گزارش ارزیابی پیامدهاي اجتماعی
مجتمع فرهنگی هنري غدیر
٢

فھرست مطالب
اجتماعی
پیامدهاي
برآورد
1فصل
................................................................................................. 4
فصل  2 -برآورد پیامدهاي اجتماعی مجتمع غدیر به مثابه یک مرکز هنري .........................................................................
18
33 .................................................................................................................فصل  3 -گزارش توصیفی از منطقه
22
فصل  4-توصیف روند آماده سازي مجتمع غدیر و فعالیتهاي پیش بینی شده در آن ..............................................................
47
٣
پروژ

ههاي

توسعه

اي

مقدمه
مجتمع غدیر مجموع هاي است که با هدف آموزش و ترویج فعالی تهاي هنري و فرهنگی از سوي شهرداري تهران در
منطق هی  22و در محله شهرك راه آهن در حال احداث است .این مجتمع که آخرین مراحل ساخت خود را می گذراند
از
جمله پروژه هاي توسع هی شهري محسوب م یشود که ارزیابی تأثیرات اجتماعی آن در برنامه ي کاري مرکز مطالعات
فرهنگی
شهرداري تهران قرار گرفته است.
تحقیق حاضر در نظر دارد تا با توجه به روش هاي به کار گرفته شده در ارزیابی پیامدهاي اجتماعی پروژ ههاي توسع
هاي که
تا کنون انجام شده است و همچنین با توجه ویژه به ارزیابی پیامدهاي اجتماعی فعالی تهاي هنري ،به طور خاص ،بر
برآورد
تأثیرات اجتماعی مجتمع غدیر در محله شهرك راه آهن بپردازد.
مرحل هی اول این تحقیق که شامل گزارشی از روش هاي متنوع ارزیابی پیامدهاي اجتماعی پروژه هاي توسع هاي و
همچنین
مراکز فرهنگی است ،در این نسخه ارائه خواهند شد .در ادامه گزارش هاي توصیفی از بافت اجتماعی و شهري شهرك
راه آهن و روند کار ساخت مجتمع غدیر و فعالی تهاي پی شبینی شده در آن خواهد آمد.

فصل1
برآورد پیامدهاي اجتماعی پروژ ههاي توسع هاي
٥

مقدمه
یکی از گفتما نهاي مهم اقتصادي-اجتماعی و سیاسی دنیا پس از جنگ جهانی دوم است و در ایران نیز پس از « توسعه
»

به حساب م یآیند ،امروزه در « توسعه » جنگ هشت ساله مورد اهمیت قرار گرفته است .پروژه هاي توسعه اي که نماد
عملی
زمین ههاي گوناگون اعم از پروژ ههاي عمرانی ،فرهنگی و هنري ،در نقاط مختلف دنیا و بالطبع در ایران دیده م یشوند.
برآورد پیامد برنامه هاي توسعه اي نقش مهمی در برنامه ریزي و سیاست گذاري کلان اجراي پروژه ها و طرح هاي ملی و
شهري ایفا نموده و یکی از راه هاي مقبول براي رسیدن به اهداف توسعه ي پایدار است .در دوران معاصر ،شکل گیري
شهرهاي جدید ،جهان را در وضعیتی خاص قرار داده است .این وضعیت جدید مسأل هی شهر و تمام خدمات و روابط
مربوط به آن را – چه در زمین هی اقتصادي ،چه اجتماعی و چه فرهنگی – از اهمیت ویژه برخوردار کرده است به
طوري که
پدیدار و در آن سازوکار حل و فصل م یگردد « سازوکار شهري" » بیش ترین مسائل جوامع توسعه یافته و در حال
توسعه "در
( (.بهبهانی3.2.1390،
نگرانی نسبت به بروز پیامدهاي زیس تمحیطی و اجتماعی فعالیت هاي توسعه اي در حال گسترش بوده و یکی از مه
مترین
چال شهاي فراروي جوامع ،عدم بررسی پیامدهاي احتمالی و ناشی از اجراي طرح ها و پروژه ها در راستاي توسعه است.
برآورد پیامدهاي اجتماعی پروژه هاي توسعه اي از این جهت اهمیت دارد که رابط هی انسان با توسعه – که م یتواند
رابطه اي
سازنده و پی شرفت دهنده باشد – را تحلیل و توصیف می کند .برآورد پیامدهاي اجتماعی در دنیا تاریخی کهن دارد که
به
٦

