار   1ترا م جمایت ظر هاحد سالح،  اطد خطانوار   ماموالًمناطق 

گسترظگی خانواظه، نسبت جنسی ) رتطری تاطداظ مطرظان نسطبت  طع گنطان( ه سطاختار سطنی )نسطبت          

 ؛ اشطد یمط ه پیران  رتری ظاشتع( نسبت  ع سایر مناطق شدر گیطاظتر   ساالنیانم وظ ان ه جوانان  ع 

 یخانوارهطا ا ثطر   اگ ظیگر مناطق شطدری اسطت.   تریینپا سیار  ...هلی اگ نظر سواظ ه مییان ظرآمد ه 

ه  اضطی   ظهنطد یم وچک( تشکیل  یشدرهایا  هایعقرغیر رسمی را مداجران )اگ  یهاگاهسکونت

 .(112: 1381شیخی،  اشند )یمغیر رسمی  یهاگاهسکونتنیی اگ نسل ظهو ه یا سوو  هاآناگ 

 فرهنگی یهایژگیو

( ه فقر )فرهنطن  رهستاییفرهنن خاستگاه )، ریشع ظر هاگاهسکونتفرهنگی این  هاییژگیه

  طع هجطوظ   «شطدری  نشطین یعحاشط منطاطق  فرهنن »ارظ  ع ماجونی هیژه را تحت عنوان ظ هاآنفقر( 

، خطحف، جطرو ه جنایطت،    ی طار  یهآهرظه است. این فرهنن ظر ا هان مرظو شدرنشین متراظف  ا 

ه همطواره طبقطات اصطیل شطدری )شطدرهندان فرهنطن گطرا( اگ          اشطد یماعتیاظ، ظگظی، فحشا ه ... 

                                                 
 .استیک خانواظه  افراظ اد خانوار یکی اگ اصالححات شدرساگی  وظه  ع مانای تاداظ  1
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 گونطع ینارا  نشینانیعحاشفرهنگی  هاییژگیه ا این هجوظ  .اندییانگر هاآنهمراهی ه مااشرت  ا 

 خحصع  رظ: توانیم

ظر  هطا نآقومی ه خویشاهندی  ع ریشطع ظر منشطأ ه خاسطتگاه     یوندهایپ ر اساس  ماموالً هاآن

اضطی اگ   لطاا ظر   .نماینطد یمط جمطع ه ایجطاظ سطرپناه     نشطین یعحاشرهستاها ظاشتع گرظ هم ظر مناطق 

 شطان اظگاهگ. ظهری اگ محل  اشندیمظیگر  اری  ا یکخوظ ظارای تااهن ه هم ةرهگمر هاییتفاال

ه  هاساگمان ع  توجدیی ، یشکنقانونقانون گرییی،  ساگینعگم یانرهستافرهنگی  هاییژگیهه نیی 

وظشان ل ه مشکحت خمسای  نندیمسای  هاآن  ع این مرا ی شده است. سوء نشدری ه  ینداظها

ی را خیا طانی ه محلط   یهانیا لاا انوا   نمایند. هفصلحلرا  ا است اظه اگ نیرهی جسمانی ه خشونت 

  اضططاً ، گارانططدن شططب ظر  یططرهن اگ خانططع،گططرظییا ططانخماننططد  یهططاتخصططلآهرظه ه   ططع هجططوظ

. اسطت  فرهنگی ایطن منطاطق   هاییژگیهمختلف جیئی اگ  یهاشکلظگظی ه ...  ع  ،  اضاًیریگ اج

ل یطک شطغ   طع   یبطاً تقرشایع  وظه ه فرهش مواظ مخدر  شانین اعتیاظ  ع مواظ مخدر ظر حد  االی ظر 

انونی، قتقاظی، ماهبی، ل مختلف اع اعث شده تا ظر مسای یسواظ مه  سواظیی  است. شدهیلتبد

