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چکیده
مدیریــت شــهری منطقــه 12 شــهرداری تهران بــرای فضــای 2012 مترمربعی در محلــه دروازه 
ــۀ  ــوان ســه گزین ــه عن ــار و فودکــورت را ب ــوه و تره ب ــدان می شــمیران، ســاخت بوســتان، می
ــه،  ــاکنان محل ــنجی از س ــن نیازس ــد ضم ــه می کوش ــن مقال ــر دارد. ای ــنهادی مدنظ پیش
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــث پیامده ــا را از حی ــک از پروژه ه ــر ی ــاخت ه ــنجی س امکان س
بررســی نمایــد. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود بــا توجــه بــه جمعیــت 33297 نفــری محلــه و 
اســتفاده از فرمــول کوکــران، پیمایشــی در میــان 387 نفــر انجــام گرفــت و با 11 نفــر از مدیران 
ــرای نیازســنجی و امکان ســنجی پروژه هــا از  محلــی و منطقــه ای مصاحبــه انجــام گرفــت. ب
چارچــوب نظــری توســعۀ پایــدار شــهری بــا تکیــه بــر مفهــوم حــوزۀ عمومــی اســتفاده شــد. 
پــس از بررســی، ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت حــوزۀ عمومــی و نیــاز 
مبــرم محلــۀ دروازه شــمیران بــه آن، ســاخت بوســتان در مــکان مدنظــر بایــد نســبت بــه دو 
گزینــۀ دیگــر یعنــی میــدان میــوه و تره بــار و فودکــورت در اولویــت قــرار گیــرد. نتیجــه دیگــر 
اینکــه بــا توجــه بــه تقســیم بندی تهــران بــه محــالت مختلــف و سیاســت محله محــوری در 
مدیریــت شــهری تهــران، در اختیــار قــرار دادن خدمــات شــهری بــر مبنــای محلــه اســت، در 
حالــی کــه بــه نظــر می رســد معیــار »محله محــوری« در ارائــۀ خدمــات شــهری بایــد بــه معیــار 
»فاصلــه« و »جمعیــت« تغییــر داده شــود. در پایــان، بــرای اســتفادۀ بهتر از بوســتان و در راســتای 
تعریــف آن بــه عنــوان حــوزۀ عمومــی، پیشــنهادهایی چــون احــداث مــوزۀ تاریخــی در محــل 

بوستان و احیای آسیاب والی واقع در محله ارائه شده است.
واژه هــای کلیــدی: توســعه پایــدار شــهری، حــوزۀ عمومــی، بوســتان، ارزیابــی تأثیــرات 

اجتماعی )اتا( و محلۀ دروازه شمیران.

* ایــن مقالــه از طــرح »ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی پــروژه احــداث بوســتان ســادات« )کــه 
مهــر مــاه 1396 تــا اســفند مــاه 1397 تحــت حمایــت اداره کل مطالعــات اجتماعــی شــهرداری تهران 

انجام شده( استخراج شده است.
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مقدمه
در دیــدگاه جامعه شناســی توســعه، شــهر بــه عنــوان یکی از بســترهای توســعه جوامع 
بررســی می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در طــول ســالیان پــس از شهرنشــینی و 
آغــاز فراینــد توســعۀ صنعتــی و اقتصــادی، هــر دو مفهــوم دســتخوش دگرگونــی و 

بازتعریف شده است.
روزگاری کــه توســعه در مقوله هــای اقتصــادی و آمــار پیشــرفت های تولیــدی و 
ــه  ــه مثاب ــه ســرآمد و ناکارآمدی هــای آن ب صنعتــی خالصــه می شــد، خیلــی زود ب
رشــد اقتصــادی، کم کــم پدیــدار شــد. »وجــود بیــش از یــک میلیــارد نفــر فقیــر در 
جهــان کــه بــه منابــع، آمــوزش، بهداشــت، زیرســاخت ها و... کــه بــراي بهبــود وضــع 
زندگــي ضــروري اســت، دسترســي ندارنــد و بــه هــم ریختــن تعــادل اکوسیســتم بــه 
دلیــل اســتفادۀ بی رویــه از منابــع طبیعــي و مصــرف بي انــدازۀ منابــع، به ویــژه منابــع 
تجدیدناپذیــر« )زاهــدی و نجفــی، 1385: 44(، نتیجــۀ چنیــن رویکردی به توســعه، افزایش 
نابرابــری و در معــرض تهدیــد قــرار گرفتــن منابــع کــرۀ زمیــن بــود، بــه گونــه ای کــه 
»بــه تعبیــر جولیــوس نایــرره - سیاســت مدار آفریقایــی - گویــی از گاو زمیــن، خــون 
 دوشــیده می شــود و مســلماً ایــن گرفتــاری ایجــاد خواهــد کــرد« )فاضلــی، 1391: 37(. 
ــه  ــعه ب ــاد توس ــایر ابع ــه س ــه ب ــدون توج ــادی ب ــعۀ اقتص ــرب توس ــای مخ پیامده
ویرانی هــای زیســت محیطی ختــم نشــد و بــه بســیاری از حوزه هــای مهــم زندگــی 
ــت جنســیتی، آمــوزش و  ــت اجتماعــی، عدال ــط اجتماعــی، عدال انســان چــون رواب
ــت گذاران و  ــد و »سیاس ــیده ش ــز کش ــی و... نی ــی و سیاس ــائل امنیت ــرورش، مس پ
قانون گــذاران را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه بــرای ارزیابــی طرح  هــا و سیاســت ها بایــد 
بــه دنبــال چیــزی بیــش از معیارهــای تنگ نظرانه اقتصــادی باشــند« )بــارج، 1391: 45(. 
بدیــن ترتیــب نیــاز بــه مطالعــۀ آثــار و پیامدهــای پروژه هــای توســعه ای، بیــش 
از پیــش حــس شــد. هــر چنــد از ســال 1969، ارزیابــی آثــار محیــط زیســتی1 ایــن 
ــی اجتماعــی  ــود، پژوهش هــای جــدی ارزیاب ــرار گرفتــه ب پروژه هــا در دســتورکار ق
از ســال 1981 و بــا پــروژۀ بــزرگ »پایــش اثــرات احــداث نیــروگاه حرارتــی هانتلــی در 
زالنــد نــو، پــای تحلیل هــای اجتماعــی را جدی تــر از قبــل بــه پروژه هــای توســعه ای 
بــاز کــرد« )تیلــور و دیگــران، 1392: 17-19(. در همیــن رابطــه، توســعه پایــدار2 بــه عنــوان 
ــی،  ــی و فرهنگ ــرات اجتماع ــی تأثی ــای ارزیاب ــداف پروژه ه ــن اه ــی از اصلی تری یک
رابطــۀ تنگاتنگــی بــا ســرمایۀ اجتماعــی دارد؛ بــه طــوری کــه هــم خــود بــرای اجرایی 
شــدن، متکــی بــه ســرمایۀ اجتماعــی اســت و هــم در صــورت تحقــق، ســبب ارتقــای 
ســرمایۀ اجتماعــی خواهــد شــد. بــا ایــن تعریــف از توســعۀ پایــدار می تــوان از جنبــۀ 

1- Environment Impact Assessment (EIA)
2- Sustainable Development
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ت در منطقه 12 شهرداری تهران
ث بوستان سادا

ت اجتماعی احدا
بوستان به مثابه حوزۀ عمومی: ارزیابی تأثیرا

ارتباطــات میــان انســان ها بــه ایــن مقولــه نگریســت. »توســعۀ پایــدار، تأیید ایــن نکته 
اســت کــه انســان بــودن فقــط بــه واســطۀ در کنــار دیگــران بــودن امکان پذیــر اســت 
و ایــن مســتلزم تقویــت و بــه کارگیــری ســرمایۀ اجتماعــی اســت« )فاضلــی، 1391: 41(.

ــا یکدیگــر، نیازمنــد فضایــی مشــترکند. ایــن  انســان ها بــرای برقــراری ارتبــاط ب
فضــای مشــترک کــه در نظریه هــای فیلســوف و جامعه شــناس بــزرگ انتقــادی، یورگن 
هابرمــاس1، حــوزۀ عمومــی نامیــده می شــود، بســتری آزاد بــرای ایجــاد ارتبــاط میــان 
افــراد جامعــه اســت. از دیــد هابرمــاس، »شــکل گیری حــوزۀ عمومــی2 بورژوایــی، عمدتاً 
ــی،  ــا، ســالن های ادب ــت قهوه خانه ه ــه مرکزی ــی ب ــول گســترش فرهنــگ بورژوای معل
 انجمن های روشــن فکری و رســانه های گروهی اســت« )جالیی پــور و محمــدی، 1392: 244(. 
حــوزۀ عمومــی می توانــد پــارک و بوســتان، انجمن هــای داوطلبانــه، میادیــن میــوه و 
تره بــار، کافی شــاپ، قهوه خانــه و بــه طــور کلــی هــر فضایــی باشــد کــه افــراد جامعــه 
در آن بــا یکدیگــر روبــه رو شــده، بــه تعامــل می پردازنــد. از آنجــا کــه فضاهــای عمومــی 
ــه نــوع خــود، در عیــن برقــراری بســتر ارتباطــات میــان انســان ها و ارتقــای  بســته ب
ســرمایۀ اجتماعــی، ســبب افزایــش روحیــۀ شــادی و نشــاط می شــوند و محلــی بــرای 
ــا ســاختمان های  ــد، احــداث آنهــا در کالن شــهر3هایی کــه ب ــات فراغت ان گــذران اوق

