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 دهیچک
 انجام هستند، نیزم تیمالک نیقوان از رتأثم که یررسمیغ یها سکونتگاه یابی ساخت یبررسهدف  باپژوهش  نیا

را فراهم  یشهر یاز اراض یبرخ تیو سلب مالک مصادره ۀنیوضع شد که هم زم ینی. پس از انقالب قوانگرفت

و مسکن دامن  نیزم یررسمیبه گسترش بازار غ یوقف و موات یاراض تیمالک تیابهام وضع جادیآورد و هم با ا

 تیگفتمان حما ریتحت تأث ،و مسکن نیزم تیمالک نیقوان رییزد. با شروع جنگ و ضرورت اسکان آوارگان و تغ

و حذف  یاقتصاد یها استیس رییبعد با تغ یها دهه دررشد کرد.  شتریبازار ب نیا ،از محرومان پس از انقالب

بازار  نیا یابی ساخت ن،یزم تیدرآمد به مالک کم یها گروه نداشتن یو دسترس یشهر یزیر درآمدها از نظام برنامه کم

اسکان  نیهزار هکتار زم 62در  یشهر یدرآمدها نفر از کم ونیلیم 11حدود  1395تا سال  که ینحو به ؛شد دیتشد

 وجوه به توجه بامنظور  نیاست. به ا یاسناد ،آن یتجرب یزیر و طرح یقیتطب-یخیتار ق،یتحق نیا روش. افتندی

 گریکدی با)گلشن(  دیسفخاک ۀمحلو  شهرقدس ،(اکبرآبادشهر ) مینس ،ها در آن مسکن و نیزم تیمالک مشترک

درآمدها هستند  کم یتقاضا ریها تحت تأث سکونتگاه نیا ،و مسکن نیزم نیتأم یبرا داد نشان هاافتهی. شدند سهیمقا

 یررسمیبازار غ یاجتماع-یاقتصاد یایاز مزا و اندگرفتهشکل  تیمالک نیاز قوان یابهام برخ گرید یسو از و

ها به بازار رسمی ساکنان آنها به تدریج  تحوالت، با تبدیل شدن این سکونتگاهبه رغم این . شوند یمند م بهره

 و بهسازی از مانع مسکن و زمین مالکیت جدید قوانین دهند و خود را از دست می« های زندگی در بازار بخت»

 .شود می درآمد کم های گروه نفع به غیررسمی اسکان نوسازی

 نیقوان ت،یمالک سلب ،یررسمیغ سکونتگاه ،یابیساخت ن،یزم یررسمیغ یشاوندیخو بازار :یدیکل یها واژه

 (.اکبرآبادشهر )مینس ن،یزم تیمالک
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Abstract 
The purpose of this study is to examine the impact of land tenure laws on the 

emergence and design of informal settlements. After the 1979 Iranian Revolution, 

laws were enacted that encouraged the spread of the informal land and housing 

market by confiscating and expropriating some urban land and creating uncertainty 

and ambiguity regarding ownership and legal title to waqf (charitable trust or bequest 

for the common good) land and wasteland. With the onset of the Iran-Iraq war in 

1980 and the need to resettle the displaced, this informal market continued to grow 

under the influence of revolutionary slogans in support of the disadvantaged and 

dispossessed, which were accompanied by legislative changes regarding land and 

housing ownership. In the following decades, with the changes in economic policies 

and the removal of low-income people from the urban planning system, as well as the 

lack of access to housing for low-income groups, these informal settlements increased 

to such an extent that in 2015 there were about 11 million people living in areas that 

occupied 62 thousand hectares of land. This research was conducted using a 

historical-adaptive methodology that presents a mixed empirical/secondary literature 

review design comparing three settlements in Nasimshahr (Akbarabad), Shahrquds, 

and Khak Sefid. The results show that these settlements were created due to the 

demand for housing among the lower income strata of the population, taking 

advantage of the uncertainties and ambiguities of land and property laws.  Although 

informal settlements allow their residents to benefit from the economic and social 

advantages of informality in the beginning, as these settlements shift towards official 

markets and as the pressure from new settlers increase the original settlers either lose 

the benefits that living in the informal settlements bring to them or are prevented from 

upgrading their neighborhoods by the new land and housing ownership laws. 

Keywords: Informal Settlement, Construction and Formation, Land Ownership Laws, 

Informal Land Market, Kinship, Nasimshahr (Akbarabad), Expropriation 
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 مسئله طرح و مقدمه

 یهامهاجرت ،یاصالحات ارض ریتأث تحت 1340 ۀدهاز  رانیدر ا یررسمیغ اسکان ۀنیشیپ

عنوان  به 1390و  1380 یهادهه در وآغاز  «نیگودنش»و  «آباد یحلب» قالب در یشهر-روستا

 ییشناسا ۀنام وهیو ش مسکن ۀعرضو  دیتول یده سامانقانون  درشد.  رفتهیپذ یاجتماع تیواقع

 یعال یشورا ؛1378 ،یشده است )وزارت راه و شهرساز رفتهیپذ یررسمینام غ ،مناطق نیا

 ونیلیم 5/4از  رانیدر ا یررسمیغ یهاسکونتگاه تیجمع(. 1400 ران،یا یو معمار یشهرساز

 11( به 1382 ،یررسمیغ یهاسکونتگاه یدهو سامان یتوانمندساز ی)سند مل 1382نفر در سال 

و  نی)قوان افتی شیهکتار افزا 61،675 به مناطق نیا مساحت و دیرس 1395نفر در سال  ونیلیم

 از شیپ کشور کلمناطق در  نیساکن در ا تیتعداد جمع از(. 1400 ،یشهر ینیمقررات بازآفر

خانوار  1646نفر برابر با  50،000حدود  1353 سال تهران در یول ست،ین موجود یآمار انقالب

 ۀجاد( و زابتیالبلوار کشاورز ) آباد، وسفی یهادر محدوده یررسمیبازار اسکان غ قیاز طر

 تیجمع(. 1353 تهران، دانشگاه یاجتماع قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسسساکن بودند ) ساوه

 ینیبازآفر)شرکت  بودهزار نفر  340حدود  1393شهر تهران در سال  یررسمیغ یهاسکونتگاه

 (.1393 ران،یا یشهر

 گردد یبازم گذشته ۀده ششبه  ران،یا در یررسمیغ یهاسکونتگاه ۀدربار پژوهش ۀسابق

فقر،  شدنیشهر، 1360 ۀدهدر  تیجمع یعیطب رشدمانند  یعوامل بر( و 1382 ،یوسفی ی)حاج

 ینهاد ینبود سازوکارها ،یو شهر یناهماهنگ اجتماع یها یگذار استیدرآمد سرانه، س کاهش

 ،یلیو جنگ تحم یشامل انقالب اسالم یتحوالت اجتماع ده،یپد نیاز رشد ا یریشگیپ یبرا

آب  ژهیو  به یستیز طیمح یهاها و بحران آن رامونیشهرها به پ از کالن درآمدکم یهاگروه زیسرر

رو نیهم ازناظر بر آن کمتر توجه شده است.  نیو قوان نیزم تیبه نقش مالک یول شده، دیتأک

 یابیو شناخت نقش آن بر ساخت نیقوان نیتحول ا ریس یخیتار یپژوهش با هدف بررس نیا

مناطق را  نیساکنان ا نیزم تیدر مالک ابهام. شد انجام یکاست نیمنظور رفع ا به یررسمیاسکان غ

کرده است. اگرچه  محروم زین هایشهردار یقیتشو ۀبستبلکه از  مسکن، وام یهاارانهیتنها از  نه

 انگریب ،اقدامات یابیارز داده،در دستور کار قرار  را نیزم تیمالک ۀحل مسئل 1380 ۀده از دولت

مسئله در  یدگیچیپ سو کی(. از 86: 1398 ،یو نوروز ینیبرنامه است )عالءالد نیا نکردناجرا

ساخته  آن درکه سکونتگاه  ینیزم تیمالک خیتار گر،ید ییسو ازو  نیزم تیمالک نیبا قوان وندیپ
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بازار اسکان  یخیتار یهاشهیرپژوهش  نی. ااست مسئله نیا حل یبرا یاصل نکاتاز  ،شده

 .کند یم یواکاو نیزم تیمالک نیقوانبا  وندیرا در پ یررسمیغ

 یلیتحل یهاچارچوب و ینظر یهادگاهیابتدا د ،یقیتطب-یخیروش تار با مطالعه نیا در

انتخاب  لیو دال یشناسسپس روش و یبررس یررسمیغ یهاسکونتگاه و نیزم تیمالک

 ،یبعد بخش در. شودیم( ارائه اکبرآبادشهر )مینس با سهیمقا در دیسف خاک ۀمحل وشهرقدس، 

ن و یزم یررسمیبازار غ یخیتار یبررس نخست، ۀمرحل: شوندیم لیتحل مرحلهدر دو  هاافتهی

 با شهرمینس یقیتطب یبررسبه  دوم ۀمرحل و ردیگ یدربرم رات ین مالکیوند با قوانیمسکن در پ

یم محدوده سه نیا یابیساخت بر شده یبررس نیقوان ریو تأث شهرقدس، و دیسفخاک ۀمحل

 .شودیرا شامل م ها شنهادیو پ یریگجهینت ،یانیبخش پا نیهمچن. پردازد

 نیقوان با وندیپ در یررسمیغ یهاسکونتگاه یخیتار ۀشیر دهد یمنشان  یبررس نیا

که  است نهفته یماتیتصم درآن  منشأ که دهدیم لیتشک را هاعلت از یارهیزنج ن،یزم تیمالک

 مشروطه، انقالب از پس نیزم تیمالک یرسم یگذارقانون. شد اتخاذ قبل ۀسد کیاز  شیدر ب

قاجار  شاه نیناصرالد ۀدر دور نیزم تیمالک ینظام عرف راتییتغ یامدهایدر جبران پ یسع

 ۀدهاز  یبه شهر ییسکونت از روستا یالگو یاجتماع عیسر راتییتغ یپاسخگو یول داشته،

در کمتر از سه دهه از  نیزم تیمالک نیقوان راتییتغ ۀریزنج رو نی. از استیبه بعد ن 1330

انقالب،  یروزی. با پشودیمدوم آغاز  یاز پهلو تیمالک یرسم نیقوان نینخست بیزمان تصو

 مجدد طور به ،یارض اصالحات سوم ۀمرحلقانون  بیسال از تصو ستیبا گذشت کمتر از ب

و موات  یوقف یاراض نیقوان ابطال. داد رخ رانیا در نیزم تیمالک نیقوان در یبزرگ تحوالت

 ریتأث یررسمیبازار اسکان غ یابیو ساخت یریگ است که بر شکل نیقوان نیا ۀجملاز 

 آن در یررسمیغ سکونتگاه که نیزم قطعه هر به مسلط یخیتار یایجغراف اگرچهگذاشت. 

