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اجتماعی برای انسجام  "فرصت" یا "تهدید" وابط قومیر
-های مقاومت مردمی در برابر سیاستشهرها؟؛ بررسی مكانیزم

 آباد  كرج های شهری در محله اسالم
 

 پروین قاسمی
(21/13/23تاريخ تأييد: ، 32/13/22)تاريخ دريافت:   

 
 چكیده 

شناسی شهری به موضوع انسجام اجتماعی برخاسته از این مقاله درصدد است از منظر انسان
آباد کرج طی  روند ی اسالمدر محله فرهنگی مهاجران ساکن  -تگاه قومی قومیت و خاس

-های مختلف مهاجران آذریمنظور مطالعه گروهاجرای طرح ساماندهی این محله بپردازد. بدین

زبان از روستاهای سرخه از توابع تبریز، بوئین از زنجان و چنارلق و سفیدآب از ادربیل در این 
 -های مذهبی آنها به عنوان نقاط تبلور انسجام اجتماعی ها و هیاتهتپه و همچنین حسینی
 آباد کرج مدنظر بوده است. قومی، در محله اسالم

های کیفی و با استفاده شناسانه، یعنی روشروش مورد استفاده در این تحقیق، روش انسان
بخش ه انسجامی مستقیم بوده است. همچنین از روش دنبال کردن گراز مصاحبه و مشاهده

 های بسیاری را فراهم آورده است. گروه نیز استفاده شده که داده
های ساکن در آن دارد. های کالن اثرات مثبت و منفی روی شهر و گروهسیاستگذاری

شوند. تالش ساکنان ها متحمل اثرات مثبت یا منفی بیشتری نسبت به سایرین میبرخی از گروه
های مختلف های ساکن در محلهتاثیرات بازنمای پویایی گروه رساندن اینبرای به حداقل

تواند نقش مهمی در گذارها میها در رابطه با سیاستاست. مطالعه تعامل و پویایی این گروه
 ایفاء نماید.  های سیاستگذارانگیریتصمیم

ه آباد کرج پرداختگذاری در اسالمتحقیق حاضر به مطالعه یکی از چندین طرح سیاست
کرج مشهور است. اجرای طرح تملک و تخریب  1دهی تپه مرادآّباست، که به نام طرح سامان

هزار خانوار را مجبور به تغییر محل  0سال،  81نشین تپه مرادآب طی های آلونکخانه

________________________________________________________ 
 شناسیکارشناس ارشد مردم (parvin.Gh90@gmail.com) 

آباد از جانب اهالی محله و شهر کرج شدن با نام های مختلفی مثل زورآباد و اسالماین تپه بعد از مسکونی. 1

دهد و در ای رسمی از شهر کرج را تشکیل مینامیده شده است. الزم به ذکر است که این تپه امروزه محله
 شود.آباد نام گذاری شده و شناخته مین منطقه با نام اسالمشهرداری ای
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سکونت خود به سایر نقاط همان تپه، شهر کرج و یا سایر شهرهای کشور کرده است. در این 
مهاجران و تعداد اعضای قومی آنها در اتخاذ تصمیماتی که برای حفظ  فرایند قدمت حضور

 زدایی روابط اجتماعیانسجام خویشاوندی و قومی خود در تقابل با تاثیرات طرح بر انسجام
گذشته شان میتری از سکونتکه مهاجرانی که مدت کوتاهطوریشان، موثر بوده است؛ به

اند، و ی دیگری از شهر مهاجرت کردهمعی به نقطهجسال( به صورت دسته 84)کمتر از 
سال( به شکل دو یا سه گروه در سطح شهر  64تا  84مهاجران با قدمت سکونت متوسط ) 

سال( به دلیل احساس  64های با قدمت سکونت طوالنی )بیشتر از اند، و گروهپراکنده شده
های لذا یافتن مسکن در قسمتماندن در محل و بیشتر نسبت به محله، سعی در باقی تعلق

ها عمدتا حول محور دیگر تپه مرادآب داشته اند. نکته قابل مالحظه آن است که این پراکندگی
-ی اعضاء گروه که در واقع اماکن مذهبی هستند، صورت میاماکن گردهمایی هفتگی و ماهانه

 گیرد. 
 

هری، انسجام قومی، قومیت، سازی و نوسازی شهای بهنشینی، طرحآلونک :های كلیدیواژه
 آباد کرج، اماکن مذهبی پذیری، اسالمحسینیه، تطبیق

 

 
 مقدمه و طرح مساله 

-های شهری چگونه است؟ آییا سیاسیت  های مختلف شهر و سیاستکنش و واکنش بین گروه

های شهری همچون کاالی دارای هویت متمیایز و شییءگونه، خیود را بیر زنیدگی کنشیگران       
های شهری و نظم مسلط شهری در زندگی روزمیره  ؟ رفت و برگشت بین گروهکنندتحمیل می

-سیاسیت  کنید. آنها به چه صورت است؟ دوسرتو از مصرف ابداعی در زندگی روزمره یاد می

الشعاع قرار داده و در این داری، زندگی روزمره را تحتهای شهری به مثابه نظم مسلط سرمایه
کنید و سیعی در   داری قدرت خود را اثبات میبرابر سرمایهکننده خالق در نظم مسلط، مصرف

که نظام مسلط تعریف کیرده   دارانههایی در راستای اهداف خود و نه اهداف سرمایهخلق شیوه
های زیاد دیگری نیز  بر مصرف انفعالی یا پذیرندگی صرف افراد در مقابیل  است، دارد. دیدگاه

ها عمدتا در سنت فرانکفیورتی و سینت نظیری انتقیادی     کنند. این دیدگاهنظم مسلط تاکید می
 کالسیک برگرفته از نظرات کسانی چون آدرنو و هورکهیایمر، همچنیین سینت الکیانی مطیرح      

  .(8314شوند )کاظمی، می
انید،  ها آن را نشانه گرفتهپاسخ به این سواالت، از منظر گروهی که نوک پیکان این سیاست

های خیود را  ای تاثیر سیاستکه جامعهکند. مادامیی را مطرح میهای قابل مالحظه بسیارجنبه
ها هستند، مطالعه نکنید همیواره محکیوم بیه خطیا      هایی که محمل اجرای این سیاستبر گروه
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های فرهنگیی  های مختلف شهری به مثابه جایگاه فرهنگی در میان جایگاهاست. از طرفی گروه
وک آن هوییدا اسیت و الزم اسیت بسیترهای عمییق      است که تنها نی  متنوع، همچون کوه یخی

معتقد است کیانون توجیه در    سکار لوئیسفرهنگی و ارتباطی بین اعضاء آنها مورد مطالعه قرار گیرد. ا
وی  .آنها باشید تغییر و تحول و وجوه متعدد روابط انسانی  بر چگونگیزندگی شهری باید ی مشاهده

پیوسیته متعیدد در مییان    هیم ههیای بی  قومی و گیروه -جتماعیترکیبی بر وجود پیوندهای ا اینظریه در
و  نبیوده نماییان   چنیدان  هاییهپیوندها و گرومساله این است که چنین  کند. ولیتاکید می نشینانشهر

هیای اولییه در شیهرهای    صورت است که به بقای گیروه  ایندر کرد، و تنها را کشف  هاباید آن
 پیی خیواهیم بیرد    ،های وسیعی از جمعیت شهرنشینبخشکنترل  در هابزرگ و تاثیر این گروه

 -های غیررسمی غالبا از نظیر اجتمیاعی  های ساکن در بافتگروه (.8321)ستاجردی و یزدی، 
های سیاکن در  ها هستند که در کنترل قسمتی از شهر تاثیر دارند. گروهقومی از این دست گروه

ای بعدی این مهاجران و همچنین فقیرای  هو نسل 54-04های این نواحی عمدتا مهاجران دهه
ی اولییه حضیور در بسیتر شیهری کیه      های نسل اول مهاجران، دهیه شهری هستند. برای گروه

های الزم را در گذر از این دوره برای آنها فراهم نکرده است دهیه بحرانیی محسیوب     حمایت
مایتی قوی برای جمعی قومی از روستا به سمت شهر، تنها سیستم حهای دستهشود. حرکتمی

فرد در مقابل ناشناختگی در شهر و معضالت مختلف آن، همچون عدم یافتن شغل و سرپناهی 
-برای خود و بستگانش، محسوب می شود.  اسکان مهاجران فقیر، به دالیلی چون نداشتن بنیه

 گیرد، لذا احتمال اینکه زندگی اینی مالی قوی، عموما در مناطق اسکان غیررسمی صورت می
های ساماندهی و یا بهسازی قرار گیرند، های شهری دستخوش  طرحمهاجران از سوی سیاست

 زیاد است. این موضوع در تحقیق حاضر نیز نمایان است.
ی خیود در منطقیه   ی اول زنیدگی مهاجران مد نظر ما در این مقاله، عالوه بر گذراندن دهه 
ه طرح واگذار کرده و جیای دیگیری را بیرای    های خود را به محدودبایست خانهآباد میاسالم

ی اول حضور ایین مهیاجران در شیهر نییز     توان گفت دههگزیدند. به عبارتی میسکونت برمی
های این گروه نیست و آنها باید همواره خود را در برابر شیهر و تصیمیمات   پایانی برای بحران

انی است که بیه تیازگی بیه    ملی و حتی دولت حفظ کنند. این موضوع البته در خصوص مهاجر
انید   اند، اما همانطور که در طول این نوشتار اشاره شده است مهاجرانی بیوده  تپه مهاجرت کرده

که از سابقه سکونت بیشتری برخوردار بوده و به عبارتی عمر اسکان ایشان به دو یا حتیی سیه   
های بس متفاوتی  نشتر مشمول طرح شوند، واک که مهاجران قدیمیرسد. در صورتی دهه نیز می

گییری زنیدگی مهیاجر در داخیل شیهر       ی شکل ی اول مهاجرت دهه نسبت به طرح دارند. دهه
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کند و هم امکیان   تر میجدید است، که این امر هم پذیرش تصمیمات شهری را برای وی آسان
 کند.   هایی را برای وی فراهم می بروز بحران

نشین اسالم آبیاد  ی حاشیهعات میدانی در منطقهدر این تحقیق سعی شده با استفاده از مطال 
 های مدیریت شهری بررسی شود.های مقاومت فعال مهاجران در برابر سیاستکرج، مکانیزم

  
 های شهری اعمال شده در آن معرفی منطقه و سیاست

 نیا درشمال غربی شهر کرج واقع شده است. 1هکتار 852منطقه مورد مطالعه، تپه مرادآب، با 
موسوم به برغان و از  یابانیبه خ یاز جنوب غرب ،چالوس -ه از طرف شرق به جاده تهرانتپ

سبز  یتپه به فضا یاز دامنه شمال شرق یمحدود است. بخش هیمیسمت شمال به شهرک عظ
اعالم  یمل یبه عنوان اراض یعیوزارت منابع طب یاز سو 8307 تپه در سال .اختصاص دارد