عمــودی و رشــد فردگرایــی4 توســعه یافتــه، ضــروری بــه نظــر می رســد.
بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون نــرخ جمعیــت شــهرها و نیــاز بیشــتر بــه فضاهــای 
فرهنگــی و تفریحــی و همچنیــن در نظــر داشــتن فضــا و امکانــات محــدود بافت هــای 
قدیمــی شــهر تهــران و به ویــژه محلــۀ دروازه شــمیران، مســئله اصلــی معطــوف بــه 
پــروژۀ احــداث بوســتان ســادات، کمبــود فضــای ســبز و فضــای فرهنگــی در منطقــه 
بــوده اســت. پــروژۀ احــداث بوســتان ســادات، از جملــه اقداماتــی اســت کــه می توانــد 
ضمــن افزایــش ســرانۀ فضــای ســبز و بــه دنبــال آن افزایــش زیبایــی بصــری، ســبب 
افزایــش احســاس تعلــق محلــه ای، جلوگیــری از مهاجرت هــای اجبــاری و ســفر های 
درون شــهری بــه مناطــق دیگــر بــرای دســتیابی بــه امکانــات مشــابه، تبدیــل بــه یــک 
حــوزۀ عمومــی شــود. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود، نقشــه های اولیــه ای بــرای ایــن 
ــه  ــار و فودکــورت5 ب ــازار میــوه و تره ب مــکان تهیــه شــده و کاربری هــای بوســتان، ب

عنــوان گزینه هــای مدنظــر مدیریــت شــهری، پیشــنهاد شــده اســت. 
ــب مختلــف طــرح،  ــۀ حاضــر ایــن اســت کــه پــس از بررســی جوان هــدف مقال
ــۀ  ــا ارائ ــن مــکان همــراه ب ــرای احــداث ای ــن مــدل ب ــن و بهینه تری پیشــنهاد بهتری

1- Habermas
2- Public Sphere
3- Metropolis
4- Individualism
5- Food Court
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ــا تأکیــد بــر اهمیــت  ــا کمتریــن اثــرات ســوء فرهنگــی و اجتماعــی را ب کاربســت ب
حــوزۀ عمومــی داشــته باشــد.

مروری بر تحقیقات پیشین
تحقیقــات داخلــی را می تــوان در دو حــوزۀ پژوهش هایــی بــا موضــوع ارزیابــی تأثیرات 
اجتماعــی و فرهنگــی بوســتان ها )مؤسســه فرهنگــی هنری کانون رشــد مدرســه فــردا، 1391؛ 
ــی،  ــور گتاب ــادری، 1382؛ حبیب پ ــر، 1389؛ برغمــدی، 1390؛ ق ــگ و هن ــران فرهن مؤسســه مدی
1390؛ غالمرضــا کاشــی و امیــدی حســین آبادی، 1395؛ عقیلــی، 1389؛ آقابابــا، 1389 و صالحی فرد 
ــر و  ــهری )پورجعف ــی ش ــای عموم ــوزۀ فضاه ــی در ح ــزاده، 1386( و پژوهش های و علی

پورجعفر، 1393؛ رفیعیان و دیگران، 1391 و سلطانی و نامداریان 1390( تقسیم بندی کرد. 
مطالعــات نام بــرده دربــاره بوســتان ها، افزایــش ســرانه فضای ســبز، کاهــش آلودگی 
هــوا، افزایــش فضــای ورزش شــهروندان، ارتقــای ســطح ســالمت روانــی، افزایــش حس 
تعلــق محلــه ای و کاهــش ســفرهای درون شــهری را از پیامدهــای مثبــت پارک هــا و 
بوســتان ها دانســته و کاهــش امنیــت گروه هــای در معــرض آســیب، جرم خیــز بــودن 
فضاهــای بوســتان ها، محــل خریــد و فــروش مــواد مخــدر، افزایــش ترافیک، مشــکالت 
محیط زیســتی و بهداشــتی، عــدم بازدهــی اقتصــادی، مخروبــه رها شــدن فضــا پیــش 
از اتمــام پــروژه و جابه جایــی فضایــی انحرافــات را از پیامدهــای منفــی بوســتان ها نــام 
برده انــد. ضمــن آنکــه برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی و اجتماعــی، راه انــدازی رســتوران 
و بوفــه، احــداث ســرای محلــه، در نظــر گرفتــن پارکینــگ، تأمیــن روشــنایی کافــی، 
تأمیــن امنیــت بــه وســیله نیــروی انتظامــی و نگهبــان، مکان یابــی صحیح بــرای احداث 
بوســتان، در نظــر گرفتــن فضــای ســبز بــه مثابۀ فضــای عمومــی، مشــارکت دادن مردم 
در محافظــت از بوســتان، ایجــاد کاربری هــای جدید و نیازســنجی و نظرســنجی از اهالی 

محــالت در زمینــه بوســتان را بــه عنــوان راه کار ذکــر کرده انــد. 
در زمینــه تحقیقــات مربــوط بــه فضــای عمومــی نیــز تحقــق بیشــتر مؤلفه هــای 
توســعۀ پایــدار، ایجاد بســتری بــرای تعامالت اجتماعــی و گفت وگو و عقالنیــت ارتباطی 
و کاهــش ســفرهای درون شــهری بــه عنــوان پیامدهــای مثبــت و مکان یابــی نامناســب، 
نبــود امنیــت، هژمونــی فرهنگ هــای آســیب زننده، تعامــالت ناصحیــح و زیان بــار بــه 
عنــوان پیامدهــای منفــی و همچنیــن احیــای معمــاری بازارهــا و تیمچه هــای قدیمــی، 
اســتفاده از ســبک معمــاری ایرانــی- اســالمی، کارایی و تناســب فضا با محیــط پیرامونی 
و فراهــم آوردن راهــی بــرای افزایــش تعامــالت اجتماعــی، بــه عنــوان راهــکار پیشــنهاد 

شــده اند.
دربــارۀ اهمیــت و تأثیــرات احــداث بوســتان در ارتبــاط بــا مســئله مقالــه یعنــی 
ــه مطالعــات  ــوان ب ــه حــوزه عمومــی، در تحقیقــات خارجــی می ت ــه مثاب بوســتان ب
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گوبســتر1 )1998(، کورپــال و همــکاران2 )2002(، کــو3 )2001( و کارینچیــن4 )2004 
و 2006( اشــاره کــرد.

گوبســتر در مطالعــه ای دربــاره پــارک وارن در شــیکاگو بــه ایــن نتیجه رســیده که 
ایــن بوســتان در زمینــه خدمت رســانی و فراهــم کــردن بســتری بــرای فعالیت هــای 
گروهــی و اجتماعــی از راه تعامــل اعضــای گروه هــای قومــی محلــه موفــق بوده اســت. 
کورپــال و همــکاران بــه تأثیــرات فضــای ســبز بــر تجربــۀ احیا کننــده و خود تنظیمــی 
و ترجیحــات مــکان نــزد کــودکان فنالنــدی پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
کــه یک ســوم از کــودکان از مکان هــای ایــده آل خــود بــرای تحــرک و خود تنظیمــی 
اســتفاده می کننــد. در ادامــه می تــوان بــه پژوهــش کــو بــا موضــوع شــیوۀ مواجهــه 
بــا فقــر و دسترســی بــه فضــای ســبز عمومــی در محــالت فقیــر اشــاره کــرد کــه بــر 
اســاس آن، افــرادی کــه بــه برخــی ســبزینگی ها دسترســی داشــته اند، در مدیریــت 
امــور زندگــی خــود نســبت بــه کســانی کــه تعامــالت زندگــی آنهــا در محیط هــای 
ــوده، مشــخصاً قــدرت بیشــتری داشــته اند. کارینچیــن هــم در دو مطالعــه  بســته ب
)2004 و 2006(، برخــی از الگوهــای زنــان را بــرای فعالیــت فیزیکــی در پارکــی در 
نیویــورک بررســی کــرده و دریافتــه اســت کــه فضــای فیزیکــی ایــده آل بــرای زنــان نه 
فقــط بــا تمریــن فیزیکــی، بلکــه بــا مؤلفه هــای زیباشناســی همــراه اســت و حضــور 
دیگــران و شــانس مالقــات در پــارک، باعــث ایجــاد احســاس حمایــت اجتماعــی و 

تأییــد در دراز مــدت می گــردد )ر. ک: قــادری، 1393(.

چارچوب نظری
امروزه روند ســریع شهرنشــینی5 و تغییرات چشــمگیر در مطالبات اجتماعی و اقتصادی 
ــه  ــهر ب ــق کالن ش ــژه در مناط ــهری به وی ــت ش ــنتی مدیری ــای س ــار رویه ه در کن
نامعادالتــی دامــن زده اســت کــه تقلیــل ســرمایۀ اجتماعــی، کاهــش اعتمــاد اجتماعی 
و تهدیــد رفــاه، رضایت منــدی و امنیــت، تنهــا بخشــی از برون دادهــای آن محســوب 
می شــود و ایــن در وضعیتــی اســت کــه مدیریت هــای مناطــق کالن شــهر بــرای جبران 
کمبودهــای ناشــی از عقــب  مانــدن از فراینــد توســعۀ پایــدار و نیــز بــرای مقابلــه بــا 
روندهــای پیــِش رو، ملــزم بــه در پیــش گرفتــن اقدامــات توســعه ای وســیعی هســتند 
کــه می توانــد وضعیــت زندگــی مــردم را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار دهــد )ســرور و 
امینــی، 1392: 21(. در نتیجــۀ ایــن تأثیــرات، رویکردهــای مختلــف توســعۀ شــهری، از 

1- Gobster
2- Korpela & et al
3- Kuo
4- Krenichyn
5- Urbanization
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زوایــای گوناگــون، راه حل هایــی را بــرای کنتــرل ایــن تأثیــرات پیشــنهاد می دهــد. »بــه 
ــن اراضــی و  ــن رفت ــون و از بی ــه و پیرام ــه ســمت حوم ــی شــهر ب ــوازات رشــد افق م
محیط زیســت طبیعــی اطــراف شــهر، برخــی فضاهــا درون شــهرها رهــا شــده و از رونــد 
ــد. ایــن فضاهــای رهاشــده کــه در ادبیــات نوشــهرگرایی1، ســطوح  توســعه بازمانده ان
ــه ســبب اســتقرار  ــه ب ــد ک ــث دارای اهمیت ان ــده می شــود، از آن حی ــزا2 خوان میان اف
درون شــهرها از تأسیســات، تجهیــزات زیرزمینــی و روزمینــی و دسترســی مناســب بــه 