 .(45: 1381جواهری، شوند )ل نو،  دداشت ه ظرمان ظچار نوعی سرظرگمی پایرش مسای

 قانونی یهایژگیو

متمطایی   هطا گطاه سطکونت را اگ سطایر   یررسطمی غ یهطا گطاه سطکونت هیژگی  ع  ینترمدم ظرهاقع

 ند  ع خانةفاقد مالکیت رسمی گمینی هست عمدتاً هاگاهسکونت، این است  ع سا نان این ساگظیم

عمومی  هایینگمجیء  هم یاظهلتی،  هایینگممین ممکن است جیء . این گاندساختعخوظ را ظر آن 

د مانن ؛ستندناماللو  ه ظر مارض مخاطره ه  اشند  ع شدرهاخالی اگ سکنع ه یا جیء اراضی حاشیة 

 .(46: همان، همان) یرهغه  گیر، سیلی اتحق هایینمگ

 غیر رسمی یهاگاهسکونت گیریشکلعوامل مؤثر بر 

 ی شطورها  یشطدرها  طحن غیطر رسطمی ظر    یهطا گاهسکونت گیریشکلیکی اگ ظالیل اصلی 

جدان،  ع خصو   شورهای ظر حال توساع، شدرنشطینی شطتا ان ه تخلیطع شطدن رهسطتاها ظر ایطن       

جدطان   ی شطورها  طع ظر ا ثطر    ی شورها  ع ظنبال انقح  صناتی  وظ. ظر  نطار ایطن عامطل  یرگط    

ظر حطال توسطاع    ی شورهاظر  هاگاهسکونتاین  گیریشکلشمولیت ظارظ؛ ظالیل ظیگری نیی ظر 
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 هاآنیری گشکله عوامل  هاگییژههی غیر رسمی، هاگاهسکونت

 مالالاطات  ع ظر این  خش سای شده است، این عوامل شناسطایی شطوظ.  طر اسطاس       اشندیمظخیل  

 ع  رظ.این عوامل را ظر موارظ گیر خحص اهم توانیم شدهانجاو

 عوامل ساختاری جامعه

منطاطق منتخطب اقتصطاظی( ه    ) یشدر یر   یها انونظر این ظیدگاه  ع ظلیل  رتری  رخی اگ 

سرمایع ه جمایت ظر این   خیرةجریان تولید ه ظرآمد جاماع ه ظر نتیجع  یدفوااگ  هاآن رخورظاری 

اگ جمایت  ع توان رقا طت را نداشطتع  طع حاشطیع      ییطیف گسترظه ،1نواحی ه تسلط اقتصاظ ظهگانع

. ظر  نار این فرایند، مدطاجرین   نندیمه نواحی نامساعد را جدت سکونت خوظ انتخا   شدهرانده

اقتصطاظی الگو  رخطورظار نبطوظه ه ظر  وتطاه مطدت        طع اگ تطوان   ه جویطای  طار  طع شطدر     هارظتاگه

جا   اگار رسمی اشتغال شدری شوند نیی فشار مضاع ی را  ر منطا ع موجطوظ شطدر هارظ     توانندینم

 یهطا گطرهه عطدو امکطان رقا طت     یل ع ظلمیاهرند.   ع هجوظساختع ه  اگار  ا   غیر رسمی شدر را 

اگ طریطق ایطن  طاگار صطورت      اگار رسمی ه جاا یت  اگار غیر رسطمی، تطأمین نیاگهطا     ظر ظرآمد م

ایطن ظیطدگاه رفطع     . نطد یمغیر رسمی  دور  یهاگاهسکونتظر نتیجع تجلی آن ظر قالب  پایرفتع؛

ه اعتقاظ ظارظ تا عدو رفع   ندیمجو ه جاماع جست  خشتااظلاین عارضع را ظر تغییر ساختارهای 

 .(51: 1384محمدی، ظاشت )انتظار تغییر این جریان را  توانینمد  نندة فقر ظر جاماع موانع تولی

 عوامل سازمانی

 همطدیریت شطدری    یکپارچطع ، فقطدان نظطاو   نظطران صطاحب ظر  نار ظیدگاه ساختاری  رخی اگ 