در تپه همزمان با رشد صنایع و کارخانجات پیرامون شهر کرج  گیری سکونتآغاز شکلشد. 
بوده و مهاجران ناکام از سکونت در پایتخت، که عمدتا از شمال غربی  04های دهه در سال

جمعیت این منطقه  24تا 54ی که طی دههاند؛ به طوریکشور بودند، در این منطقه ساکن شده
-مطالعات طرح ساماندهی، اوج جمعیت تپه در این سالهزار نفر رسیده است و بر اساس  864به 

های مهاجران تپه در قسمت معرفی قولها بوده است. براساس مطالعات حاضر در این تحقیق )نقل
 جایی جمعیت همچنان در تپه ادامه دارد. به طور حتم مهاجرت و جابه  نمونة مورد مطالعه(

حال مزایایی همراه بوده است. در عینها و شرایط زیست مهاجران در تپه با دشواری
با شیب تقریبا زیاد در کنار همدیگر هست،  2مورفولوژی این منطقه که مشتمل بر سه تپه

وساز را با مشقت بسیاری همراه کرده است. از طرفی سازمان زمین شهری به عنوان ساخت
و همواره برچسب  هایشان را به رسمیت نشناختهنهاد دولتی، هرگز مالکیت افراد بر زمین

را بر محل زندگی مهاجران تحمیل کرده است. این موضوع در ارائه خدمات  "تصرفی بودن"
رغم سختی به این نقطه از شهر، دارای تاثیرات منفی زیادی بوده است. با این وجود، علی

ی چالوس و جواری این منطقه با جادههایی با شیب بسیار، هموساز و زیست در زمینساخت
مرکز شهر کرج و دسترسی به امکانات شهری، نکته مثبت زندگی ساکنان در این محله 

 شود. محسوب می

________________________________________________________ 
 هکتار هم در سایر منابع دیده شده است. 825هکتار ،  814هکتار و  821. رقم 1
متر  8054متر تا  8314 نیب گرید یمتر ارتفاع دارد. دو قله 8014آن نیسه قله است که بلندتر یتپه دارا نیا .2

 ارتفاع دارد.
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در  1طرح ساماندهی تپه مرادآب 76برای ساماندهی وضعیت زندگی در این تپه، از سال 
های آغازین کار، در محله چندان  این محله شروع به کار کرده است. اما این طرح در سال

ه است. بنا به طرح ارائه شده از سوی گروه مهندسین مشاور مجری طرح و بر نمودی نداشت
اساس نیاز شهر، ایجاد پارکِ هفتاد و دو هکتاری، و ساخت تعداد محدودی مجموعه اداری و 

های این تپه، مدنظر قرار گرفته و به موجب آن بنا شد ساکنان تپه، مسکونی بر روی زمین
های لغی پول واگذار نمایند. در ابتدای این طرح روند تملک خانههای خود را در قبال مبخانه

شماری از هایی همراه بوده است و نهایتا به تملک تعداد انگشتها و مقاومتساکنان با مخالفت
ای واحدهای مسکونی در سطح محله ها انجامیده است. اما با تمهیداتی مثل خرید لکه خانه

ها بدون سکنه در نه در برخی نقاط تپه، و رهاکردن این خانه)خریدهای پراکنده دو یا سه خا
به بعد رشد واگذاری خانه به دفتر اجرایی طرح به رقم تقریبی دو  8316سطح محله(، از سال 

هزار واحد مسکونی رسیده است. رشدی که در آن سال بسیار قابل توجه بوده است. در حال 
-هزار پالک مسکونی می 0های واگذار شده به سال از آغاز طرح، آمار ملک 64حاضر، پس 

متر  8044هزار واحد مسکونی نیز در ارتفاعات باالتر از  0های طرح  بینی رسد. بنا به پیش
، موفق به  بایست تملک شوند. در حال حاضر که مجریان طرح طبق برنامه اند که می واقع شده

بینی برنامه هم در و اضافه بر پیشهای احتمالی  اند، خرید هزار واحد مسکونی شده 0خرید 
 شده است.   نظر گرفته

ها، جاکن شدن و پراکندگی ساکنان آن در مقیاس وسیع شهر، روند تملک، تخریب خانه 
مهاجرت، انسجام اجتماعی را که حاصل  معدودی از موارد بازگشت به مبدا استان و حتی در

های اقتصادی و در تپه و شباهت های مشترک قومی، زادگاه، موقعیت خاص زندگیویژگی
وجود تدابیری که ساکنان در کاهش تاثیرات این  اجتماعی بوده، شکننده کرده است. با این

 اند، قابل مالحظه است.روند اتخاذ کرده
های واکنش ساکنان در قبال تصمیمات مدیریت در این نوشتار سعی شده است تا به شیوه

 خود پرداخته شود.  شهر در راستای حفظ انسجامکالن
 

 مفاهیم نظری 
 پیرامونی در شهر -های مركزهای شهری؛ گروهبندیگروه -

________________________________________________________ 
 در تپه شروع به کار کرد. 76آب از سال ی مرادام طرح ساماندهی تپهطرح به ن .1
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های جوامع شهرنشین پیچیدگی آنها است. این جوامع از تقسیم کار پیچیده، یکی از ویژگی
های اجتماعی متفاوت و متکثر، که در چنین جوامعی وجود های نهادی چندگانه و گروهحوزه

نظر هبدایج های فرهنگی که از نقطهرو مجموعه کاملی از جایگاهاز این اند. کیل شدهدارند، تش
شود، وجود دارد. ( سبک زندگی نامیده می8116نظر بوردیو )فرهنگ و از نقطه( خرده8171)

به درون پوشش خود های دائمی هستیِ شهری، فرد همچون حلزونی در مواجهه با محرک
کند؛ سبک انگلس در این قسمت از سبک استفاده می (. 863: 8318 انگلس،نشیند )عقب می

ست. وی اند، اای برای خزیدن به آن و همراهی با کسانی که به آن سبک وابستهبه مثابه پیله
اگر همه دوستان من و خود من عضو گروه گت باشیم فشار کمتری "زند مثال گروه گت را می

(. به طور کلی پذیرش سبک فردی به 860همان  ) "مکنبرای اینکه خودم باشم احساس می
 ]...[دهد هم از عضویت در گروه منتفع شود و هم چندان نخاله به نظر نرسد شخص اجازه می

مانند بودن و یکتایی است، و لذا این همان لذت حیات گروهی در برابر حس حاصل از بی
فردی و مبتنی بر دیگرخواهی گیرد. روابط داخل گروه شکلی از روابط غیرگروه شکل می

 گیرد. داشته و در برابر روابط فردی و خودخواهانه قرار می
هایی مابین شهر و آنها را در راستای بندینظر مهاجران و گروهتوان از این نقطهحال می

های متفاوت حفظ فردیت و پیشگیری از انزوای شهری و طردشدن، در بدو ورود به جایگاه
های فرهنگی رد. شخص مهاجر در بدو ورود به دریایی از این جایگاهشهری مشاهده ک

متفاوت، از حق انتخاب حداقلی برخوردار است، لذا هنگام ورود، برای ایجاد حلقه مناسب 
ی بین شهر به عنوان گروه غیرخودی و کند. کنش و رابطهیابی خود تالش میبرای هویت

ی عمودی )از باال به اند از نوع رابطهی خود خزیدهلههای مهاجرانی که به ناچار درون پیگروه
)مدون  8133پایین( است. درک این نوع از رابطه در قرائت بندهایی از منشور آتن در سال 

ها و شود. در منشور آتن، دولتنیز مشاهده می 6444ه توسط لوکوربوزیه( و منشور شد
اصلی ساخت شهر هستند، اما در  ها و همچنین معماران و افراد متخصص، نیرویحکومت
های مردمی هستند که در سازندگی شهر های خصوصی و مشارکتاین مکانیسم 6444منشور 

 (. 887: 8316تاثیر دارد )یزدی و سناجردی، 
های یکی از موضوعات مورد بحث در شهر، اسکان غیررسمی به عنوان نقطه مقابل سیاست

جمله حذف این نوع از اسکان گرفته تا ها، منام دیدگاهدولت در زمینه شهر است. انواع و اقس
های مقاومت در برابر این توانمندسازی آنها مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون شناخت شیوه
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شناسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی همواره این سوال ها از منظر مردمسیاست
  کنند.ها بازیابی میغیررسمی خود را در برابر این سیاستهای مطرح است که ساکنان چگونه بافت

هیایی باشید کیه همیواره در     های شهری بخصوص اگر حیطه زندگی فرد در مکانسیاست
حیطه ساماندهی و ارتقاء استانداردهای زندگی است، به صورت مستقیم بر زندگی افیراد تیاثیر   

هیارت و سیواد، نداشیتن حیق و حقیوق      های ساکن فاقید م گذارد. زمین ارزان قیمت، گروهمی
های عام سیاکنان  رسمی بر مالکیت زمین و درآمد اندک و وضعیت سکونت نامناسب از ویژگی

گذاران شهری را در تواند دالیلی باشد که سیاستدر نواحی اسکان غیررسمی هستند و اینها می
 زد. تر ساهای مسکونی شهر، مصمریزی شهر با تاکید بر این قسمتبرنامه

ها مطرح بود. البتیه در ایین رابطیه    پیش از انقالب سیستم تخریب و بیرون راندن این گروه
خواهانه در کمک های برخوردار از احساسات مارکسیستی و عدالتمقاومت آنها و وجود گروه

یافتن سکونت ساکنان این نقاط هم موثر بیوده اسیت. پیس از انقیالب، رفیت و      به دوام و قوام
پیرامونی کمتر مورد توجه بوده است. به عنوان نمونه در تخریب و -ن دو گروه مرکزبرگشت بی

نشین های حاشیهرسد گروهبه نظر می 8316تا  8376های پاکسازی تپه مرادآب کرج طی سال
هیای  ی شیهر پیذیرای منفعیل سیاسیت    های نخبگان و فعاالن اجتماعی در عرصهو حتی گروه
هیای مییان ایین دو    سلطه و کینش های مسلط و تحتگروهروابط بیناند. در تحلیل شهری بوده

 گروه نظریاتی مطرح است که به این نظریات به طور مختصر در قسمت بعد اشاره شده است. 
 