مراکز خدماتی شهرها و... بهره مندند« )رفیعیان و آرام، 1395: 65(.
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در ســه مقطــع زمانــی )پیــش از اجــرا، در حیــن اجــرا 
و پــس از اجــرا( انجــام می گیــرد. »مطلــوب آن اســت کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، 
قبــل از آغــاز تغییــرات صــورت گیــرد. کمیتــۀ بین ســازمانی3 نیــز بــر انجــام شــدن اتــا 
ــد  ــعه تأکی ــای توس ــا و طرح ه ــت ها، برنامه ه ــرای سیاس ــزی و اج ــل از برنامه ری قب
دارد« )فاضلــی، 1391: 81(. بــه عقیــدۀ بــارج، »شــناخت پــروژه پیــش از اجــرا، بــه افــراد 
ــرای هزینه هــای حداقلــی و منافــع حداکثــری  و اجتماعــات امــکان می دهــد کــه ب

برنامه ریــزی کننــد« )بــارج، 1391: 40(.
نظرهــای دورکیــم4 دربــاره انســجام ارگانیــک و ارتباطــات میــان انســان ها، راه گشــای 
بســیاری از نظریه هــای پــس از خود بوده اســت. انســجام ارگانیک و شــیوۀ نویــن ارتباطات 
بــه گونــه ای کــه دورکیــم بــرای دوران مــدرن تصویــر کــرده بــود، پیــش نرفــت و شــهر نه 
بــا تراکــم معنــوی و ظهــور مــدل نویــن ارتباطــات میــان انســان ها که با شــیوه ای توســعه 
یافــت کــه بعدهــا متفکران مکتب انتقــادی را متوجــۀ مدلی از توســعه و تغییرات فرهنگی 

کــرد کــه تــوده ای شــدن و صنعتــی شــدن فرهنــگ، ویژگــی بــارز آن بود.
ــن حقیقــت اســت کــه  ــود: »افزایــش تقســیم کار، نتیجــه ای دورکیــم معتقــد ب
قطاع هــای اجتماعــی، فردیــت خــود را از دســت می دهنــد و دیوارهایــی کــه آنهــا را 
از هــم جــدا می کننــد، نفوذپذیرتــر می شــود و همدســتی و باهمــی خاصــی مابیــن 
عوامــل گوناگــون پیــش می آیــد کــه شــالودۀ اجتماعــی بــر اثــر آن بــا آزادی تمــام 
می توانــد ترکیــب تــازه ای بیابــد... . از نظــر او، شــهرها همیشــه نتیجــۀ نیــازی هســتند 
کــه افــرادی را بــه تماس هــای هرچــه نزدیک تــر بــا هــم تشــویق می کنــد. شــهرها، 
جاهایــی هســتند کــه در آنهــا تــوده اجتماعــی، نیرومندتــر از جاهــای دیگــر بــا هــم 
ــر تعــداد و وسعتشــان افــزوده  ــی ب ــرار می کنــد. پــس شــهرها در صورت ارتبــاط برق

ــاال رود« )دورکیــم، 1369: 275(. می شــود کــه تراکــم معنــوی ب

1- New Urbanism
2- Endogenous Development
3- Interorganizational Commitee
4- Emile Durkheim
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عاقبــت چنیــن توســعه ای، چیــزواره شــدن1 فرهنــگ و ارتباطــات میــان انســان ها 
و ســلطۀ ســاختارهای حاکــم بــر انســان ها خواهــد بــود. بــه تدریــج بــا صنعتــی شــدن 
جوامــع، توجــه نظریه پــردازان توســعه بــه مؤلفه هــای مغفول مانــدۀ توســعه همچــون 
ارتباطــات میــان انســان ها، محیط زیســت و منابــع معطــوف شــد و روابــط انســانی، 
جایــگاه ویــژه ای در میــان نظریه هــای توســعه بــاز کــرد. هابرمــاس بــا نظریــۀ کنــش 
ــه نمــود. حــوزۀ عمومــی واقعــی  ارتباطــی، تعریــف جدیــدی از حــوزۀ عمومــی ارائ
مــورد نظــر وی کــه تاحــدودی آرمانــی اســت، بایــد تحــت تأثیــر مشــارکت مــردم بــه 

مرحلــه ای برســد کــه بتوانــد پیوســته خــود را بازتولیــد کنــد. 
هــر چنــد رســانه های همگانــی در دوران ســرمایه داری بــه ابــزار ســلطه بدل شــده 
و مراکــز تفریحــی و تجــاری بــزرگ، محیطــی بــرای از خود بیگانگــی2 عامــه فراهــم 
ــاکت کننده،  ــر س ــادی از تأثی ــردازان انتق ــن، »نظریه پ ــده فریدم ــه عقی ــد و ب کرده ان
ســرکوبگر و خرفت کننــده ایــن فرهنــگ بــر مــردم هراســانند« )ریتــزر3، 1388: 204(، 
بــا وجــود ایــن هابرمــاس هنــوز بــه آینــدۀ ارتباطــات انســانی امیــدوار اســت: »عناصــر 
ــوع عمــل ارتباطــی معاصــر پیــدا کــرد«  ارتبــاط تحریف نشــده را می تــوان در هــر ن
ــاً منفــی نیســتند و  ــن ســاختارها تمام )همــان: 213(. طبــق نظرهــای هابرمــاس، ای

ــرای رشــد فرهنگــی و ارتباطــی انســان ها بــدل شــوند. ــه بســتری ب می تواننــد ب
تحلیــل زیمــل از فرهنــگ مــدرن، نشــان دهندۀ خصیصــۀ ناشــناس حیــات مدرن 
اســت. نقطــه شــروع زیمــل ایــن اســت کــه بــرای اینکــه کنــش متقابــل میــان افــراد 
شــهری ممکــن شــود، آنهــا نیازمنــد داشــتن حداقلــی از اطالعــات از یکدیگرنــد. بــا 
وجــود ایــن هــر کــس تــالش می کنــد اطالعاتــی را دربــاره دیگــران بــه دســت آورد و 
از ایــن رو اغلــب اطالعاتــی کــه دیگــران از او دریافــت می کننــد، کنترل شــده اســت 
)بــرت، 1388: 144(. گافمــن4 و میــد5 از تأثیــرات متقابــل انســان ها بــر تلقــی دیگــران 
از خــود و کنتــرل آنهــا بــر اطالعاتــی می گوینــد کــه انســان از طریــق نــوع کنــش و 
رفتارهــای خــود بــه دیگــران می دهــد. »گافمــن، دیــدگاه مشــابهی را ارائــه می کنــد؛ 
افــراد، خودشــان را دائمــاً مــورد بازبینــی قــرار می دهنــد، خودشــان را مهــار می کننــد 
و شــیوه های رفتــاری خاصــی را دنبــال می کننــد« )همــان(. بــه عقیــدۀ او، انســان ها 
در عرصــۀ عمومــی، بازیگرانــی هســتند کــه بــا توجــه بــه تلقــی و واکنــش حضــار در 

نحــوۀ بــازی خــود تجدیدنظــر می کننــد.
از ســوی دیگــر، طبــق رویکــرد جدیــد توســعۀ شــهری بــا عنــوان توســعۀ پایــدار 

1- Chosification
2- Alienation
3- Ritzer
4- Goffman
5- Mead
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شــهری، »توســعۀ شــهرها فقــط بایــد درون پهنه هــا و گســتره های موجــود شــهری 
محقــق گــردد. بــر ایــن اســاس نگــرش بــه محــالت قدیمی نــه تنها بــه عنــوان یادمان 
فرهنــگ و تاریــخ گذشــته قلمــداد می گــردد، بلکــه بهتــر از اینهــا بــه عنــوان یــک 

ســرمایۀ محلــی مطــرح می شــود« )حبیبــی و مقصــودی، 1381: 172(. 
در همیــن راســتا »توســعۀ میان افــزا یــا توســعه از درون در حقیقت نوعی از توســعه 
اســت کــه برخــالف ســایر سیاســت های توســعۀ شــهری در بســتر شــهر موجــود و 
ــا حضــور ســاکنان و شــهروندان و واحدهــای همســایگی صــورت می پذیــرد. ایــن  ب
نــوع از توســعه دارای ابعــاد قــوی اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و زیســت محیطی 
اســت« )رفیعیــان و آرام، 1395(. بــه عبــارت دیگــر، توســعه میان افــزا یــا توســعۀ درون زا، 
شــکلی از توســعۀ شــهری اســت کــه روی زمین هــای متروکه و رهاشــده و بالاســتفادۀ 
ــه نقــل  ــر و فرانــک1 ب داخــل محــدودۀ بافــت موجــود شــهرها شــکل می گیــرد )فالکون
از رفیعیــان و آرام، 1395: 89( کــه ویژگی هــای اصلــی ایــن نــوع از توســعه عبارتنــد از: 
»زیســت پذیر کــردن مســکن، مغــازه ، محــل کار و ســایر امکانــات موجــود؛ اســتفاده 
ــه  ــکان و دولت هــای محلــی مقــرون ب ــرای مال ــه ای کــه ب ــه گون مجــدد از امــالک ب
ــع طبیعــی اطــراف مادرشــهرها؛ باززنده ســازی ســایت ها  صرفــه باشــد؛ حفــظ مناب
و ســاختمان های تاریخــی؛ اســتفاده از اختــالط کاربــری و تنــوع اجتماعــی در خلــق 