پس از  نیزم تیمالک نیقوان راتییتغ ریتشابه تأث ،یقیتطب ۀسیمقا است، متفاوت گرفته، شکل

 .کندیم آشکار را انقالب

 یمفهوم و ینظر تأمالت

 که یا هیرو. 1: کرد کیتفک گریکدی از نیزم تیمالک و یبرداربهره ۀنیدرزم توانیم را هیرو سه

 ،1355 ،یخسرو) کرد یبررس یارض اصالحات چارچوب در را نیزم از یبرداربهره نظام
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 ،یالهفیو س ی؛ کامران1397 ان،ی؛ آباد1399 ،یو نوران یچی؛ قل1395 همکاران،و  یمهر ؛1369

 یابیدست منظور به یخیتار شناخت یۀرو. 2 ؛(1397: طالب و یجاجرم یمانیا ،یسلمانوند؛ 1392

 ،یزیبنوعز اشرف، ،1396 ان،یکاتوز ؛1393 ه،یریبش ؛1354 ،یفشاه) رانیا ۀدربار یاهینظر به

 به که یا هیرو. 3 ؛(1387 ان،یآبراهام ؛1388 ،1378 ،1367 ،یکد ؛1383 ،1359 اشرف، ؛1388

 ،یاطهار ؛1388 ،یماجد) پردازدیم یشهر یهاطرح و نیزم ۀدربار مقررات و نیقوان یبررس

 تیمالک یو احکام فقه نیبا قوان وندیآن را در پ یازهایو ن یمسائل شهر و( 1374 پور،یجواهر

 ینار؛ 1396 پوراسکندر، و وندخواجه؛ 1396 ،یکاشان و ینیام؛ 1397 ،ی)نصرت کندیم لیتحل

 ،یکاظم و علم؛ 1391 مقدم، یناصر و یقباد؛ 1394 ،ییرزایم و یمازندران یصالح؛ 1395 ،یقم

مطلق،  ی؛ وثوق1394 همکاران،و  یغفار؛ 1383 ،یثابت؛ 1389 ستوده، و نژاددهقان؛ 1394

 سکونت یناظر بر الگو قواعدبه  ن،یزم تیبر مالک دیرغم تأک به کردهایرو نیدر ا یول ،(1384

 تیامن ،ندا همسئله پرداخت نیکه به ا یمحدود یهاپژوهش در. است شده توجه کمتر یررسمیغ

 ،وضع موجود نیتبب با وتوجه واقع شده است  مورد تیمالک نیقوان درنظرگرفتن بدون ،سکونت

؛ 1391 ،یاکبر ،یصادق ،ینیکنند )مشکیم ارائه مورد نیدر ا یگذاراستیس یبرا ییها شنهادیپ

 (.1399 ،یاحمد و یزیعز زبردست،

یم لیتحل انقالب از پس نخست یهاسال در را درآمدکم یهاگروه کنش هاهینظر یبرخ

 یابیساخت یۀنظر نیهمچن و( 1379 ات،ی)ب یآرام مردم عاد یروشیپ یۀنظر مانند کنند؛

 دیتأک ستهیز ۀتجرب به نخست یۀنظر(. 1401 پور، یجواهر) رانیدر ا یررسمیغ یهاکونتگاهس

 یآگاه کنشگران درآمدهاکم دگاه،ید نیا از. کندیم یبررس را 1368-1356 یهاسال و دارد

یم بهره آن از پس و انقالب مقطع در جادشدهیا یهافرصت از مشخص یراهبردها با که هستند

 به تهران جنوب در عیوس یهانیزم تصرف با و کنندیم تیتثب را خود سکونت قلمرو برند،

یم گسترش را قلمرو نیا هاهتل و هاخانه اشغال با عالوه به. پردازندیم یرقانونیغ وساز ساخت

 یفضاها در بلکه روها،ادهیپ به تنها نه یجمع اقدامات با زین یاقتصاد تیفعال ۀنیدرزم. دهند

کم از یخاص یاجتماع گروه کنش کرد،یرو نیا. کنندیم نفوذ کار یروین عنوان به زین یصنعت

 .ستین ریپذ میتعم و کند یم فیتوص را رانیا خیتار از ییاستثنا مقطع در یشهر یدرآمدها

 انقالب از پس یررسمیغ یهاسکونتگاه گسترش دنز،یگ یۀنظر یبرمبنا یابیساخت کردیرو

 سال در یخصوص تیمالک گرفتن دهیناد با که داندیم یعیتوز عدالت گفتمان برساخت از متأثر را
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 زمان یط ،یررسمیغ اسکان بازار یابیساخت. دهدیم شکل انقالب متن در را شهر به حق 1357

پشت ساخت و یمسکون یواحدها و نیزم مکرر یها کیتفک در درآمدها،کم با متقابل کنش و

 نیقوان به زین دگاهید نیا(. 1401: 1395 پور،یجواهر) کندیم دایپ تداوم موجود وضع در هابام

 .کندینم توجه مسکن و نیزم یررسمیغ بازار با وندیپ در نیزم تیمالک

 متقابل وندیپ در یاجتماع کنش دیبازتول و دیتول دنز،یگ یابیساخت یۀنظر یاصل یهاگزاره از

 میتعم و استفاده امکان کنشگر قدرت و عمل زه،یانگ ،یآگاه. است یاقتصاد منابع و نیقوان با

 گرید انیب به(. Giddens, 1984: 16-24) کندیم فراهم مشخص زمان و مکان در را هاهیرو

 دهند یم شکل را ها آن یکنشگران و است یزمانمند ای یخیتار یندهایفرا محصول ،یابی ساخت

 با یمتقابل اجتماع کنش در ها انسان(. 1386 پارکر،) دهند یم سامان ها آن با را شان یزندگ که

 در و کنندیم استفاده یاجتماع کنش بر ناظر قواعد و یاقتصاد منابع شامل ساختارهااز  گر،یکدی

 شوندیم ساختار دیتشد و یدگرگون ت،یتثب به موفق یمشخص مکان در و زمان امتداد

 تیمالک نیبا قوان وندیدر پ یررسمیاسکان غ یابیساخت اساس، نیا بر(. 8: 1401 پور، ی)جواهر

از  یریگ استفاده از آن با بهره یاست که برا یاقتصاد یمنبع نیکه زم شود یم لیتحل گونه نیا

عنوان عامل واسط  و به شوندیمرور زمان آگاه م و قواعد متأثر از آن به یعیبرساخت عدالت توز

 ساخت به ،سرپناه بیتخر نیو قوان یکه از سند عاد یریاز تفس یو با آگاه کنندیاستفاده م

 دوفروشیخر یخود را برا زیو متما یررسمیغ یبازارها نیهمچن. کنندیم اقدام شبانه سرپناه

 نیهمچن و یخیتار کردیرو مستلزم ند،یفرا نیا ادراک. آورندیم وجود به سرپناه ساخت ای نیزم

 .است مشخص یکالبد-یاجتماع یفضا کی به توجه

 را یفرد تیرضا آوردندستو به یدر زندگ هاتیموقع کسب کاالها، نیتأم( 1395وبر )

 نیا آوردندستبه ،یررسمیغ اسکان یریگشکل زمان در. نامدیم بازار در یزندگ یهابخت

 نیا یمکان تیموقع با متناسب و زمان یطاما  ،است ریپذ امکان درآمدهاکم یبرا بخت

 یررسمیدر بازار غ یاجتماع یهاگروه تیموقع شدن، یرسم ندیفرا شروع با و هاسکونتگاه

 خدمات ۀارائو قدرت  یبه منابع اقتصاد یدسترس زانیم وبر، نظر براساس. شودیدگرگون م

کم یهاگروه دیجد نسل(. 1394)گرب،  کندیم نییتع را یاجتماع تیموقع بازار، به کاال و

 از یررسمیغ بازار در را شان یزندگ یهابخت و شوند یم متضرر راتییتغ نیا از درآمد،

 .دهندیم دست
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 قیتحق یشناسروش

 با هاداده یآورجمعاست.  یقیتطب-یخیتار آن 1یتجرب یزیرطرح و یفیتوص پژوهش نیا روش

را  مرحله چهارپژوهش  نیانجام ا ندیفرا. استمتمرکز  1400تا  1350 ۀبره بر یروش اسناد

 ۀشده دربار مطالعات انجام یبررس. 2 ن؛یزم تیمالک نیقوان یبررس. 1: ردیگ یدربرم

 ی)روستا شهرمینس و دیسف خاک شهرقدس، انتخاب. 3 ؛تهران ۀدر منطق یررسمیغ یها سکونتگاه

 سه نیا یقیتطب ۀسی. مقا4 ؛ها آن یررسمیبر رشد غ تیمالک نیقوان ریتأث یبررس یبرااکبرآباد( 

 .گریکدی با سکونتگاه

 انعکاس. 2 ؛یررسمیغ رشد در یزمان اشتراک. 1: شد انتخاب لیمحدوده به سه دل نیا

 15مشترک. اکبرآباد در  ییایجغراف تیو موقع نیزم تیمالک نیمربوط به قوان ماتیتصم

از  زین دیسفخاک ۀو محل شده واقعشهر تهران  کالن یلومتریک 34و شهرقدس در  یلومتریک

 چهار شهر تهران است. ۀمحالت منطق

 ،(1401 ،یشد )اسکندر انجام یفیک روش بااکبرآباد  یروستا ۀکه در محدود یامطالعه به بنا

 45اکبرآباد  درگرفت.  قرار دیسفقدس و خاکشهربا  سهیمقا یپژوهش مبنا نیا یهاافتهی

 یمرور شدند و ادراک هامصاحبه ابتدا. گرفتانجام  ساکنان و یدیکل مطلعانبا  قیعم ۀمصاحب