 روابط متقابل گروهی  -
تیوان در نظرییات مارکسیسیتی و همچنیین     گروهی را به ویژه مینظریات مربوط به روابط بین

های اجتماعی فرودسیت بیا   یانه مشاهده کرد. در نظریات مارکسیستی گروهنظریات کارکردگرا
های طبقیه فرادسیت   کسب خودآگاهی بنا به شیوه و ابزارهای تولید در عصر مدرن به سیاست

شیود. کارکردگراهیا   اعتراض کرده که در نهایت موجب برابری بین اعضاء جامعه انسیانی میی  
گیرند. در تر در پیش میکارانهدست موضعی محافظههای فرادست و فرونسبت به وجود قدرت

شیود کیه از خیالل آن    به عنوان سیازوکاری نگریسیته میی    1رویکرد کارکردگرایانه،  قشربندی
های مختلف میورد نییاز در نظیام اجتمیاعی     اعضایش را به تالش برای کسب موقعیت جامعه، 

(. در ایین  8318شود )لیپسیت،  می کند که خود به تثبیت این سازوکار منجرپیچیده تشویق می

________________________________________________________ 
 های اجتماعی همان طبقات یا قشربندی اجتماعی است.. منظور از گروه1
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میان تالکوت پارسونز برای پرهییز از ایسیتایی و عیدم حفیظ قابلییت برخیورد بیا دگرگیونی         
 کند:ی تکاملی را ساخته و پرداخته کرد. وی این فراگرد را چنین توصیف میاجتماعی انگاره

تیر و  هیای جدیید، نظیام متعیادل    نظیام برای آنکه فراگرد تمایز خیرده " 
-هیای تیازه  نظیام تری را به دست دهید، بایید هرکیدام از خیرده    یافتهملتکا

شیان، در  را برای انجام کیارکرد اصیلی   شانگنجایش تطبیقی تمایزیافته ]...[
مقایسه با انجام آن فراگرد در ساختار پراکنده پیشین ]...[ افزایش دهند. این 

ونی تکیاملی بیه   ی دگرگپذیری چرخهی رشد تطبیقتوان جنبهفراگرد را می
 (.806: 8313)ریتزر، به نقل از پارسونز،  "شمار آورد

 
توانید مشیکالتی هیم بیرای     همچنین پارسونز استدالل کرده است کیه فراگیرد تمیایز میی     

تر شدن آنها، جامعه بیا  ها و تخصصینظامیکپارچگی جامعه به بار آورد. به موازات تکثیر خرده
شود. در صیورت  سازی عملکردهای این واحدها، روبرو میگی هماهنای در زمینهمسائل تازه

بیودن در نظیام   هایی که پیش از این از سهیمسازی عملکردها با این واحدها گروههماهنگعدم
 مانند و رها نخواهند شد.اند، همچنان محروم میمحروم بوده

 
 

 هریهای شها با سیاستپذیری گروههای مهاجران؛ مركز تطبیقگردهمایی -
بخشی مهیاجران  های سیار در انسجامها و هیاتهای مهاجران در قالب حسینیهنقش گردهمایی

تیاثیر نیسیت. در   هیای شیهری بیی   پذیری آنها در راستای کاهش اثرات منفی سیاسیت و تطبیق
هیای زادگیاهی   ها با نام انجمنزاده انجام داده است از این گردهماییاهلل رستمپژوهشی که ولی

های زادگاهی مطالعه شده عمدتا سمت و سوی اقتصادی دارند. در ایین  کرده است. انجمنیاد 
رو حائز اهمیت اسیت کیه در آن بیه    های زادگاهی مهاجران روستای دریان از آنمطالعه انجمن

هیا چیه تیاثیری در    توسعه محلی و تقویت خاستگاه مهاجران توجه شده بود. امیا ایین انجمین   
هایی که مورد توجه تحقییق حاضیر اسیت    های دولتی دارند؟ گردهماییپاسخگویی به سیاست
بخشی به مهاجران در راستای حمایت از یکدیگر مورد توجه است. ایین  عمدتا از منظر انسجام

های هفتگی یا ماهانه به مهاجران در کسب شئونات اجتماعی زادگاه خود در داخیل  گردهمایی
م خود و ابراز تحکیم عضویت خود در داخیل انجمین و   ها، بازتولید فرهنگ و رسواین انجمن

ای کیه  کننید؛ بیه گونیه   همچنین بهبود و توسعه اشتغالزایی روستاییان ساکن در شهر، کمک می
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مراسیمی و   -مناسیکی  –هیای فراغتیی   ای برای روسیتا، مکیان  عالوه بر ایجاد امکانات توسعه
 آورد. میبخشی برای روستاییان ساکن در نقاط شهری فراهم هویت

توان با استفاده از اعتماد و انسیجام موجیود در مییان مهیاجران اجتماعیات      به عبارت دیگر می
-گذاری شده توسط آنها مابین مبدا و مقصد و همچنین شبکههای پایهگیری از شبکهمختلف و بهره

و ی محلیی  های مقصد آنان و استفاده از مشارکت خودجوش مهاجران، بیاب جدییدی در توسیعه   
های زادگیاهی  (. به عبارتی، تالش برای حفظ این انجمن8311زاده، شهری در ایران گشود )رستم

هیای  تواند عالوه بیر اینکیه سیرنخی بیرای شیناخت گیروه      ها و تصمیمات کالن، میدر برابر طرح
دهید.   ها نیز مورد توجه قرارها را بر حفظ انسجام آن گروهکند، تاثیر این انجمناجتماعی فراهم می

 .کندها امکان تطبیق اعضا را با رخدادهای شهری فراهم میاین گردهمایی
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 های پژوهش میدانی  روش
 ها روش دنبال كردن نقاط انسجام بخش گروه -

روش مورد استفاده در ایین تحقییق روش کیفیی بیا اسیتفاده از ابزارهیای مشیاهده مسیتقیم و         
 یافته و همچنین مطالعات اسنادی بوده است. نهای عمیق و نیمه سازماغیرمستقیم، مصاحبه

در بررسی تاثیرات اجتماعی،  "هابخش گروهکردن نقاط انسجامدنبال"در این مطالعه روش 
هیا در ایین روش بیرای    تصیمیات مدیریت شهری و ملی نیز مدنظر بوده است. گیردآوری داده 

کردن شود و در نهایت با مشخصهای مناسب به سوال تحقیق از جزییات آغاز میی پاسخارائه
های ساماندهی شوند. تاثیرات سیاستها دریافت میآنها، پاسخ بخش و دنبال کردننقاط انسجام

ی متوسط میدنظر باشید. بیه دلییل تیاثیر      ی فردی و هم در حوزهتواند هم در حوزهشهری می
شدن آنها از تصیمیمات  ی متوسط، کیفیت متاثر های شهری در کنترل شهر، در حوزهنظامخرده

 کالن و خرد شهری حائز اهمیت است.
  

 های گردآوری دادهشیوه -
های ساکن اسالم آباد در دفتیر  پرونده مربوط به خانواده 848ی تعداد پس از بررسی و مطالعه

های جدید این اهالی آغیاز شید. هیم    هایی برای یافتن آدرسمراجعه 1ی مرادآبساماندهی تپه
ی ی مورد مطالعه از چهیل تکیه  و هم مطالعات اسنادی حکایت از این دارد که جامعهها پرونده

هیایی کیه در جیدول    روستایی در بستر روستاشهری بزرگ تشکیل شده است. از بین خاستگاه
زبان از شهرهای اردبیل، تبریز و زنجان عموما بیشترین تعداد اند، مهاجران آذری ذیل آورده شده

 8310دیگیری کیه در سیال     درصد(. در مطالعیه  2/16اند )د اختصاص دادهمهاجران را به خو
درصد بییان شیده    27های منطقه زبان( بر روی تپه انجام شده، تعداد آذری8310)پارساپژوه، 

و نییز بیه منظیور بررسیی بیشیتر تیاثیرات طیرح         ها در تپیه زباناست. با توجه به تمرکز آذری
اصل از زبان و خاستگاه، سعی شیده تیا تیاثیرات طیرح بیا      ساماندهی روی انسجام اجتماعی ح

 تمرکز بر این گروه مرد بررسی قرار گیرد. 
، بیرای  2، سیرخه 1، بوئین2هایی از مهاجران روستاهای سفیدآب و چنارلقبدین منظور نمونه

 یو بیوئین  ، چنیارلقی ایزبان سرخهمطالعه در نظر گرفته شدند. با توجه به اینکه مهاجران آذری

________________________________________________________ 
کردند. این دفتردر یک اقدام مثبت های خود به آنجا مراجعه می. دفتری که اهالی برای واگذاری و فروش خانه1

 کرد. هایشان ثبت مین را در پروندههای بعدی اقامت فروشندگاآدرس

 های توابع استان اردبیل زبان. ازآذری2



 ... برای انسجام اجتماعی شهرها؟ "فرصت" یا "تهدید" روابط قومی

15 

 

اند تالش شد تا به تاثیرات طیرح روی ایین سیه گیروه سیاکن در      قسمت اعظم این نمونه بوده
 محله پرداخته شود.

 ی مورد مطالعه برحسب قوميتپراكندگی نمونه (:9) شماره جدول

 های مورد بررسیكل پرونده ی مراجعه شده به صورت حضوریتعدادنمونه
 خاستگاه

 فراوانی درصد فراوانی درصد

 اردبیل 15 3/11 5 00/10

 بیجار 3 5/1 1 00/4

 همدان 10 0/1 3 00/6

 کرمانشاه 1 6/6 1 00/4

 تبریز 44 1/36 11 00/31

 زنجان 31 1/16 11 00/31

 شمال 6 1/4 - 

 تهران 3 4/1 - 

 کل 111 00/100 50 00/100

 
 های تحقیقیافته

مختلف، مهیاجران شیمال غیرب کشیور را در     ای از اقوام تکهتپه مرادآب به عنوان جامعه چهل
خود جای داده است. انسجام قومی آنها در محله با نمودهایی چون ساخت محل اجتماعات که 

قیومی  قومی ییا مییان  های دروناند و ازدواجشدههایی که به نام ائمه نامگذاری با عنوان حسینیه
 یافته است. قوام 

هیای ارتبیاطی ایین محلیه     تو از ویژگیی دردالیه و توبرخوردار بودن از روابط اجتماعی چن
ای در قالب مکان، درهم تنییده  محلهاست. روابط قومی، خویشاوندی، همسایگی، دوستی و هم
قومی همزمان با بسط روابط بین .شودشده که برخالف کالبد به سختی بر افراد غریبه نمایان می

-لب اجتماعات هفتگی به صورت سیار در خانهقومی در قااز طریق ازدواج، حفظ روابط درون

گییرد. ایین    های قیومی نییز میورد تاکیید قیرار میی      یهای هریک از اعضای قوم، یا در حسینیه
    و گیاهی هیم از مهیاجران چنیدین روسیتای       ،ها گاهی از مهاجران روستایی مشیخص  حسینیه

                                                                                                                             

 های توابع استان زنجان زبان. از آذری1

 های توابع استان تبریز زبان. از آذری2
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انید، تشیکیل    ه مهاجرت کردهجوار واقع در توابع شهرهایی چون اردبیل و تبریز، که به محلهم
هیا،  ی هریسیی توان به این موارد به عنوان مثیال اشیاره کیرد: حسیینه    شود. در این رابطه می می