ــودن« )آرام، 1388: 37(.  ــاس ب ــور و پیاده مقی ــالت و پیاده مح مح
ــی از  ــه ترکیب ــد ک ــق می کن ــی را خل ــالت و بخش های ــعه، مح ــوع توس ــن ن ای
ــگ،  ــن پارکین ــه ضمــن در نظــر گرفت ــا را شــامل می شــود ک ــا و درآمده کاربری ه
ــبزراه ها و  ــا، س ــد: »پیاده راه ه ــاص می ده ــاده اختص ــه پی ــود را ب ــه خ ــده توج عم
ــا و ادارات  ــات و پارک ه ــدارس، خدم ــه م ــا را ب ــل، خانه ه ــتم های حمل ونق سیس
متصــل می کنــد. بــر اســاس ایــن طراحــی، توســعۀ میان افــزای موفــق قــادر اســت 
ــک  ــد. ی ــری را ایجــاد کن ــد امن ت ــای تجــاری و مناطــق خری ــا محــالت، بخش ه ت
ــه  ــد ک ــاد می کن ــن را ایج ــای زمی ــی از کاربری ه ــق، بافت ــزای موف ــعۀ میان اف توس

ــان و آرام، 1395: 80(. ــت کننــد« )رفیعی یکدیگــر را حمای
از مزایــای توســعۀ میان افــزا می تــوان بــه تجدیــد حیــات اجتماعــی محــالت درونــی 
ــبز و  ــد، حفاظــت از اراضــی س ــای کار و خری ــار محل ه ــراد در کن ــتقرار اف شــهرها، اس
جلوگیــری از رشــد پراکنــدۀ شــهر، ایجــاد فرصت هــای جدیــد در بخــش مســکن، ارتقای 
ــاخت های  ــعۀ زیرس ــۀ توس ــی در هزین ــالت، صرفه جوی ــای مح ــرمایه ها و دارایی ه س
جــدی، کاهــش زمــان و هزینــۀ ســفرهای درون شــهری و احیــای اقتصادی مراکــز داخلی 

شــهرها اشــاره کــرد )رفیعیــان و دیگــران، 1389: 49(. 
پروژه هــای توســعۀ میان افــزا در عیــن داشــتن مزایــای فــراوان بــه علــت 
1- Falconer & Frank
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ــط،  ــای مختل ــترده ای از کاربری ه ــب گس ــتن ترکی ــودن و داش ــاس ب کوچک مقی
پیچیده تــر و چالش برانگیز ترنــد. برخــی از موانــع و چالش هــای پیــِش روی 
توســعۀ میان افــزا را می تــوان چنیــن برشــمرد: »مشــکالت اجتماعــی سیســتماتیک 
جامعــه، مخالفــت جامعــه، عــدم تمایــل دولــت محلــی، قوانین ســاخت و ســاز، قوانین 
منطقه بنــدی، مالکیــت زمیــن، احیــای زمین هــای قهــوه ای1، بازدارنده ها و مشــکالت 
ــل از  ــه نق ــر ب ــد و پروســه های اداری صــدور مجــوز« )ویل ــۀ تولی ــش هزین ــی، افزای مال

ــان و آرام، 1395: 66(. رفیعی
ــزا  ــروژۀ میان اف ــک پ ــرای احــداث ی ــن ب ــل مشــترک در انتخــاب زمی ســه عام

ــود دارد: وج
1. »زمین های خالی یا کمتر مورد بهره برداری قرار گرفته

2. زمین های خالی و بی استفاده در میان سطوح ساخته شده شهری
ــات شــهری ماننــد شــبکه های  3. قطعــات زمیــن برخــوردار از خدمــات و امکان

ــرق و...« )همــان( آب، فاضــالب، ب
ــع و چالش هــای پیــِش روی توســعۀ  ــرای از میــان برداشــتن موان ــی ب راه کارهای
میان افــزا در نظریه هــای مربــوط بــه ایــن شــکل از توســعه آمــده اســت کــه از آن جمله 
ــع  ــان برداشــتن موان ــه »ایجــاد انگیــزه و جلــب نظــر توســعه گران، از می ــوان ب می ت
قانونــی و رویه هــای پیچیــدۀ اداری، کســب حمایــت و پشــتیبانی ســاکنان محــالت، 

شناســایی مکان هــای مطلــوب بــرای توســعه میان افــزا و...« )همــان( اشــاره کــرد.
ــه نظریه هــای یادشــده در حوزه هــای جامعه شناســی و شهرســازی،  ــا توجــه ب ب
چارچــوب مفهومــی پژوهــش حاضــر را می تــوان چنیــن توضیــح داد کــه محــدودۀ 
فعلــی گاراژ خورشــید، ســال ها رهــا شــده و در حــال حاضــر فاقــد کاربــری اســت و 
بــه دلیــل کاربــری قبلــی زمیــن و تــردد ماشــین ها در آن )نشــت روغــن، بنزیــن و...(، 
احتمــال آلــوده بــودن خــاک آن وجــود دارد. همچنیــن گاراژ خورشــید در مرکــز شــهر 
و در میــان کاربری هــای دیگــر قــرار داشــته، بــه تأسیســات زیربنایــی دسترســی دارد. 
بــا ایــن توصیفــات، پــروژۀ بوســتان ســادات را بــا رویکــرد توســعۀ میان افــزا بررســی 
خواهیــم کــرد. بدیهــی اســت بــا اتخــاذ ایــن رویکــرد، چندکاربــری شــدن پــروژه و 

لــزوم ایجــاد کاربری هــای مختلــط بررســی خواهــد شــد.
کاربری هــای پیشــنهادی معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه 12 تهران، 
ســاخت بوســتان، احــداث بــازار میــوه و تره بــار و همچنیــن ســاخت فودکــورت بــوده 
اســت. عــالوه بــر ایــن بــه دلیــل موقعیــت تاریخــی و یکــی از دروازه هــای تاریخــی 
تهــران قدیــم بــودن مــکان یادشــده، می تــوان کاربــری تاریخــی و گردشــگری پــروژه 

را نیــز مدنظــر قــرار داد.
1- سطوحی که به هر دلیلی از جریان توسعه بازمانده و بالاستفاده مانده اند.
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بــا رویکــرد فضاهــای شــهری بــه مثابــه حــوزه عمومــی می تــوان گزینه هــای پیــِش 
ــرای ارتباطــات آزاد، شــکل گیری پیوند هــای  رو را بررســی و امــکان ایجــاد بســتری ب
ــل را کــه در فضاهــای  ــر مؤلفه هــای کنــش متقاب ــه ب ــا تکی ــد، فرهنگ ســازی ب جدی
عمومــی شــکلی می گیــرد، بــا در نظــر گرفتن شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی منطقه 12 
تهــران و محلــۀ دروازه شــمیران بررســی کــرد. هــدف، بررســی امکان ســنجی تأثیــرات 
متقابــل ســاختار و کنشــگران در آینــده بــر یکدیگــر و امکان ســنجی بازتولید یــک حوزه 
عمومــی مطلــوب بــا ویژگی هــای توســعۀ پایــدار و ارتقــای ســرمایۀ اجتماعــی محلــه 

دروازه شــمیران منطقــه 12 شــهر تهــران بــوده اســت.

روش شناسی پژوهش
روش تحقیــق ایــن پژوهــش، توصیفــي، پیمایشــي و میداني اســت. توصیــف ذی نفعان 
بــه وســیله داده هــای پژوهــش انجــام گرفتــه و چــون اطالعــات بــه دســت آمــده از 
دیدگاه هــا، باورهــا، نظرهــا و رفتارهــاي ذی نفعــان و کارشناســان نشــأت مي گیــرد، 
پیمایشــي و بــه دلیــل اینکــه پیمایــش از طریــق حضــور در محــل فعالیــت اقتصــادي 

و سکونت ذی نفعان انجام گرفته، میداني است. 
اطالعــات ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از دو روش اســنادی و میدانــی گردآوری شــده 
اســت. بــرای تشــکیل پروفایــل اطالعاتــی پــروژه، ابتــدا بــه بررســی اســناد موجــود 
دربــاره محلــه و موقعیــت پــروژه پرداختــه شــده و پــس از آن بــا انجــام مصاحبه هــای 
عمیــق اطالعــات تدقیــق شــده اســت. ســپس بــرای گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز 
ــاخت یافته  ــای نیمه س ــنامه و مصاحبه ه ــزار پرسش ــا اب ــش ب ــروژه از روش پیمای پ

اســتفاده شــده اســت.
بــا توجــه بــه جامعــه آمــاری 33297 نفــری )جمعیــت محلــه دروازه شــمیران( و با 
اســتفاده از فرمــول کوکــران بــا ضریــب اطمینــان 95%، حجــم نمونــه 387 بــه دســت 
می آیــد کــه بــر اســاس مطالعــات کیفــی و اکتشــافی اولیــه، پرسشــنامه ای طراحــی 
شــده و نمونه گیــری بــه صــورت تصادفــی انجــام شــده و اطالعــات بــه دســت آمــده، 
بــا نرم افــزار SPSS تحلیــل شــده اســت. همچنیــن مســئوالن و مدیــران مرتبــط بــا 
طــرح در منطقــه 12 نیــز بــرای مصاحبــه در نظــر گرفتــه شــده اند کــه تعــداد ایــن 

افــراد بــا معیــار بــه اشــباع نظــری رســیدن بــه تعــداد یــازده نفــر رســیده اســت. 