. ظر  ننطد یمط گطاه هطاتلقی   لد اصلی  رهگ این سطکونت را مؤ حکومتینا ارآمد  وظن سیستم اظاری 

ظ ظر آن،  خشی موجطو  هاییییر رنامعه  شدراینجا نا ارآمدی ساگمان اظاری ه مدیریتی حا م  ر 

گطوی  سطاگمانی پاسطخ   یهطا  رنامعه اعتقاظ  ر این است  ع  شوندیمنا را ری تصور  عامل ایجاظ این

شرایالی  ، ظرسکونتی یهاگرههظر نتیجع این  شدری نبوظه است؛ ظرآمد مسکونتی اقشار  یاگهاین

 .(42: 1394صاظقی، ) یرندپایمشکل مت اهت ه خارج اگ  نترل 

                                                 
شامل ظه  یرفق یاقتصاظ  شورهااست.  ع عقیدة هی  "اقتصاظ ظهگانع"صاحب نظریة  نو ل ةاقتصاظظان  رجستع ه  رند ی لوئ. 1

رشد  یاقتصاظ ظهگانع تندا هقت (.ی) شاهرگ ی یر  سنت ریا خش  س یک وچک ه  «ظارییعسرما» خش  یک خش است، 

 .شوظیم یشتر  ی خش مدرن نسبت  ع  خش سنت ی ع خرهج  ندیم
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 و مشارکتیحمایتی  یهاستمیسفقدان 

حمطایتی   یها رنامعغیر رسمی را نا ارآمدی  یهاگاهسکونت رخی ظیگر علت اصلی پیدایش 

ه تشطدید   ه آن را عامل مدمی ظر ایجطاظ   نندیممحلی تصور  هاییتوانمند یری ارگ عه ناتوانی 

ت اظه اگ اجتمطاعی ه اسط   هطای یتحما ع نظر اینان تقویت چتر  ظانندیماین گرایش ناماللو  شدری 

ن عطاملی ظر جدطت  نتطرل ایط     توانطد یمط مرظمطی(   ینداظهاظر قالب ) یمرظممشار ت  هاییت رف

 .(89: 1394آملی،  اشد )نواحی 

 مافیایی( نامشروع زمین) یباندها یهاتیفعال

ه  ظر ایجطاظ   یرگطی   طع عنطوان عطاملی    توانطد یم ر مصرف ظرست گمین، عدو  نترل ه نظارت 

ت هلین فاسطد اظارا موجوظیت یطک عطده اگ مسطؤ   غیر رسمی تلقی گرظظ.  یهاگاهسکونتگسترش 

نطداو   طیر  عطرض ا   یشطدرها  اعث شده تا مافیای گمین ظر  گرمااملع گهرمندانه  ر طی ظهلتی 

محت ماطا ضطمن  ظارنطد  ظهلتطی مر وططع    یهطا سطاگمان ریشطع ظر   متأسط انع مافیای گمطین  طع   نمایند. 

، قسمت اندهاقعر ظر پیرامون محدهظه قانونی شد تاًه ع عمد  اگ ظهلتی هایینگم االی  شاننامشره 

ضطی مطا ور   ه پ  اگ جال اسناظ ارا خوظساختعنامشره  اگ آن   ع صورترا گمین این اگ  ییعمده

 رسطانند یمط  ع فطرهش   اندآهرظهپناه  هانموظه ه  االی مداجرینی  ع اگ رهستاها  ع شدر ی ندقالاعرا 

ر آن غیطر رسطمی ظ   یهطا گطاه سطکونت ه  شطده یلتبد نشینیعحاش ع نواحی  هاینگم ع ظر نتیجع این 

 .(77: 1382 لدرنیا، ) یرظگیمشکل 

 تأمین مسکن یهااستیس یناکارآمد

 هطای یاستسغیر رسمی شده نبوظ  یهاگاهسکونت گیریشکلیکی ظیگر اگ عواملی  ع  اعث 

دامات اگرچع اقط  . اشدیمجاماة شدری  ظرآمد م ارآمد ظر جدت تأمین مسکن  رای قشر فقیر ه 

