
 

 

 ؛شهروندان شهری و روابط مدیریت در مردمان ناراضی تثبيت انگارۀ
 طرح ساماندهی تپة مرادآب کرج با تمرکز بر

  1پروین قاسمی
 شناسی دانشگاه تهران  دکتری انسان

 سمانه استکی اورنگی

 کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
 
 

 
 

 15/2/1399پذیرش  20/10/1397دریافت 

 چكيده

نه تنها دان نظرات شهرون. شودمنجر میتولید نارضایتی به در بیشتر مواقع  ،های شهریانجام پروژه

به ناسپاسی و قدرناشناسی  متهمگیرد بلکه، مدیریت شهری آنها را مورد توجه قرار نمی ناراضی

های مجریان طرحمردمی که قدردان  ،شودمی «ناراضی مردم انگارۀ»موجب تثبیت  ،روندشوند. این  می

به ، آباد کرجاسالم ۀمحل تحلیل روایت ساکنان روش با است در این نوشتار سعی شده ند!نیست شهری

 1400ارتفاع  باالتر ازها تا به امروز، خانه 1372. از سال پرداخته شود، «انگارۀ مردم ناراضی»بررسی 

. تملك شده است)محل استقرار مجریان طرح(  توسط دفتر ساماندهی تپۀ مرادآب، این تپه در متر

هویت تحلیل این ساکنان از  اند.یدهکوچی اط دیگربه نق ،یابی مجددبرای اسکان، هاساکنان این خانه

 . به مناطق دیگر قابل تأمل هست خودشان طرح ساماندهی و انتقالمتولیان، کیستی و چگونگی اجرای 

-جامعهنظریۀ در  ،پساتوسعهاالصل در حوزۀ مطالعاتی پرداز پرتغالی، نظریهسانتوسا زو سود بووینتوره

کلی و عام  های غالب،هایی با ویژگیفرهنگتكمعتقد است ، )پیداها(ها و موجودهاشناسی ناموجود

-را بر فرهنگ شانخود تفوق و برتری وجود دارد. آنها امر عام داری، دانش ومواردی مثل سرمایهدر 

و  نظریۀ سانتوس . با استفاده ازدنکنداری محلی و امر خاص محلی تحمیل میهای محلی، سرمایه

در سطوح متفاوت از  ناموجودهاسعی شده است  وردی خاص این پژوهشهای مطالعۀ متتحلیل روای

، قلمداد کردن مجریان به محله تعلق خاطر .یافت شود تغییر و دستکاری فضاهای زندگی شهروندان

مجریان  های حاکم بر روابطن قشربندیطبیعی جلوه داد ،صیگذاران بخش خصوطرح به مثابه سرمایه

  زند. دامن می «مردم همیشه ناراضیانگارۀ »است که به تثبیت ی از موارد ،و ساکنان محله

شناسی انسان، ناموجودهاشناسی انسان ،های شهریطرحناراضی، همیشه مردم  انگارۀ واژگان کليدی:

 ی، مدیریت شهری، شهروندان.نشینحاشیهموجودها، 

                                                           
   parvingh90@gmail.com پست الکترونیکی نویسندۀ رابط،  .1
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آورد که ملت در  غامیپ قاصدى ،از عمرش نمانده بود شتریسلطان مظفر دو ساعت ب»

 قی، السرکش تيرعام. داده ریحکم ت»گفت:  ریوز مملکت در انقالب است. میاند. دانست شوارع

هر چه عمر من و خاندان پدرسوخته من است نثار شما که ..... مرده باشد، بهتر! ست،ین اتیح

 !«ناسپاس تيرع نیتان بر سر ااهیو سا دیسال بر تخت بمان صد

 رح مسألهدمه و طمق

، عدم جلب نظر موافق شهروندان در کلیۀ های توسعۀ شهریطرح ترین نقاط ضعفاز مهمیکی 

 کارشناسی و هایهای انجام شده با گروهدر مصاحبه .مراحل اجرا از آغاز تا پایان اجراست

-همواره ناسپاسی مردمان مشمول طرح را یادآوری میها ها، اعضاء این گروهاین طرح اجرایی

 درکه دست  هایی استتکنوکرات گوهایوگفت مرکزی نقطۀ ،مردم ناسپاس و ناراضی .کنند

وزیر  ای از زباننمونه. تأئید، ندارندتشویق و نظراتی به جز انتظار شنیدن نقطهکاری داشتند و 

 . اشاره شد سرکش و رعیت ناسپاس در خصوص، مظفرالدین شاه قاجار دربار

مدیران  وع از مواجهۀ شهروندان در مدیریت شهری قابل تأمل هست.اشکال مدرن بیان این ن

 شودموجب میاین تضارب منافع نفع هستند، به طریقی در شهر ذی هر یك، شهروندانشهری و 

در  .تر جلوه کندبرتر و مهمبر دیگری  گروه صاحب پایگاه برتر در نظام اجتماعیتا اولویت 

-حکم، های مختلف در ادبیاتبه شیوه گیرد کهشکل می «ضینارا همیشه مردمانانگارۀ  »نتیجه 

ه انظرگدر  مردمان ناراضی،به این  «انگاره»اطالق  بازتاب یافته است.ریت شهری مدی و رانی

گونه در زندگی در طول تاریخ تکرار شده است و امروزه این ناسپاسدر قالب رعیت یرانیا

در ارتباط با این انگاره به مطالعۀ موردی پژوهش، طی این د. کنمی نقشایفاء شهر روزمره در 

  پرداخته شده است.«طرح ساماندهی تپۀ مرادآب کرج »نام ای به توسعهطرح 

 ، از1است شده در شمال شرقی شهر کرج واقع هکتار156 مساحت با که آب کرجمراد تپۀ

ال به شهرک عظیمیه شم چالوس و از جنوب غربی به خیابان به برغان و از -تهران دۀاشرق به ج

از شرق، جنوب، و  قی تپه به فضای سبز اختصاص دارد.محدود است. بخشی از دامنه شمال شر

                                                           
که سکونت در شده است. نام زورآباد از زمانیتپۀ مرادآب نامی است که پیش از مسکونی شدن به آن اطالق می 1

ر بآباد هم بعد از انقالب و توسط مردم و امام جمعۀ شهر ها افتاده است و نام اسالمتپه آغاز شده است بر سر زبان
  ام.آباد استفاده کردهمرادآب و اسالمبیشتر از نام تپۀ  من در این تحقیق و شده استروی تپه گذاشته 
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جواری آن با تپه در شمال کرج و هموجود سازد. ها مجزا میغرب نهری تپه را از سایر بخش

موقعیت خاص و های ملی ساخته شده در زمان رضاخان )خیابان چالوس( یکی از دسترسی

از سوی وزارت منابع طبیعی به عنوان اراضی  1347ل در سا آبمهمی به تپه داده است. تپۀ مراد

دیگر  متر ارتفاع دارد. دو قلۀ 1480ن آنملی اعالم شد. این تپه دارای سه قله است که بلندتری

 . متر ارتفاع دارند 1450متر تا  1380بین 

 

گونه امکانات و خدماتی در تپه وجود نداشت. تالش هیچاه گیری این سکونتگاوایل شکل

گی را برای ساکنان رو زندو نبود مسیرهای ماشین تپهامکانات با توجه به شیب تند مین أبرای ت

وجود با خود را روی زمینی بدون امکانات زندگی و  . مهاجران زندگیبسیار دشوار کرده بود

 ، به صورت پنهانی و بدون مجوز، آغازت و سازبا ساخهای شدید نیروی انتظامی مخالفت

های سال رشد سکونت در 1تصویر ) های تپه مسکونی شد.سمتق ۀطی مدت کمی هم .کردند

های ساخت و ساز خانهاوج  ،حسن از فروشندگان زمین در تپه(. دهدنشان می را 1396تا  1349

ها این زمین و ساز در ز ساختا 1باشیانارتشبد مینداند. می 47-46 هایبین سالرا  تپه

باشیان قرار دارد، در الکیت مینها تحت ماین شایعه وجود داشت که زمین کرد.جلوگیری می

                                                           
 از مسئوالن سطوح باال در دورۀ پهلوی و همسر شمس پهلوی 1

 1396و  1349هوایی مرادآب در دو سال  عكس .1یر تصو
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عباس سی و پنج سال دارد و بنا به شد. به شدت روی ساخت و ساز تپه نظارت می نتیجه

شده بود و اگر پلیس گچ و آجر به تپه قاچاق  بردن سیمان،»گوید:  هایش از بزرگترها میشنیده

 .«زندان و جریمه داشت دید، دستگیری، می

 64تا سال  مسکونی از سوی مدیریت شهر، منطقۀعدم پذیرش تپه به مثابۀ محله و به دلیل 

که در اختیار  های اطراف تپهچشمه از رسانی انجام نشده بود. ساکنانهای محله آببه خانه

با تالش  ،کننده شدقتی که وضعیت بهداشت در تپه نگرانتنها و کردند.آب شرب تهیه میداشتند 

به دلیل فشار زیاد  کهت پراکنده در سطح تپه گذاشته شد، ربهداشت شیرهای آبی به صوۀ ادار

ساکنان قدیمی با ذکر فشاری به عنوان  شد. هنوگفته می« فشاری»آب، در زبان محلی به آنها 

ی اقدام طی، ساکنان تپه، 1355سال  کنند.یگذاری مرا نشانه شانآدرس، محل مورد نظر

اقداماتی از . کشیدندانشعابی  به سمت محله ی،اصلی آب شهر لولۀاز شاه ،و محلی خودجوش

 گاز شهری و تلفن نیز برق، مثل سایر امکانات و خدمات شهری  این دست برای دستیابی به

صیف میدان در ادامه، به در خصوص کیفیت و استانداردهای زندگی در قسمت تو انجام شد.