یافته ها
در ایــن بخــش، پــس از اشــاره بــه زمینه هــای اجتماعــی پــروژه و شناســایی نیازهــای 
محلــۀ دروازه شــمیران بــه نظرهــای پاســخگویان دربــارۀ احــداث پــروژه و جانمایــی 

آن و همچنین اولویت برآوردهای پروژه پرداخته شده که در ادامه آمده است.
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ت در منطقه 12 شهرداری تهران
ث بوستان سادا

ت اجتماعی احدا
بوستان به مثابه حوزۀ عمومی: ارزیابی تأثیرا

معرفی پروژه و زمینه های اجتماعی آن
ــۀ  ــایگی نیم ــای همس ــی از واحد ه ــه، بخش ــورد مطالع ــش م ــت پوش ــدودۀ تح مح
جنوبــی محلــۀ دروازه شــمیران در ناحیــه 6 منطقــه 12 اســت. این محــدوده، قطعه ای 
بــا مســاحت تقریبــی 2012 مترمربــع اســت کــه از جنــوب به محــور همایــون ناطقی، 

از شمال به محور سادات و از شرق به محور زرین خامه منتهی شده است. 
محلــۀ دروازه شــمیران بــه عنــوان یکــی از محالت تاریخی شــهر تهران کــه از دورۀ 
قاجــار به جــا مانــده اســت، اکنــون بــه عنــوان محلــه 6 از ناحیــه 6 منطقــه 12 شــهر 
تهــران در نظــام سلســله مراتب تقســیمات شــهری شــهر تهــران قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن محلــه از شــمال بــه خیابــان انقــالب، از شــرق بــه خیابــان 17 شــهریور، از جنــوب 

بــه خیابــان مجاهدیــن اســالم و از غــرب بــه خیابــان ابن ســینا محــدود می شــود.
طبــق آمــار طــرح ســنجش عدالــت ســال 1390 کــه شــهرداری تهــران انجــام 
داده اســت، منطقــه 12 تهــران بــا بیشــترین درصــد افــراد مبتال بــه اختــالل اضطرابی 
نســبت بــه کل مناطــق شــهر تهــران و باالتــر از حــد متوســط، بیشــترین درصــد ابتــال 
بــه افســردگی و بیشــترین درصــد اختــالل ســالمت روان و بیشــترین نــرخ نا امیــدی 
در کل شــهر تهــران را دارد و در وضعیــت نگران کننــده ای از حیــث ســالمت روان و 

ســالمت اجتماعــی اســت.
جدول شمارة 1: شاخص های سالمت روان و سالمت اجتماعی

منطقه 12 تهران شاخص
56.32 40.52 درصد خانوارهای فاقد خودرو تسهیالت زندگی 

33.38خانوار 29.5 درصد خانوارهای دارای منزل استیجاری
34.68 22.04 درصد خانوارهای زیر خط فقر فقر
18.50 17.19 درصد چاقی افراد پانزده ساله و باالتر

21.36عوامل خطر 23.95 درصد خانوارهای مصرف کننده دخانیات
2.96 1.66 درصد خانوارهای دارای فرد معتاد

*46.57 37.04 درصد افراد مضطرب پانز ده ساله و باالتر

سالمت روان
43.54 26.48 درصد جسمی سازی در افراد پانزد ه ساله و باالتر
29.70 26.48 درصد اختالل کارکرد اجتماعی در افراد پانزد ه ساله و باالتر

*47.55 35.63 درصد افراد پانز ده ساله و باالتر مبتال به افسردگی
*51.73 40.35 درصد افراد پانز ده ساله و باالتر دارای اختالل سالمت روان
*42.39 32.62 درصد افراد نا امید سالمت اجتماعی

جــدول بــاال نشــان می دهــد کــه درصــد افــراد دارای اضافــه وزن در منطقــه 12 
باالتــر از متوســط کل تهــران اســت کــه مؤیــد فعالیــت فیزیکــی کمتــر و نیــاز ضروری 
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بــه دسترســی بــه فضاهــای ورزشــی و تشــویق به اســتفاده از آنهــا در این منطقه اســت.
از حیــث تســهیالت زندگــی، درصــد خانوار هــای فاقــد خــودرو در ســال 1390 
باالتــر از متوســط شــهر تهــران اســت کــه ایــن آمــار نیــز مؤیــد لــزوم دسترســی بــه 
امکانــات بیشــتر درون منطقــه اســت. در پژوهشــی کــه وریــج کاظمــی و حســن پور 
در ســال 1395 و در منطقــه 12 شــهرداری تهــران بــا موضــوع »گــذران اوقــات فراغــت 
شــهروندان منطقــه 12« انجــام داده انــد، تماشــای شــبکه های تلویزیونــی در منــزل بــا 
61.2 درصــد، رفتــن بــه منــزل اقــوام و دوســتان بــا 32.7 درصــد و حضــور در مســجد 
بــا 22.3 درصــد بــه ترتیــب بیشــترین فراوانــی را در انجــام فعالیت هــای فراغتــی در 
یــک مــاه گذشــته در ایــن منطقــه داشــته اســت. همچنیــن بــه گــزارش ایــن پژوهش، 
بیشــترین فراوانــی مطابــق سرشــماری ســال 1390، مربــوط بــه گــروه ســنی جوانــان 

اســت کــه لــزوم پرداخــت بیشــتر بــه برنامه هــای فراغتــی را ایجــاب می کنــد.
ــه دروازه شــمیران در حــال حاضــر دارای ســه بوســتان ورزش، بزرگمهــر و  محل
طبیعــت )زابلــی( اســت کــه روی هم رفتــه مســاحت آنهــا 3000 مترمربــع اســت کــه 
ــه فضــای ســبز اســت و  ــه در زمین ــود شــدید محل ــدار، نشــان دهنده کمب ــن مق ای
محــالت دروازه شــمیران، ایــران و قیــام طبــق گــزارش دفتــر نوســازی بــرای رســیدن 
ــع دیگــر هســتند )ر.ک: دفتــر  ــه اســتاندارد فضــای ســبز، نیازمنــد 8334 مترمرب ب

نوســازی محــالت دروازه شــمیران، آبشــار و ایــران، 1393(.
شناســایی نیازهــای محلــۀ دروازه شــمیران: بــا نظرســنجی انجام گرفته از ســاکنان 
محلــۀ دروازه شــمیران، نیازهــای آنــان شناســایی شــد کــه در جــدول زیر آمده اســت.

جدول شمارة 2: کمبودهای محلۀ دروازه شمیران از دید پاسخگویان
مجموع اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول کمبودهای محله 

درصددروازه شمیران فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

79 303 4.5 17 75.3 286 فضای سبز
30 115 19.2 73 11.1 42 تره بار

8.68 33 4.5 17 4.2 16 پارکینگ
7.63 29 1.6 6 6.1 23 امکانات رفاهی
16.84 64 6.3 24 10.5 40 استخر
2.1 8 2.1 8 بیمارستان
2.1 8 2.1 8 سرویس بهداشتی
2.1 8 2.1 8 آتش نشانی

89.5 340 57.6 219 3.4 13 بی پاسخ
100 380 100 380 100 380 جمع
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ــه ترتیــب  ــد پاســخگویان ب ــه از دی بنابرایــن اولویــت نیازهــا و کمبودهــای محل
عبــارت اســت از: 1- فضــای ســبز و بوســتان 2- میــدان میــوه و تره بــار 3- اســتخر 
4- پارکینــگ 5- امکانــات رفاهــی 6- آتش نشــانی، بیمارســتان و ســرویس بهداشــتی.

وضعیــت اســتفادۀ پاســخگویان از امکانــات فعلــی: در ایــن قســمت، چهار پرســش 
دربــاره اســتفاده از امکانــات فعلــی از پاســخگویان پرســیده شــد کــه نتایــج زیــر بــه 

دســت آمــد.
جدول شمارة 3: وضعیت استفاده از امکانات فعلی محله

درصد پاسخ پرسش درصد فراوانی پاسخ پرسش

46.8 همیشه

آیا برای گذران 
اوقات فراغت به 
خارج از محله 

می روید؟

41.6 158 کسبه محله

خرید 
مایحتاج 

روزانه

15.8 بیشتر اوقات 8.7 33 بازار میوه و تره بار 
محله

4.5 به طور متوسط 40.8 155 بازار میوه و تره بار 
محالت مجاور

17.4 گاهی 8.9 34 سایر
15.5 اصاًل

کیفیت قیمت پاسخ

رضایت از 
محصوالت

23.9 پیاده روی

بیشترین 
فعالیت 

صرف شده در 
بوستان

12.9 8.9 همیشه
11.1 پیک نیک 40.5 13.7 بیشتر اوقات
4.5 ورزش با وسایل 33.2 42.4 به طور متوسط
22.9 بازی بچه ها 2.1 13.2 گاهی

35.3 نشستن و دیدار 
دوستان 11.3 21.8 اصاًل

ــۀ دروازه شــمیران در حــوزۀ فضــای ســبز،  ــات محل ــاال، امکان ــق جــدول ب مطاب
پاســخگوی نیــاز ســاکنان نیســت. رضایــت از قیمــت و کیفیــت محصــوالت متوســط 
ــد  ــار محــالت مجــاور خری ــوه و تره ب ــازار می ــراد از ب ــه نیمــی از اف ــک ب ــوده، نزدی ب
ــه  ــه خــارج از محل ــرای گــذران اوقــات فراغــت خــود ب می کننــد. ســاکنان اغلــب ب
می رونــد و معتقدنــد کــه محلــه، جایــی بــرای گــذران اوقــات فراغــت نــدارد. بیشــتر 
اســتفاده کنندگان از انــدک فضــای ســبز موجــود را ســالمندان تشــکیل می دهنــد و 
جوانــان تمایلــی بــه اســتفاده از ایــن فضاهــای انــدک ندارنــد و آن را غیر قابل اســتفاده 
ــد پاســخگویان،  ــتان از دی ــک بوس ــتفادۀ ی ــورِد اس ــد. بیشــترین م ــی می کنن ارزیاب
ــا، پیک نیــک و در  ــازی بچه ه ــاده روی، ب ــدار دوســتان و آشــنایان، پی نشســتن و دی

آخــر، بــازی بــا لــوازم ورزشــی درون بوســتان اســت.