بیش از نیم قرن م یرسد؛ هر چند در ایران در دهه ي گذشته مورد توجه قرار گرفته است .در ایران پروژه هاي ارزیابی
پیامدهاي اجتماعی عموما به کارشناسان علوم اجتماعی و پژوه شگري سپرده شده است از این رو می توان گفت که
بیشتر
متاثر از روش هاي کمی بوده است اگرچه در شیوه هاي جدید و در تلفیق با روش هاي کیفی از ساختار متوازن تري
برخوردار است.
مطالع هی حاضر تلاش دارد تا در این بخش به مرور روش هاي به کار گرفته شده در برآورد پیامدهاي اجتماعی پروژه
هاي
توسعه بپردازد و از این گذار با دسته بندي آ نها ،شکل مناسبی را براي برآورد پروژه ي ساخت مجتم عهاي فرهنگی
هنري
انتخاب کند.
ارزیابی پیامدهاي اجتماعی
 ،برآورد پیامدهاي اجتماعی اولین بار در قانون سیاست آمریکا در سال  1969به کار گرفته شد( راهنماي کمیته بین
سازمانی1
بیش ترین منافع و « پروژه هاي توسعه  » 1994 ).امروزه هدف برآورد پیامدهاي اجتماعی کسب اطمینان از این امر
است که
ك مترین هزینه ها را براي جامعه میزبان به همراه داشته باشند( بکر و ونکلی 1388 ). ،تعاریف اولیه از برآورد اجتماعی
بر
اساس تحقیقاتی است که صورت گرفته است و چون اکثر تحقیقات براي تحلیل تأثیرات پروژه هاي اقتصادي و زیست

محیطی به کار م یرود ،در نظر گرفتن هزینه ها و سودهاي مالی براي جامع هی میزبان از ارکان اساسی ادبیات این نوع
تحقیقات است .در برآورد پیامدهاي اجتماعی دیگر پروژ ههاي توسعه مانند مراکز فرهنگی و هنري ،سود و زیان مالی
مخاطبان چندان در اولویت نیست لذا نیاز به مد لسازي جدیدي دارد تا بتوان نتیج هی اقدامات سیاست گذارانه و توسعه
اي را
در سطح محلی و ملی سنجید.
مشخص شود .کاربرد واژه هاي « پیامد » از « تأثیر » نکت هی بسیار قابل توجه در درك معناي پیامد شاید در روشن
شدن تفاوت
از یکدیگر متمایزند .واژه تأثیر براي نشان دادن تأثیرات بیرونی مانند صدا و یا ضایعات یک پروژه است و « پیامد » و «
تأثیر»
هاي اجتماعی مانند « پیامد » جامع هی میزبان به طور مستقیم آن را تجربه م یکند .چنین تأثیراتی ممکن است
موجب شکل گیري
درجات مختلفی از مزاحمت ،سلب آسایش ،اختلال و بی نظمی اجتماعی یا حتی اختلال در سلامت کسانی شود که شاهد
(.این تغییرات هستند( بکر و ونکلی1388،
برآورد پیامدهاي اجتماعی به منزل هی مطالعاتی است که کاري بیش از پی شبینی پیامدهاي منفی انجام م یدهد .
ونکلی در
برآورد اجتماعی فرایند تحلیل( پی شبینی ،برآورد و بازاندیشی )و  » :مطالع هاي که در سال  2002انجام داده است
معتقد است
مدیریت عواقب خواسته و ناخواسته مداخلات برنام هریزي شده( سیاست ها ،برنامه ها ،طر حها و پروژ هها )و هرگونه
فرآیند
1 The Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact
Assessment
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ونکلی ) « ،اجتماعی ناشی از این مداخلات است به نحوي که محیط انسانی و زیستی-فیزیکی پایدارتر و عادلانه تر پدید
آورد
 ،.( 2001به نقل از بکر و ونکلی1388
ارز شهاي برآورد پیامدهاي اجتماعی
یکی از ویژگ یهاي مهم برآورد پیامدهاي اجتماعی اعتقاد به این باور است که یک نظام ارزش حرف هاي وجود دارد که
مجریان برآورد پیامدهاي اجتماعی باید به آن پاي بند باشند ،اما در عین تعهد به صداقت علمی و پایداري ،باید حامی و
پشتی بان اخلاقی باشند که طرف دار شفافیت و پاسخ گویی ،عدالت و برابري و مدافع حقوق انسانی است (بکر و ونکلی،
2002 ).ونکلی در سال  2003در مطالع هاي ارزش هاي اصلی برآورد پیامدهاي اجتماعی را به شرح زیر دست هبندي
م یکند:
-1حقوق بنیادین انسان یاي وجود دارند که در تمامی فرهن گها و نیز در میان زنان و مردان مشتر کاند.
-2همگان حق دارند تحت حاکمیت قانون از حقوق انسانی بنیادي نشان حفاظت شود و این حفاظت باید عادلانه براي
همه
ي کسان و منصافانه بوده و در دس ترس همگان باشد.
-3افراد حق زندگی و کار در محیطی را دارند که سلامت و زندگی با کیفیت بالا به ه مراه م یآورد و امکان رشد توا نهاي
بالقوه ي انسانی و اجتماعی را تأمین می کند.
-4ابعاد اجتماعی محیط زیست – به خصوص کیفیت روابط اجتماعی فارغ از ترس و نگرانی -جنبه هاي مهم و البته نه