های مدیریت شهری در این محله ادامه هایی از مداخلهتفصیل اشاره شده است. اینجا به گزیده

و شهرداری وقت در  کشور وزارت توسط تپۀ مرادآب ساماندهی برای تفضیلی طرح خواهم داد.

 1357سال در وقت  وزارت مسکن و شهرسازیتوسط  سازی تپۀ مرادآب طرح به و 1355سال 

بنا شد اراضی شهرداری  2/7/1358 مصوبۀ شورای انقالب ند. بنا بهارائه شد که عملیاتی نشد

 سال تا کرج شهرداری ممیزی آمار اراضی واگذار شود. 1کرج در تپۀ مرادآب به صاحبان اعیانی

 کردند اقدام رسمی سند تهیۀ برای مسکونی درصد واحدهای 3/3تنها دهد که نشان می ،1366

و به تصویب  هتهی ،طرح توسعه و عمران )جامع( 1368در سال  (.1387)مهندسان مشاور باوند، 

 ه استشدشاره ابه ضرورت تهیۀ طرح بهسازی تپه  طرح در بخش پیشنهادی تنها ، کهرسید

وقت، آقای  جمهوررئیس بازدیدپس از  1369(. در سال 132:1372)بنیاد مسکن انقالب اسالمی،

برابر مساحت تپه، زمین  ششگیری شد. تصمیم ساکنانانتقال  در مورد ،از تپه نیهاشمی رفسنجا

)به نقل از معتمدان محلی  گرفتدر اختیار مسئولین کرج قرار جایی ساکنان جابه برایشهری 

                                                           
سازندگان خانه بر روی این تپه تنها مالك ساخت خانه بودند و برروی زمین حق مالکیتی نداشتند و دولت مالك   1

پذیر زمین بود، به موجب این مصوبه،  فروش عرصه یا زمین آنها در برابر اعطای سند مالکیت برای ساکنان امکان
 شده بود.
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جایی ساکنان مورد اعتراض تخریب و جابهاحتمالی تملك،  نتایجهمان موقع هم آباد(. اسالم

انتقال کامل جامعۀ ناتوان به لحاظ مادی به حاشیۀ شهر آن را به تباهی »، بود کارشناسان اجتماعی

با وجود هشدارهای کارشناسان،  (.142: 1372 ،مطالعات بنیاد مسکن) «فرهنگی خواهد کشاند

طرح ساماندهی توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تشکیل دفتر  1372و  1371های  سال

 مۀ طرح بنیاد مسکن انقالب اسالمی، مقدمۀ اساسنادر از به کار کرد. آغ 1ساماندهی و هیئت امناء

زدایی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار ملت و برآوردن نیازهای اقتصادی بهداشتی، محرومیت

 ت اهداف خاص به قرار زیر بود:در قسممادۀ یك اساسنامه  .بیان شده بود آموزشی و پرورشی

مرادآب که واحد یا واحدهای ساختمانی آنان در معرض  ۀالف. انتقال آن عده از سکن

ناپذیر عوامل طبیعی از قبیل رانش خاک و زلزله و نظائر آن قرار دارد، اجتناب خطرات جدی و

های زیربنایی و خدمات قرار واحدهایی که در طرح توسعه و تعریض معابر و یا دیگر طرح

 تخلیه به شرح فوق.و بهسازی مناطق مورد های مناسب دیگر و نیز عمرانگرفته است به محل

لیکن  ،گرددب. اعمال نظارت و اقدام عملی نسبت به واحدهایی که مشمول بند الف نمی

ها با اصول فنی و یا بهداشتی و به طور کلی ضوابط شهرسازی مغایر تشخیص داده وجود آن

 باشد.شوند. این تشخیص منوط به نظر هیئت امناء میمی

 شود که شامل:تحقق اهداف فوق، در طرح، پیشنهاداتی ذکر میبه منظور 

های واحدهای مسکونی، تجاری و.. در سطح تپه به ویژه در محدوده ۀکلی ممیزی کامل .1

 ،شودشناسنامه برای آنها انجام می تخریب و تهیۀ

 نظور تفکیك کامل مالك و مستاجر،تهیۀ شناسنامۀ واحدهای مسکونی به م .2

  ریزی مشخص )حداکثر سه سال(،براساس برنامه تدوین طرح انتقال .3

  ،های آماریهای طرح پیشنهادی به صورت بلوکهای بحرانی مطابق اولویتتخریب بخش .4

انتقال اهالی و تحویل واحدهای مسکونی نیمه ساخته )در حد سفت کاری( به جای تحویل  .5

  ،وام یا زمین

 بندی حداکثر سه سال سازی و نوسازی تپه با زمانتهیه و اجرای طرح به .6

                                                           
 ،یاسالم یمردم کرج در مجلس شورا ندۀیدر کرج، نما هیفق یول ندۀیامام جمعه و نما ترکیب هیأت امناء: - 1

 ،یدادستان انقالب اسالم ،یمسکن و شهرساز ریوز اریاالختتام ندۀینما ،یجمهور استیر یمعاونت اجرائ ندۀینما
 محل با انتخاب فرماندار متدشهردار کرج، فرماندار کرج و مع ،یدادگستر ندۀیکرج و نما یدادستان عموم
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 مدت. ریزی کوتاهبینی خدمات رفاه عمومی و فرهنگی در سطح تپه در برنامهپیش .7

 ترغیب و تشویق اهالی به ترک تپه با دادن امتیازات مناسب و ممکن.  .8

 ایجاد حس همکاری و همیاری ساکنان در جهت تحقق اهداف طرح از طریق تبلیغات مناسب.  .9

های آزاد شده در فضای تپه )بنیاد برداری بهینه از زمینر بهرهتهیۀ طرح مناسب به منظو .10

 (. 145: 1372مسکن انقالب اسالمی،

 رویکرد بازسازی که شامل سه مرحلۀ تخریب، انتخاب با (،1372) ساماندهی طرحاساسنامۀ 

 بخشی انتقال و بافت تربحرانی هایبخش تخریب ضمن تا کندتالش می پاکسازی و بازسازی است،

ها به ماحصل همگی این طرحدهد.  قرار کار در دستور راهای یدگر محله بخش  یبهساز اهالی، از

 و گیریتصمیم )در دخیل افراد هایایده و نظریاتقلم مشاوران این طرح چندان خوشایند نیست، 

آنان از طرح  انتظار دهد؛می نشان اخیر هایدر. سال مرادآبتپۀ  بافت با ارتباط سازی( درتصمیم نه

 الگویابی دنبال به آنان عبارتی به است. موجود آن کالبد تغییر کنار در« بافت عملکرد و کاربری تغییر»

 صورت،وجود این در تازه. فضاهایی در های تازهفعالیت خلق یعنی هستند؛ (Remodeling)مجدد 

 (.6:1383)مهندسان مشاور باوند، است ضروری کامالً مجموعه برای ساختاری طرح

 
 هكتاری در قسمت داخلی محله به رنگ آبی 72تعيين محدودۀ پارک  -1نقشه 

 .1383مأخذ: مهندسان مشاورر باوند 
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 هایهکتاری در محل خانه 72انداز این تپه ایجاد پارک الگویابی مجدد و در چشم در

 (.2و  1های شده در دستور کار قرار گرفته شده است )نك. نقشۀ شمارهتملك

این نوشتار درصدد  ، مبنای اقدام مدیریت شهری است.این طرح تا کنون با اندک تغییراتی

از منظر مدیریت شهری و مفاهیم غالب در  این تپه، مردمان ناسپاسبه بررسی رویکرد است 

ه موجب اجرای طرح ب. بپردازدساماندهی تپه با نام نه گرانگرش آنان به این طرح مداخله

لك شده و هزار خانه تم 4زدایی نزدیك به رادآب با هدف محرومیتساماندهی تپۀ م

 اند. از محله رفته هاهای ساکن این خانه خانواده

 های متوالیآباد در سالای از تغييرات جمعيتی اسالمنمونه-1جدول

 

1365 1375 1380 1385 

 جمعیت
بعد 

 خانوار
 جمعیت

بعد 

 خانوار
 جمعیت

بعد 

 خانوار
 معیتج

بعد 

 خانوار

  1379000 5.9 1070543 4.9 933629 5.3 611598 کرج

 4.06 44128 5.4 72826 4.8 81698 5.2 72847 اسالم آباد

درصد از 

 کل کرج
11.9 - 8.8 - 6.8 - 3.2 - 

 ماخذ: گزارش مهندسان مشاور باوند

به گزارش مطالعات بنیاد مسکن  70هزار سکنه داشت. در سال  56حدود  1359تپه در سال 

هزار نفر  120به عیت محله جم 79و در سال  رسد.هزار نفر می 67 انقالب اسالمی جمعیت تپه به

رود. به طوری که در های شهری جمعیت رو به کاهش میرسید. به مرور زمان و با انجام طرح

بخشی از این آمار و  ، یكدر جدول شمارۀ  رسد.تن می 128هزار و  44جمعیت به  1385سال 

لك خانه و ها بوده است بعدها آمار تماطالعات آمده است. بیشترین تغییرات جمعیتی در این سال

ه در ساخت و ساز کهمچنین های محله از تپه به دالیلی رکود خرید و فروش زمین و خروج آدم

خانه تملك  24تنها  95یافته است؛ در سال کاهش ،دادالشعاع قرار میواقع منابع مالی طرح را تحت

دۀ مخانه اندک است. ع 168یك هزار و به تعداد  1382شده است که نسبت به تملك سال 

به حواشی شهر کوچ و حرکت خودشان اند از جایی شدهساکنان تپه که مجبور به جابهگروهی از 
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در این طرح که  ،مدعی هستندطرح، مدیران  ها،مصاحبه که درحالی در د.اناز طرح ناراضی بوده