شطدری   یطدة مختلف ظر راستای مبارگه  ا این پد یهاساگمانمتادظ ه اگ جانب  ی شورهاگیاظی ظر 

 نبطوظه اسطت.    خطش یترضطا  شطده مصرف هایینعهینظر  ع  هاآنلیکن نتایج  ؛صورت گرفتع است

 :ظهدیمشکل  یل خحصة اگ اقدامات  لی را ظر این گمینع نشان 
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 هاآنیری گشکله عوامل  هاگییژههی غیر رسمی، هاگاهسکونت

 

 
 5- 05شکل 

 منبع: ظاظاش پور

 مسکونی برای فقرای شهر یواحدهاغیر قابل استطاعت بودن 

ستالاعت  ع فقرا ا شوظیمتوساة شدری،  اعث  یهاطرح یر  گمین ظر ا نای تدیة  ی ندقالاع

 ع سمت  خش غیر رسمی رجو   هاآن ع  شوظیماین محدهظیت  اعث  خرید آن را نداشتع  اشند.

احش قیمت تماو شد غیر رسمی نمایند. همچنین ت اهت ف یهاگاهسکونتنموظه ه تصمیم  ع ایجاظ 

نیی اگ عوامل سوق ظهنطدة فقطرا  طع نطواحی غیطر رسطمی         ن ظهلتی  ع نسبت مسا ن غیر رسمیامس

 .(64: 1382قاسمی خوگانی،  اشد )یم

 گیرینتیجه

 طیر    ی البدی ظر تماو شطدرها  -اجتماعی ماضلیک غیر رسمی  ع عنوان  یهاگاهسکونت

ظر پیرامطون   غالبطاً  یطده پد. ایطن   اشطد یمط  شطدرها ه سریع  رهیعی رشد  گریان جدان هجوظ ظاشتع ه 

 ستر  سطیار مناسطبی  طرای     غیر رسمی یهاگاهسکونت. گیرظیمشکل  صناتی –اقتصاظی  یشدرها

 ع عحهه  ر مشکحت  البدی، مسبب خیلطی اگ   اجتماعی است هایی ار یهخیلی اگ تولید ه رشد 

 . اشدیم شدرهای، اقتصاظی ه امنیتی  رای مشکحت اجتماع

 طع نظطر  طع     انطد یطاظی گ سطیار   گیطری شکله عوامل ظارای هیژگی غیر رسمی  یهاگاهسکونت

 ل  رخطی اگ    ع صورتهلی  ؛ اشندیممت اهت  اهم مت اهت  ی شورها شرایط ه  رهف شدرها ه



90       
 

 1396، گ 4ش غالب(غالب )فصلنامة علمی ط پژههشی پوهنتون خصوصی 

.  نطاءً ظر  اندشدهاند  ع ظر تماو حاالت ه شرایط مشترک تثبیت  یی ع گونعه عوامل  هایژگیهاین 

 ع  یر  افغانستان  یشدرهاظر  هاگاهسکونتشدری ه ساماندهی این  توساة یهاطرحا نای ایجاظ 

 ظاشتع  اشیم. مدنظره عوامل را  هایژگیهناچار  اید این  صورت

 هاشنهادیپ

ی هطا پطژههش ظر قدو نخست  اید غیر رسمی ظر افغانستان  یهاگاهسکونت مشکحت رای رفع 

یطن  اسپ   ر اسطاس نتطایج    ؛گیرظ انجاو هاآنموجوظ  هاییژگیهه  گیریشکلعلل رهی  گسترظه

 ییهاژههشپظر نظر گرفتع شوظ.  هاآن رنامة متناسب  رای رفع ه ساماندهی  های ررسه  هاپژههش