 کیعنوان  دست آمد. سپس سطر به سطر و عبارت به عبارت در هر مصاحبه بهاز متن به یکل

 نیاستخراج مضام ،یبندطبقه ،یکدگذار اساس، نیا بردرنظر گرفته شد.  لیواحد مستقل تحل

 صورتپژوهش  ندیدر فرا دهیتن و درهم یصورت چرخش بلکه به نبود، یخط ،ییاعتبار و روا

 ومن،ی)ن گرفت صورت یاعتبارسنج ،و براساس نظر محقق «2یصور روش» با هاافتهی. گرفت

داده از نانیاطم یبرا و (Atalas-t) یفیک لیتحل افزار نرماز  ،بخش نیا در نیهمچن(. 218: 2014

 هیته شوندگان مصاحبه که ییها شهنق از ،موجود نبود یکه مستندات آن در اسناد رسم ییها

 ۀاکبرآباد، نقش یریگشکل یابتدا در نیزم کیتفک و تیقوم ۀنقش یۀته یبرا. شد استفادهکردند، 

برحسب  راسکونت  ۀمحدود شد خواستهها  قرار گرفت و از آن یدیمطلعان کل اریدر اخت یخام

 نیآمد. همچن دست به یینها ۀنقش ها،تیروا قیبا تلف تی. درنهاکنند میبر نقشه ترس تیقوم

و  هیته هیثانو یهاداده بود، موجود یرسم اطالعات و آمار در آن مستندات که ییهاداده ۀدربار

                                                           
1. Research Design 
2. Face Validity 
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 ریتصاو یبررس با قیطر نیا از و شد لیتحل( GIS) ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س

 ندیفرا و مستند ،اکبرآباد پس از انقالب یروستاگسترش  مراحل ،1381 تا 1356 یهاسال ییهوا

 .شد مطالعه یررسمیغ اسکان بازار یابیساخت  یخیتار

 هاافتهی

 تیمالک نیقوان با وندیپ در مسکن و نیزم یررسمیبازار غ یخیتار یبررس

 و نیزم تیمالک با وندیپ در یررسمیغ اسکان یابیساخت یبررس پژوهش نیا هدف که آنجا از

عنوان  به نیقوانمرور  باپس از انقالب  نیقوان رییتغ ،است یخیتار یا مسئله تیمالک راتییتغ

و  نیاز زم یبرداربهره یهاهیرو قاجار ۀدور در. شودیقاجار آغاز م ۀاز اسناد از دور یبخش

 نیا جه،یدرنت. افتیبه حکومت و مصادره اموال رواج  انیمتوف ییکرد و انتقال دارا رییتغ تیمالک

گذاشت. وقف عام اکبرآباد و وقف خاص شهرقدس  ریامالک موقوفه تأث شیاقدامات بر افزا

 ای یوانی(، خالصه )دیشامل خاصه )شاه تیمالک ،دوره نیاست. در ا یخیتار ۀدور نیامقارن با 

 ی(. در ابتدا4: 1384مطلق،  ی)وثوق بود موات و( یتیرع-ارباب) یشخص ۀ(، موقوفیدولت

 یشد و امالک خصوص مرسوم خالصه یاراض فروش و یدارولیت( 1284انقالب مشروطه )

 تیمالک جادیو ا یدارولینظام ت ی( و الغا3: 1394 ،ی)علم و کاظم افتیشدت گسترش  به

 1300(. پس از سال 1393 ه،یری)بش دیرس بیتصو به( 1285اول ) مجلس در نیزم یخصوص

دوره که  نیمصوب ا نیقوان جمله از. شد یدیجد ۀوارد مرحل نیزم ۀدربار یرسم یگذارقانون

 ی( و قانون مدن1310قانون ثبت امالک ) شد، واقعمؤثر  یررسمیغ یهاسکونتگاه یبررس بر

 .بود( 1313-1314)

خالف آن  نکهیمگر ا است؛ تیمالک لیدل تیعنوان مالک صرف بهت» یمدن قانون 35 ۀماد در

ماده، تفاوت  نیا ری(. در تفس1400 ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز) «ثابت شود

 یبررس در(. 8: 1397 ،ینصرتاست ) دیمتخصصان حقوق مورد تأک نیدر ب تیتصرف و مالک

موات در  یاراض یایبخش مربوط به اح ،یررسمیبازار غ یبرا نیزم نیتأم یخیتار یهاشهیر

 یشخص تیمالک ۀنحو کهقانون ) نیا 145تا  141دارد که شامل مفاد  یخاص تیاهم یقانون مدن

 زین تیمالک یادعا امکان و تیسند نییتع در. است( کندیم نییتع موات نیزم یایاح با را نیزم

دارند.  یاست( نقش مهم نیزم تیسند مالک فیتعر ۀ)که دربار 1290و  1287، 1284 مفاد
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ها بر  آن یهاهیپنج ماده و رو نیکه اچنان ؛مرتبط است یبا قدرت و آگاه ن،یاز قوان یبردار بهره

 .گذاردیم ریتأث نیزم تیمالک نهاد و ساختار با کنشدر  یررسمیغ یهاساکنان سکونتگاه تیعامل

 و شودیم یتلق سند «دفاع قابل استناد باشد ای یکه در مقام دعو یا هر نوشته» 1284 ۀماد در

در  ای یدفاتر اسناد رسم ،اسناد و امالکثبت ۀکه در ادار یاسناد» ،1287 و 1290 مفاد براساس

 ،شده باشند میتنظ یها و طبق مقررات قانون آن تیحدود صالح در یرسم انمأمور رینزد سا

اسناد  ریسا 1287 ۀاسناد مذکور در ماد رازیغ به» 1289 ۀماد براساس نیهمچن. «تاس یسمر

 یفیدر ط ،یررسمیدر اسکان غ تیمالک ۀحل مسئل یبرا نیقوان نیا ریتفس نیبنابرا ؛«است یعاد

 ،یررسمیغ یهاسکونتگاه در. است ییجا جابه و بیتخر تا نیزم تیمالک حق رشیپذشامل 

و  نهینامه و... بسته به زم مانند پته، قولنامه، صلح یتوافق یها نوشته دست براساس نیزم کیتفک

 .است یعاد اسناد جزءکه طبق قانون  شودیردوبدل م داریفروشنده و خر نیب یعرف طیشرا

در  نیزم تیمالک ۀدربار یگذار مؤثر قانون ماتی( از تصم1338) یاصالحات ارض قانون

 شداجرا  1351تا  1338سه مرحله از سال  یاست که ط یشهر تیجمع شیافزا یدر ابتدا رانیا

 لیتبد ۀقانون و قانون اجاز نیا 2 ۀماد لیذ 3و  2، 1 یهاتبصره(. 1389 ،یاراض امور)سازمان 

 1341 یۀ( که به استناد اصالح1350عام ) ۀدهات و مزارع موقوف یو واگذار ،به احسن

 نیو رشد ا یررسمیبازار غ یبرا نیزم نیاست که بر تأم یوقف یمربوط به اراض شده، نیتدو

 ها پس از انقالب مؤثر است. سکونتگاه

 آن ییروستا ۀجامعو مطالبات  ازهایبه ن پاسخ یپ در ،یارض اصالحات قانون و یمدن قانون

درحال یشهر ۀجامع یازهاین ن،یقوان نیا. بودند قاجار ۀدور از حاصل مسائل تیریمد و دوره

 ۀمسئل و افتی شیافزا شهرها به مهاجرت 1340 ۀده در. گرفتندینم درنظر را 13330 ۀده رییتغ

مفاد ذکرشده و  یامدهایدوره پ نی. در اآمد وجود به یدرآمد شهر اسکان مهاجران کم دیجد

 یبرا یدولت یاراض کمبودبا  ،یشهر مناطق در یارض اصالحات قانون یاجرا ۀنحو نیهمچن

 شهرستان یروستاها از درصد 79 از یبخش ای همه 1335سال  در. شودیم مواجه یشهر ۀتوسع

 دهات از درصد 3/5 در فقط دولت و داشت تعلق بزرگ و متوسط مالکان به و بود یارباب تهران

که تا  نیزم ،طرح جامع تهران بی(. با تصو1335 ران،ی)مرکز آمار ا بود میسه نیزم تیمالک در

در شهر  یریپذ نقش ،یبا کاربر وندیدر پ شد،یم یگذارمتیآب و نوع کشت ق براساسآن زمان 

 .افتیآن ارزش  ییفضا گاهیو جا
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 نیتأم یبرا یدیجد نیقوان ،یاز مفاد قانون مدن دیجد ریبا تفس دولت 1330 ۀدهاواسط  از

اوقاف و  ها، یشهردار ،دولت یقانون اصالح اراض» بیتصو. کردوضع  یدولت یشهر نیزم

. است هایگذارقانون نیا ۀجمل از(« 1334بانک ساختمان ) سیقانون تأس»و  «(1339ها ) بانک

 ،یارض اصالحات نیهمچن و یمدن قانون از شوندگان منتفع از تیمالک سلب و نیقوان رییتغ

با  وندیدر پ نیزم یررسمیبازار غ بیترت نیبد. داد شیافزا را تیمالک سلب ای یناامن احساس

مسکن در بازار  نیدر تأم ینقش مهم 1350 ۀدهدر  یاراض نی. اگرفتمنافع مالکان شکل 

 .داشتند درآمدکم یهامرتبط با گروه یررسمیغ

قانون  35و  142و  141 ۀاز ماد ،یشهر تیجمع شیافزازمان با  هم ،1340 ۀده یابتدا در

کارمندان  ریثبت و سا نیها به کمک مأمور کن کارچاق ن،یمتنفذ دالالن،». شدسوءاستفاده  یمدن

 ،یپ ها،نهیچ و وارهاید جادیا با و نمودند تهران اطراف موات یتجاوز به اراض یبنا گر،ید

. نمودند غصب را شهر اطراف یاراض یدرختکار نام به خشک ۀشاخ چند غرس یارزنیش

کشور زنده  نیرا در ا کارهیب یلیاز افراد طف یاریبس ۀمرد یها نیزم نیو هم اتیعمل گونه نیا

 یهانیزم تمام(. »64: 1341 ،یی)طباطبا« ها فرانسه شد ها در ژنو و قشالق آن آن القیی وکرد 

 دیبا ،وجود ندارد ینیاست... اگر زم دهیگرد میتقس ایشده  گرفته نیمحتکر توسط تهران اطراف

 ۀدیعد مشکالت با مواجه د،یکن حل را هیقض نیا دینتوان اگر. دییبرآ آن داکردنیدر فکر پ