 اند. جایی راضی بودهمنافع مردم دیده شده است و آنها از این جابه

 قيق تح ها و اهدافپرسش

و میدان  1سانتوس زاسودُ بووینتوره ۀنظری و «مردمان ناراضی انگارۀ»با توجه به مفهوم  اینجا

  :خواهیم پرداختها پرسش به اینمطالعۀ این پژوهش 

در فضای  یهای مدیریت شهرشهری، مداخله نفعیذهای یکی از گروهبه عنوان  شهروندان -

 ؟ کنندمی  چگونه ترسیم را  زندگی خودشان

 ؟از منظر شهروندان چه کسانی هستند، های مداخله در فضاهای زندگی ساکنان شهرمجریان طرح -

های مدیریت شهری قرار ی که فضاهای زندگی آنها در معرض مداخلهشهروندان واکنش -

  ؟کدامند ،هاآن طرحمجریان  بهگیرد  می

محیط زندگی در  اخلهمد هایو برنامه ، مجریانبا کدام سازوکار مدیریت شهری چگونه و -

  ؟کنندشهروندان را با آنها در میان گذاشته و معرفی می

در محیط زندگی خودشان را چگونه شهروندان مداخلۀ مدیریت شهری و در پایان اینکه  -

 ؟کنندارزیابی می

بر دو وجه استوار است؛ شهر به مثابۀ محل زیست و شهر به مثابۀ  هاشهر در این پرسش

هدف اصلی جه، فهم ارتباط میان این دو و. برای مدیریت شهری تغییر ش و ظرفیتارزبا کاالیی 

رود. در امتداد این هدف اصلی، توجه به مبانی حقوق شهروندی و این پژوهش به شمار می

، بر مبنای به 3در معنا و برداشت فردیناند تونیس 2جامعۀ مدنی قرار دارد. جامعه یا گزلشافت

  شود. روندی و تقویت جامعۀ مدنی ساخته و پرداخته میشناختن حقوق شهرسمیت

 ها روش گردآوری و تحليل داده
پنجاه خانوار از با برای گردآوری اطالعات، . شده است انجام این پژوهش با رویکرد کیفی

 به این طرح هایشان راو خانهمول طرح ساماندهی تپۀ مرادآب شده بودند که مش هاییخانواده

                                                           
1 Boaventura de Sousa Santos 

2 Gesellschaft 

3 Ferdinand Tönnies 



  
 
 
 
 
 

 399    شهروندان؛ ...انگارة مردمان ناراضی در روابط مدیریت شهری و تثبیت 

 

 

برای تحلیل اطالعات به دست آمده  شد. انجام اینیمه ساختار یافته هایمصاحبه ،نداگذار کردو

استفاده شدکه در آن اصل بر موضوع روایت و آنچه  2(2015)1رایزمن موضوعی از تحلیل روایت

هایی که در ادامه و تحت مقوله ها کدگذاری شدهروایت. از این رهگذر، شود هست.گفته می

. تعداد اندشدهو تفسیر تحلیل  های نظریبندی شده و با در نظر گرفتن دانستهدسته ام،آورده

 حول اتفاق مهم های مصاحبهپرسش ای اشباع نظری تعیین شده است.شوندگان بر مبنمصاحبه

. این اتفاق و تجربه کرده بودند بود که ساکنان تپه در زندگیبه دفتر ساماندهی  فروش خانه

از فروش و نگرش ساکنان به این مداخله از باال در فضای اتفاقات بعد وقایع قبل از آن و 

 روایت بود. موضوعی هدف اصلی این تحلیل زندگی آنها 

 نظریات مورد استفاده در تحقيق

بر نظریات  این پژوهشاصلی تمرکز گیرد. این پژوهش در حوزۀ مطالعات پساتوسعه قرار می

 به او در آثارش است. در کشور پرتغال 3مبرایاقتصاد دانشگاه کو استاد ،سانتوس سوزاوینتوره دُبُ

پساتوسعه خود را متفکر وی  .استپرداخته  ،سمیبرالینئول داریهیشدن وگسترش سرماینقد جهان

کشورهای جنوب اروپا را در  ،ال استرتغپ کشور اهلخواند و بنا به اینکه پسااستعماری میو 

های ن شیوهبه تبیی و نامیده و شبه پیرامونی تحت استعماری کشورها ،رابطه با شمال اروپا

نظریات او در مقاالت و کارهای  (.2016،)نك. سانتوسپردازد می استعمار کشورهای جنوب

5آنا آگوستینو و 4گراهام-تحقیقی جی.کی.گیبسون
( 2016) 6و آرتورو اسکوبار (1395،)ضیایی 

ضمن اینکه او را در زمرۀ  اش از سانتوسر مقالهآگوستینو د قرار گرفته است. مورد استفاده

کند خاطرنشان های فهم جامعه و اقتصاد میمتفکران پساتوسعه که به دنبال گشودن امکان

بهتر قابل  از سانتوس 1هاموجود و  7هاشناسی ناموجودجامعهاین بحث در چارچوب »: کند می

                                                           
1 Riessman. C. 

 لیبر موضوع، تحل یمبتن تیروا لیشده است: تحل لیتشک نوع تحلیل از چهار تیروا لیحلت زمن،یاز منظر را 2
 یبر چگونگ شتریب یساختار تیروا لی. در تحلییاجرا تیروا لیو تحل ییگفتگو تیروا لیتحل ،یساختار تیروا

 وهیش زین ییجراا لیگفتگو و در تحل وۀیش ابدی¬یم تیآنچه که اهم ییگفتگو لیمهم است. در تحل تیروا انیب
  . شود یمهم م تیروا یاجرا

3 University of Coimbra 

4 J.K.Gibson-Graham  
5 Ana Agostino 

6 Arturo Escobar 

7 - Sociology of Absence 
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ف آن تبیین این نکته است که رویکردی است که هد 2هاشناسی غایبدرک است. جامعه

در  (.358:1395اگوستینو، «)توصیف وجودها، عامدانه به عنوان ناموجود معرفی شده است

 به جای های توسعه،، برخاسته از عقالنیت در گفتمان3فرهنگتك  پنج ،هاناموجود شناسیِجامعه

 : اندشده معرفی که همان اشکال بی ارزش در نظام غربی هستند،  4ناموجود اشکال 

 ناموجودبه عنوان تنها معیار کیفیت را در برابر  مدرن و دانش غربی علم ،فرهنگ دانشتك -

 کند. جهل یا عدم فرهنگ برساخت می شکلیدانش بومی به عنوان 

 های دوری را به نامها و زمانگشناسی تنوع فرهنبوم که ناموجود فرهنگ زمان خطیتك -

 .کندپیشامدرن شناسایی میتوسعه نیافته و  ،عقب مانده

داری در تولید این در آن نقش سرمایه که هامراتبی فرهنگطبیعی انگاشتن سلسلهفرهنگ تك -

می بو ۀبرابری و تفاوت که در اندیش ناموجود ،از این رهگذر شود.سلسله مراتب انکار می

 .است ساخته شدهبه شکل انقیاد و حقارت کند، میبا امکان درک متقابل همراهی 

جایگزینی که ناموجود امر خاص و محلی را به نام  سازیفرهنگ امر عام و جهانیتك -

 .نامناسب که باید از بین برود معرفی کرده است

ارج رشد از طریق نیروهای بازار  به که داریو کارایی سرمایه تولید فرهنگتك و در آخر -

دارانه معرفی و غیرسرمایه ، عقیممولدعنوان اقتصاد نااقتصاد محلی را به  ناموجودنهد و می

  (Santos ,239:2004-238) . کندمی

نادان، عقب مانده، پست، »کند: بیان می هابرای تولید این ناموجودرا سانتوس پنج دلیل 

غربی است. یر ( بودن جامعۀ غ52:2012)سانتوس، «حاصل یا عقیممحلی یا خاص و در آخر بی

  :نویسدها سانتوس میفرهنگدالیل در تولید تك ثیر ایندر خصوص چگونگی تأ

جود تولید نامو اَآن روش قویگیرد. تك فرهنگ دانش و تعصب دانش نشأت می، از نادانی

شناسانه به به تك معیار حقیقت و کیفیت زیبایی 5است و چرخش علم مدرن و فرهنگ باال

گردد که زمان یك مسیر این تك فرهنگ بازمی گیرد. قسمت دوم بهصورت محترمانه را دربرمی

                                                                                                                                           
1   Sociology of Emergence 

 ورده شده است. آعینا از ترجمۀ مقاله مفهوم غایب اینجا   2

3 The monoculture 

4   Non-existence 

5   High culture 
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شود و شود. از  انقالب، مدرنیزاسیون، توسعه شروع میو جهت دارد و آن از پیشرفت شروع می

. دلیل بعدی این زمان خطی است جاماندن از ماندگی ماحصلشود. عقبسازی ختم میجهانیبه 

داللت دارد و توزیع جمعیت  ،هاتفاوتسازی طبیعی فرهنگِاجتماعی مبتنی بر تكبه قشربندی 

هند مبتنی است. قشربندی جنسی و بر حسب مقوالتی که سلسله مراتب را طبیعی نشان می

قشربندی  البته بیشتر تند. این در حالی است که هر دو ونژادی از مظاهر برجستۀ این منطق هس

عام و جهانی را تولید  هم تك فرهنگ بودگی محلی یا خاصداری است. ، ماحصل سرمایهنژادی

جود پنجم را شکل معیار تام و تمام مستدل که نامو عقیم ماندنتولید و نه  کند که در آن بیشترمی