 :گرظظیم یل پیشنداظ   ع صورتظر آینده م ید  اشد  تواندیم ع 

 ؛غیر رسمی ظر افغانستان یهاگاهسکونت هاییژگیه -

 ؛غیر رسمی ظر افغانستان یهاگاهسکونت گیریشکلعلل  -

 ؛استراتیژیک یییر رنامع رظ غیر رسمی ظر افغانستان  ا رهی یهاگاهسکونتساماندهی  -

 . یر  افغانستان یشدرهاغیر رسمی  یهاگاهسکونتاجتماعی  –اقتصاظی  یراتتأ  -

 ا است اظه آسیب ظیدة خوظ را  ة توانیم مشکحت مختلف شدری ه اجتماعی جاما  ع یرهگ ع امید 

  رسانیم. حداقل ع  خوظماناگ نیرهی فکری ه اقتصاظی 

 هاسرچشمه  

، ظانشگاه اظ یات ه علوو انسانی ظانشکدة مجلة «.نشینییهحاش» (.1371. )یمحمدعلاحمدیان،  .1

 سوو. ةمشدد، سال اهل، شمار

 «.شدهری  درآمدد کمناپایدار اقشار  یهاگاهسکونت» (.1381. )مدطرظاظ پور،  جواهری .2

 هشتم. ة، سال سوو، شماره ت شدرمجلة 

 .یناسکان غیر رسمی و امنیت تصرف زم (.1390. )گاظه،  دراوظاظاش پور، هاشم ه علی .3

 .. تدران: نشر آ رخشچاپ اهل

غیر رسمی شهر بندر  یهاگاهسکونت یتوانمندسازپروژه  (.1382. )رفیایان، مجتبی .4

 .ایران هگارت مسکن ه شدرساگی .شهرنگر یدد باعباس 



       91 
 

 سال ششم

 

 هاآنیری گشکله عوامل  هاگییژههی غیر رسمی، هاگاهسکونت

غیر رسمی شهر بندر  یهاگاهسکونت یتوانمندسازطرح  (.1383. )رفیایان، مجتبطی  .5 

 .هگارت مسکن ه شدرساگی ایران .شهر نگر یدبادعباس 

  نشر سپدر. :تدران چاپ اهل. .شهری یزیربرنامهمقدمة بر  (.1387. )، فرانکالدینییفس .6

 شدده در جهدان سدو     یدز ربرنامهآیندة توسعة شهری » (.1381. )آلشوگیل، چارلی  .7

 ، تدران.ه ظهم، سال سوو، شماره ندم یرته تمددهی،  شدرگاظ مترجم «.نو یریگجهت

خدودرو   یهدا گاهسکونتو دگرگونی  گیریشکلفرایند » (.1381) شیخی، محمد. .8

 هشتم، تدران. ةه ت شدر، سال سوو، شمار فصلنامة «.شهرکالنپیرامون 

 «. پایدار ملل متحد سیون توسعةیدوازدهمین اجالس کم» (.1383. )صالحی، محمطد  .9

 ، تدران.65 ة، شمارهایشدرظار

و سددداماندهی  یتوانمندسددداز (.1394. )عظیمطططی آملطططی، جطططحل ه صطططاظقی، یطططدال  .10

 .. تدران: نشر آ رخشچاپ اهل .یرسمغیر  یهاگاهسکونت

و بهسدازی   اسکان غیر رسدمی » (.1382. ) یاگ، مریم گاظه یهاظقاسمی خوگانی، محمد ه  .11

 .45 ة، سال چدارو، شمارهایشدرظارفصلنامة  «.شهر یرنشینفق یهامحله

در بارة اصالح ساختارهای ناسازگاری ناشی از  هاییدگاهد (.1382. ) لدرنیا،  یژن .12

  ارات ساگمان  دییستی.شانتتدران:  .و اسکان غیر رسمی نشینییهحاش

ظانشطگاه علطوو    . تدطران: سرمایة اجتمداعی و سدنجش آن   (.1384. )یمحمطدعل محمدی،  .13

 .ی خشتوانه   دییستی

 ،  ا ل.GoIRA .افغانستان یشهرهاوضعیت  (.2015ظهلت جمدوری اسحمی افغانستان. ) .14