 (.25: 1341 ،)مؤتمن «شد دیخواه یگرید یاجتماع

محله  29و  افتندیدر تهران گسترش  نیرنشیفق یها، محله1340 ۀده در ینیشهرنش رشد با

 نوچهر،یسالم محروم بودند )م یدنیاز آب آشام ند،دربرگرفته بود زیجنوب تهران را ن یکه گودها

 انا،یو آر یج ل،یآباد، غرب سلسب دروازه غار، نارمک، نظام یها(. در محله453: 1341

 ۀخزان ،یآجرپز یهاکوره، ءاهللماشا رزایگود م مان،یس ی، کوآباد یشمال ناز ه،یجواد دان،یم چاله

نفر در  ت،یاز نظر تراکم جمع هامحله نیهزار نفر ساکن بودند. ا 360 حدودو وصفنارد  یغرب

 ازدرصد  50تا  20 نیب فقط و بودند ینامناسب تیوضع یدارا یاتاق و خانوار در واحد مسکون

 نیا یبرا بیترت  نیا  . بهداشتند یو برق دسترس یدنیمحالت به آب آشام نیا یمسکون یواحدها

(. 1348)طرح جامع تهران،  شد شنهادیپ یسازخانه و محله یکالبد یبهساز ،یاجتماع یهاگروه

در بخش  یگذارهیبه سرما ،یبخش خصوص یو با همکار میطور مستق به دولت منظور نیا به

سوم تا پنجم  یعمران ۀسه برنام یط یهزار واحد مسکون 1300000مسکن پرداخت و حدود 
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از مسکن  یانمونه ،آبان در تهران زدهیس یکو (.1381 ،ی)معتمد شد احداث( 1342-1356)

 .ساخت درآمدهاکم یاست که دولت برا یمتیق ارزان

 یهاگروه یبرا و تهران یشهر ۀمحدود از خارج شتریب ،1350 ۀدهدر  نیزم یررسمیغ بازار

 یاثر بحران اقتصاد بر، 1350 ۀده یدر ابتدا یرغم آغاز رونق اقتصاد شکل گرفت. به درآمدکم

از  یبرخ رو نیا از. افتی شیمسکن افزا متیوجود آمد و ق به یشکاف طبقات ،1353 ۀدر ده

 و رانده( تهران مانندبزرگ ) یشهرها ۀمسکن به خارج از محدود نیتأم یبرا درآمدکم یهاگروه

 نیرغم ا (. به1393 ه،یریبش ؛1389 ان،ی)آبراهام شدند مواجه یشهر تیریمد زیقهرآم واکنش با

 فرودست یهامحله تیجمع ،(1347بنابر برآورد طرح جامع نخست تهران ) ،یاجتماع تیواقع

 ،یتوسلخانوار ) 10450 نانیگودنش تیجمع ،1358 سال در نیهمچن. بود نفر هزار 340 حدود

( اعالم شد. 1353 ،یاجتماع قاتیتحق ۀمؤسسخانوار ) 1646 نان،ینش ( و آلونک114: 1399

با وجود مشکالت و  بود،شهر تهران به شمال و جنوب  یبند قطب دیآغاز تشد ه،دور نیاگرچه ا

 .نگرفت شکل درآمدکم یهاگروه ،و مسکن خاص نیزم یررسمیبازار غ یشهر تیمحروم

کم یهاگروه ،1357 سال در انقالب یروزیپ از پس یاقتصاد میتصم نینخست مخاطبان

 مشکالت نیبارتر بتیمص از یکی مسکن ۀمسئل یپهلو منفور میرژ در. »بودند یشهر درآمد

 و بودند النه کی داشتن و نیزم ۀقطع کی یۀته اسارت در مردم از یاریبس. بود ما مردم یاجتماع

 بتوانند تا بردند یم سربه غارتگران و انیسودجو و ها بانک بار ریز را عمرشان تمام بسا چه

 یکل به هم جامعه مستضعفان از یمیعظ قشر. کنند وپا دست فرزندانشان و خود یبرا را یپناهگاه

 سر به ها خرابه و کیتار و تنگ یها اتاقک و ها غولهیب یایزوا در و بودند محروم خانه داشتن از

 نیا و بپردازند آن ۀاجار یبرا یستیبا را زشانیناچ درآمد از یمهم بخش بسا چه و بردند یم

. است بانیگر به دست یبتیمص نیچن با ما ۀجامع اکنون و مانده یباق ما ملت یبرا شوم راثیم

 است فرد هر[ حقوق] حداقل از نیا و کرد نخواهد تحمل را یضیتبع و ظلم نیچن یاسالم نظام

 نیا از دیبا خدا محروم بندگان ۀهم و شود حل دیبا نیزم مشکل. باشد داشته مسکن دیبا که

 ۀگوش چیه در یکس چیه. باشند داشته خانه دیبا محرومان ۀهم .کنند استفاده یاله موهبت

... به یپهلو ۀسلسل رمنقولیاموال منقول و غ ۀمصادر ...باشد محروم خانه داشتن از دینبا مملکت

 امام آثار نشر و میتنظ ۀمؤسس) «شود[ انجام] فینفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضع

 (.267 و 519: 1378 ،ینیخم
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پس از  یاجتماع یفضا در محرومان مسکن نیتأم و اموال ۀمصادر بر یمبتن فرمان دو

 یروزیپ از پس یاسالم انقالب یشورا نیقوان در بلکه درآمدها،کم کنشتنها در  نه ،انقالب

 یها خانه اقساط ریتأخ خسارت یبخشودگ درخصوص یقانون ۀحیال مانند افت؛ی تبلور انقالب

 صاحبان به کرج آب مراد تپه در کرج یشهردار یاراض فروش یقانون ۀحیال ،(1358) آبان زدهیس

: 1399 ،یتوسل) تهران نانیگودنش اسکان زین و مذکور یاراض نیا در شده ساخته یهاخانه یانیاع

 که( 1358) مسکن بدون افراد اسکان یبرا یخال یها خانه از استفاده قانون(. 111-123

 یواحدها یبها اجاره لیتقل یقانون ۀحیال. شد شامل زین را یامصادره یمسکون یواحدها

 بود انقالب ۀدور یاجتماع مطالبات به پاسخ در شورا نیا مصوبات گرید از ،(1358) یمسکون

 (.1400 ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز)

 بر دیتأک با را دولت اقدامات یاصل ۀشاکل تنها نه شورا، نیا مصوب نیقوان از گرید یبرخ

 تیمالک یحقوق نظام بر بلکه کرد، نییتع انقالب نخست ۀده در دستیته یاجتماع یهاگروه

 با مسکن، نیتأم و نیزم تیمالک ۀدربار نیقوان نیتدو و هااستیس در و گذاشت ریتأث نیزم

 و یشهر موات یاراض تیمالک لغو قانون ،(1360) یشهر نیزم قانون. ماند داریپا یاصالحات

 موقوفه اموال و امالک ۀاجار و قرارداد، دیتجد یقانون ۀحیال و ،(1358) آن عمران تیفیک

 .است موارد نیا ۀجمل از( 1358)

 در انقالب، یشورا ۀمصوب ۀموقوف اموال و امالک، ۀاجار و قرارداد دیتجد یقانون ۀحیال طبق

 ۀدربار 1341سال  یسوم قانون اصالحات ارض یۀاصالح یتعهدات حقوق یۀکل 1358 سال

ن اعام به زارع ۀدهات و مزارع موقوف یو واگذار ،به احسن لیتبد ۀاجازو قانون  یوقف یاراض

 شداعالم  یو عاد یاسناد رسم یۀفسخ کل ،آن 1 ۀلغو و در ماد 1350صاحب نسق مصوب 

 آن عمران تیفیک و یشهر موات یاراض تیمالک لغو قانون(. براساس 14: 1378 ،یاحی)ر

 ن،یقوان نیا پنهان کارکرد. شد لغو یپهلو میرژ در صادرشده یتیمالک اسناد یۀکل زین( 1358)

 .بود نیزم یررسمیغ بازار تیتقو

دولت و نبود  یآغاز شد. ضعف ساختار یلیجنگ تحم ،مصوبات نیماه پس از ا سه

 سلب موجب ن،یقوان ابطالکرد.  جادیا تیکمال ۀدربار یمبهم تیوضع ،مشخص ییسازوکار اجرا

 قیتلف در که شد نیشیمصوب پ نیو منتفع از قوان نفعیذ یمختلف اجتماع یهاگروه از تیمالک

 بازار مسکن، و نیزم یهامصادره و محرومان از تیحما در انقالب بر حاکم یاجتماع یفضا با
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 مالکان. کرد جادیا دواریام یدرآمدهاکم و دهیهراس مالکان با وندیپ در را نیزم دینوپد یررسمیغ

 نیو همچن ،و موات یوقف یمالکان سابق اراض و خرده هانسق صاحب ب،یغا و حاضر بزرگ

 قیاز طر تشان،یکاز سلب مال ینگران و یناامن احساس لیدلبه هاتیو اقل یوابستگان به پهلو

در بازار  نیزم ۀبه عرض ،وابسته به بازار مستغالت ۀافتی سازمانپا و  مباشران، دالالن خرده

کاهش  علت به یو اقتصاد یاجتماع طیو وخامت شرا ،جنگ ۀاقدام کردند. با ادام یررسمیغ

 که افتی شیتهران افزا ژهیو به بزرگ یشهرها به مهاجرت ،(ثابت متیق بهدرآمد سرانه )

 ،مسئله نیگذاشت و ا ریدر شهرها تأث اسکان نظام تینرخ رشد جمع بر ،متوسط رییزمان با تغ هم

 .بود مسکن و نیزم یررسمیبازار غ یابیسرآغاز ساخت

نخست  ۀده میها و مفاه با طرد مؤلفه و دگرگون توسعه گفتمان ،یلیتحم جنگ افتنیانیپا با

 ن،یزم متیق یآزادساز یاقتصاد یهااستی( و س46-41: 1393 ،یو نوذر ها یدیانقالب )جمش

 ییخودکفا ۀمصوب با که دش اجرا و بیتصو( 1378-1374) توسعه دوم ۀبرنام قانون در

 یفضا از درآمدهاکم راندنرونیب ،(1401مجلس،  یها )مرکز پژوهش 1362در سال  ها یشهردار

 مشکل رفع و درآمد کماقشار  یبرا کنمس نیتأم» (.1383-1379) دیبخش شدت را یشهر

و  یتوانمندساز ،و پس از آنسوم توسعه  ۀدر اهداف برنام ،«ینینش هیو حاش یمسکن یب

چهارم، پنجم و  ۀتوسع یهابرنامه در ودولت  یها در برنامه یررسمیغ یهاسکونتگاه یده سامان

 ششم لحاظ شد. 