تنیدگی روابط، مرزهیای  ها و غیره. عالوه بر درهمباشیها، آقنشانیها، ماهها، کاغذکنانیطارمی
نیه یا مرکیز اجتماعیات هفتگیی    فضایی اعضای هر یک از اقوام نیز عمدتا حول حسیپراکندگی 

 چرخد. می
 کیلییی ی اجتماع قومیتی، قسمت نامرئی زندگی اجتماعی این محله را تشبه عبارتی شاکله

داده است. در این قسمت سعی شده تا با مفاهیم اجتماعی برجسته در محله، همچون قومیت و 
 د. ی مورد مطالعه، به این موضوع پرداخته شوانسجام قومی در نمونه

 
 روستای بوئین زنجان

 قدمت اقامت مهاجران  -
ایم اند قابل توجه بوده و مطالعاتی که انجام دادهتعداد مهاجران ساکن که از روستای بوئین آمده

 هیا در نمونیه  دهد این افراد به لحاظ قدمت حضور در تپیه، از مهیاجران سیایر اسیتان    نشان می
سیال گذشیته اتفیاق افتیاده      34الی  64ها به تپه طی تر هستند. مهاجرت آنموردمطالعه قدیمی

هایی از ایشان که در پایین آورده شده است، تاریخ مهاجرت جمعی ایین قیوم را   قولاست. نقل
 دهد:نشان می

)شعبان « میداشت ینه کشاورز و باد. نه کار بودآاسالم میآمد شیسال پ 60» 
 (1/5/8311آباد های ساکن حسیناز بوئینی

نشین بودیم. بعید از  آباد شدیم. سال اول اجارهی اسالموارد محله 21سال »
ای کیه بیه   آن شراکتی با پدرم خانه خریدم. سه تا خانیه فیروختم تیا بیه خانیه     

آباد دارند که میا  در اسالم ای هینیها حسینیبوئ .]......[ساماندهی فروختم رسیدم 
های ساله از بوئینی 04سینعلی )ح .«]...... [جااون میریبشه م یو شر ریهم هر خ

 (85/5/8311ساکن حصارک کرج 

 
ها مدت زمان اقامت اهالی روستای بوئین در تپیه را  های استخراج شده از مصاحبهقولنقل

شیهرها، دارای   دهد. این قیوم نسیبت بیه مهیاجران سیایر روسیتاها و      بیش از دو دهه نشان می
 اقامت در تپه هستند.  مدتباالترین 
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-تا کمی بعد از دو دهه هم مهاجرت ادامه داشته است. به عنوان نمونه به ایین نقیل  هرچند 

 قول توجه کنید:
آبیاد  های ساکن حسیین )فاطمه از بوئینی« زورآباد میآمد نیاز بوئ 70سال »

1/5/8311) 
 

 تشكیل محل اجتماعات  -
رقیه را تشکیل ی حضرت  مهاجران بوئینی پس از حضور در تپه، محل اجتماعات خود، حسینیه

هیای  دادند. طبق روال تشکیل اجتماعات در میان مهاجران، این گردهمایی ابتدا در قالب هیئت
-ای بوده و سپس با گردآوری مبلغی پول از اعضا، محلی خریداری شده است. محل اولیهدوره

ه ی طیرح سیاماندهی تپی   شدن در محیدوده ی اجتماعات مهاجران روستای بوئین، به دلیل واقع
های تعداد مرادآب، تملک و تخریب شد. با این وصف، و حتی با وجود تملک و تخریب خانه

ی اجرایی طرح، آنها صرفا به دلیل حفظ همبستگی و انسجام بیه  ها در محدودهزیادی از بوئینی
ی زندگی زبان خود، و در راستای تالش برای ادامهی بقا در جوار خویشاوندان و اقوام همشیوه
تیر تپیه   عی اعضا در تپه، برای تشکیل اجتماعیات خیود، مکیان دیگیری در قسیمت پیایین      جم

تیری بیرای بییان ایین امیر      های مناسب های زیر عبارتقولخریداری کردند. در این رابطه نقل
 هستند:  

 
 آباد كرج )عکس: نگارنده(های ساكن اسالمی بوئينیحسينيه -2 ريتصو

 

خرید و بعد ون حافظ بود که ساماندهی آن را حسینیه ما قبال تو خیاب»..
امناء این محل را خریدند. عاشورا، تاسوعا و مراسمی که به دنبال آن هیئت 
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هیا کیه فامییل    هیا بعضیی  گردیم. بعضی وقیت ریم. شب را برمیهست می
خیانوار   64مون اونجیا بیودیم. االن   مونن. اول همهنزدیک داشته باشند می

.« ]......[دهی کیه خانیه هیا را خریید، پراکنیده شیدیم       اینجا هستیم. سیامان 
 (1/5/8311آباد های ساکن حسین)شعبان از بوئینی

 

ای را بیاالی تپیه بیرای     ها پول گذاشیته بودنید خانیه   دو نفر از بوئینی»
سیال سیاماندهی    7سال به راه بود. بعید از   7حسینیه خریده بودند. اونجا 

ای را در پیایین طیرح   آیند خانهاهالی میی خرد و با کمک بقیهخانه را می
ها به اونجا منتقل شیده.  ی بوئینیخرند. االن دو سالی هست که حسینیهمی

 34)ناصیر، « انید آباد ساکناسالم 8ی خانوار بوئینی در منطقه 844تقریبی، 
 (.64/0/8311آباد های ساکن اسالمساله یکی از بوئینی

 
 هائینیوضعیت كنونی اقامت اجتماع بو -

شدن در تپه، اندک اندک اجتماع خود را تشکیل داده و بعیدها محلیی بیا    ها بعد از ساکنبوئینی
ی حضرت رقیه را به مکانی برای تشکیل جلسات اجتماعیات خیود اختصیاص     عنوان حسینیه

ی اول این حسینیه به دلیل قرارگیری در طرح ساماندهی تپه، به دفتیر اجراییی    دادند. در مرحله
ذار شد، لذا اعضای گروه مذکور در مقابل ایین اقیدام و نییز در راسیتای حفیظ انسیجام و       واگ

تیر تپیه خرییداری    هماهنگی گروه خود، مکان دیگری را )به عنوان حسینیه( در قسیمت پیایین  
توان گفت تالش برای حفظ محیط زندگی کرده و بار دیگر در محله استقرار یافتند. بنابراین می

(، محدود به محل اجتماعات نبوده، و حفیظ سیکونت   8310 ه ا.تی هال بیوتوپ )یا بقا، به گفت
هایشان در داخل محیدوده طیرح بیود و توسیط دفتیر طیرح سیاماندهی        هایی که  خانه خانواده

خریداری شده بود، نیز توسط مهاجران بوئینی مقیم تپه مدنظر بوده است. گیاهی شیاهدیم کیه    
ی یک و دو، در چندین خانه مجیاور یکیدیگر    اوند درجههای خویشسکونت برخی از خانواده

تیر تپیه و همجیوار یکیدیگر و در نزدیکیی محیل        های پیایین  ی طرح و در قسمتدر محدوده
های بزرگ نییز خیود بییانگر    ی انسجام این خانوادهگیرد. شیوه اجتماعات آنها، مجددا شکل می

ی بیزرگ بیوئینی   مسیری که یک خانوادهای از تالش برای حفظ اقامت آنها در تپه است؛ نمونه
 ی خود به طرح ساماندهی تپه، طی کرده است، بیانگر این تالش است:  بعد از فروش خانه
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 ةخانی  8316ل سیا  یط ،در محله خانوار از یکی از طوایف بوئینی ساکن 5
خانوارهای متعلق  از یکدفتر اجرایی طرح ساماندهی واگذار کردند. ی خود را به

 از کیوچ کیرد. پیس    واقع در غیرب شیهر کیرج    هیسهراب شهرک بهامیل به این ف
در  شیاوندان ینبیود خیانواده و خو  تنهیایی حاصیل از    دلیل سال به کی گذشت

در  گرید رخانوا چهارگردد. یم آباد بازاسالمی منطقهبه  شهرک سهرابیه، مجددا
-تر تپه )خارج از محدودههای پایینقسمتدر  ، واقع1یعتیشر خیابان تر ازیینپا

پراکندگی این خانوارها در این قسمت به ایین  . ی طرح ساماندهی( ساکن شدند
را  ی خیود پیدر  یاطیراف خانیه   یهیا خانه جیبه تدر فرزندانصورت است که 

همسیر و   هبیه همیرا  میذکور  . در حال حاضر دختیر خیانواده   اندکرده یداریخر
-هیهمسیا  ،اش و پدر خیانواده خانواده به همراه خانوادهاز پسران  یکیفرزندان، 

در  ا،از آنهی ی انیدکی  بیا فاصیله   گریو دو برادر د ،هم هستند واریدبهوارید یها
هیای مییدانی   ها و مصاحبهسکونت دارند. )تلخیص شده از مشاهدههمان محله 

  (.8311ی آقای بوئینی )مرداد با اعضاء خانواده
 

وی بیه   ای هم یافت شد که در طرح واگذاری ملیک رد مطالعه، نمونههای مودر بین نمونه
طرح ساماندهی، شخص مربوطه به دلیل عدم وسع مالی قادر به خرید یک واحد مسیکونی در  

هیای واقیع در   تر تپه نشده و لذا مجبور به ترک تپه شده و بیه یکیی از محلیه   های پایینقسمت
قیولی کیه از وی آورده شیده    وی به تپیه در نقیل  غرب شهر کرج کوچ کرده است. تعلق خاطر 

 نمایان است:
کردم که در ده یانگار فکر م .کردمیآباد اصال احساس غربت نمدر اسالم» 
هیای سیاکن حصیارک پیایین     از بیوئینی  ساله 04، ینعلی)حس «ن هستموخودم

85/5/8311) 
 

ری از مهیاجرت وی  تی کوتاه تر به زمان حال بوده و دورههر قدر مهاجرت افراد نزدیک
تاثیر شرایط و تاثیرات طرح بیه   از روستا به شهر گذشته باشد وضعیت زندگی فرد بیشتر تحت

________________________________________________________ 
تنها خیابان اصلی محله که از شرق تا غرب محله کشیده است و محله را به دو قسمت تقسیم کرده است.  .1

 های شمالی این خیابان وضعیت نامساعدتری نسبت به قسمت جنوبی آن دارند. عمدتا قسمت
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سیال   "قدمت مهیاجران بیوئینی  "طور خاص بوده است. در مورد زندگی فاطمه که در قسمت 
ای کیه او در حیال   اعالم کرد نیز وضعیت به همین منیوال بیود. خانیه    8370مهاجرت خود را 

ی ی او در تپه ندارد. بیه گفتیه  آباد در آنجا ساکن است، تفاوت زیادی با خانهاضر در حسینح
هیایی  وی تنها تفاوت مکان فعلی با تپه نداشتن شیب تند آن است. الزم به ذکر است که بوئینی