 (.55-53)همان یابدسامان می ،دهدمی

نوع از  نای. گذاردمیا شناسی ناموجودهها را در مقابل جامعهشناسی موجودامعهجسانتوس، 

برگرفته از زمان  ۀهای آیندبه دنبال خالء و درک آیندۀ ممکن، با هدف شناخت شناسیجامعه

گرایانه و واقعی در های عینی و متنوع، آرمانکند و به دنبال جایگزینی امکاننقد وارد می ،خطی

برای فهم های مراقبت هستند. یك زمان، و برساخته شده در زمان حال توسط معانی فعالیت

، به عنوان یك 2«نه هنوز»و اصطالح  1آراء فلسفی ارنست بلوخبه  او ،آیندۀ ممکن بهتر است

  رجوع کنیم: های او به نقل از سانتوسدر اندیشهامکان بدون جهت، 

تحت  4«همه یا هیچ»هایی مثل ، به وسیلۀ واژه3هافۀ غربی، مفهوم موجودها یا پیدادر فلس

جایگزین مناسبی برای « هنوزنه ». مفهوم و به حاشیه رانده شده است انقیاد قرار گرفته است

در فلسفه غرب مفهوم  که بسیار غیرقطعی است، 5هیچ هست. چیز ممکن همه یا مفهوم مطلق

هنوز »و  6«نه»ای است. برای جایگزینی مفهوم همه یا هیچ، ارنست بلوخ، دو مفهوم طرد شده

تکمیل آن کمبود است. خواست  دیگر از فقدان چیز و بیانی« نه»کند. مفهوم را معرفی می 7«نه

به  «بله»دادن پاسخ مثبت در واقع  ،به چیزی «نه»گفتن متمایز است.  8«هیچ چیز»بنابراین از 

و جنبشی که در  صرف تمایلبۀ آنچه به مثا بیانگر« هنوز نه»دهد. چیزهای متفاوت معنی می

                                                           
1  Ernest Bloukh 

2 Not yet 

 کند. را مطرح می non-existenceو   emergenencesدر مورد این واژه سانتوس دو مفهوم انگلیسی  3
4  All or Nothing 

5 The possible 

6  Not or No 

7  Not yet 

8  Nothing 
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تعیین شده  از پیش ییا تعین کنندگی خودش وجود دارد، هست. آن قطعیتهای آشکارفرایند

از پیش تعیین  الء وجود دارد و نه امکان عینی و ظرفیتی است که نه در خ ،به نسبتاما  ،نیست

هنوز » ، است.، شکلی از آگاهیبینیآگاهی پیشو به عبارتی « هنوز نه»شده است. به لحاظ ذهنی 

 ،امکان  ست.)آمادگی( ا2امکاناز سوی دیگر و  )پتانسیل(1ظرفیت از سوئی، از منظر عینی« نه

شود. ناشی می ،مشاهده و قطعی نیستقابل  قابل لمس، که زیستهدارد که از لحظۀ  مبهمی وجه

 از فاجعه! این حالت عدم قطعیت، بخشی فاضله باشد یا جهنم و امکانی ۀآن ممکن هست مدین

 (.55)همان: ر یا هر تغییری را به دنبال دارداز شانس، خط

پرسش این است که چگونه جبر و قطعیت به جای روابط بالقوه »شناسی موجودها، در جامعه

گران به منظور شناسایی ها و کنشفعالیت ،التزام عملی و نمادین دانشو وجودی نشانده شود. 

 .(1395-256گراهام،) «حداکثر رساندن احتمال امید است خله برای بهاهای آینده و مدگرایش

نوازی، احترام به مسیرهای مستقل، کاهش ثروت همانم، 3تآگوستینو مفاهیمی مثل توجه یا التفا

 (.1395اگوستینو،کدام از این موارد نك. برای هر ) کندمعرفی میشناسی موجودها جامعه در را

با ریشه داشتن در واقعیت و باور به امکان یك پاسخ سیاسی عینی، در وادی »این نوع از نگاه، 

و آن مستلزم  ای است، در حال ساخت اندیشۀ پساتوسعهبدون طرح و نقشه از پیش تعیین شده

 (.256،1395)گراهام،  «های بهتر استوجوی راهپیگیری جدی مسیرهای متنوع توسعه و جست

 ب کرج آطرح ساماندهی تپة مراد ها درناموجود

ردم اقتصادی و سیاسی میان م-سوزا سانتوس، تعامالت اجتماعیدُدیدگاه  در این قسمت از منظر

شناسی موجود و و آن دسته از مدیران شهری که صاحب صدا هستند در چارچوب جامعه

ساماندهی تپۀ مرادآب کرج ناموجود قابل بررسی است، در این مورد نیاز است بنا به طرح 

 4های ناموجودفرهنگکه در باال به نام تك  بنا به آنچه معرفی شوند.ا ها و موجودهناموجود

پرداخته  فرهنگدر قالب چهار تك در تپه هاونگی کم و کیف آنچگ بررسیبه  آورده شده است

 داری درسرمایه در برابر دانش محلی یا بومی؛ تك فرهنگ تك فرهنگ دانش فنی: خواهد شد

                                                           
1 Capacity  

2 Possibility  

3  Attentiveness 

4 Non-existence 
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مراتبی لهامر عام در برابر امر محلی و در پایان تك فرهنگ سلس برابر سرمایۀ محلی؛ تك فرهنگ

 .در برابر روابط انسانی

  در برابر دانش محلی  فنی تک فرهنگ دانش

  هویت متوليان

 و چرایی چگونگی، 1مجریان طرح در آثار به جا مانده از توصیف محل زندگی ساکنان تپه

 محققان، کارشناسان، دانش عام. کندرا معنادار میدر فضای زندگی اهالی تپه های ایشان مداخله

تا این نگرش وارونه  اینجا سعی دارم. استصدای غالب ، کمساالری حاو دیوان صاحبان فن

امتداد این مهم، به زبان در . شود و اهالی تپه به کیستی مجریان و چگونگی عملکرد آنان بنگرند

زیر نظر کدام نهاد یا  تر آنهاها چه کسانی هستند؟ در پرسشی دقیقساده پرسیده شد: ساماندهی

بودن نامبهمدر دو سر طیف  ها به این پرسش معنادار بود وپاسخ ؟سازمانی مشغول به کار است

. جای  گرفته شده بودجایگاه نهادی دفتر ساماندهی تا ارتباط آن با دولت و بخش خصوصی 

 درتن از مصاحبه شوندگان  5 .، با نظر موثق، طرح را دولتی دانستهارسانتنها یکی از اطالع

نقاط پیشاهنگی از های خاکی محلۀ که امروز ساکن زمینعباس  . تردید داشتند بودن طرحدولتی

 خبر ندارمساماندهی »گوید: می آمیخته به لهجۀ آذریکرج است با زبان فارسی  پیرامونی شهر
. گفتند زیر نظر دولت هستها هم میهست. بعضی ، شخصیها گفته بودندهستند. بعضی کی

                                                           
معابر و تردد خطرناک در  یناهموار ،یربهداشتیغ كیمعابر بار راستاندارد،یاماکن ز ،یشهردرون یروستاها  1

در  رهیسه شبانه روز در هفته و ذخ یبه صورت دو ال یکشآب لوله ن،یزمستان، فاضالب روباز از باال به سمت پائ

آبکش نبودن  لیها به دلنم و رطوبت خانه نامطلوب، راتیها  و تأثت باال، کوچك بودن خانهر ارتفاعاانبارها دآب

 یها خانه ییروستا یزندگ ل،یانبارکردن وسا لیبه دل مایس یناهنجار ،یرانیاز تپه و احتمال خطر و یادیبخش ز

 ...ییکامالً روستا

وجود  لیو کاهش تضاد به دل یوجود وحدت سراسر بودن،یتیوالو هم یهمزبان لیباال به دل یاجتماع یهمبستگ

 اشتراک در مشکالت خاصه در مسکن، 

و  دئویو ۀوجود اجار لیبه دل یتظاهر کردن به فرهنگ شهر ،ییزابیآس دیگذراندن اوقات فراغت و تشد بطالت به

 ....لیتپه و رغبت اندک جوانان به تحص تیاکثر یسوادیمتعدد، ب شیآرا یهاوجود سالن

آنان  انیدر م ندهیبودن آدر جوانان، مبهم یاجتماع ریوجود احساس تحق ،یتپه هم مملو از افسردگ یروان یفضا

 (.77 -79: 1372 ،یمسکن انقالب اسالم ادیشده است )بن فیتوص
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ساکنان سابق تپه و ساکن فعلی سراسیاب  مریم ازدر جای دیگری  «؟!دشخصی باشن دشمگه می

مال شخصی که نبود. من فکر  !این قدر تشکیالت در دفتر بود» گوید کهمیزبانی کرج با زبان بی
ساله در خط چهار ساکن است او هم ابهام خود از  47ناصر  ،ساله( 25)مریم  «!دولت بود کنممی

 . ولییا شخصی هست م نیست که دولتمعلو»کند: شخصی بودن ساماندهی بیان میدولتی یا 
« هر کی هست مردم را بیچاره کرده .بدون بودجۀ دولت، قدرت خریده آن همه خانه را نداشتند

ها ساماندهی»داند: مؤثر میها نیز، سپاه را در خرید خانه رسان دیگریاطالع ،ساله( 47ناصر، )
سازی کردند در شهرک ن که شهرکپول دولت را خوردند برای ای ها هستند. یك مرتبهسپاهی

-هم این ای از ساکنان(. و از زبان عدهساله 37حسن، « )آنها را عوض کردند برای همین اندیشه،

 ،د. به روایت یکی از ساکنانشوبرای بخش خصوصی خریداری میها که خانه ترسیم شد طور

های کرج داری از زمینها خانم انصاری نامی است که مقدار پشت این خرید و فروشسرمایه

اش اشاره کرد: رسانان تحقیق در مصاحبهراضیه از دیگر اطالع. تحت مالکیت او قرار دارد

خریدند..... من ها را میآمدند این خانهکردند و میها در فالن جاها زمین را خورد میخرپول»
شت به او چه ربطی . اگر ارزش نداندکنم که حتما این تیکه ارزش داشت از من گرفتفکر می

از ، روایت محمد «حتماً ارزش داشت که از دست من درآورد !م. نهموندداشت که من سر پله 

میگن »اند هم حائز اهمیت است: است که محله را خریده هاییدکتر و مهندس ،بخش خصوصی

از  (. تصورساله 38)محمد  «دونیمما هم نمی ؟!دونی دکتر و مهندس خریده است. تو االن می

ا به دنبال خرید محله و تبدیل آنهچرخید که داران میاز سرمایه تعدادیبخش خصوصی حول 

 «دار باهم تصمیم گرفتند که طرح را اجرا کنندتعدادی سرمایه» آن به محلۀ اعیانی هستند.