 شهرقدس و دیسفخاک ۀمحل با شهرمینس یقیتطب یبررس
 (.1 ۀشهر تهران واقع است )نقش کالن یلومتریکپانزدهدر  شهر،مینس یمرکز ۀهست اکبرآباد،

از  پس هاسکونتگاه نیا تحوالت از یانمونه شهر، نیا در یررسمیغ اسکان یابیساخت ندیفرا

 رو نی. از اآمد وجود به ییروستا ۀو محدود یکشاورز ،یوقف یاراض در کهاست  1357انقالب 

 یاصل ۀهست. دارد یاژهیو تیاهم مسکن و نیزم یررسمیبازار غ ،یخیتحوالت تار یبررس یبرا

شکل  1350 ۀده از آن، شرق در واقع آبادوجه نام به ییروستا یکشاورز یاراض در اکبرآباد،

 یاهلل نور فضل خیش یۀبود که به توص قاجار رجال از رالسلطنه،یمش روستا، نیا مالک. گرفت

در سال  ی(. در زمان اصالحات ارض1363 ،ییآباد را وقف عام کرد )صفااز جمله وجه شاموال

تا  یاراض ،اد آنقانون شد که به استن نیا یاصالح ۀنام نییآ 35 ۀروستا مشمول ماد نیا ،1343
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 ۀتجرب نینخست ،مسئله نیا که دش میتقس هازارعان و صاحب نسق نیو ب ک،یهکتار تفک هفت

 .بود مالکان شمار شیافزا و آبادوجه ۀکپارچی نیزم کیتفک

 
 شهر نسبت به شهر تهران موقعیت نسیم. 1نقشۀ 

 (1400های پژوهش ) منبع، داده

 یاراض در( شهرمی)نس اکبرآباد یررسمیغ سکونتگاه یریگشکل انقالب، یروزیپ با زمانهم

 فروش ابطال قانون براساس. گرفت شتاب 1358 سال از وشد  آغاز آبادوجه یروستا یکشاورز

خرد و  انبه مالک رالسلطنهیمش یوقف یاراض فروش یقراردادها ،1358سال  در یوقف یاراض

 لیتبد اوقاف به مستأجر شبه کی انمالک ۀهمقانون  نیو اربابان( باطل و پس از ا انبزرگ )زارع

 مطابقاتخاذ شد که  یطیدر شرا میتصم نی. اکردندخود  یهانیزم فروش به شروع و شدند

کارمند  یاوقاف کرج با تعداد محدود ۀنظر ادار ریز رالسلطنهیمش یوقف نیزم ۀمحدود ،شواهد

 با و 1355 سال در نفر 200 تیجمع با اکبرآباد(. 2 ۀامکان نظارت وجود نداشت )نقش یول ،بود

 ماتیتقس در شهرمیو به نام نس دیرس 1375هزار نفر در سال  85 به درصد، 41 بر بالغ یرشد

 (.1400 شهر،مینس ی)شهردار شد شناخته تیرسم به کشور یاسیس
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 (1381-1356. مراحل گسترش بازار غیررسمی زمین و مسکن در اکبرآباد )2نقشۀ 

 (1400پژوهش )های  منبع، داده

 یهاتیروا ،آباد ( وجهقلعه) یروستا یکشاورز یوسازها بر اراض ساخت نینخست ۀباردر

 : دارد وجود یمختلف
 در که یا محله در گانیراصورت  به آباد وجه یروستا نیمالک از یکی یسو از ینیزم قطعه»

به بنده  یشهردار یرو روبه باًیتقر شده، واقع یکشاورز بانک ساختمان مکان در حاضر حال
 یز با کمک اعضایبساز و بنده ن یخود سرپناه ی]اکبر حداد[ دادند و گفتند در آنجا برا

آباد آمدند و ن وجهیاز مالک یدر آنجا بنا نمودم. بعدها تعداد یخشت یحصار و اتاقک ،خانواده
د. از یکن ییها را راهنما شما آن ،کند یدارین خریزم ین حوالیخواست در ا یگفتند اگر کس

 یۀتسم به فروش امالک آنان پرداختم. وجه ،ره و مواجبیجیب ۀعنوان واسط آن به بعد بنده به
 (. 1392)سالک، « اکبرآباد از نام اکبر حداد است

و  یها از نقاط مختلف شهر زبان ینخست، آذر یها اکبر حداد را در سال یاصل انیمشتر

 سکونتگاه نیا یکالبدرشد  مراحلکشور، زنجان، و شهر تهران بودند.  یغرب یها استان ییروستا

بازار  یابیساخت بر نیقوان رییتغ ریاز تأث یشواهد ،1381تا  1356 یهادر سال یوقف یاراض در

 (.2 ۀ)نقش دهدیم نشان سکونتگاه نیدر ا را یررسمیغ
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 1360قومیت دهۀ . تفکیک زمین و بازار غیررسمی براساس خویشاوندی و 3نقشۀ 

 (1400های پژوهش ) منبع، داده

 ،نخست یها و مسکن در سال نیزم یررسمیبازار غ با ساکنان متقابل کنش ها، تیروا براساس

 یها زبانیشامل آذر شتریو ب ،یو قوم یشاوندیخو یاجتماع یهاگروه انیم اعتماد ۀشالود بر

 اعتماد مورد مباشران شامل دوره، نیا در یررسمیغ بازار ساختار. بود رانیا غربمناطق شمال 

 نیا قبال در یدستمزد که بود داریخر و)معرف(  انیهمشهر شاوندان،یخو ها، نیزم یاصل مالک

 از خانه، و نیزم دیخر یشاهدها و شدیم نوشته هاخانه در هاقولنامه». کردندینم افتیدر خدمات
 نیزم دیخر کار انیآشنا با نبود؛ شکل نیا به امالک. آن موقع بنگاه معامالت بودند اقوام و انیآشنا

 یها گروه براساس زین نیزم کیتفک(. شهرمینس در یامالک بنگاه صاحب از نقل)به «شدیم انجام

 ،بودند ها یسراب که ینیزم قطعه همان در آمدم، سراب از که من» شدیم انجام یقوم و یشاوندیخو

 شیپ آمد،یکه م یشکل بود که هرکس نیآن موقع به ا نیزم دوفروشیخر باًی. تقردمیخر نیزم
 نی(. به ا3 ۀنقش مهاجران؛ دوم گروه از یشهردار کارمند از نقل)به شدیساکن م شیها یهمشهر

 بود. یروابط اجتماع نیمتأثر از ا ،شهر یکالبد ۀتوسع بیترت

که  ی)اصطالح «بهیغر یهادالل»مهاجر،  تیجمع شیو افزا نیزم یررسمیبازار غ افتنیرونق با

 ۀده یو مستغالت از ابتدا نیزم یسوداگر و شدندبازار فعال  نیاست( در ا جیساکنان را انیدر م

 مالک و بودند محل به آشنا یها بنگاه از نیزم دیخر به ناچار ساکنان از یبرخآغاز شد.  1360

 ای هانسقصاحب مالکان، توسط مسکن معامالت یهابنگاه یانداز . راهدندید ینم را نیزم یاصل

. انداختندیم راه خود نیزم فروش یبرا یبنگاه مالکان یبعض» گرفت صورتزارعان خرد هم 



 

 

 

 

 

 321های غیررسمی ...                      یابی سکونتگاه مالکیت زمین و ساختپور، ترکمان/  دورباطی، جواهری

 

 

 از یبعض. است نیهم هم هنوز. فروشدیرا م یچه کس نیزم ،مشخص بود که هر بنگاه باًیتقر

. مردم از همه زنندیم وارید به را نیزم ۀمحدود ۀنقش و اندازندیم راه معامالت بنگاه ن،یزم انیمدع
 از نقل)به «شودیم فروخته نفر چند به نیزم هم یگاه. کنندیم دینقشه خر یهم از رو خبر یجا ب

 امالک از یاریبس یثبت گردش هم هنوز شواهد، مطابق(. 1400 شهر،مینس در ساکن نسق صاحب

قولنامه شتریب بیترت نیا به. شودینم توجه وقف ضوابط به زین سند میتنظ ۀنحو در و ستین کامل

 .نداشتند یآگاهآن  از یمعامالت یهابنگاه و ساکنان و داشت، یحقوق اشکال ها

 که( 1381 ران،ی)مرکز آمار ا شتنددا تیفعال یبنگاه معامالت 139 ،شهرمینس در ،1381 سال در

 دیرس شهر نیا در موجود یخدمات یواحدها کل درصد 14 بر بالغ واحد، 951 به 1400 سال در

 ثبت یرسم شکل به که بود ییواحدها به متعلق آمار نیا(. 1400 بهارستان، شهرستان اصناف)اتاق 

سکونتگاه تا  نیا یکالبد ۀو توسع 1شد شهر به لیتبد 1375 سال در اکبرآباد یروستابودند.  شده

سکونت  یرا برا یواحد مسکون 19،230و مسکن بود.  نیزم یررسمیبازار غ از متأثر ،سال نیا

 ،1370تا  1365 یها (. سال1375 ران،ی)مرکز آمار ا شد ینفر را شامل م 1/5خانوار با بعد  18،500

همجوار از  یروستاها ۀمساحت شهر با محدود که ینحو به بود؛ اکبرآباد یریپذتیعطف جمع ۀنقط

 (.1390 شهر،مینس جامع)طرح  دیرس 1379هکتار در سال  267به  1368هکتار در سال  143

 تیمالک تیوضع در ابهام، 1390 ۀده لیاوا از آن رونق و شهرمینس ینوساز ۀدور شروع با

 .شد لیتبد یاجتماع ییایپو یبرا یمانع به

فعال هستند )نظام  یگوناگون اجتماع یهاگروه شهر،مینسو مسکن  نیزم یررسمیغ بازار در

 دیسفبا شهرقدس و خاک سهیمراتب آن در مقا سلسله زی( و نیررسمیو غ یقدرت رسم

با وقف خاص در  سهیدر مقا شهرمینس در عاموقف  لیدلبه سوکی ازکه  دارد یاژهیو یدگیچیپ