 اند. اند ارتباط خود را با تپه کماکان حفظ کردهکه به اطراف کرج رفته
ی سیاکن تپیه    شده های مطالعهبوئینی در تپه نسبت به سایر قومیتقدمت سکونت مهاجران 

اند. هردو عاملِ توجهی را نیز در محله به خود اختصاص داده بیشتر است. به عالوه تراکم قابل
گیری  انسجام بین اعضای مهاجران این روسیتا نقیش داشیته    قدمت و تراکم جمعیتی در شکل

د تاثیرات منفی روی این گروه از ساکنان تپیه چنیدان میوثر    دهی در  ایجااست. لذا طرح سامان
نبوده است. چه بسا بتوان گفت به دنبال اجرای طرح، مهاجران بوئینی به پایین تپه که نسبت به 

اند که این از  وآمدی بهتری برخوردار است، حرکت کردههای باالتر تپه از وضعیت رفتقسمت
استای بهبود وضعیت زندگی آنها هم بوده اسیت. تیاثیر   اثرات مثبت طرح در ایجاد تحرک در ر

اند یکسان نیست و بیرآورد کیفیی منیافع و     های مختلفی که مشمول طرح شدهطرح روی گروه
 ها داشته باشد الزامی است.تواند برای هر کدام از این گروهمضراتی که طرح می

 
 روستای سُرخه

 قدمت حضور مهاجران روستای سرخه در  محله   -
به دلییل   54نیز مثل بسیاری از روستاهای مشابه در دهه  ،روستای سرخه، از توابع استان تبریز

خشکسیالی و کیاهش زراعییت و باغبیانی در روسییتا، دسیتخوش مهییاجرت گیروه عظیمییی از      
سهم زیادی از جمعیت ساکنان تپه را بیه    ساکنانش شده است. این افراد پس از روستای بوئین،

ند. تا پیش از اجرای طرح ساماندهی، طوایف مختلفی از این روستا، نظییر  اخود اختصاص داده
. دادنید یمی  لیاز ساکن تپه را تشک یبزرگ گروه پورهایاکبر و هاپورقاسم ها،ها، زاهدیجعفری

 در محله تداوم داشت.  14های دهه  این شکل از تراکم حضور آنها تا  سال
. اومیدیم  کیه  شیه یم یسیال  64 .اومدیم. بادآوقت است که اسالم یلیخ»

و  ونیی لیم کیی بیا   اومیدیم.  هم بعدش د و مااومجا ارزان بود. پدرم اول اون
 و میجیا بیود  اونمیون  هبود. همی  دهیهزار تومان، در کوه پدرم خانه خر 144
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« شید. ینمی  1جیا  نیی ا یدو تا اتاق داشت. انیدازه  ]......[ پدرم و من، برادرم
 (65/5/8311حصار  0ای ساکن خط هایساله از سرخه 01)عمران 
 
تومیان   844اون سال ما  . دارایی73سال پیش اومدیم اینجا سال  87»

توانستیم اجاره کنیم. سال اول اجاره بیودیم. بعید از ییک    جا میبود، همان
ی شراکتی خریدم. ییک سیال هیم اونجیا     ها خانهسال با یکی از همشهری

دو سه تیا خانیه    ].......[یگر خریدیم بودیم و بعد اونجا را فروختیم یکی د
« عوض کردیم تا ساماندهی اومد و خفتمون را گرفت و گفت بیرو بییرون  

 (34/5/8311های ساکن فردیس ایساله از سرخه 05)عبداهلل 
 
های ساکن خط ایساله از سرخه 30)زیبا « آباداومدیم اسالم 14سال »

 (61/5/8311حصار  0
 

های بعیدی مهیاجران،   ، برای دوام و بقا در زندگی شهری، به گروههای اولیه مهاجران گروه
کردنید. در یکیی از   هایی همچون یافتن خانه، شغل و حتی یادگیری زبیان کمیک میی   در زمینه

آبیاد  خیود در اسیالم   والیتیی های موردمطالعه، فرد مهاجر بیا همییاری هیم    موارد، در بین نمونه
های خود که پیس از فیروش خانیه    والیتیدیگر از همصاحب خانه شده بود. او سپس به یکی 

خود به طرح ساماندهی، استطاعت خرید خانه دیگری نداشت، بیرای خریید واحید مسیکونی     
کند. موردی نیز مرد مطالعه قرار گرفت که پس از مهاجرت، همراه با یکی از  مساعدت مالی می

و بعد از فیروش خانیه بیه طیرح، بیا       آباد تهیه کردهای در اسالماقوام به صورت مشارکتی خانه
ی دیگیری از نیواحی اسیکان     اش، توانسته بیود بیه طیور مسیتقل در نقطیه     توجه به وسع مالی

منزلی خریداری کند. با توجیه بیه   حصار  0ی جاده چالوس در خط غیررسمی کرج در حاشیه
عالوه بر کمک به آباد آمده بودند، تر به اسالماهدات مالحظه کردیم که بستگان فرد که پیشمش

 کردند.تامین سرپناه، به افراد مهاجر جدید، در تامین شغل هم کمک می
 

________________________________________________________ 
 . استمتر  24 ،ساکن هستند در آن ای که آنهای فعلی.  خانه1
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 وضعیت كنونی اقامت مهاجران روستای سرخه در تپه  -
که در محدوده تملک و تخرییب قیرار    ایحین اجرای طرح، اکثریت بزرگی از مهاجران سرخه

اسکان مجدد در تپه را بیه  دند. آنها گزینه های خود به طرح شداشتند، مجبور به واگذاری خانه
های عملی بیر سیر راه آنهیا    عنوان اولویت اول خود انتخاب کردند، اما مشکالت و محدودیت

. یکیی از ایین مشیکالت    ی عمل بپوشیانند  تر از آن بود که بتوانند اولویت خود را جامهپیچیده
های دیگر تپه نسبت به مبلغی بود که سیاماندهی بیرای خریید    بودن قیمت زمین در قسمتباال

کمی توانستند مجددا در تپه ساکن شیوند. در    کرد. لذا تنها عدهملک به این مالکان پرداخت می
کردند، اما   دادی به شهرک فردیس نقل مکانها نشان داده شد، تعر که در مثالنطواین میان، هما
حصار در شرق و  0حصار حرکت کردند. فردیس و خط  0ها به سمت خط  ای اکثریت سرخه

 ی چندان زیادی با تپه ندارد.جنوب شرقی تپه و کرج قرار دارند و فاصله
با مبلغی که سیاماندهی در قبیال تملیک     های تملک مجدد خانه برای درک بهتر محدودیت

خیانوار از روسیتای سیرخه طیی      0کیرد، مسییری را کیه     های تپه به ساکنان پرداخت می ملک
 اند، در زیر نشان خواهیم داد: نموده

های خود آباد طی یک سال خانهخانوار از یک خانواده بزرگ، در اسالم 0»
ای به ستاد طیرح  این هم خانه را به طرح واگذار کردند. یکی از پسران پیش از

آبیاد سیکونت داشیت. پیدر خیانواده در      ساماندهی فروخته و مجددا در اسیالم 
ای  ابتدای مهاجرتش با یکی از فرزنیدان ذکیورش بیه صیورت شیراکتی خانیه      

میلیون رییال   14خریداری کرده بود. مجریان ساماندهی تپه، خانه را به قیمت  
میلیون رییال اسیت،    05شرکای پدر و پسر  تملک کردند. سهم هر کدام از این

با این پول خرید خانه به صورت مستقل منتفی شد. لذا پدر در سنین پییری بیه   
آباد کرج با اندک نشینی روی آورد و پسری که شریک پدر بود در حسین اجاره
متر را خریداری کرد.  54اندازی که داشت، یک واحد مسکونی با مساحت پس

ای بیه طیرح فروختیه بیود،     ه یکی از آنها پیش از این هم خانهدو برادر دیگر ک
هایشیان را   آباد ساکن شده و همزمان به صورت داوطلبانه خانهمجددا در اسالم

نداشته در عین حال وسیع   محله از خروج به لیتمابه طرح واگذار کردند. آنها 
حید  مالی خرید مسکن مجزا را نیز نداشتند، لیذا بیه صیورت شیراکتی ییک وا     

ی تقریبا مجزا در تپه تملک کرده و در آن ساکن شدند.  مسکونی شامل دو طبقه
آنها سپس به دلیل ناسازگاری بین کودکان و ایجاد تنش بین بزرگساالن نیاگزیر  
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بیودن تیوان    به فروش واحد مسکونی شراکتی خود می شوند و به دلیل ناکیافی 
ترین محل ممکن ن و ارزانتریمالی برای خرید مسکن مستقل در تپه، به نزدیک

کوچ کرده زمینی خریداری کیرده و اقیدام    1حصار( 0های باالتر از خط  )زمین
ی حصار کردنید. یکیی از ایین دو     دار تپهی شیبها بر دامنهبه ساخت آن زمین

آباد رفته بود به دلیل پسر، با پدر در یک خانه ساکن شدند. پسری که به حسین
اورد و اقدام به فروش آن خانه کرد، اما در پی رکود در تنهایی نتوانست دوام بی

خرید و فروش مسکن، فروش خانه معلق مانده و وی تصمیم گرفت تیا زمیان   
نشین شود. اکنون دختیر خیانواده و    اش در نزدیکی برادرانش اجارهفروش خانه

تر تپیه و همجیوار بیا     دو فرزند مستقل یکی از پسران همچنان در قسمت پایین
انید سیاکن هسیتند. در    های خود که موفق به ماندن در تپه شدهوالیتیهم سایر

« اسیت  2حال حاضر رفیت و آمید آنهیا عمیدتا بیین تپیه و حصیار و فیردیس        
 ای(. ی سرخهخانوار خانواده 5های )برگرفته و تلخیص شده از مصاحبه

 
 تشكیل محل اجتماعات  -

ز انزوا و جدایی، مهاجران را بیه سیکونت   خرد جمعی برای پیشگیری از بروز مشکالت ناشی ا
کنید. تقوییت همجیواری بیا تشیکیل مکیان       در مجاورت سایر اقوام و خویشاوندان ترغیب می

ها هیم ماننید مهیاجران    ایگردهمایی رابطه مستقیمی دارد. در رابطه با مکان گردهمایی، سرخه
ورت دوری در منیزل هیر   روستای بوئین، در ابتدا اقدام به تشکیل محل اجتماعات خود به صی 

رفته با همیاری یکدیگر محل اجتماعات آنها خریداری و ساخته شده یک از اعضاء کردند. رفته
ی حضرت زینب نامگذاری شد. این محل عالوه بر ایجاد احساس تعلق داشتن  و به نام حسینیه

بط بیین آنهیا   هایی که غریبه و ناشناس بودند، در تقویت و انسجام روا به جمع، در جمع شهری
 های زیر گویای بهتری برای این امر هستند:قولنیز موثر بود. در این رابطه نقل

.همه هم میان به ایین حسیینیه.   ].... [ خانوار از یک روستا هستیم 344ما »
ها حسینیه ندارن. نتونستیم بگییریم.  ایحسینیه مال خودمونه. تو فردیس سرخه

________________________________________________________ 
حصار در قسمت شرق جاده چالوس قرار دارد. این قسمت از حصار نیز با مشکل اسکان غیررسمی  0. خط 1

 وساخت یک شبه خانه مواجه است. 