هم هی جوانب سلامت و کیفیت زندگی مردم هستند.
-5مردم حق دارند در تصمیم گیري درباره ي مداخل ههاي برنام هریزي شد هاي که بر زندگی شان اثر خواهد گذاشت،
دخالت
کنند.
ارزش مندي هستند که م یتوان از آن ها براي بهبود مداخلات برنام هریزي شده « اطلاعات »  -6 ،دانش و تجربه ي
محلی
(.استفاده کرد( ونکلی 2003:9 ،به نقل از بکر و ونکلی1388،
مفهوم سازي برآورد پیامدهاي اجتماعی
بیش تر متخصصان برآورد اجتماعی تأکید م یکنند که برشمردن جزئیات تمامی ابعاد پیامدهاي اجتماعی ناممکن است
چرا که
تغییر اجتماعی باعث ایجاد تغییرات دیگر می شود .علاوه بر این بیش تر تغییرات وابسته به موقعیتی هستند که در آن
قرار
دارند و در نتیجه بستر اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادي و تاریخی اجتماع مورد بحث وابست هاند .آن ها به ویژگ
یهاي
پروژه ي پیشنهادي و هرگونه اقدامات جبرانی به عمل آمده نیز بستگی دارند.
٨

به این ترتیب یکی از راه حل هایی که براي جهت دادن به دسته بندي جزئیات براي ارزیابی پیامدهاي اجتماعی در نظر
است( بکر و ونکلی 2002 ). ،برخی متخصصان طبقه بند یهایی را براي مفهو مسازي پیامدهاي « مفهو مسازي » گرفته
شده است
اجتماعی تنظیم کرده اند .به طور مثال ونکلی در سال  2003این موارد را مهم دانسته است:
نحو هی زیست افراد :یعنی افراد چه گونه در بستر زندگی روزمره کار ،تفریح و تعامل م یکنند؛فرهنگ آن ها :یعنی باورها ،رسوم ،ارز شها و زبان مشترك میان آ نها؛اجتماع آن ها :انسجام ،ثبات ،خصلت ،خدمات و تسهیلات؛نظام سیاسی آ نها :میزان امکان مشارکت مردم در تصمی مگیري هایی که بر زندگ یشان اثر می گذارد ،میزاندموکراتیک
بودن و منابعی که براي این منظور تأمین شده اند؛
محیط زیس تشان :کیفیت هوا و آبی که مردم استفاده م یکنند ،میزان در دست رس بودن و کیفیت غذایی که میخورند،
سطح خطر یا ریسک ،گرد و خاك و سر و صدا.
بهداشت و سلامتی آن ها :جایی که سلامت به مثابه یک رفتار درك م یشود ،شبیه به تعریف سازمان بهداشت جهانی:«.وضعیت سلامت کامل جسمی ،روحی و اجتماعی که چیزي بیش از فقدان بیماري و ضعف است»
حقوق شخصی و مالکیت :به خصوص اي نکه افراد به لحاظ اقتصادي تحت تأثیر قرار می گیرند یا خیر ،یا داشتن تجربهمحرومیت شخصی که ممکن است شامل نقض آزاد یهاي مدن یشان شود.
بیم ها و امیدها :برداشت شان نسبت به امنیت ،ترس شان از آیند هی اجتماع یشان و امیدها یشان به آینده و آیند هی(کودکا نشان( بکر و ونکلی1388،
قبل از ونکلی ،ژوسلین )  ( 1995نیز در مطالع هاي فهرست کنترلی براي تعیین حوزه و میدان ارزیابی پیامدهاي
اجتماعی را