-یصنعت یهانهیزم در یگذارهیخاص سرما یها فرصت علت  به گر،ید ییسو از وشهر قدس 

 و نیزم متیق تربودنارزان(. 1396 ،یساالرشهر است ) نیا ۀدر محدود یو انباردار یکارگاه

 40تا  30در اسالمشهر و  متیبا متوسط ق سهیدرصد در مقا 20تا  15 شهرمینس در مسکن

 تیوضع لیدلبه مبهم یشهر مقررات و ضوابط ودر تهران،  متیبا متوسط ق سهیدرصد در مقا

 بر حاکم مبهم طیشرا. است کرده جذاب تهران خرد گذارانهیسرما یبرا را بازار نیا ت،یمالک

                                                           
 .رفت کار عنوان شهر اکبرآباد به ،1375 سال مسکن و نفوس یسرشمار آمار در 1. 
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 انمالک سکونت تیامن مستغالت، موجود بازار یدگیچیپ از ساکنان یناآگاه و تیمالک تیوضع

 یهادالل دیرا به مخاطره انداخته است. نسل جد یمتر 50تا  30کوچک  یواحدها دستیته

 با و زدانه،یر یمسکون یواحدها احتکار و دیخر با شوند،یم دهینام «دالل خرده» که مستغالت

 یافزوده نوساز بافت فرسوده، صاحب ارزش ینوساز یقیتشو یهابسته و امکانات از استفاده

 و تیامن دستیته یاجتماع یهاگروه جیتدر مسکن، به متیو با توجه به نوسانات ق شوندیم

 .دهندیم دست از را شهر نیا در سکونت امکان

از نوع وقف خاص رشد  یول ،یوقف یاراض با اکبرآباد مانند زین قدس شهر ،پس از انقالب

شهرقدس(  یۀاول ۀخان )هستحسنبه نام قلعه ییروستا از سکونتگاه نیا تیجمع(. 4 ۀنقشکرد )

)مرکز  دیرس 1395سال  در نفر 309،605 بهبا  یت به شهرینفر جمع 2603با  1345در سال 

 ازتومان  ریام دست بهقاجار  ۀدور اواخر در زین شهرقدس یاراض وقف. (1395 ران،یآمار ا

دانگ وقف عام بود. در  کیوقف خاص و  یاراض نیادانگ  پنج. گرفت صورت رشکارانیم

 ی. برخکردندواگذار  مردمو به  کیتفک یررسمیصورت غ را به ها نیزم ییها واسطه 1357سال 

. فروختندها را  مرور زمان آن و به کردند یداریها را از مالکان بزرگ خرنیزم ،عنوان واسطه ز بهین

بازار  رونقموجب  ،یکشاورز یها تیفعال زوالن محدوده و یا یها از باغ یاریبس خشکاندن

. با استقرار شدبدون مجوز  یوسازها و ساخت ،یررسمیغ یهاکید تفکیتشد ون یزم یررسمیغ

 .افتندی کاناس یوقف یاراض ۀمحدودهزار نفر در  صدباً یرتق ،1368سال  در یشهردار

 
 1345-1389. مراحل گسترش شهر قدس، 4نقشۀ 

 (1390منبع: مهندسان مشاور البرز )
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طرح  درمورد یوقف یاراض مالکبستگان  انقالب، یروزیپ از دهه چهار گذشت از پس

صلح » یچندان رسم نه یهاتوافقنامه ۀ. مبادلکردند اقدام خود تیکمال یبرا یحقوق یدعوا

 کردند یم دنبال مسئله نیا حل یبرا ساکنان ووراث بزرگ مالکان سابق  که بود یراهکار «یقطع

 در مسکن و نیزم تیمالک بیکتر جهی. درنتشدیم زین یت شهریریمشمول مد ر،یتدب نیاو 

 تیکمال ۀمسئلحل  یبرا. بود یشهر وقف یاز اراض یو بخش بزرگ یرسم اسنادشهرقدس شامل 

 یاز مقام رهبر یوقف یاراض «شدنل به احسنیتبد» مجوز 1386 سال از شهرقدس، در

شهر  ی)شهردار شدل یشهر تشک نیدر ا «یوقف یل به احسن اراضیستاد تبد» و اخذ( هیفق ی)ول

 (.1397قدس، 

 ۀنقش و 93 پالک شماره با 1313 سال مورخ یثبت سند در دیسف خاک ۀمحل نیشیپ نام

 از محدوده نیا تیمالک خ،یتار نیهم به و سند نیا در. بود «سنگ خاک دیسف» ،1322 یکیتفک

 یحقوق انتقاالت و نقل سرآغاز نیا و شد منتقل یعیرف محمد رزایم به یامام الملوک شمس خانم

 (.181-170: 1395 پور،یجواهر) است بعد یهادهه در آن

 
 1358سنگ در سال  . تصویر هوایی محلۀ سفید خاک5نقشۀ 

 (1395منبع: روحنواز )

 یهانیزم. است متفاوت یحدود تا شهرقدس و اکبرآباد با دیسف  خاک یاراض تیمالک ۀنیشیپ

 از شیپ آن تیمالک و دارد یقاجار ۀنیشیپ است سنگ خاک دیسف آن میقد نام که زین محله نیا

 مختلف یهاتیاقل به زین آن از یبخش و ،یپهلو و قاجار دربار متنفذان اریاخت در یاسالم انقالب
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 زور اعمال با ابتدا در یاراض نیا وانتقال نقل(. 1395 روحنواز،) داشت تعلق انیزرتشت جمله از

 تیمالک سلب بر یمبتن آن یاجرا ۀنحو و افتاد اتفاق یقاجار مالکان به یپهلو دربار متنفذان

 شهر یقانون ۀمحدود از خارج در نکهیا لیدل به ،یاسالم انقالب وقوع از پس. بود یخصوص

 بدون یمسکون یواحدها احداث و یررسمیغ کیتفک ،یعدوان تصرف بود، شده واقع تهران

 نظارت نبود و یلیتحم جنگ ۀژیو طیشرا علت  به بیترت نیا به(. 5 ۀنقش) شد آغاز مجوز

 در دست،یته ساکنان توسط سرپناه ساخت یول داشت، ادامه هاسال تیوضع نیا ،یقانون

 ساخت امکان یسادگ به -(شهرقدس) داشتند فاصله تهران از که ییهامحدوده مانند- دیسف خاک

 تصاحب را ها نیزم دوباره ای بیتخر را ها خانه یمحل ای ناشناس افراد رایز نداشتند؛ سرپناه

 رشد به یخصوص تیمالک تیامن شدن کمرنگ و ها سال آن یعیتوز عدالت کردیرو. کردند یم

 در کردند، مهاجرت دیسف خاک به که یگروه نینخست. زد دامن دیسف خاک مانند ییهاسکونتگاه

 گروه نیا. شدند مستقر بودند، شده منشعب یخیتار قنات از که ییها قنات کنار منطقه، نیا غرب

 یهابیآس منشأ عنوان به 1370 ۀده در که دادند شکل را رهیجز ای غربت ۀمحل یاجتماع

 شدند پراکنده آن تیجمع و شد بیتخر 1379 سال در و ییشناسا تهران شهر یاجتماع

 (.1395 پور،یجواهر)

 یریگجهینتو  بحث
آن بر  یو رسم یعرف ساختاردر  رییاست و تغ ینظام اجتماع یاصل یاز اجزا ن،یزم تیمالک

 نیزم تیمالک نیقوانمؤثر بوده است.  یخیمختلف تار یها در دوره یاقتصاد-یمناسبات اجتماع

 وضع یشهر ۀجامع یازهاین به یکاف توجه بدون و ییروستا ۀجامع با متناسب 1330 ۀده در

 سرانه و یمل درآمد رشد با 1350 ۀده در وشد  آغاز شهرها به مهاجرت 1340 ۀده از. شد

 سهیمقا در یمکان تیموقع به آب به یوابستگ از دوره نیا در نیزم یاقتصاد ارزش. افتی شتاب

 داده دست از بعد به قاجار از را شهرها در خالصه یاراض که دولت. کرد رییتغ یشهر یفضا با

. داد رییتغ را مصوب نیقوان ن،یزم کمبود و یشهر تیجمع ازین نیب شکاف بحران حل یبرا بود،

 و یشهر ینوساز ،یاقتصاد رونق و داد شکل را نیزم مالکان یررسمیغ بازار ت،یمالک سلب

 مسکن ساخت به دولت. دیبخش شتاب نیزم مالک یخصوص بخش قیطر از را مسکن ساخت

کم هم یخصوص بخش مسکن دیتول ۀبرنام و نبود تیجمع تعداد یپاسخگو اما پرداخت، ارزان
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 بیتخر و گرفت شکل پنجاه ۀدهدر  ،و مسکن نیزم یررسمی. بازار غگرفت یرا دربرنم درآمدها

 گرفته شد. شیکه در پ بود ییها حل از راه متیق و ساخت مسکن ارزان یررسمیغ یهاسکونتگاه

ساختار  یزمان با دگرگون و هم ،موات و موقوفه یاراض نیبا ابطال قوان ،از انقالب پس

کم یدر دسترس یو مسکن قدرتمند شد و نقش مهم نیزم یررسمیبازار غ ،یاقتصاد-یاجتماع

 رییتغ با و 1370 ۀده یاجتماع طیشرا با وندیبازار در پ نیو مسکن داشت. ا نیبه زم درآمدها

اکبرآباد  یررسمیاسکان غ یابیساخت ۀ. تجربدیرا برگز یمتفاوت راهبرد یاقتصاد یهااستیس

 پس یول دند،یخر یعاد سند ۀمبادل و دارشدنرا با تصور خانه نیزم ،آن است که ساکنان انگریب

 ،شهر تیریمد ۀتنها بر نحو نه یررسمیمشکالت رشد غ شهرمینس افتنی رونق با سال، چهل از

مینس نام به اکبرآباد شدن یرسمگذاشت. با  یمنف ریشهر تأث یداریسکونت و پا تیامن که بربل

کم حذف و نیزم یررسمیغ بازار قدرت با گرانیباز نفع به یررسمیغ رشد یهاقاعده شهر،

 .گرفت شکل درآمدها

 ونیلیم 12در حدود  یررسمیصورت غ به دیسفخاک ۀاکبرآباد، شهرقدس و محل یریگشکل

آغاز شد، در  1357-1356موات از سال  یو اراض هیالهو مجهول ،یوقف تیبا مالک نیمترمربع زم