 یکی از مناطق شهر کرج است و در جنوب شرقی کرج واقع شده است. . فردیس 2
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شه که امون جا پیدا نمیجا کم است[ تو حسینهآد و از بس االن ]از بس آدم می
مترییه.   14ی خواست حسینیه را بخرد ]...[، حسینیه خانهبشینیم. ساماندهی می

ها جلسه داشتیم. اییام محیرم رو تیو ییه     ای تو خونهقبل از خرید حسینیه دوره
ی کلنگیی  ها بودند. یه خونیه خونه بودند و در بقیه سال مراسم هفتگی در خانه

میلییون و   2متری را خریدند. موقع ساخت من خیودم اونجیا کیار کیردم.      14
کیرد  خریدیم. موقع خرید هرکس بنا به وسیع میالی خیودش کمیک میی      344

 ( 34/5/8311ساکن فردیس کرج هایای)عبداهلل از سرخه.« ]......[
 

در تصیویر  ها نیز از دیگر نقاطی است که در طرح بوده و همانطور کیه  ایی سرخهحسینیه
-های بایر تپه باقی مانیده افتاده در زمینشود درحال حاضر به صورت ساختمان تک مشاهده می

آباد برای ساماندهی به محل های ساکن فردیس، حصار و اسالمایاست. ناهماهنگی بین سرخه
 شود. این آشفتگی از پراکندگی مهاجران روستایشان پس از طرح بسیار مشاهده می  اجتماعات

وضعیت اقامت کنیونی  "شود. همانطور که در قسمت  سرخه در سه نقطه از شهر کرج ناشی می
شوند. گروهیی از ایشیان   اشاره شد در حال حاضر این قوم به سه گروه تقسیم می "هاایسرخه

اند. دو گروه دیگر به تبع فروش ملک خود  مانده  اند و همچنان ساکن تپه باقیدر تپه مقیم بوده
اند. در واقع  اباد کوچ کرده ی اسالم ساماندهی به نزدیکترین محل ممکن در جوار محله به طرح

حصار هستند، همچنان ارتباط خود را با تپه  0این دو گروه که هم اکنون ساکن فردیس و خط 
اند. اند. این ارتباط هم با قوم و خویشاوندان است و هم با مرکز اجتماعاتی که داشتهحفظ کرده

ل حاضر در فردیس، به منظور ایجاد مرکیز، اجتماعیاتی بیین اعضیای هیر سیه گیروه از        در حا
 های زیر تا حدی موید این امر است:ها مباحثی شکل گرفته است. نقل قولایسرخه

متری را که همه چییز  8444قصد داریم اینجا حسینیه بزنیم. یه زمین »]....[ 
-هیای ای)عبداهلل از سرخه« ستیم.دارد سند هم دارد نبش فرگاز. اما هماهنگ نی

 (.34/5/8311ساکن فردیس 
هیا مخالفیت   دهاتیخواست بره فردیس اما جور نیومد. همحسینیه می»

جیایی حسیینیه هسیتند. ییه     درصد مخالف جابه 15درصد  844کردند. از 
گییم بییان اینجیا بخرنید،     زمین خریدیم اما موافقت صورت نگرفت. ما می

ها هیم  گن باید اونجا حسینیه را بخریم، زورآبادیمیهای فردیس ایسرخه
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« زنیه].....[.   جا بمونه. هرکس ییه حرفیی میی   گن که باید حسینیه همینمی
 (65/5/8311حصار  0های ساکن خط ایساله از سرخه 54)حسن، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گیری انسجام شیان در دو دهیه اخییر )کیه بیه نسیبت       اهالی روستای سرخه، به دلیل شکل
مهاجران روستای بوئین قدمت کمتری دارند(، در روند تملک و تخریب خانه هایشیان توسیط   
طرح ساماندهی، نسبت به اهالی روستای بویین، متحمل آسیب بیشیتری در کیفییت انسیجام و    

های گوناگون بیین  توان در ایجاد انشعابهمبستگی در گروه خود شدند. این اثرات منفی را می
هیا  ها، به ناتوانی ایین انشیعاب  در باال، به عنوان یک نمونه از این ناهماهنگی آنها مشاهده کرد.

برای احراز تصمیم جمعی در تعیین محل استقرار اجتماعات اشاره شد. در مقایسه با توجیه بیه   
شناسی شهر، حفظ همبستگی و انسجام بین شهروندان یکی از مسائلی است کیه  کالبد و زیبایی

 دهد.ر طراحی و اجرا آن را چندان مدنظر قرار نمیشهرسازی دانشگاهی د
 

 روستای چنارلق و سفیدآب اردبیل -
دو روستای بوئین و سرخه به ترتیب از روستاهای تابعه زنجان و تبرییز بودنید. در ادامیه ایین     
مقاله به دو روستای چنارلق و سفیدآب از شهر اردبیل خواهیم پرداخیت. روسیتای چنیارلق و    

که گرفتند، در حالیی مورد مطالعه را در برمیدرصد از نمونه 84ابع اردبیل تنها سفیدآب از تو
درصد جمعیت و تقریبا سه برابر اهالی دو روسیتای   31هرکدام از دو روستای بوئین و سرخه 

آب از ی اردبیل بودند. الزم به ذکر است که اهالی روستای چنارلق نسبت بیه روسیتای سیفید   تابعه

های ساکن در ایسرخه موقعیت حسینیة -2صویر ت

 محله )عکس از نگارنده(
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درصید از مهیاجران روسیتاهای     1ی میورد مطالعیه    برخوردار بودند. در میان نمونه کمیت بیشتری
های مقیم تپه بوده است. این قدمت اندک سکونت در هر دو گروه درصد سفیدآبی 6چنارلق و تنها 

 . ها هم نمایان است گیری محل اجتماعات و انسجام اعضای این گروه مهاجران بر نحوه شکل
اقع شدن هر دو روستا در اردبیل، تعداد اندک مهاجران هر دو روستا در هایی نظیر وویژگی

تپه و نداشتن انسجام و پیوستگی اعضاء دو روستای بوئین و سیرخه در اعضیای دو روسیتای    
هایی ایجاد کرده است بیراین  سفیدآب و چنارلق در نقل و انتقال اعضای این دو روستا شباهت

اجران این دو روستا در ییک قسیمت مشیترک تحلییل و     اساس ترجیح داده شد تا وضعیت مه
 بررسی شود.

 
 قدمت حضور مهاجران روستای چنارلق و سفید آب اردبیل -

هیا،   به این محلیه مهیاجرت کردنید. در ایین سیال       14ی  مهاجران روستای چنارلق اوایل دهه
دگی در آن های باالتر تپه کیه موقعییت زنی   جمعیت محله به حد اشباع خود رسیده بود. قسمت

دشوار است، برای مهاجران تازه وارد با بضاعت مالی اندک، بهترین  های پاییننسبت به قسمت
های تپه ارزانتر بود و لیذا   های این قسمت از تپه به نسبت سایر قسمتمحل ممکن است. خانه

، هیای بیاالی تپیه   وارد همخوانی بیشتری داشت. عیالوه بیر قسیمت   با وسع مالی مهاجرین تازه
ی ی پیشیاهنگی در خیارج از محیدوده   های دیگر زندگی مثل مثل محله تازه شکل گرفتهگزینه

تیوان گفیت کیه    شهر کرج نیز مورد توجه مهاجران روستای چنارلق قرار گرفته بود. حتیی میی  
است. حضیور   1ی پیشاهنگیگیری مهاجران روستای چنارلق از ابتدا در محلهمحل اصلی شکل

ی پیشیاهنگی مؤیید ایین موضیوع اسیت.      متیری در محلیه   0ی ی در کوچهخانوار چنارلق 67
 ای بر این نکته است.همچنین احداث محل اجتماعاتی در محله پیشاهنگی نیز صحه

ی دهد حضیور مهیاجران روسیتای چنیارلق در محلیه     هایی که انجام شده نشان میمصاحبه
ری برخیوردار نبیوده اسیت. ایین در     گردد که این محله از  گاز شیه پیشاهنگی به زمانی باز می

های تپه به گاز شهری وصل شیده بودنید. لیذا اسیتقبال برخیی از       حالی است در آن زمان خانه
  ها از زندگی در تپه، فقدان امکانیات زنیدگی شیهری در محلیه پیشیاهنگی در ابتیدای      چنارلقی

لی محلیه  گیری سکونت در این محله بوده اسیت. در حیال حاضیر بیه میرور زمیان اهیا        شکل
زنی خود با مدیریت شهری، امکانات حداقلی مثل وصل شدن به اند در چانهپیشاهنگی توانسته

________________________________________________________ 
 شهر کرج واقع در شمال غربی شهر کرج ای در کمال. محله1
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های ی آب و برق و گاز شهری را برای زندگی در این محله کسب کنند. امروزه چنارلقی شبکه
 ی پیشیاهنگی واقیع  گرفته در محلهمانده در تپه، مترصد فرصتی هستند تا به مجموعه شکلباقی

 شهر کرج بپیوندند. در کمال
آب اردبیل هم قیدمت کمتیر ایین مهیاجران نسیبت بیه       مصاحبه با مهاجران روستای سفید

دهد. مهاجران سفیدآب از تعیداد نسیبتا بیاالیی در تپیه     ای و بوئینی را نشان میمهاجران سرخه
ی وی تنها خیواهر و  کند که از روستای مورد مطالعه بیان میهابرخوردار نبودند. یکی از نمونه

های خود والیتی ی همفرزندش در تپه ساکن بودند. لذا مهاجران این روستا از حمایت مجموعه
 قول زیر گویای وضعیت مهاجران روستای سفیدآب در تپه است: در تپه برخوردار نبودند. نقل

از روستا اومدیم. میا اول تهیران    28آباد شدیم. سال وارد اسالم 77سال » 
تا برادر یه حیاط داشتیم. اون را فروختیم. اول اینکه زورم به  0یم. در تهران بود

رسید دوم اینکه خواهرم هم قبال اینجا بود. من اومیدم زورآبیاد   جای دیگه نمی
سیاله، سیاکن    76علیی  )سینبل  "های خیلی نزدیکم اونجا نبودند]...[ همشهری

 (. 65/6/8311حصارک پایین 
 

اجتمیاعی سیاکنین و    -ه دلیل شباهت زبانی، شباهت وضعیت اقتصیادی با این وجود تنها ب
ی سفیدآبی را به محله کشاند. پس از تملک و تخرییب  همچنین ارزان بودن زمین، این خانواده

ای که داشته به محلی که یکی از فرزندانش، سابق بر ایین  مالک خانواده با اندک اندوخته  ملک،
محل در حصارک کرج واقیع شیده اسیت. حصیارک در شیمال      رود. این در آن ساکن بوده می

 غربی شهر کرج واقع شده است. 
 