-از زمرۀ نسلمرتضی که  .های طرح و ساکن فعلی حصارک(شدهکنخانهساله از  58 ،حمید)

دو نگرش به بخش خصوصی و دولت در زمینۀ سرمایه  که در تپه متولد شده است هایی بوده

دارد. دولت به منبع ناتمام و الیزال پول وصل است و تمام شدن پول تنها برای بخش خصوصی 

است که بزرگی و قدرت دولتی را ندارد و متکی به چند تن از صاحبان سرمایه است.  نقل قول 

ها را دار جمع شدند و زمیناین دفتر چندتا سرمایهدر »ن تمایز را بیان کند: تواند ایاز او بهتر می
گفتن پول تموم شده این شه پول دولت تمام بشه، اینا به ما دائم میخرند. وگرنه مگه میمی

رضا هم فکر می کند بخش خصوصی و نه  دولتی درگیر و دار «. معلومه که مال دولت نیست

 آورند یکی پول می تا از پولدارها 100، تا 50ساماندهی  »اهالی هست: های خرید وفروش خانه
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برای  خردمی تومان 400 .... ساماندهی از من متری2000 دیگرید. خواهمتر زمین می 500

تمام شده، این پول را چه  . دیروز گفتند که پولنویسدمی تومان 900مان یاتو 800دار سرمایه
اش را به این شخصیت خیالی در ذهنش واگذار مروز رضا که خانها «؟!کسی قرار هست بیاورد

انش محلی از هویت و کیستی متولیان شنیدنی بود. این کرده است در حصارک ساکن است. د

سازی کیستی شفاف ،طی این بیست سالست که در محله مشغول به کار است اما ا سال 20دفتر 

حتی اگر هم ادعا بر این انجام نشده است.  ساکنان که اولین گام ورود به محله است برای آنها

همچنان کیستی و  باشد که این معارفه صورت گرفته است اما نقطۀ مهم ماجرا از این قرار است

 انگارۀ»دهی به شکل در نکته این ر دانش محلی جایی باز نکرده است.دمتولیان طرح  هویت

 نقش دارد. «مردمان ناراضی

 کرده به ساکنان فعلی تپهوچهای ساکنان کيهتوص

آنها در رفتن و ماندن  دهند. هنوز دو سوم جمعیت تپۀ مرادآب به زندگی خود در تپه ادامه می

-. کسانی که خانهتردید دارند های ساماندهیهایشان در کاغذبازیدر محله و واگذاری خانه

هایی داشتند. این توصیه تپه این جمعیت فعلی ساکنبه اند، هایشان را به طرح واگذار کرده

پیشتر که ای آنها به دلیل تجربه. مهم هستند را دربرداشتند، دانش محلیها به دلیل اینکه توصیه

ها و طی مسیر بعد از فروش در اسکان مجدد در سایر محالت از سرگذرانده در فروش خانه

-کن شدن را معنا میخانهبهتر از ساکنانی بدون تجربۀ فروش و کوچ از محله، این نوع از بودند 

شد: باید در محله ماند، انسجام ها در این جمالت خالصه میکردند. فصل مشترک این توصیه

 های زندگی در آن فائق آمد. ای را حفظ کرد و بر دشواریمحله

 ها در واحدهایراهبردهای همسایههای زندگی، ای و دشواریمنظور از انسجام محله

های خانه با گرفتن مجوز از همسایههای محله، حکم تخریب ز خرید خانهپس اهمسایگی بود. 

دفتر ساماندهی، ، ندداداجازه نمی هاهنگامی که همسایهشد. تا آن خانه توسط ساماندهی اجرا می

ای از خرابههمسایگی با  بر هر چند خالی خانۀ همسایۀ یك .کردهای خالی را خراب نمیخانه

این ماند. اما بعدها تا مدتی خانه خالی می این رواولویت داشت.  در ابتدا ،نی خالی آخانه یا جا

آب  نفوذمسائلی از جمله طور شد. همینخانمان میآواره و بیافراد  خانۀ خالی محل اسکان

با گذشت زمان،  کرد.سخت می آلودگی، زندگی را شیوعموش و  تعداد بسیار وجودباران، یا 
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 بیشتر. راضی شدند خانۀ خود را واگذار کنند افرادشد و سایرین روش ف دلیل هاخانه تخریب

باید  ، منتهابود در محله ماندناصرار بر داشتند،  ساکن محله اهالیهایی که مردم به مشاوره

در خط چهار . ناصر که خانۀ فعلی او پیروز شوند کوچه زندگی در ییتنهاو بر ترس  بتوانند

های تپه نداشت و با مشقت توانسته بود آن چندان فرقی با خانهوس، حصار در ابتدای جادۀ چال

م ها را گرفتند من مجبور شدخدا لعنتشون کنه. آمدند برای همسایه» گفت:را سرپا کند عصبانی

محمد از دیگر ساکنان قدیم تپه نیز وضعیتی مشابه ناصر  !«فروختم بفروشم. من آنجا را نمی
تونه بمونه. ها خریدند ما هم فروختیم، تنهایی که آدم نمیایهما دیدیم که از همس»داشت: 

 .«کنهوحشت می

 خاطرات در دانش محلی  

دانش محلی افرادی است در 1هاییحسرتخاطرات و  تفاوت دانش محلی با دانش عام، وجود

به طور معمول، حافظۀ جمعی و . هست از شهر به صورت عام که روابط همسایگی متفاوت

افراد  احساسشود. مدیریت شهری محاسبه نمی هایگیریعقالنیت حاکم بر تصمیمدر خاطرات 

 جایی حاصل از طرحرضایت از جابه هایحلۀ فعلی خودشان، از شاخصنسبت به م کوچ کرده،

 احساسات محلی نوعدر  تپه،های زندگی سال دیرینگی . نوع روابط اجتماعی واست ساماندهی

با این محله شویم وارد شهر کرج میشب هنگام . وقتی شهر مشرف بودبه تپه ثیرگذار بود. أت

. این موقعیت تپه و البته روابط همسایگی نزدیك به هم در بلندای تپه، زیباست های روشنچراغ

گونه اینخود از این صمیمت را  سمیرا، از ساکنان تپه احساس .انگیز شده بودبرای اهالی خاطره

بخشی از . «ها و مدرسه .... خیلی خاطره دارمحس صمیمیت با دوستان و همسایه»: کندبیان می

مد. شعبان ساکن کنونی محلۀ پیشاهنگی در حاشیۀ کرج، آاین صمیمیت از همزبانی اهالی برمی

نجا همه بومی مردم او»کند: این همزبانی و قدمت اهالی را با صفت و ویژگی بومی بیان می

ناصر، ساکن . «آشنا شده بودیم ،شناختیمرا می تقریبا همهآنجا  اند.ر غریبه. این جاها بیشتبودند

های همزبانی و روابط همسایگی کرد، ویژگیکه چای را تعارف میطور همینخط چهار حصار، 

هایش مخوب بود. آد وسط کرج بود. ،مونهاونجا واقعاً مثل کرج می» :کردگونه روایت میرا این
کی هستند. های محلۀ فعلی( معلوم نیست )اشاره به همسایههامونن همسایههم خوب بود. ای

                                                           
1 Nostology 
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 هستند بابا زورآباد همه ترککنیم. وآمد نمیر هستند. ما زیاد رفتو لُ 1روانیاینجا زیادش دُ

دختری که در نوجوانی از محله جدا شده بود در  .«آن خانه را خیلی دوست داشتم دیگه! 

دم اشکم درآمد. کرآّباد، به جای خونۀ خودمون نگاه میبودیم اسالم رفته»  اش گفت:مصاحبه

احساسات در دانش بومی و محلی بیان  ها کهروایتتکه  موارد بسیاری از «.خیلی ناراحت شدم

ای در تپه، که ها وجود داشت. روایت دیگر از رقیه مادر خانوادهافراد ساکن تپه بود در روایت

وقتی خانه را »: اشان توسط ساماندهی را اینگونه بیان کردن خانهاحساس خودش از خراب شد
  .«گریه کردند مچی تمام شده، دخترهاهمه گفت های شوهرم قرمز شده بود،خراب کردند، چشم

 محلی یةداری در برابر سرمافرهنگ سرمایهتک

ر میان ساکنان اعم از د گرفتهشکلاالذهانی ح در بینهویت متولیان طرام که باالتر آورده

داری غالب بر بازار در سرمایه نگرش ،کرده یا همچنان مقیم تپه به بررسی و واکاوی شد کوچ

در  .قابل فهم و دستیابی بودوگوهای اهالی خود را از داخل گفتتپه های تخریب و تملك خانه

ایۀ ساکنان از منظر . نگاه به سرمبود بسیار مشهود های محلیعدم توجه به سرمایه این رویه،

بود که روی هم چیده شده بود که صرفاَ خشت و آجری  ساکنانخانۀ ، دارانه و کاالیی سرمایه

بابت تخریب  اهالی تپه باید برای آن مدل و الگوی استاندارد خانه در کلیت شهر، خراب شوند.