از  گرید یبرخالف برخ هاسکونتگاه نیا. افتیگسترش  1370 ۀرشد کرد و در ده 1360 ۀده

 ای یعیطب مخاطرات با یهامحدوده و نامناسب یکاربر با یاراض در واقع یشهرها ها،محله

تیمز ،یمکان تیموقع و نیزم شکل لحاظ به محدوده سه نیا یاراض تیفیک. ستین یمصنوع

در  ران،یو مسکن در ا نیزم یررسمیدارند. بازار غ یفراوان ییایجغراف و یاقتصاد ینسب یها

 .داد اسکان نیزم هکتار هزار 62 در را درآمدهانفر از کم ونیلیم 11حدود  1395سال 

به  یها در سازوکار دسترس سرنوشت مشترک آن انگریب ،یسه سکونتگاه مورد بررس ۀسیمقا

 ریمس ،یدرون ییایدر پو یول ،دستاورد است نیدر ا یزمان و سرپناه و هم نیزم تیمالک

ابهام  ،مناطق نیمشترک ا ۀمشخص. کنندیم یط روزمره یزندگ به دادن سازمان یبرا را یمتفاوت

حاصل از تالش  ۀافزود از ساکنان را از ارزش یاست که برخ تیمالک تیدر وضع

 در ،یشهر ینوساز دیجد ۀمرحل در یاجتماع گروه نیا. سازدیمحروم م شانخودجوش

 با که دارند قرار یمستغالت دالالن خرده یاجتماع گروه دست به تیمالک سلب خطر معرض

 .اند مرتبط قدرت یرسم ساختار
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در  ژهیو مسکن به متیق دیشد شیافزا و نیزم تیمالک مقررات و نیقوان ۀوستیپ یدگرگون

 از ،یررسمیغ ینوساز ندیفرا. رساندیم بیآس شتریب نییپا یدرآمد یهادهک به شهرها،کالن

از  تیسلب مالک ،نقش تازه نیدر ا یول شود،یم منتفع هاسکونتگاه نیا یدرون ییایپو منافع

 نیا ،و مسکن نیزم تیرفت از بحران مالک برون یبرا جهیدنبال دارد. درنت به را دستانیته

 :شوند یمطرح م ها شنهادیپ

 محدوده هر ییایجغراف ۀدر گستر نیزم تیمالک یدرمورد بررس یخیتار کردیبر رو دیتأک -

 هر ییایجغراف خیتار ت،یمالک سند یاعطا یهانامهوهیش و هاهیرو نی. در تدواست یضرور

 .ردیگ قرار مدنظر و یبررس سکونتگاه

 کمک یشهر یداریپا به ساکنان ۀستیز ۀتجرب و یآگاه بر هیتک با نیزم تیمالک نیقوان اصالح -

 .سازدیم فراهم را درآمدکم یهاگروه تیوضع بهبود یبرا ینیقوان نیتدو امکان و کندیم

 مناسب، اسیمق با یمحل و یامنطقه ،یمل اسیمق در( تیمالک ییایجغراف ۀنقشکاداستر ) یۀته -

 یمحل یآگاه بر یمبتن یعرف یهاداده به توجه آن، یاجرا در یول است، یضرور یامر

 .ابدییم یاژهیو تیاهم

 مناطق، نیا در مسکن ینوساز یهابرنامه در یررسمیغ اسکان در تیمالک ابهامات به توجه با -

 ینحو به مقررات و ضوابط درآمد،کم یاجتماع یهاراندن گروه رونیاز ب یریشگیمنظور پ به

 .کند فراهم ساکنان مشارکت با را مسکن یجیتدر یارتقا امکان که شود میتنظ

از  نداشتن یدارد. آگاه تیارجح نیزم تیسند مالک یبر اعطا ،و آموزش ساکنان یرسان اطالع -

 یررسمیغ دینوپد بازار توسط را ساکنان تیمالک سلب امکان ن،یزم تیمالک یهاهیرو

 .کندیم فراهم یشهر ینوساز

نسل ساختن محروم و سرپناه، و نیزم متیق شیافزا ت،یمالک سند یاعطا یامدهایپ از یکی -

مستأجران  عالوه بهاست.  یررسمیدر بازار اسکان غ یزندگ یهابخت شیافزا از دیجد یها

 نیتأم ۀبرنام یۀ. تهنندیبیم انیز برنامه نیا یاجرا از زین ریپذبیآس یاجتماع یهاو گروه

 .است نیزم تیمالک ۀمسئل حل ۀبرنام یاجرا ازینشیپ ،یاجتماع یهاگروه نیا یبرامسکن 
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 منابع
 ،تهران استان یررسمیغ یهاسکونتگاه در ینسلنیب یاجتماع ییایپو(. 1401) زهرا ،یدورباط یاسکندر

 .یاسالم آزاد دانشگاه ،یدکتر ۀنامانیپا(. اکبرآباد) شهرمینس شهر: یموردپژوه

 .نهیزم: تهران ،هیقاجار ۀدور: رانیا در یدارهیسرما رشد یخیتار موانع(. 1359) احمد اشرف،

-یعلم ۀفصلنام ،ییکسرا ساالر ۀترجم ،یاسالم انقالب تا دیسف انقالب از(. 1383) احمد اشرف،
 .141-109: 22 ۀشمار ن،یمت یپژوهش

 یتراب الیسه ۀترجم ران،یا در انقالب و دولت ،یاجتماع طبقات(. 1388) یعل ،یزیبنوعز و احمد اشرف،

 .لوفرین: تهران. یفارسان

 ،رانیدر ا ینینش هیحاش یامدهایپ وعلل  یپژوهش طرح(. 1374مهرداد ) پور،یجواهرکمال و  ،یاطهار

 .یشهرساز و راه وزارت ران،یا یمعمار و یشهرساز مطالعات مرکز

 یاسالم یجمهور یدر قانون اساس تی(. احترام به حق مالک1396صادق ) دیس ،یکاشان و رمنصو ،ینیما

 .194-171: 9 ۀشمار ،یحقوق قاتیتحق ۀفصلنام ران،یا

 قاتیتحق ،به شهر تهران انییمهاجرت روستا یو تبعات اجتماع یارض اصالحات(. 1397) نیحس ان،یآباد
 .201: 2 ۀشمار ،هشتم سال یاجتماع خیتار

: تهران ،یرجب بهرنگ ۀترجم ،یمورد پژوهش پنج: رانیا استیس در مردم(. 1387) رواندی ان،یآبراهام

 .چشمه

رفاه  د،یسفخاک ۀمحل یاهال یاجتماع یۀغربت بر سرما ۀمحل بیتخر ری(. تأث1387) یهاد ،یبرغمد
 .283-263 ،28 ۀشمار هفتم، ۀدور ،یاجتماع

 .معاصر نگاه: تهران. یاردستان یعل ۀترجم ران،یا انقالب یاجتماع یهانهیزم(. 1393) نیحس ه،یریبش

 ینبو اسداهلل دیس ۀترجم (.رانیا در دستانیته)جنبش  یابانیخ یهااستیس(. 1379آصف ) ات،یب

 .رازهیتهران: ش ،یچاشم

 .ین نشرتهران:  ان،یقاض نیحس ۀترجم ،یابی ساخت ،(1386جان ) پارکر،

 .37-34: 17 ۀشمار ،یاقتصاد-یاسیس اطالعات تهران، در ینینش (. آلونک1367) زیپرو ران،یپ

 .35-30: 2 ۀشمار ،دانیجاو راثیم وقف ۀفصلنام ن،یزم نیقوان در یوقف یاراض(. 1373محمد ) ،یثابت

 دیسفخاک ۀ: محلیموردپژوه ،و حق به شهر یفرودست شهر یها (. محله1395مهرداد ) پور، یجواهر

 .182-163: 2 ۀشمار پنجم، ۀدور ،رانیا یشناسانسان یهاپژوهش شهر تهران.
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شهر  یررسمیغ یهاگاهونتکس یده سامان ۀبرنام یۀته(. 1390کمال ) ،یمهرداد و نوذر پور،یجواهر

در شهر قدس، شرکت  رشه یبر بهساز دیها با تأک اجتماعات آن یقدس و اقدامات توانمندساز

 مشاور البرز. انشرکت مهندس ران،یا یشهر یعمران و بهساز

 ن،یشیپ ۀده پنج یکردهایبر رو یمرور یررسمیاسکان غ یابیساخت(. 1401) مهرداد پور،یجواهر

 .یجهاد دانشگاه یو مطالعات اجتماع یعلوم انسان ۀشده در پژوهشکد ارائه

 از: رانیا یاسالم انقالب از پس توسعه یمعنا تحوالت( 1393) حمزه ،ینوذر و غالمرضا ها، یدیجمش

 ،(ییروستا ۀتوسع) یشهر-ییروستا یمحل ۀتوسع آن، به متفاوت یها یمعنابخش تا توسعه طرد
 .48-25: 1 ۀشمار ششم، ۀدور

 ،هفت شهر(. یتحول آن )قبل از انقالب اسالم ندیو فرا یشهر ینینش هیحاش (.1382) یعل ،یوسفی حاج

 .24-12: 8 ۀشمار
 .قطره نشر: تهران ،پاخرده دهقانان(. 1369) خسرو ،یخسرو

 .تعاون ۀدانشکد: تهران ،رانیا ییروستا یشناس جامعه(. 1355) خسرو ،یخسرو

 .ششمجلد امام.  ۀفیصح (.1378) ینیخم امام آثار نشر و میتنظ ۀمؤسس

 دادگاه یۀرو بر دیتأک با رانیا حقوق در اموال ۀمصادر(. 1396) عادل پوراسکندر، و مظاهر وند،خواجه

 .109-22: 22 ۀشمار ،ملل پژوهش ،یاساس قانون 49 اصل

 ناریسم نیدر نخست هاگزارش و هایسخنران ،یاجتماع قاتیمطالعات و تحق ۀسسؤتهران، م دانشگاه
 https://isr.ut.ac.ir 31/2/1399شده در  یابی(. باز1341) تهران یمسائل اجتماع یبررس

 شاه نیناصرالد ۀخالصجات در اصفهان در دور یگزارن فرما(. 1389) مولود ستوده،و  یمرتض نژاد،دهقان

 .91-81: 79 ۀشمار ،اسناد ۀنیگنج ،طور مشروط( به یارباب یهانیزم به یدولت یهانیزم لی)تبد

 یسنگ )شهردار خاک دیسف ۀمحل یو کالبد یعوامل تحول اجتماع یبررس (.1395شهناز ) روحنواز،