 وضعیت اقامت كنونی مهاجران روستای سفیدآب و چنارلق  -
در این خصوص توضیحات مربوطه در قسمت قدمت مهاجران این دو روستا ارائه شده اسیت.  

ی سیفیدآب در محلیه سیاکن بیود، بیا      ای که از روسیتا توان این نکته را افزود که نمونهتنها می
 "حصیارک پیایین  "ای در  فروش یک باب واحد تجاری و منزل خیود در تپیه توانسیت خانیه    

 همجوار با سه فرزند دخترش که در این قسمت ساکن هستند، خریداری کند. 
سیاله،   76علی )سنبل "دولت نظر ما را در مورد اینکه باید برای تپه چیکار کنند نپرسیدند"

 (.65/6/8311ن حصارک پایین ساک
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های گیریاین نکته از آن رو حائز اهمیت است که در صورت فقدان مشارکت اهالی در تصمیم
 دهد. خود را نشان میاهمیت شهری، راهکارهای اهالی برای حفظ انسجام خود بیش از پیش 

 
 تشكیل محل اجتماعات  -

تماعیات مهیاجران روسیتای چنیارلق در     همانطور که در قسمت باال به آن اشاره شد، محیل اج 
ی ی مهاجرت روستای چنارلق تپهولیههمان محله پیشاهنگی قرارگرفته است. به عبارتی محل ا

ی پیشاهنگی بوده اسیت. بیه تبیع آن    آباد کرج نبوده است و این محل از همان ابتدا محلهاسالم
شیود. سیاختمان ایین     دازی میانی پیشاهنگی احداث و راهمحل اجتماعات آنها در همان محله

گیذاری   ساخته بیود و همچنیان نیازمنید سیرمایه    ی حاضر، به صورت نیمهگام مطالعهمسجد هن
 بیشتری از سوی اعضای خود بود. 

اعضای روستای سفیدآب به دلیل قدمت نه چندان طوالنی خود و همچنین نداشتن حمایت 
ابیاد،   ی اسیالم  های مقیم محلیه  اد سفیدآبیو پشتیبانی حداکثری اعضا و به دلیل اندک بودن تعد

موفق به خرید و تشکیل حسینیه نشدند. با این وجود این گیروه سیعی در تشیکیل اجتماعیات     
آنهیا در اییام میاه    ، ی مالی اجتماع سفیدآبیرغم فقدان بنیهخود به هر شکل ممکن داشتند. علی
ای در محله را به شدهبایر رها ، زمینی ماه محرم دهه هایمحرم، برای برگزاری مراسم عزاداری

 کردند:عنوان محل اجتماعات خود انتخاب می
کیش  االن هیئت داریم و من مسئول هیئت هستم و هیئت تو خیابون گیوه"

زنییم.  ی زینب کبری. حسیینیه نیداریم میا چیادر میی     است، کنار دیوار مدرسه
اش رد که اگر آپارتمانها نذر ککه که زمستان سخت بود. یکی از همسایهوقتی

بدون خطر درست بشه، در پارکینگ، این هیئت را چند سالی جا بدهید. پیول   
آینید و بیشیتر   های برادرم مینداریم حسینیه بخریم. از تهران برادرهایم و بچه

کنند. سفیدآب خودش خیلی جمعیت نیداره. االن پسیر   اونا به هیئت کمک می
ساله،  76علی )سنبل"« هم دراونجا هستندمن و خواهرم و  چند خانوار دیگه 

 (.65/6/8311ساکن حصارک پایین 
 

ها به این محله آغاز شده است. چنارلقی 14های ها نیز از سالهای جمعی چنارلقمهاجرت
هایشان تمایل بیشیتری  پس از اجرای طرح و فروش خانهو سرخه  برخالف دو روستای بوئین

ی مانیدگاری افیراد و اقیوام در    رسد هر قیدر پیشیینه  . به نظر میبه دورشدن از تپه نشان دادند
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یابید. در  آباد بیشتر باشد، تمایل آنها به ماندن در محل، یا مجاورت آن نییز  افیزایش میی   اسالم
ها دیده شده، نداشته و طرح نییز  ایها و سرخهحال حاضر این دو قوم، انسجامی که بین بوئینی

 آنها نداشته است.  اجتماعیی چندان تاثیری بر شاکله
  

 هاتحلیل یافته

های قومی مورد مطالعه در محله موجب به دست آمدن نتیایج متفیاوتی در   قدمت حضور دسته
های متفاوتی نسبت به طرح را هم در پی داشته است. متاثرشدن انسجام بین آنها شده و واکنش

هیای مهیاجران    ضور اعضاء گروهو هماهنگی این اقوام از طرح  با مدت زمان حضور قدمت ح
ارتباط دارد. هر قدر این قدمت بیشتر باشد، اعضای قوم بیشتر با بافت و منطقه عجین شیدند و  

کردن آنها از بافت دشوارتر خواهد بود و  پیامدهای منفیی طیرح بیشیتر بیر آنهیا تحمییل       جدا 
ن گروهیی از مهیاجران بیا    ی زنجان به عنیوا های ماندن در محله برای بوئینیخواهد شد. گزینه

تیر از   ساله در محله برخیوردار بودنید، محکیم    34تا  64خاستگاه مشترک که از قدمت تقریبا 
های اردبییل اسیت. در ایین مییان     ها و سفیدآبیتر از چنارلقیهای تبریز و بسیار قویایسرخه

مانند بیشتر از احسیاس  اند در محله بها که به دالیل عدم تمکن مالی نتوانستهبسیاری از بوئینی
  برند.نهایی در محالت دیگر رنج میناشناختگی و ت

 
هیای خونیه ی   رفیتم روی خرابیه  بعد از اینکه خانه را به ساماندهی فروختم تا دو ماه میی »

)حسیین،  « گشیتم رفتم و بعد از ظهر برمیی گشتم. از صبح میی خودم میپسرعموهایم و خونه
 (2/7/8311گان در حصارک شوندساله، یکی از مصاحبه 05

کنم که توی زندان هستم. اینجا کسی من را از وقتی به اینجا آمدم فکر می» 
 آبیاد مثیل زادگیاه مین بیود و اصیال در آن احسیاس غربیت         شناسه اسیالم نمی
 (62/2/8311ساله،  06)محمد،« کردم.نمی

 
سیبت بیه مهیاجران    ها که نسبت به مهاجران بیوئینی از قیدمت کمتیر و ن   ایدر میان سرخه

سفیدآبی و چنارلقی از قدمت بیشتری برخوردار بودند، انسجام و همبستگی آنها بیشیتر آسییب   
شید. در مییان   دیده بود و ناهماهنگی و پراکندگی بیشتری در میان اعضاء این گروه مشاهده می

البیدی آن  رسد، نتایج و تاثیرات طرح به آثار کاقوامی که حضور آنها به زحمت به یک دهه می
هیا آمیادگی   محدود شده و کمتر انسجام و همبسیتگی آنهیا را نشیانه رفتیه اسیت. ایین گیروه       
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ی دیگر را داشتند. اشباع محله و نداشیتن  قرارگرفتن در ابتدای مسیر شهرسازی مردمی در نقطه
شیهر کیه در   ی مهاجران جدید این قوم، بخشیی از آنهیا را بیه توابیع کمیال      ظرفیت برای کلیه

ی از پییش  های شمال غربی کرج قرار دارد، سوق داده است. لذا ایین محلیه بیه گزینیه    قسمت
-های طرح ساماندهی تبدیل شده است. به دلیل نبود زیرساختشدهکنای برای خانهشدهتعیین

های ساکن در این نقطیه صیرفا از ایین    شدهکنهای شهری در محله پیشاهنگی، نارضایتی خانه
شیناختی، تضیعیف روابیط قیومی و همسیایگی و      کمتر به امنیت هسیتی شود و باب مطرح می

هیا در  خانوار از چنارلقی 67کردند. تعداد همچنین ناشناختگی و گمنامی ناشی از آن اشاره می
دهد. الزم به ذکر اسیت   ی جدید نشان میهای پیشاهنگی انسجام آنها را در محلهیکی از کوچه

تهی الیه غربی شهر( نیز بیه دلییل دوری از مراکیز درمیانی،     سکونت در محله پیشاهنگی )در من
 1موجب سختی های زیادی برای این افراد شده است.

 

________________________________________________________ 
 . برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به :1

  " le quartier des habitants des villes marocaines".Francoise Navwz-Bouchanine 
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جاشدن آنها و ها بعد از اجرایی شدن طرح ساماندهی و جابهپراکندگی تقریبی قومیت -9شماره نقشه

ی حسینیه اهالی اجتماعات ساکن در تپه و در دهندهنگ نشانهای کمرمحل اجتماعات اشان. مربع

ها همچنان در ایها و سرخهی بویینیدهد حسینیهها است. همانطور که نقشه نشان میسایر قسمت

ها نه ها از ابتدا در محدوده پیشاهنگی احداث شده است. سفیدآبیمحله باقی مانده و حسینیه چنارلقی

 اند. یا ساختمان مخصوص محل اجتماعات را در تپه و در سطح کرج نداشته اجتماعات و نه حسینیه

 نگارندهتهيه نقشه توسط ماخذ: 
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گی در زندگی شیهری،  هگی و  ناشناختهوجود اجتماعات قومی در  وضعیت گمنامی، غریب
هاسیت،  ق بیرای فرزنیدان ایین گیروه    منبع موثری برای تامین شغل، سرپناه و حتی ازدواج موف

کننید. در  چیزی که اعضای قوم در ابتدای حضیور خیود در شیهر بیرای حفیظ آن تیالش میی       
که این تالش در اوایل حضورشان متاثر از عوامل بیرونی کاهش یابد، تبعات سیخت و  صورتی

پیامیدهایی  های اخالقی و گسیترش فقیر از جملیه    گذارد. ناهنجاریبه جا میغیر قابل جبرانی 
هیای حمیایتی   توان به آن اشاره کرد. به دلیل عدم جذب سریع مهاجران در سیستماست که می

بیمه، مالی و حتی فراغتی و تفریحی شهر، کارکردهای نظام خویشیاوندی و همسیایگی بسییار    
 کارآمد و مفید است.