26

13
99

ان 
ست

 تاب
وم 

ه س
مار

 ش
ی 

ماع
جت

ت ا
یرا

 تاث
بی

زیا
 ار

ی 
صص

تخ  
ی -

علم
مه 

لنا
فص

نظــر پاســخگویان نســبت بــه احــداث پــروژه و جانمایــی آن: دربــاره موافقــت مردم 
محلــه بــا احــداث و جانمایــی پــروژه و همچنیــن تناســب جانمایــی بــا کاربری هــای 
پیشــنهادی، چهــار پرســش مطــرح شــد. 77.9 درصــد افــراد دربــاره احــداث بوســتان 
کامــاًل موافــق و نزدیــک بــه 9 درصــد موافــق بودنــد. همچنین بیشــترین تطابــق برای 
ــرای احــداث فودکــورت  ــق ب ــوده، کمتریــن تطاب احــداث بوســتان در ایــن مــکان ب
تشــخیص داده شــده اســت. احــداث بــازار میــوه و تره بــار بــه طــور متوســط، مناســب 

ارزیابــی شــده اســت.
جدول شمارة 4: نظرهای پاسخگویان درباره جانمایی پروژه

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد پرسش

4.5 2.4 6.3 8.9 77.9 با احداث بوستان عمومی در محله خود موافقید؟

9.2 6.6 2.1 20.3 61.8 آیا مکان فعلی گاراژ خورشید را برای احداث 
بوستان مناسب می دانید؟

25 9.2 13.4 17.9 34.5 آیا مکان فعلی گاراژ خورشید را برای احداث 
میوه و تره بار مناسب می دانید؟

45.5 14.7 15.5 8.9 15.3 آیا مکان فعلی گاراژ خورشید را برای احداث 
فودکورت مناسب می دانید؟

ــراه ســاخت  ــه هم ــط در صــورت احــداث بوســتان ب ــری مختل ــدل کارب ســه م
بوســتان تنهــا بــه پاســخگویان پیشــنهاد شــد تــا مدلــی را کــه بیشــترین موافقــت را 
بــا آن داشــتند، انتخــاب نماینــد. بیشــترین موافقــت مربــوط بــه مــدل بوســتان بــا 93 

ــود. ــا 53.4 درصــد ب ــار ب ــازار میــوه و تره ب درصــد و مــدل بوســتان- ب
جدول شمارة 5: نظر پاسخگویان درباره مدل های پیشنهادی کاربری ها

درصد فراوانی

93 353 بوستان
53.4 203 بوستان- بازار میوه و تره بار
28.4 108 بوستان- فودکورت- بازار میوه و تره بار
15.8 60 بوستان- فودکورت
2.4 9  بی پاسخ
100 380 جمع

در مصاحبــه بــا ســاکنان و کســبه اطــراف پــروژه مشــخص شــد که برخی از کســبه 
ــه شــدت روی بافــت ســنتی و مذهبــی محلــه تأکیــد می کننــد و  ــه ســاکنان، ب و ن
عالقــه ای بــه افزایــش گســترۀ اســتفاده از امکانــات محلــه ندارنــد. همچنیــن بانــوان 
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تمایلــی بــه اســتفاده از وســایل ورزشــی موجــود و ورزش در مــأ عــام ندارنــد. کهربایی 
- مدیــر اجتماعــی ناحیــه 6 - عنــوان می کنــد کــه »حتــی بــرای وســایل بدن ســازی 
یکــی از پارک هــا، امــکان پرده کشــی را فراهــم کردیــم، ولــی بــه دلیــل بافــت ســنتی 
بــا آن مخالفــت شــد. بــا وجــود ایــن اگــر تمهیــدی بــرای محافظــت اندیشــیده شــود، 

خیلــی خوب اســت«.
 همچنیــن از پاســخگویان، دو ســؤال پرســیده شــد: 1- اگــر بوســتان بــه واســطۀ 
نمادهــای تاریخــی و فرهنگــی، دامنــۀ اســتفاده ای بیــش از ســاکنان را در برگیــرد، بــا 
ایــن موضــوع موافقنــد؟ 2- آیــا در صــورت احداث بوســتانی بــا امکانات رفاهی بیشــتر، 
ســاعات بیشــتری از اوقــات فراغــت خــود را در محلــه خواهنــد گذرانــد؟ بیــش از 70 
ــد همان طــور  ــوان می کنن ــد و عن ــا پرســش اول موافقن درصــد از پاســخ دهندگان ب
کــه آنهــا بــرای گــذران اوقــات فراغــت بــه مناطــق دیگــر می رونــد، مــردم محــالت 
دیگــر نیــز حــق دارنــد بــه ایــن دلیــل بــه محلــه آنهــا رفت وآمــد کننــد. همچنیــن 
نزدیــک بــه 90 درصــد پاســخگویان، در صــورت ایجــاد امکانــات بیشــتر در محلــه، 

عمــده اوقــات فراغــت خــود را در محلــه خواهنــد گذرانــد.
ــران  ــی و مدی ــردم محل ــان خواســت م ــه در می ــن اســت ک ــا ای ــروه ات ــه گ وظیف
شــهری، عــالوه بــر نیازســنجی بــه امکان ســنجی پــروژه بپردازنــد و امــکان یــا عــدم 
امــکان پروژه هــا را بررســی نمایــد. همان گونــه کــه در قســمت نیازســنجی اشــاره شــد، 
خواســت مــردم محلــی بــه ترتیــب اولویــت، ســاخت بوســتان، میــدان میــوه و تره بــار و 
در نهایــت فودکــورت اســت. دربــاره ســاخت بــازار میــوه و تره بــار بایــد گفــت کــه بــه 
دالیــل آلودگی هــای زیســت محیطی، ایجــاد ترافیــک در خیابــان ســادات و ناطقــی بــا 
توجــه بــه وجــود گــره ترافیکــی در انتهــای خیابــان ســادات و ناطقــی، وجــود بــازار روز 
میــوه و تره بــار در خیابــان ُطرفِــه در محلــه مجــاور )بــه فاصلــه پانصــد متــر از محــل 
پــروژه(، وجــود فروشــگاه اتــکا در نزدیکــی محلــه، وجــود بازار میــوه و تره بار شهرســتانی 
در نزدیکــی محلــه، وجــود وانت هــا و مغازه هــای فــروش میــوه در خیابــان شــکوفه در 
نزدیکــی پــروژه، وجــود بــورس مرغ در محــدودۀ پروژه، وجــود بورس آبلیمــو در محدوده 
پــروژه، نبــود فضــای کافــی و غلبــه ماهیــت میدان تره بــار بر ماهیــت بوســتان در صورت 
ســاخت، بــه دلیــل فضــای ناکافــی و از بین رفتــن کارکرد بوســتان در درازمــدت، احداث 
ایــن پــروژه امکان پذیــر نیســت. ســاخت فودکــورت نیــز بــه دلیــل تغییــر ســبک غذایی 
ســاکنان محلــه بــه فســت فود، وجــود چهــار مدرســه در اطــراف پــروژه و تأثیــر منفــی 
فودکــورت در ســبک غذایــی و زندگــی دانش آمــوزان و همچنیــن نبــود فضــای کافــی، 
نبایــد در دســتورکار مدیریــت شــهری قــرار گیــرد. بنابرایــن بــه تبــع ممکــن نبــودن 
ســاخت بــازار میــوه و تره بــار و همچنیــن فودکــورت، ســاخت پــروژه ترکیبــی ماننــد 

بوســتان- تره بــار یــا بوســتان- فودکــورت نیــز منتفــی می گــردد. 
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اولویــت برآوردهــا و تعییــن ویژگی هــای آنهــا: بــرای تعییــن اولویــت مهم تریــن 
تأثیــرات شناسایی شــده، فهرســت تأثیــرات در اختیــار کارشناســان قــرار داده شــد تــا 
بتــوان بــه طبقه بنــدی دقیق تــری بــا اســتفاده از ایــن نظرهــا دســت یافــت کــه در 
ادامــه آمــده اســت. نمره هــای ارائه شــده در طیفــی از 1 تــا 5 قابــل تفســیر اســت کــه 

1 بــه معنــای کم تریــن میــزان اهمیــت و 5 بــه معنــای اهمیــت خیلــی زیــاد اســت.

جدول شمارة 6: اولویت بندی پیامدهای برآورد شده
احتمال 

وقوع )نظر 
کارشناسان(

ماهیت 
تأثیرات گستره اثر زمان تأثیرات ماهیت

2.6 مثبت محله ای پس از اجرا رونق محله

فرهنگی و 
اجتماعی

1.4 مثبت منطقه ای پس از اجرا ایجاد اشتغال

3.7 مثبت محله ای پس از اجرا جذب جوانان به محله و برنامه های 
مفید

2.7 مثبت محله ای پس از اجرا کاهش مهاجرت ها از محله
1.2 منفی ناحیه ای پس از اجرا ایجاد تعارضات اجتماعی

3.7 مثبت ناحیه ای پس از اجرا وجود یک مکان گردشگری برای 
خانواده ها

4 مثبت محله ای پس از اجرا افزایش زیبایی بصری محله

4 منفی محله ای پس از اجرا و 
در حین آن کاهش زیبایی بصری محله

4.4 مثبت محله ای پس از اجرا وجود فضای بازی مناسب برای بچه ها
1.5 منفی محله ای پس از اجرا استفاده های نادرست از بوستان
4 مثبت محله ای پس از اجرا وجود مکانی برای گذران اوقات فراغت

3.8 مثبت محله ای پس از اجرا رونق عرصه عمومی در محله
3.2 مثبت محله ای پس از اجرا افزایش مشارکت اجتماعی
2.8 مثبت محله ای پس از اجرا ایجاد پیوندهای اجتماعی جدید
2 مثبت محله ای پس از اجرا باال بردن احساس تعلق محله ای

2.5 مثبت فرامنطقه ای پس از اجرا زنده کردن نمادهای هویتی تهران 
قدیم

3.5 مثبت فرامنطقه ای پس از اجرا تجلی هنر ایرانی در ساخت بنا و 
باغ های عمودی

3.6 مثبت محله ای پس از اجرا افزایش امنیت محله

1.5 منفی ناحیه ای پس از اجرا ورود خرده فرهنگ های جدید به 
محله

0.5 منفی ناحیه ای پس از اجرا مکانی برای قرارهای خارج از عرف 
دانش آموزان
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احتمال 
وقوع )نظر 
کارشناسان(