 .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا ،1395قاجار تا سال  ۀتهران( از دور 4 ۀمنطق

 .رازیش دی: نورازی. شدر موقوفات یگذارتحوالت قانون ریو س وقف(. 1378نادر ) ،یسامان یاحیر

چمن کرمانشاه بر ارتکاب جرم از  ۀمحل یآثار پاکساز یبررس (.1396) مانیپ ان،یو نمام ترایم ،یاحیر
 .یانسان علوم در نینو یهاافتیره یپژوهش یعلم کنفرانس نیاول ،1394 انیتا پا 1387سال 

 یریگعوامل مؤثر بر شکل نیی(. تب1399بهمن ) ،یو احمد یمحمدمهد ،یزیو عز اریزبردست، اسفند

 بایز یهنرها تهران، یشهرکالن ۀمنطق یمورد ۀمطالع خودرو، یهاسکونتگاه در سکونت تیامن
 .18-5: 3 ۀشمار وپنجم، ستیب دورّ ،یو شهرساز یمعمار
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 فیتکل نییخالصه و تع ،یو مقررات اصالحات ارض نیمجموعه قوان(. 1389) یامور اراض سازمان
 (.11/11/1400) خیتار در شده یابیباز ،یدولت یاراض

 .1381تا  1347 یها سال شهرمینس ییهوا ریکشور، تصاو یبردار نقشه سازمان

 اقتصاد امکانات و مسائل ها، یژگیو)شناخت  تختیپا میحر یساختار طرح(. 1396محمد ) ،یساالر

 جهان پارس. مشاور نقش نیشرکت مهندس ،(میحر در تیفعال و نیزم

 )در دست انتشار(.از شهرستان بهارستان  یخیتار یهایخواندن(. 1401) یاکمل، نق سالک

 تیریمد یاجتماع بعد یفیک لیتحل(. 1397) یمهد طالب، و نیحس ،یجاجرم یمانیا و شاپور ،یسلمانوند

 کرگن بخش در رودندهیزا یۀحاش یروستاها ۀمطالع: یارض اصالحات تا مشروطه از ،ییروستا متمرکز

 .81-54: 1 ۀشمار دوازدهم، سال ،رانیا یاجتماع مطالعات ۀمجل مبارکه، شهرستان یجنوب

 ( 26/3/1401شده در ) یابی(. باز1400) ران،یا یو معمار یشهرساز یعال یشورا
https://dotic.ir/news/11006 

 و اسالم یحقوق نظام در قرار و فضا تیمالک یمبان(. 1394) دیجمش ،ییرزایم و محمد ،یمازندران یصالح

 .122-101: 3 ۀشمار ،غرب و اسالم حقوق یقیتطب پژوهش ،غرب
 .دانیسازمان انتشارات جاو :تهران. مشروطه رهبران(. 1363) میابراه ،ییصفا

 یابی: ارزرانیدر ا یررسمیغ یها سکونتگاه ینی(. بازآفر1398) قیقاش ،یو نوروز ایپو ،ینیعالءالد

 ۀ)توسع یشهر-ییروستا یمحل ۀتوسع ،برداران سبزوار از منظر بهره ۀدر طرح نمون داتیتمه

 .118-79: 1 ۀشمار ازدهم،ی ۀدور ،(ییروستا

 ۀفصلنام ،یدارنیانقالب مشروطه بر تحول نظام زم ری(. تأث1394) سجاد ،یو کاظم محمدرضا علم،
 .106-93: 33 ۀشمار ،یخیتار یهاپژوهش

و اموال  هاطرح میحر یحقوق سیتأس تیماه(. 1394مسعود ) ،یو رحمان محمود ،یو زمان یهد ،یغفار

: 12 ۀشمار ،یمطالعات فقه و حقوق اسالم ،ها مجاور آن یالمنفعه در امالک خصوص عام یعموم

185-210. 
 در یاجتماع و یفکر تحوالت از یکوتاه گزارش ت،یمشروط تا هاگات از(. 1354) محمدرضا ،یفشاه

 .گوتنبرگ: تهران ،رانیا یفئودال ۀجامع

از منظر  یکاربر نییبه تع ی: نگاهیدر حصار کاربر تی(. مالک1391) نیحس ،مقدم یکاوه و ناصر ،یقباد

 .19: 9 ۀ، شمارنوزدهم ۀدور ،یحقوق اقتصاد ۀدانشنام ،فقه و حقوق

 مورد) یشهر تیبر جمع 1357-1341 یاصالحات ارض راتی( تأث1399) یمرتض ،یو نورائ میمر ،یچیقل

 .20-1: 4 ۀ، شماردوازدهم ۀدور ،یخیتار یهاپژوهش ،(المی: امطالعه
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 ۀترجم. یاقتصاد ۀتوسع و نفت ران،یا یخیتار یشناس جامعه در مقاله نه(. 1396) یمحمدعل ان،یکاتوز

 .مرکز: تهران. بیط رضایعل

کالندر  نینو ینینشهیحاش ۀدیو گسترش پد یریگشکل (.1392) اهللفیس ،یاللهفیسو  زهرا ،یکامران

جامعه مطالعات ،(تهران حصارک ۀمحل: یمورد ۀتاکنون )مطالع یاسالم انقالبتهران از  شهر

 .21-7، 20 ۀشمار ،یشناس
 .ققنوس انتشارات: تهران .خواه قتیحق یمهد ۀترجم. رانیا انقالب جینتا(. 1388) یکین ،یکد

 یمهد ۀترجم .1304-1175: رضاخان برآمدن و قاجار دوران رانیا(. 1387) یکین ،یکد

 .ققنوس انتشارات :تهران .خواه قتیحق

 .قلم نشر: تهران .یگواه میعبدالرح ۀترجم .رانیا انقالب یها شهیر(. 1367) یکین ،یکد

 ۀترجم. معاصر و کیکالس پردازانهینظر یهادگاهید: یاجتماع یهاینابرابر (.1394) یادواردج گرب،
 .معاصر نشر: تهران. اهپوشیس محمد و زاد یغرو احمدرضا

: 4 ۀشمار ،شهر اقتصاد کشور، در مسکن و یشهر نیزم یهااستیس یابیارز(. 1388) دیحم ،یماجد

88-98. 

 .یشهر ینیبازآفر مقررات و نیقوان یحیتنق مجموعه(. 1400) یجمهور استیر یحقوق معاونت

 و مصرف. عیتوز د،یتول یهاکارگاه یسرشمار(. 1381) رانیآمار ا مرکز

 (.1395، 1390، 1375، 1365، 1345، 1335) مسکن و نفوس یسرشمار ران،یا آمار مرکز

  17/1/1400شده در  یابیباز ،(1400) یقانون مدن ،یاسالم یمجلس شورا یهاپژوهش مرکز

https://rc.majlis.ir/fa 
شده در  یابی(. باز1400) یارض اصالحات به مربوط قانون ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز

12/11/1400 https://rc.majlis.ir/fa 

امالک و اموال موقوفه و  ۀقرارداد و اجار دیتجد یقانون ۀحیال ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز

. 29/3/1401در  یابیباز ،و مساجد یمذهب ۀاماکن متبرک نظار و امناء و انیمتول انتخاب دیتجد
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/98094 

اقساط  ریخسارت تأخ یراجع به بخشودگ یقانون ۀحیال ،یاسالم یمجلس شورا یهاپژوهش مرکز
 .https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/98516(. 29/3/1401در ) یابیباز ،آبان زدهیس یها خانه

 نیجهت اسکان فاقد یخال یها استفاده از خانه یقانون ۀحیال ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز
 https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/98475(. 29/3/1401در ) یابیباز ،مسکن

 ۀموقوف مزارع و دهات یواگذار و احسن به لیتبد ۀقانون اجاز ،یاسالم یشورا مجلس یهامرکز پژوهش 

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96573(. 23/2/1401در ) یابیباز نسق صاحب نیزارع به عام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96573
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در  یابیباز یمسکون یواحدها یبها اجاره لیتقل یقانون ۀحیال ،یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش 

(29/3/1401 .)https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/98334 

(. 5/5/1401در ) یابیباز، 1362 سال بودجه قانون 52 ۀماد ،یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش 
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90683 

 یده سامان دیسکونت، کل تی(. امن1391) محمد ،یاکبر و دالهی ،یصادق ابوالفضل، ،ینیمشک

شهر و گلستان( و  میشهر تهران )اسالمشهر، نس کالن ۀمورد مطالعه: حوز یررسمیغ یها سکونتگاه

 .222-211: 24 ۀشمار ،یطیمح یزیر و برنامه ایجغراف ،البرزکرج در استان 

 .یشهرساز و راه وزارت مسکن، جامع طرحتوسعه،  یهابرنامه و مسکن(. 1383مسعود ) ،یمعتمد

و  ینینش هیحاش یبر رو یاصالحات ارض ریتأث (.1395عباس ) ،یزهره و جعفر ،یصمصام م،یکر ،یمهر
 .بعثت انتشارات: تهران. 50و  40 ۀده یطلب شدن جنبش اصالح زهیکالیراد

 .شهر میجامع نس طرح(. 1390مشاور آبان ) نیمهندس ومشاور پارس بوم  نیمهندس

 یۀفرض و یاسالم یمبان: یشهر یهاطرح در یشخص یهانیزم از تیمالک سلب(. 1395) یقم ،ینار

 .86-69: 1 ۀشمار ،یاسالم یشهرساز و یمعمار فرهنگ. استثمار

: 6 ۀشمار ،اریقانون سابق، تیمالک و یکنون تصرف تعارض یحقوق یبررس(. 1397محمدرسول ) ،ینصرت

359-385. 

 نژاد،یتراب مهرادو  یمنوچهر عباس عمادزاده، یمصطف ۀو جامعه. ترجم اقتصاد(. 1395ماکس ) وبر،

 .سمت نشر: تهران

 ۀشمار ،پژوهان خیتار ۀنام ،(یناصر عصر) امدهایاموال، عوام و پ ۀمصادر(. 1384) یرجبعل مطلق، یوثوق

1 :183-215. 

  12/3/1401در  یابیباز قدس، یشهردار یتارنما

http://www.shahrdariqods.ir/faIR/DouranPortal/1/news/view/14145 
 http://www.nasimshahr.ir/fa-IR/DouranPortal  7/3/1399در  یابیباز شهر،مینس یشهردار یتارنما
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