وان اولیین  پس از آغاز طرح ساماندهی، اقداماتی چون تالش برای ماندن در محلیه بیه عنی   
ی حمایتی به صیورت ضیرورتی   جمعی در راستای حفظ این پشتوانههای دستهگزینه و حرکت

ناگفته در میان مهاجران مطرح بوده است. بیا ایین وجیود مانیدن در ایین محلیه و در سلسیله        
های خود را به طیرح واگیذار   دسته از افراد که خانههای قومی به سایر محالت برای آنحرکت
 اند. دند، میسر نبوده و لذا بسیاری از آنها در اطراف و اکناف شهر کرج پراکنده شدهکرده بو

آباد نیز به دلیل دربرگیرفتن فیرد   البته باید اذعان داشت که زندگی اجتماعی در محله اسالم
هیایی را بیر سیاکنان    در نظام خویشاوندی و به تبع آن نظام نظارتی و کنترلی قوی، محیدودیت 

که در زندگی اجتماعی سایر نقاط که توام با ناشیناختگی و گمنیامی اسیت، کمتیر      اعمال کرده
هیا حکیایتی از زنیدگی خیود     شدهکنعنوان مثال در این رابطه یکی از خانهشود. بهمشاهده می

هیای اضیافی در   کند که نشانگر کاهش نظارت و کنترل خویشاوندی و تحمیل هزینهمطرح می
 بع اجرای طرح بوده است:سبد خانوار روی فرد به ت

با پولی که ساماندهی به میا داد دیگیه در اون حیوالی نتونسیتیم خونیه      »
ای دور از شیهر  ی نیمه سیاخته بخریم. به خاطر همین مجبور شدیم یه خونه

میون  های زنیدگی بخریم. بعد کلی قرض کردیم تا این خانه را بسازیم. هزینه
وهرم که آرماتوربنید بیود مجبیور    هم خیلی بیشتر شده بود به خاطر همین ش

آمد معتاد شد. اما وقتی در زورآباد بودیم او هیچ وشد به بم بره. در این رفت
 رفیت و بیا همیان چییزی کیه بیه دسیت        وقت برای کار به مناطق دور نمیی 

ی ساله، سیاکن محلیه   04)فاطمه « مون را بگذرانیمشد زندگیآوردیم میمی
 (.64/2/8311پیشاهنگی 
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ها به سوالی که از آنها در خصوص استفاده از خدمات بانکی در خرید خانه پرسییده  پاسخ
های آنها حاکی ها است. پاسخی روابط خویشاوندی برای این گروهشد نیز بیانگر نقش برجسته

ی دوم خیود در محلیه را توسیط    درصید از آنهیا کسیری پیول خریید خانیه       24از آن بود که 
دادن اهمیت روابط خویشیاوندی و قیومی،   د. این نکته عالوه بر نشانانخویشاوندان تامین کرده

-تاییدی است بر این که مهاجران مذکور بعد از چندین دهه زندگی در شهر همچنان در حاشیه

مند شوند و صرفا با روابط اند از خدمات اقتصاد بانکی بهرههای آن قرار دارند و هنوز نتوانسته
 ی خدمات بیابند.کنندههای تامیناند جایگزینی برای سیستمقومی خود تا حدی توانسته

های خویشاوندی و فرهنگها و حفظ خردهدر پاسخ به ابهاماتی از این دست که آیا قومیت
های اصیلی دولیت   قومی به عنوان احتمالی برای تخریب شهریت و شهروندی و در نهایت پایه

: 8316فکیوهی،   افت( تونیس هستند یا نه، )شمدرن و بازگشت مجدد به سوی اجتماع )گماین
ی روستایی بیه عنیوان منبیع انسیجام و     تکهدهد این چهلهای این تحقیق نشان می(، یافته616

-شوند و در کاسیتن هزینیه  ی اجتماعی نامرئی شهرهای بزرگ محسوب میهمبستگی، سرمایه

گییری در میورد   ننید. تصیمیم  کهای مالی شهر و حفظ نظم اجتماعی آن تاثیر به سزایی ایفا می
 کند. ناپذیری را بر شهر وارد میهای جبرانابعاد شهر بدون در نظر گرفتن آن، هزینه

 
 گیری نتیجه
اند ناشی از نوعی گیری اجتماع یا محله و روندی که ساکنانش برای حفظ آن از سر گذراندهشکل

که  گیردمشکالتی شکل می خرد جمعی است. خرد جمعی در راستای حفظ انسان از مسائل و
سازد. انسجام  های مشترکی مواجه کرده و بقای آنها را با خطر مواجه می حیات او را با چالش

ی اجتماعی شهرهای بزرگ محسوب  های متنوع شهری سرمایه اجتماعی و همبستگی گروه
کمتر مدنظر  ها،ی اجتماعی در پی اجرای طرحشود. تقویت یا تضعیف این پدیدهمی

های ی سلولها در قالب واحد خانواده به مثابهانسان سان فنی قرار گرفته است. مشاهدۀکارشنا
دهنده های تشکیلتک سلولگیری برای تکبافت و نه اجزای مستقل از آن، ما را در تصمیم

هزار واحد مسکونی برای  0دارد. به موجب طرح ساماندهی، ساکنان بافت به دوراندیشی وامی
های احتمالی این طرح، راهکارهای مختلفی انتخاب کردند. این راهکارها د از آسیبحفظ خو

چرخد. حرکت خویشاوندی می -های باقی ماندن در بستر قومیعمدتا حول جستجوی شیوه
تر تپه و یا حرکت خانوارها به صورت متوالی و یکی پس از دیگری، به های پایینبه قسمت

شده، معیارهای وضعیت اقتصادی و ارتباطی خانوارها تعیین  محل خاصی از شهر که بنا به
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که این دو شکل برای ی این تحقیق را تشکیل داده است. زمانیانتخاب این خانوارها در نمونه
خویشاوندی شده است،  -ی ارتباطی قومیفرد میسر نبوده است و فرد وادار به خروج از دایره

صادی، عاطفی، اجتماعی برای وی بروز کرده که البته مسائل و مشکالت بسیاری از نظر اقت
  شرح مفصل آن موضوعی جداگانه بوده و صرفا به بخشی از آن در این مقاله اشاره شد. 

محور، دهد، در صورت وجود نهادهای مشارکتهمانطور که مطالعه حاضر نشان می 
هد بود و همانا این خود ها و سایر تحوالت شهر متفاوت از اشکال سابق اجرای طرح خواطرح

به تقویت انسان در برابر بوروکراسی دولت و اقتصاد کالن، همچنین تقویت اخالق به عنوان 
ها منجر خواهد شد. نهادهای گیریی مدنی، در تصمیمعنصر صرفا انسانی موجود در جامعه

که مبتنی  گراگرا در برابر شهرسازی ترقیی مباحث شهرسازی انسانمحور در حوزهمشارکت
بخشی مباحث فنی و مهندسی است، نیز مطرح است. در این رابطه به عنوان مثال بر اولویت

شهر، شهر نامرئی گرا برای رفع مشکالت مادرلوئیز مامفورد به عنوان پیشگام شهرسازی انسان
ی را پیشنهاد کرده است که هم امتیاز واحدهای کوچک و محلی را دارد و هم دیدگاه سازمانده

بخشی به زندگی انسانی مادرشهر را داراست. آنچه در این نوع نگرش وجود دارد همانا اولویت
ها به نیروهای اقتصادی به طور کامل تهدیدی برای بر زندگی اقتصادی است. تسلیم شهر

 کند که:زندگی است. در مورد نقش اقتصاد، وی تاکید می
حکومت ندانیم و آن را  ی مکانی برای تجارت وشهر را فقط به مثابه»

نهادی برای ابراز و تحقق شخصیت جدید انسانی، یعنی  انسان جهانی به 
ای محدودی بسازیم که در آن حساب آوریم. باید ساختار شهری و منطقه

تری را با تصویری تر به وجود خود پی برد و دنیای بزرگانسان بتواند عمیق
ند دهد. به عبارت دیگر شهر باید که از مهرورزی و پرورش انسانی دارد پیو

نهادی برای مهرورزی باشد و بهترین اقتصاد برای شهر توجه و مراقبت از 
 ( 83-86: 8313توالیی، « ) انسان است

 
داند. در این پاره شدن انسان را تهدیدی حاصل از نگرش اشتباه به شهر میوی پاره
های های انسان در قلب فعالیتین نگرانیترشهر آینده ]...[ توجه به عمده»نویسد: خصوص می

ی شخصیتی انسانی، برگرداندن انسانی که به طور بخشی به اجزاء پراکندهاوست؛ یعنی وحدت
هویت به موجود انسانی ها، متخصصان، کارشناسان و عوامل بیمصنوعی مُثله شده است، بوروکرات

ریزی را به کنان آن مسلما تمام برنامهگونه نگرش به شهر و سا(. این873: 8314)ساوج، « کامل
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دهد. اینکه نگرش مامفورد در میان نگاه کالبدیون تا چه حد ها سوق میسمت حفظ فرهنگ
توان های شهری راه پیدا کند را میریزیتوانسته مورد پذیرش واقع گردد، مقبولیت یابد و به برنامه

رسد ر زندگی انسان معاصر، دانست. به نظر میاز نتایج تصمیمات به اجرا درآمده در سطح شهر و د
های کوچک و محلی ترجیح شناسی و در پس آن اقتصاد شهر بر محتواهای فعالیتکالبد و زیبایی

 پذیر است؟ ی این روند تا کجا امکانداده شده است. اما  به راستی ادامه
ری، نگرشی های شهشناختی به نتایج طرحشود نگرش مردمنطور که مشاهده میهما

شناختی در های مردممتفاوت از سایر فنون و علوم در زمینه شهری است. وجود نگرش
های زیرین کالبد بافت و همچنین خرد جمعی موجود در اجتماع تواند الیهمطالعات شهری می

ی پایدار را محلی ساکن بافت را نمایان ساخته و تصمیمات و اقدامات ضروری برای توسعه
شود، میزان آزمون و خطا ای که در آن طرح اجرا می. نبود شناخت کافی از جامعهتسهیل کند

 دهد. های تصمیم گیری را افزایش میرا گسترش داده و در نتیجه هزینه
تواند به عنوان یکی از پیشگامان در شناساندن شناسی فعال در این نوع نگرش میمردم

دهد، هایی که با مشارکت مردم انجام میسیاصل جامعه به خود، از طریق تحقیقات و برر
رسان باشد که بتوانند جامعه را در هایی یاریحضور یافته و در حفظ و خلق نهادها و انجمن

 سوق دهند.رسیدن به  سطح  مطلوبی از زندگی 

 
 منابع 
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- Navwz-Nawez-Bouchanine, F. (2007). "Le Quartier des Habitants des 
Villes Marocaines" In : Yves Authier, Marie-Hélene Bacqué, France 
Guérin-Pace (dir.), Le quartier. Enjeux scientifiques, actions politiques 
et pratiques sociales, La Découverte, coll. « Recherches ».  
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