ا امکانات معمول ممنون ها بها و نزدیك احتمالی آنها به مدل استاندارد مثال آپارتماناین آلونك

محلی  ۀمحلی اعم از سرمایۀ مادی اهالی و سرمای نزد ساکنانمفهوم سرمایه توجهی به بی. باشند

های محلی چه برای این سرمایهگیری انگارۀ مردمان ناراضی بود. از دالیل شکل ،فربه آنها

 مل: هایی را که مردم مطرح کردند شاگزینهشد؟ تدابیری باید اندیشیده می

 گزینۀ بهسازی و ساخت و ساز -1

 ها افزایش قیمت خانه  -2

  2کلید در برابر کلید -3

                                                           
 کیلومتری شمال غربی کرج است 22روان روستایی در دُ  1

انتقال ساکنان  نۀیگز یفرسوده بود، اجرا یهابافت شیاز افزا یریشگیپ ،یاز اهداف اساسنامۀ طرح سامانده یکی  2

قرار داشت. به مرور زمان با توجه به  تیکه به طرح اختصاص یافته، در اولو ییهانیساخته شده در زم یهابه خانه

آن  دیبود مردم توان خر آبادساکنان در اسالم یهاخانه یگذارمتیاز ق شتریساخت خانه به مراتب ب یهانهیهز نکهیا
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برای اهالی در ها بهسازی خانهدرصد،  55مصاحبه، معادل  از پنجاه سی مصاحبهبیش از در 

 فاطمهاین داستان، از زبان خودشان آورده شده است.   های راویانروایت اولویت قرار داشت.

بهسازی تپه را حول امکانات آن معنادار  روز ساکن پیشاهنگی شده است. اوسال دارد و ام 44

داد. ای یکدفعه آب میداد. برق که داشتیم، هفتهساماندهی به نظر من باید آنجا گاز می»کرد: می
-کردم و اونآمدند گفتند که گاز ندارید، گاز نخواهند داد و آب ندارید. دیگه من چی کار می

فردیس کرج، هم با لحنی  110معصومه ساکن شهرک «. نم مجبور شدم بفروشمجوری گفتند، م

ساماندهی سامانده است پس باید تپه را »ساماندهی را معنا کرد: بین شوخی و جدی، 

سال دارد،  45 .سراج«کرد. بهسازی با وام که بازپرداخت داشته باشد بهتر بودساااااااااااماندهی می

تر بود ولی دیگه کرد خیلی بههامون را درست میکرد خانهکمك می ساماندهی»او معتقد بود: 

داد که ساماندهی باید وام می»: گویدمحرم ساکن فعلی حسین آباد هم می«. امون کردآواره
  .«بسازیم

ای در نزدیکی های مشارکتی ارزان قیمت در داخل تپه و یا نقطهساخت خانهدیگر شکل 

بود.  به شکل متفاوت از آنچه در ابتدای طرح اجرا شد،  د به کلیدمحل فعلی و اجرای طرح کلی

داد نه ساماندهی باید خانه می» حصار، گفت:  4ساله، از دیگر ساکنان فعلی خط  47محمد، 
نجف هم بر « تونم بشینمتو آپارتمان بشین من نمی 1اینکه آپارتمان. آپارتمان اگر بگند تو عظیمیه

   .«خرید اد بهتر بود. ساماندهی فقط از مادساماندهی اگر خانه می» :طرح کلید به کلید داشت
. خوردهای محلی اینجا به چشم میهسرمای چالش دو نگرش متفاوت مردم و ساماندهی به

 72احداث پارک  های پاکسازی شده،، برای زمیناین طرح این در حالی است که در آیندۀ

بینی پیشیهای خدماتی اندازی دستگاهشی و راهی مختلف تفریحی و ورزهاهکتاری با بخش

                                                                                                                                           
در  نیزم متیسوم ق كیآن حداقل  شد،یها توسط دفتر طرح انجام مخانه یگذارمتیها را نداشتند. قخانه

درنظرگرفته  ۀساخته شده، محل یهاخانه نیا دیخر یساکنان برا ۀمجاور تپه بود. عالوه بر کم بودن آورد یها محله

ها در برابر پول خانه دیزود طرح خر یلیطرح استقبال نکردند. خ نیاز ا یاهال دور از مرکز شهر بود. اریبس زین دهش

 یکه از سو ییهاخانه ای نیبودن زمکه با آنها شد به گران ییهامشارکت کنندگان پژوهش در مصاحبه آغاز شد.

 شده بود اشاره کردند. شنهادیبه آنها پ یسامانده

های مرفه نشین در است و در قشربندی اجتماعی این محله از محله عظیمیه منطقه مجاور تپه و مهندسی ساز 1

 کرج است. 
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هایشان بارها در صحبتاعتباربودن اجرایی شدن احداث پارک بی به هر چند مردم. است شده

به عملکردهای دولت و  نتیجۀ نگاه آنهاتوان  را می های آنها به این پرسش. پاسخکننداشاره می

اطالعی از بی در سه دسته قرار گرفت؛په، ت ۀپاسخ آنها در مورد آیندبخش خصوصی دانست. 

آبادانی تپه بعد از خارج کردن  نهایت آن در وضع کنونی و در تخریب و ماندگاری ،تپه ۀآیند

های گران شهری  دار از موقعیت تپه در داخل زمینطبقۀ سرمایهدر گزینۀ آخر،  طبقات پائین.  

تپه ابهام دارند:  ۀرار گیرد که نسبت به آیندعلی در گروه کسانی قکافی را خواهد برد.  ۀکرج بهر
ساکن  ساله 40 همچنین شعبان «خواهند بکنندبه ملت نگفتند که در آینده اینجا چه کار می»

 رأی و هم عقیده است: نیز با علی همفعلی حسین آباد کرج 

-ت میبینم که فضای سبز درسشه. االن یه طرف را میدانم چی میآباد را نمیآخر اسالم»

من که » : کندبیان میگونه مبهم را تپه را این ۀمرضیه آیند«. طور ول کردندد. یه طرف را همانکنن
و «. کنهو شب ساماندهی را نفرین می ام هر روزخیلی نفرین کردم فکر نکنم چیزی بشه. عمه

 «.شهآباد خرابه میکه آخر اسالم کنمفکر می» : معتقد استمعصومه نیز 
-سرمایهسایۀ  و محلهبر غلبۀ نگرش بازاری  ،که به حضور بخش خصوصی اهالی گروهی از

طور بیان اینهایشان را روایت ،انتقاد داشتند ،های کوچك خودشانبر سرمایه عظیم مادیهای 

 : کردند

 روایت رقیه: 

 « زورآباد برای باالشهرها و پولدارها است»

 :از میناروایتی در و 

-دیدیم نمیاگر ما میقصد دارد درست کنه که اندهی یه چیزی گویند که سامهمه می»

. اگر یه آپارتمان بسازد دیگه آنهایی که زنددست نمیرا به خاطر مردم  )تپه(فروختیم. دولت باال

 «.سازندکنند به ساماندهی و میآنها هم نگاه می .فروشندماندند نمی

 : و در منظر و نگاه محمد

خواهد بسازد که حرف نخواهد داشت اسمش هایی میساختمانساماندهی خیرندیده یك »
 « شهرند زیبارا هم بذار

 و در روایت راضیه و عمران: 
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کنم که حتماً این تیکه ارزش داشت که از من گرفت. اگر ارزش نداشت به او  من فکر می»

  «ماندم. نه حتما ارزش داشت که از دست من در آوردچه ربطی داشت که من سر پله می

شینند. خانۀ زورآباد خیلی خوب بود های بزرگ میشه. آدمسازی میتپه آخرش آپارتمان»

های سنگین بره ام میاد جا نداریم. باید با این اجارهها و هم برای خودم. االن بچههم برای بچه

  «خونه اجاره کنه

خرید »نگی دارد. ساکنان در مورد هویت متولیان طرح هماه ها بسیار با دیدگاهاین پاسخ

 های آنها در مورد طرح است.چکیدۀ دیدگاه «توسط بخش خصوصی برای بخش خصوصی

 تک فرهنگ امر عام در برابر امر خاص و محلی 
 کرج، شهرای درون شهری در بهترین منطقۀ و امر روستاه امر شهری و مدرن هست ،امر عام

 های مختلف طردشیوه. ر محلی و خاص استکالبدی به آن اشاره شد ام همانطور که در بخش

به . برخی از آنها در اجرای طرح دهدخودش را نشان میمختلف  هایامر خاص در شهر به گونه

  افتاد: اشکال مختلف اتفاق می

 ی محل زندگی مناسب از منظر ساکنان معيارها

د بیشترین رضایت را از طرح نانبم تر تپۀ مرادآبیینای در نقاط پاکسانی که توانسته بودند خانه

ته باشند از این اقامت مجدد داش که نتوانسته بودند در تپه هایی همشدهکنخانهداشتند. غالب 

 اند.اسکان مجدد مناسب بعد از طرح نام بردهخوبی برای گزینۀ  محله به عنوان

های لهجایی و اسکان واگذارکنندگان خانه به صورت قومی و خویشاوندی در محجابه

و صرفاً مسائل فیزیکی مندی بیشتری به همراه داشت. در این شکل، رضایت حاشیۀ کرج، 

اما آن دسته از ساکنان که نتوانستند  داد.میرا آزار استانداردهای پایین زندگی محلۀ جدید آنها 