ماهیت 
تأثیرات گستره اثر زمان تأثیرات ماهیت

4 مثبت ناحیه ای پس از اجرا کاهش سفرهای درون شهری

محیط زیست 
و به زیستی 

فردی

4 مثبت ناحیه ای پس از اجرا افزایش سرانه فضای سبز

4 منفی محله ای پس از اجرا و 
در حین آن مشکل ترافیک و پارکینگ

3 منفی محله ای پس از اجرا و 
در حین آن

ایجاد مشکل در تردد والدین 
دانش آموزان

2.9 مثبت محله ای پس از اجرا افزایش سالمتی شهروندان

3.8 مثبت محله ای پس از اجرا کاهش قیمت امالک در فاصله 
نزدیک مکان پروژه

اقتصادی
3.8 مثبت محله ای پس از اجرا افزایش قیمت امالک در فاصله دورتر 

از مکان پروژه

نتیجه گیری
مدیریــت شــهری منطقــه 12 شــهرداری تهــران بــرای فضــای 2012 مترمربعــی در 
محلــه دروازه شــمیران، ســاخت بوســتان، میــدان میــوه و تره بــار و فودکــورت را بــه 
عنــوان ســه گزینــه پیشــنهادی مدنظــر دارد. ایــن مقالــه کوشــیده اســت تــا ضمــن 
نیازســنجی از ســاکنان محلــه، امکان ســنجی ســاخت هــر یــک از پروژه هــا را از حیــث 
پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی بررســی کنــد. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود بــا توجــه 
بــه جمعیــت 33297 نفــری محلــه و اســتفاده از فرمــول کوکــران، پیمایشــی در میان 
387 نفــر انجــام گرفــت و بــا 11 نفــر از مدیــران محلــی و منطقــه ای مصاحبــه بــه 

عمل آمد.
در نیازســنجی بــه عمــل آمــده، مشــخص شــد که ســه گزینــۀ پیشــنهادی احداث 
بوســتان، میــدان میــوه و تره بــار و فودکــورت بــه ترتیــب بیشــترین نیــاز محلــه اســت، 
امــا بــا توجــه بــه فضــای کــم، امــکان ســاخت بیــش از یــک گزینــه وجــود نــدارد. 
ــه دســت  ــن نتیجــه ب ــروژه یاد شــده، ای ــس از نیازســنجی و امکان ســنجی ســه پ پ
آمــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت حــوزۀ عمومــی و نیــاز مبــرم محلــه دروازه شــمیران به 
آن، ســاخت بوســتان در مــکان مدنظــر بایــد نســبت بــه دو گزینــۀ دیگــر یعنــی میدان 

میــوه و تره بــار و فودکــورت در اولویــت قــرار گیــرد.
محلــه دروازه شــمیران از حیــث کمبــود فضــای ســبز، نیــاز مبرمــی بــه ســاخت 
بوســتان دارد. امــا نکتــۀ مهم تــر، توجــه بــه لــزوم حــوزۀ عمومــی اســت، زیــرا توســعۀ 
پایــدار، رابطــۀ تنگاتنگــی بــا ســرمایۀ اجتماعــی دارد؛ ســرمایه ای کــه در آن، ارتبــاط 
ــن ارتباطــات اغلــب در صــورت  ــگاه مهمــی پیــدا می کنــد. ای ــان انســان ها، جای می
وجــود مکان هایــی در شــهر صــورت می گیــرد کــه یکــی از ایــن مکان هــای شــهری، 
بوســتان اســت. بــه عبــارت دیگــر، بوســتان می توانــد بــه مثابــه حــوزه عمومــی در نظر 
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گرفتــه شــود. در نتیجــه ایجــاد حــوزه عمومــی در راســتای گــذران اوقــات فراغــت، 
ــش  ــه افزای ــش ارتباطــات انســانی منجــر ب ــه نشــاط و شــادی، افزای ــش روحی افزای
مشــارکت و ســرمایۀ اجتماعــی و در نهایــت موجــب توســعۀ پایــدار شــهری خواهــد 
شــد. بنابرایــن ســاخت بوســتان ســادات را نــه تنهــا از ایــن جهــت کــه فقــط پاســخی 
بــه نیــاز کمبــود فضــای ســبز در محلــه دروازه شــمیران اســت، بلکــه بایــد از حیــث 

نیــاز محلــه بــه حــوزه عمومــی مــورد توجــه قــرار داد. 
در تحقیــق حاضــر ایــن نتیجــه بــه دســت آمد که بــا وجــود خدمات شــهری مانند 
میادیــن میــوه و تره بــار در محــالت مجــاور و دسترســی نســبتاً آســان ســاکنان محلــه 
ــار نیســت.  ــروژه میــدان میــوه و تره ب ــه ســاخت پ ــی ب دروازه شــمیران، نیــاز چندان
بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه معیــار »محله محــوری« در بــاب ارائــه خدمات شــهری 
بایــد مــورد تجدیدنظــر قــرار گیــرد و بــه معیار »فاصلــه« و »جمعیــت« تغییر داده شــود.

در پایــان، پیشــنهادهای اجرایــی زیــر، جهــت تعدیــل پیامدهــای منفــی و تقویــت 
پیامدهــای مثبــت احــداث بوســتان ســادات بــرای تبدیل به حــوزه عمومــی ارائــه می گردد:

- زیباســازی محیــط بیرونــی بوســتان: زیباســازی محیــط بیرونــی و نمــای پــروژه، 
کمــک شــایانی بــه زیباســازی محیــط محلــه، ترغیب ســاکنان به اســتفاده از بوســتان 
ــودن  ــه اســتفاده از الگــوی توســعۀ درون زا و نســبی ب ــا توجــه ب و... خواهــد کــرد. ب
ــزوم اســتفاده از الگوهــای بومــی، معمــاری  مؤلفه هــای زیباســازی در هــر مــکان، ل
ایرانــی- اســالمی و... احســاس می شــود کــه بــه عنــوان نمونــه دربــاره پــروژه حاضــر 
ــا محیــط و  ــا گیاهــان ســازگار ب می تــوان از طراحــی باغ هــای عمــودی و دیــواری ب
همچنیــن از طراحــی نمــای بیرونــی، ســردر و ورودی پــارک بــا توجــه بــه مؤلفه هــای 

هویتــی محلــه ماننــد مــدل ورودی دروازۀ شــهر اســتفاده کــرد.
- واســپاری امــور بوســتان بــه جوانــان و جــذب مشــارکت های مردمــی بــرای 
ادارۀ بوســتان: هــر محیــط عمومــی بــرای تبدیــل بــه یــک فضــا و عرصــۀ عمومــی 
ــور  ــه در ام ــی و ســاکنان آن محل ــردم محل ــردن م ــه ســهیم ک ــر ب ــه، ناگزی در محل
محیــط یادشــده خواهــد بــود. جــذب مشــارکت های مردمــی در امــور محلــی، نیازمند 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن آنه ــه مهم تری ــه از جمل ــق اســت ک ــرای تحق پیش شــرط هایی ب
اعتمــاد عمومــی و ســرمایۀ اجتماعــی اشــاره کــرد. بــا ایــن حال برخــی راه کارهــا مانند 
توجــه ویــژه بــه خواســته ها و نیازهــای اجتمــاع محلــی، جلــب مشــارکت ســالمندان، 
بانــوان، جوانــان و نوجوانــان بــرای راه انــدازی برخــی امــور فرهنگــی و گروه ســازی و 
انجمن ســازی، اســتفاده از تســهیلگران محلــی در صــورت لــزوم و تعامــل بــا ســرای 
محلــه، مســاجد و ســمن های فعــال بــرای ارتبــاط بیشــتر بــا جامعــه محلــی می توانند 

بــه تحقــق مشــارکت و مؤلفه هــای آن در یــک اجتمــاع محلــی کمــک کننــد.
- در نظــر گرفتــن مکانــی مناســب و امــن بــرای بــازی کــودکان: بــا توجــه بــه 
نتایــج نیازســنجی ها، وجــود فضــای بــازی بــرای کــودکان از جملــه عوامــل مؤثــر در 
انتخــاب یــک بوســتان بــرای گــذران اوقــات فراغــت خانواده هــا بــوده، در نظــر گرفتــن 
مــکان مناســب بــرای بــازی بچه هــا از ضروریــات احــداث ایــن بوســتان اســت. در نظــر 
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گرفتــن یــک مــکان هــر چنــد کوچــک و اســتفاده از وســایل بازی متــداول ماننــد تاب، 
سرســره و...، طراحــی ســرگرمی های فکــری بــه همــراه طراحــی بازی هــای حرکتــی 
ــا حــد چشــمگیری  ــان را ت ــد اســتقبال مخاطب ــن منظــور می توان ــرای ای و ایمــن ب

افزایــش دهــد. 
ــی  ــزاری برخ ــتان: برگ ــه در بوس ــرای محل ــای س ــی برنامه ه ــزاری برخ - برگ
برنامه هــای ســرای محلــه در بوســتان همچــون برگــزاری برنامه هــای خانــۀ ســالمت 
ــای  ــزاری دورهمی ه ــالم و...، برگ ــذای س ــنواره های غ ــالم، جش ــه س ــد صبحان مانن
خانــه پیشکســوتان و برگــزاری برخــی جشــن ها و اعیــاد می توانــد عــالوه بــر جلــب 
مشــارکت اجتماعــی و ترغیــب ســایرین بــه اســتفاده از بوســتان در خانوادگــی کــردن 
محیــط بوســتان و افزایــش امنیــت آن و متعاقبــاً محلــه، نقــش بســزایی داشــته باشــد.