 ساکن شوند و همچنین بافت قومی و خویشاوندی خود را در پی اجرای طرح از در تپهمجدداً 

 هایشان به طرح داشتندمندی را از واگذاری خانهکمترین سطح رضایت ،انددست داده

ریزان ای بود که کمتر مورد توجه برنامهبه عبارتی بافت خویشاوندی گزینه .(1392)نك.قاسمی 

  . گیردشهری قرار می
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  معيارهای جنسيتی 

زنان به طور معمول،  دهد.نشان میمتفاوت طرح را بررسی طرح از نگاه مردان و زنان دو وجه 
، محیط مردانه های اداری دردادند. کاغذبازییل خانه را انجام میاداری تحوفرسایشی کارهای 

با معاونت فنی طرح ساکنان ناراضی کرده بود. ارتباط  ساماندهی طرحمردان، از را بیشتر از  زنان
تنها دو  شد.ها نیز توسط مردان انجام میمراجعات بخش فنی به خانهها بود. بیشتر از سایر بخش

ه ارجاع ارباب رجوع به آنها کنند که نیاز بها کار میتن از کارمندان زن در قسمت بایگانی پرونده
بینم  دیگه االن ساختمان ساماندهی را می» :کنداین چنین روایت می،مینا بود.چندان قابل توجه ن

اش او از کسانی است که با وجود واگذاری ملك«. کردممیه مردهای نامحرم التماس نفرت دارم. ب
که . روایت مریم ماندری از تپه خانه خریده و در همان تپه میبه ساماندهی همچنان در قسمت دیگ

با محیط مردانه در  در حیدرآباد خانه مجددش را خریداری کرده است، داستان دیگری از مواجهه
ها من را درک نکردند. تو خرید خانه با پدر ساماندهی، و تا بچهنها با دزن تمن، » ساماندهی است:

خواستند مشکل پیدا کردم. پول کرایۀ راه تا ساماندهی  شوهرم و برادر شوهرم که از من سهم می
روایت زهرا اما از نوع دیگری است او صرفاَ به دلیل ناتوانی . «نداشتم و مجبور بودم پیاده بروم

پایش به طریقی دیگر به دفتر ساماندهی باز شد. همسر او قدرت تکلم  ،همسر در امور اداری
ساماندهی را »داد: داری ساماندهی را انجام مینداشت و زهرا به همراه برادر همسرش اقدامات ا

 ساکن اهری کرج(.  ،ساله 50زهرا « )شناسممن نمی ،شناسندکسانی که مردشون زبان دارند می
کیلومتری از شهر کرج قرار دارد. وقتی  10حدود ن شده است با فاصلۀ ، جایی که زهرا ساکاهری

کرج در کف دستانش »داد به تعبیر او در تپه بود بسیاری از امور را خودش به تنهایی انجام می
بخشی از بار  ،بلدی او به شهر و زندگی شهرینا قتی به اهری آمده است راه دور واز و ،«بود

زنان مهاجری است که به ای واکنش واکنش تا اندازه . اینل کرده استزندگی را به همسرش تحمی
-گیر آنها مییراتی که دامنأثت ،اند. به دنبال اجرایی شدن طرح ساماندهیزندگی شهری خو نکرده

های زنانه به دهد. اتفاق دیگری که در زمرۀ واکنششود در تحرک و حرکت آنها خود را نشان می
های زندگی گیرد جایگزینی ارتباطات همسایگی با انزوای از محله جای میواگذاری و کوچ اجبار

هایشان در جریان همسایهو  همدرد ،همدم ،هایشان و از دست دادن همصحبتشهری در خانه
 ها رفت و آمد داشت،به دلیل اینکه کمتر غریبه در آن های تپهکوچهجایی از محله است.   جابه

-کوچه. خاطراتی که از رونق داشتنانه در کنار کودکانشان در کوچه ز نشینیتشکیل بساط کوچه

 : روایت مینا از این امر خاص محلیاین نکته است. گفته شده، یادآور  نشینی
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کوچه اینقدر خوش  شد،ها سیاه میها تو کوچه بودیم که پوست من و بچهاینقدر با همسایه»

ها سالش بود، بیرون وایساد همسایه 12دخترم خندیدیم. اینجا که اومدیم گذشت. خیلی میمی
اش مثل عظیمیه گیره، محلهاینجا دل آدم می اس،اش کردند، همش از صبح تا شب خونهمسخره

مونه از وقتی اومدم مریض شدم،رفتم دکتر، دکتر گفت افسردگی دارید، پرسیدم: افسردگی می
ساله از  32)مینا، « نا چقدر از تپه راضی بودندچیه؟.....وای اونا )ساماندهی( اگر بشنوند میگند، ای

 . (نزدیك خیابان چالوس در تپه مرادآبهای طرح و ساکن فعلی منطقۀ شدهکنخانه

ها جمع ها بعد از ظهرها و شببا همسایه»کند: ها در روایت مریم نیز نمود پیدا میهمسایه

مخالفت با زندگی اعتقاد مریم  به (.ساکن سرآسیاب کرج ساله 37)مریم « شویم جلوی درمی

در شهرهای تهران و اطراف تهران به دلیل تراکم  نشینیدر تپه وجود داشت. آپارتمان 1آپارتمانی

 ندگی در آپارتمان رضایت ندارند. تپه به زهای آدم. است شهریجمعیت یك امر عام 

  معيارهای هم زبانی

اما بیشتر کارمندان ساماندهی فارس زبان  هند.دها تشکیل میساکنان محله را آذری ی ازاکثریت

از کارکنان دفتر هم  تعدادی صحبت کردن به زبان فارسی دشوار بود. ،برای غالب ساکنان بودند. 

ها یا بیشترین موافقت زبان بودند، بیشتر فارس که ن بودند ولی در صحبت با مدیرانزباترک

به زبان فارسی برای برقراری ارتباط  رات آنها بود،از اختیاها برای خرید و تعیین قیمت مخالفت

بیشتر حاال ما که یه ذره فارسی »گوید: زهرا با لهجۀ آذری اما با زبان فارسی می دشوار بود.آنها 

شدند آنجا مسخره هم می فارسی بلد نبودندها که کنیم آنرا دست و پا شکسته جور می
 .«نستند فارسی را قشنگ تحویل بدهندتو نمی

ها و تالش برای جایگزین با احترام و التفاوت به تفاوتتک فرهنگ سلسله مراتبی  

  حداقلی کردن نابرابری
امور خاص محله صرفا به خاص بودگی زندگی و سکونت در محله در برابر عام بودگی زندگی 

ه و احترام به شود. توجشهری و توجه به زنان در یك شهر غالبا با رویکردهای مردانه ختم نمی

ساکنان محله در برابر نگاه از باال به پایین به شهر چیزی بود که کمتر در اجرا به آن توجه 

                                                           
 ی مورد مطالعه تنها دو خانوار در آپارتمان ساکن شدند.خانوار نمونه 50از میان   1
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زنی برای تعیین قیمت رصت چانهنبود فبودن خرید خانه در دفتر ساماندهی،  انحصاریشد.  می

فیت و کمیت کیبر روی عملکرد ساماندهی و  موارد داد. اینبه ساکنان نمیشرایط معامله و 

ساکنان مبنی بر تغییر قیمت، به شدت از سوی دفتر  تقاضاهای. ثر بودؤساکنان مرضایت 

 هایی مثل؛ شد نمونه ساماندهی رد می

میلیون داد اعتراض کردم. به من گفت  9زمانی که آقای .... مسئول خرید خانه بود به من » -

 « اومدید دنبال من ! شماخوای نفروش من که نیومدم دنبال شماخوای بفروش میمی

زود بفروشید و زود تمام کنید، آب و برق را قطع اما کنیم،  گفتند که ما اجبار نمیمی» -

 «کردند نمی

لکردی و رفتاری مجریان به کار گماردن مسئوالن ناآشنا به مسائل مردم هم معیارهای عم

دیریتی یکی از مدیران، مسئولی های مدر دوره کرد.ناموجه و بی اعتبار مینظر مردم طرح را در 

در  از شهرداری ریاست طرح را به عهده داشت که به معضالت و مسائل ساکنان بافت آگاه نبود.

 گزارش ساماندهی را درهای دفتر بخشی از واکنش .ها بودآن دوره نارضایتی بیشتر از سایر دوره

  ام: اینجا آورده ثبت مشاهداتم طی حضور در دفتر ساماندهی

در مورد اه رنگی آمد و از مسئول دفتر فنی، در دفتر ساماندهی نشسته بودم که زنی با چادر سی»
. زن اش را بگویدخواسته. معلوم شد که باید به دفتر ریاست برود و رس و جو کردقیمت خانه پ

ش امون رفته پی ئول دفتر فنی گفت که دختر همسایهداشت به مسذهنیت بدی  ،که از رفتار رئیس
به او تغییری در شرایط تعیین قیمت بدهند. رئیس و خواسته رئیس و گفته که پدرش فوت کرده 

 « ده؟حاال اگه االن من برم به من جواب می خونه نیست!یتیماینجا  گفته

، آنها از کارکنان دفتر از ساکنان سابق یا فعلی محلۀ تپه مرادآب بودند تعدادیناگفته نماند که 

وجهۀ خوب و مناسبی داشتند. آشنایی به زبان آذری  ،گذاشتند احترام می به مردم تپه ایتا اندازه

ساخت. فراهم می کارکنانابزارهای ارتباطی مناسب را برای این  ،و مشکالت و مسائل ساکنان

اما با وجود این  شد.ها از ایشان به عنوان افراد مسئول و پاسخگو نام برده میبارها در مصاحبه

دان، ساختار از باال به پایین دفتر ساماندهی و حتی نظام واژگانی که آنها در مواجهه با تپه کارمن

، «بافت فرسوده»هایی مثل . قید واژهداداین رابطه از باال به پایین را نشان میتنظیم کرده بودند 

-یی اینهادر مورد بافت «رسمیگاههای غیرسکونت»، «زوالمناطق روبه»، «شدهمناطق تصرف»

چنین از سوی دانشمندان علوم اجتماعی و بعضاً شهرسازی رد شده و بسیار سعی شده تا 
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اما  ،بیان شود ها باشد در مورد تپهاین محله هایی که کمتر بار منفی و بیشتر بیانگر محتوای واژه

ر منفی با با هایواژه. گیری این ادبیات حاکم استدر تیم اجرایی این دفتر و در محافل تصمیم

. در تأثیرگذار استهای فرسوده هایی مثل بافتدر مورد پدیده بر تصمیمات عجوالنه و شتابزده

ای مبنی بر اعطای سند مالکیت به مالکان مورد محلۀ مرادآب با توجه به اینکه این محله مصوبه

 «شدهتصرف »کلمۀ  را با خود به همراه داشته است  1358اعیانی در شورای انقالب در سال 

را به یکی از مریم از ساکنان سابق تپه، گله و شکایتش  توانست چندان مقبول واقع گردد. نمی

ساماندهی انگار ارث باباشون »کند: میه شده در مکاتبات دفتر ساماندهی اشاره های استفادواژه

ند است زدند. چند بار اخطاریه فرستادند که خواهشمخواستند. هر روز به بابام زنگ میرا می
ما پول داده بودیم آنجا را خریده بودیم حاال به ما  ،نسبت به تخلیۀ منزل تصرف شده اقدام کنیم

 «.ها چه کار کرده بودنده که قبلیچه ربطی دار

ها، دهند خرید خانهرا تشکیل میهایی که منابع مالی طرح به دلیل عدم فروش زمین گاهی

ارکنان ساماندهی و ک خستگی و فرسایش آنهامردم به  مداوم. رفت و آمدهای رفتند پیش میکُ

در  .افتاددرگیری بین اهالی و کارکنان دفتر ساماندهی، اتفاق میشد، به همین دلیل منجر می

 تعلل دریا اتفاقاتی مثل  ،عدم توافق روی قیمت شونده به دلیلیکی از افراد مصاحبه موردی،

های دیگری که اشاره به این رابطه از باال به پایین روایت. سر خود را به دیوار کوبیده بود ،خرید

 داشت نیز اینجا آمده است: 

سر به سر دادند. انداختند بیرون. به پیغمبر قسم اصالً جواب نمیگفتم میاگر خیلی هم می»

دانم برای چی از ما با منت  ساماندهی نمی !ستافرد ،گفتند امروز نیستگذاشتند میمی مردم

 47)فاطمه « گرفتند مردمدانم چرا آنجا را از دست من واقعاً از آنجا راضی بودم اما نمی !خرید
 ساکن پیشاهنگی کرج( ساله

 یاو  

چهارده میلیون.  82رفتیم. سال ها میبار با همسایهما شروع کردیم. هر هفته یك 82سال »

سال  4ناچار موندیم. لیون، می 20گفتند  86میلیون. سال  هجده 85شانزده میلیون. سال  83سال 
خواستند مردم را . میبیائید سر ماهفردا بیائید، پسید، گفت که برید فردا بیائمیرفتم. ساماندهی 

ساکن  ساله 44)راضیه « خانه را بفروشند ن بندارند. مردم از پا بیفتند وخسته کنند از جو

 (.پیشاهنگی کرج
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 بر مجریان طرح و مردم: و در آخر روایت فاطمه از نوع روابط حاکم 

التماس کردیم، خیلی  ،، خودمان رفتیمبودند های ولگردمعتادها و سگ موش، سوسگ،»
آمدند. آقامون آنقدر رفت شدیم نمیخریم. هی منتظر میمی، آییمگفتند برید میمیهی  ،رفتیم

 « التماس کرد که باالخره آمدند

فرهنگ حاکم بر مداخالت چهار تكهر ی به عنوان ابزار  اجرا ،ساماندهیطرح اجرایی 

شناسی . سانتوس از طریق جامعهایفاء نقش کرده استساکنان تپه شهری، در ایجاد نارضایتی 

التزام تیم تخصصی در راستای شناسایی این وضعیت و مداخله جهت ایجاد امید، در این  1پیداها

عزم و ارادۀ هر دو سویه این به دهد که یافتن و طراحی آن خود نیاز موقعیت را پیشنهاد می

 دارد.  ماجرا مردم و مدیران اجرایی

 گيری  نتيجه
 ۀانگار به بررسی ،شدهانجام شهری مداخلۀ طرح تا از منظر در این پژوهش بر آن بودم

]مجریان[  ناتوانی مفرط»و تلنگری بر  بپردازدناراضی در مدیریت شهری فعلی همیشه مردمان 

 ،گراهام-)اسکوبار به نقل از گیبسون« بدون مدرنیته و فراتر از مدرنیتهدر درک جهانی 

   .است (1395:255

(. آنچه در 2003) داندهای فاقد صدا میشناسی را صدامند کردن گروههدف انسان 2وازبورج

اید اند خواندهشده کناین نوشتار به عنوان صدای این گروه منزوی ساکن محله که از محله خانه

بود که هایی ز حقوق شهروندی نبود. صدای آدمصدای متوقع و زیاده طلب شهروند برخوردار ا

های خاص خود را پذیرفته بودند و از های و دشواریهای زندگی در محلی با سختیحداقل

از بودگی فرهنگی گاهی این خاص کردند.های کوچك و عمیق خودشان با لذت یاد میخوشی

گیرد و کارشناسان علوم اجتماعی برچسب تحقیرآمیز فرهنگ فقر را به خود میگروهی از سوی 

این در حالی است که شود. گرایان به عنوان عقب مانده نشان داده میگاهی نیز از سوی توسعه

های فرهنگی و اقلیمی بودگیو مانعی بر ایجاد خاص داریدر راستای سرمایه  های شهری،طرح

 .هستند هایی برای ارتقاء کیفیت زندگی انسان شهریطرحو کمتر شوند قلمداد می شهر در

                                                           
1 Presents 

2 Bourgois 
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این  .غلبۀ شهرسازی نئولیبرال مبتنی بر سرمایه داری متکی استبیشتر به نیز های اجرا شیوه

رضایتی را بر موارد از سرکوب و تحقیر تا اجرای طرح و بیرون راندن ساکنان از تپه موجی از نا

 موثر خواهند بودها بر احواالت شهر سازد که تا مدتمیل میشهر تح

 منابع 
 (.1372مرادآب کرج ) طرح ساماندهی تپۀ اساسنامۀ 

 عمل، پسا توسعه )نظریههای آینده از کتاب برمالکردن سرنخ ،( پساتوسعه1395آنا ) ،آگوستینو ،

، نژادموسی عنبری و ابوذر قاسمی ۀترجمتدوین شده توسط آرام ضیایی، مسائل و چشم اندازها(

 چاپ اول ، نشر علم، تهران

 (طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج.1372بنیاد مسکن انقالب اسالمی ) 

 (1384پارسا پژوه، سپیده )در  یجمع تیبر هو یشناخت انسان ی: مروردیترد كی یما، آنها: اتنوگراف

 فرهنگی. چاپ اول.  ، انتشارات میراث : اسالم آباد کرجیا هیحاش یا محله

 ( تیرماه.1388گیری تا کنون،)گزارش عملکرد طرح ساماندهی از زمان شکل 

 پسا توسعه از کتاب  ،(مازادهای متنوع؛ پساتوسعه و اقتصاد محلی1395گراهام.جی.کی)-گیبسون

موسی عنبری و ابوذر  ۀترجمتدوین شده توسط آرام ضیایی، مسائل و چشم اندازها(، عمل، )نظریه

 چاپ اول ، نشر علم، تهران، نژادمیقاس

 ( روابط قومی 1392قاسمی، پروین )"برای انسجام اجتماعی شهرهای ایران؟:  "فرصت"یا  "تهدید

آباد کرج. نامۀ های شهری در محلۀ اسالمهای مقاومت مردمی در برابر سیاستبررسی مکانیسم

 . 117-85، صص 19شناسی، سال یازدهم، شمارۀ انسان

 نفوذ کرج بزرگ،  ۀ(،گزارش طرح توسعه و عمران و حوز1368مشاور پژوهش و عمران ) مهندسین

 وزرات مسکن و شهرسازی؛ سازمان مسکن و شهرسازی، جلد اول 

 (،گزارش نهایی مرحل1383مهندسان مشاور باوند)مرادآب کرج.  ۀاول طرح ساماندهی تپ ۀ 

 (،گزارش مرحل1387مهندسان مشاور باوند،)هری و تهیه الگوی شهری طرح دوم طراحی ش ۀ

 ی مراد آب کرج.ساماندهی تپه

 (،بررسی 1383مهندسان مشاور باوند )«در طرح « هاها و فرصتتوان»و « مسائل و مشکالت

  ی مرادآب کرج.ساماندهی تپه
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 (توانمندسازی و ساماندهی سکونت1387مهندسین مشاور پرداراز )گاههای غیر رسمی کرج؛ گونه-

های در اولویت. شرکت های غیررسمی و گزینش محلهفرودست، شناسایی اسکانشناسی محالت 

 سازان عمران و مسکن

 موسی عنبری و  ۀترجم، مسائل و چشم اندازها(، عمل، ( پسا توسعه )نظریه1395آرام )، ضیائی

 چاپ اول ، نشر علم، تهران، نژادابوذر قاسمی
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