- احــداث مــوزۀ تاریخــی تهــران قدیــم: در چنــد ســال گذشــته، شــهرداری تهران 
اقدامــات مطالعاتــی و اجرایــی فراوانــی را جهــت حفــظ بافــت تهــران قدیــم در قالــب 
ایجــاد دبیرخانــه طــرح ارتقــای منطقــه 12، اجــرای پــروژه نگیــن، تأســیس دفتــر 
بافــت تاریخــی و... انجــام داده اســت. امــا بــا گــذر در محــالت منطقــه 12 بــه نظــر 
ــن  ــاً ای ــردد و اساس ــه تاریخــی خاصــی می گ ــر، وارد منطق ــرد عاب ــه ف ــد ک نمی رس
ــود  ــر، نب ــن ام ــل ای ــی از دالی ــردد. یک ــل نمی گ ــی منتق احســاس تاریخــی و هویت
مــوزه ای دربــاره منطقــه 12 اســت. بــه عبــارت دیگــر یکــی از علــل موفــق نبــودن 
ــه  ــوان منطق ــه عن ــه 12 ب ــی منطق ــرای معرف ــده ب ــات انجام ش ــهرداری در اقدام ش
ــان از  ــن مســئله باشــد کــه مخاطب ــد ای ــم می توان تاریخــی و هویتــی و تهــران قدی
ــد. اگــر ایــن منطقــه شــامل  ــه آن شــناختی ندارن تاریخچــۀ منطقــه قبــل از ورود ب
یادگارهــای تاریخــی فــراوان در زمینه هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و هنــری 
در دوره معاصــر اســت، چــرا مــوزه یــا مــکان خــاص در ایــن رابطــه در منطقــه وجــود 
ــه دروازه شــمیران چــه از ســمت میــدان شــهدا و  ــه دیگــر اینکــه محل ــدارد؟ نکت ن
چــه از ســمت خیابــان انقــالب، ورودی منطقــه 12 اســت؛ بنابرایــن بــا احــداث مــوزه 
تاریخــی تهــران قدیــم در محــل پــروژه، تهران گــردی یــا منطقه گــردی منطقــه 12 

ــرد. ــه دروازه شــمیران انجــام پذی ــد از محل می توان
- احیــای آســیاب والــی: در دویســت متری پــروژه مدنظــر در خیابــان ســادات، یــک 
ســاختمان قدیمــی متروکــه ثبــت میــراث فرهنگــی بــه نــام آســیاب والــی وجــود دارد 
کــه محــل آســیاب آرد منطقــه در تهــران قدیــم بوده اســت و اهمیــت آن در این اســت 
کــه ایــن آســیاب، تنهــا آســیاب موجــود باقی مانــده در تهــران امــروز اســت. اگــر موزۀ 
تاریخــی در بوســتان احــداث گــردد و منطقه گــردی از محلــه دروازه شــمیران آغــاز 
گــردد، آســیاب والــی نیــز بــه واســطۀ دیــدار گردشــگران احیا می شــود و مــورد بازدید 
قــرار می گیــرد و از ورطــه فراموشــی و فرســودگی بنــا و از بیــن رفتــن آن جلوگیــری 
می گــردد. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود کــه شــهرداری منطقــه، ســاختمان آســیاب 

والــی را از مالــک آن خریــداری کــرده، بــه احیــای آن همــت گمــارد. 
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منابـع

ــهرها. . 1 ــز ش ــتفاده مرک ــای بالاس ــعه ای فضاه ــت توس ــنجش ظرفی ــه )1388(. س آرام، مرضی
ــر. ــکده هن ــدرس. دانش ــت م ــگاه تربی ــد. دانش ــه کارشناسی ارش پایان نام

ــرژی. . 2 ــروژۀ احــداث بوســتان ان ــار اجتماعــی فرهنگــی پ ــی آث ــی )1389(. ارزیاب ــا، عل ــا باب آق
ــران. ــه 18 شــهرداری ته ــت اجتماعــی فرهنگــی منطق معاون

بــارج، رابــل )1391(. ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی. ترجمــۀ محمدعلــی زکریایــی. تهــران: جامعــه . 3
و فرهنــگ.

برت، پاتریک )1388(. نظریه های جامعه شناسی. ترجمۀ محمد خانی. تهران: رخ داد نو.. 4
برغمــدی، هــادی )1390(. ارزیابــی آثــار اجتماعــی فرهنگــی احداث بوســتان ایرانیــان. معاونت . 5

اجتماعــی فرهنگــی شــهرداری منطقــه 19 تهران.
پورجعفــر، علــی و محمدرضــا پورجعفــر )1393(. »فضاهــای شــهری نیمه عمومــی سرپوشــیده . 6

ســنتی ایرانــی اســالمی در مقایســه بــا پاســاژهای فرانســوی )نمونه هــای مــوردی: تیمچه هــای 
امین الدولــه و بــزرگ قــم و پاســاژهای پانوقــاوا و جوفقــا(«. معمــاری و شهرســازی آرمان شــهر. 

شــماره 13، صــص 182-169.
تیلــور، نیــکالس و دیگــران )1392(. ارزیابــی اجتماعــی؛ نظریــه، فرایند و فنون. ترجمۀ افشــین . 7

خاکبــاز. تهــران: جامعــه و فرهنگ.
جالیی پور، حمیدرضا و جمال محمدی )1392(. نظریه های متأخر جامعه شناسی. تهران: نی.. 8
حبیب پــور گتابــی، کــرم )1390(. ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی احــداث بوســتان بــازی. معاونت . 9

اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری منطقــه 20 تهران.
حبیبــی، محســن و ملیحــه مقصــودی )1381(. مرمــت شــهری: تعاریــف، نظریه هــا، تجــارب، . 10

ــران: موسســه چــاپ و  ــات شــهری. ته ــا و اقدام ــی، روش ه منشــورها و قطعنامه هــای جهان
انتشــارات دانشــگاه تهــران.

دفتــر نوســازی محــالت دروازه شــمیران، آبشــار و ایــران )1393(. ســند توســعه محلــی. زیــر . 11
نظــر ســازمان نوســازی شــهر تهــران.

دورکیم، امیل )1369(. تقسیم کار اجتماعی. ترجمه باقر پرهام. تهران: علمی.. 12
رفیعیــان، مجتبــی و دیگــران )1389(. »ســنجش ظرفیــت توســعۀ فضاهــای بالاســتفادۀ مرکز . 13

ــه معمــاری و شهرســازی.  ــزا«. فصلنام ــر رویکــرد توســعۀ میان اف ــد ب ــا تأکی ــن ب شــهر قزوی
شــماره 5، صــص 61-45.

رفیعیــان، مجتبــی و دیگــران )1391(. »بررســی تطبیقــی رویکردهــای ســنجش کیفیــت در . 14
طراحــی فضاهــای عمومــی شــهری«. نشــریه علمــی - پژوهشــی انجمــن علمــی معمــاری و 

شهرســازی ایــران. شــماره 4، صــص 43-35.
رفیعیــان، مجتبــی و مرضیــه آرام )1395(. »تبییــن اصــول توســعۀ میان افــزا در بافت فرســوده . 15

و ارائــه راه کار بــرای بافــت فرســوده )نمونــه مــوردی: محلــه شــادآباد تهــران(«. تهــران: مرکــز 
مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران.

ــی. . 16 ــه جامعه شناســی در دوران معاصــر. ترجمــۀ محســن ثالث ریتــزر، جــورج )1388(. نظری
تهــران: علمــی.

ــدار«. . 17 ــی توســعه پای ــی )1385(. »بســط مفهوم ــی نجف زاهــدی، شــمس الســادات و غالمعل
ــران. شــماره 49، صــص 76-43. ــت در ای ــای مدیری ــه علمــی - پژوهشــی پژوهــش ه فصلنام
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ت در منطقه 12 شهرداری تهران
ث بوستان سادا

ت اجتماعی احدا
بوستان به مثابه حوزۀ عمومی: ارزیابی تأثیرا

منابـع

سرور، رحیم و مهدی امینی )1392(. راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر. تهران: تیسا.. 18
ســلطانی، علــی و احمدعلــی نامداریــان )1390(. »تحلیــل نقش فضاهای شــهری در دســتیابی . 19

بــه توســعه پایــدار شــهرها، تبییــن پارادایــم ارتبــاط«. فصلنامــه علمــی - پژوهشــی باغ نظــر. 
ســال هشــتم، شــماره هجدهــم، مرکــز پژوهشــی هنــر معمــاری و شهرســازی نظــر، صــص 12-3.

 صالحی فــرد، محمــد و دانــا علیــزاده )1387(. »تحلیلــی بــر ابعــاد اجتماعــی و روان شــناختی . 20
ــه علمــی - پژوهشــی  ــت شــهری(«. فصلنام ــرد مدیری ــا رویک ــای ســبز در شــهرها )ب فضاه

مدیریــت شــهری. دوره 6، شــماره 21، صــص 33-19.
عقیلــی، فریــده )1389(. ارزیابــی اجتماعــی، فرهنگــی احــداث پــارک ترافیــک قانــون. اداره . 21

مطالعــات معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه 8 شــهرداری تهــران.
غالمرضــا کاشــی، شــیما و مهدیــه امیــدی حســین آبادی )1395(. بررســی نقــش فضاهــای . 22

عمومــی در افزایــش حــس تعلــق بــه محلــه )مطالعــه مــوردی: محلــه قبــا و گلســتان(. اداره 
مطالعــات معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه 3 شــهرداری تهــران.

فاضلی، محمد )1391(. ارزیابی تأثیرات اجتماعی. تهران: جامعه شناسان.. 23
قــادری، صالح الدیــن )1393(. بینــش و روش جامعه شــناختی در ارزیابــی اجتماعــی . 24

ــی. ــوم اجتماع ــران: عل ــهری. ته ــتان های ش بوس
-------------- )1382(. ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی احــداث بوســتان نهــج البالغه. معاونت . 25

اجتماعــی فرهنگــی شــهرداری تهران.
موسســه فرهنگــی هنــری کانــون رشــد مدرســه فــردا )1391(. ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی و . 26

فرهنگــی احــداث بوســتان های محلــی )قائــم مقــام، فرزیــن، کــودک و زابلــی(. اداره مطالعــات 
معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی منطقه 12.

ــی احــداث بوســتان . 27 ــرات اجتماع ــی تأثی ــر )1389(. ارزیاب ــگ و هن ــران فرهن موسســه مدی
ــران. ــه 16 ته ــی فرهنگــی شــهرداری منطق ــت اجتماع ــت. معاون بازیاف

وریــج کاظمــی، عبــاس و زینــب حســن پور )1395(. فضاهــای عمومــی شــهر و اوقــات فراغــت . 28
شــهروندان منطقــه 12 تهــران. اداره مطالعــات معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی منطقه 12.