ارائه کرده بود؛ اگر چه او نیز معتقد بود که ارائه ي یک فهرست جهان شمول تقریباً محال است:
مربوط به میزان سر و صدا ،آلودگی و مانند این ها؛ « استاندارد  » -پیامدهاي اجتماعی
پیامدهاي روانی( مانند انسجام اجتماعی ،از هم گسیختگی شبکه هاي اجتماعی)؛انتظار ترس؛پیامدهاي اجراي برآورد؛پیامدهایی که براي خدمات دولتی و خصوصی به همراه دارد؛پیامدهایی که براي تحرك( از قبیل حمل و نقل ،امنیت و موانع )به همراه دارد( ژوسلین 1995 ،به نقل از بکر وونکلی،
(1388
٩

در یک تیپولوژي کلی تر مقولات پیامدهاي اجتماعی به سبک زندگی ،نگرش ها ،باورها و ارز شها ،و سازمان اجتماعی
تقسیم م یشوند( تیلور و همکارانش 1995 ،؛ به نقل از بکر و ونکلی 1388 ). ،البته همواره نق صها و ایراداتی به این
دسته بند یها به طور کلی وارد است .به طور مثال اي نکه پیامدهاي اجتماعی در قالب نقض حقوق انسانی در این دست
هبند یها
به چشم نمی خورد .همچنین چون این دسته بند یها توسط محققات غربی انجام گرفته است سوگیري هایی نیز در آن
به چشم
م یخورد .اما به طور کل شاید بتوان گفت که در تمامی این مد لها موارد زیر در دست هبندي ها لحاظ شد هاند:
سلامت افراد( اعم از جسمی ،روانی و اجتماعی)محیط افراد( محیط سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و فیزیکی)حقوق و دانسته هاي افرادباورهاي افرادزندگی روزمره افرادانگیزه هاي و امیدهاي افرادترس ها و نگرانی هاي افرادپیامدهاي اجتماعی چ هگونه ارزیابی م یشوند؟
ارزیابی پیامد اجتماعی از این جهت متمایز از دیگر ارزیابی هاست که تنها با تحقیق تجربی یا علمی یک پدیده سر و کار
ندارد .آمار و ارقام تنها بخشی از منابع تحقیق اند که م یتوانند به محقق در امر فهم موضوع کمک کنند .یکی از مه
مترین
است .به این « استدلال استقرایی » و « مفهو مسازي » بخش هاي تحقیق که محقق نباید آن را درطول زمان تحقیق
فراموش کند
ترتیب محقق نه تنها داده هاي موجود را زیر نظر دارد بلکه بر اساس فهم و تسلطی که به کل شرایط دارد می تواند
دست به
پی شبینی نیز بزند .برخی در ارزیابی پیامدهاي اجتماعی رابط هاي میان تحقیق تجربی و استقرایی( مفهوم سازي )
برقرار
م ینامند( تیلور و دیگران  ، 1995 ،به نقل از بکر و ونکلی )) . (soft systemکرده اند که آن را کاربرد سیستم نرم
گردآوري داده ها در بررسی تأثیرات اجتماعی از اهمیت زیادي برخوردار است .اولین گام براي فهم بهتر تفاوت داده ها با
هم تفکیک اطلاعات به لحاظ زمانی و اهمیت دادن نسبت تفاو تهاي زمانی به برآورد کلی پیامدهاي اجتماعی است .بر
اساسی که بکر و ونکلی )  ( 1388فرایند گردآوري داده ها پیشنهاد می کنند می توان به این ترتیب عمل کرد:

الف )تهیه پروفایل هاي اجتماعی براي نشان دادن شرایط پایه اي پیش از وقوع تغییر؛
ب )نظارت و کنترل اجتماعی براي کسب اطلاعات مربوط به تغییر در حین وقوع آن؛
پ )برآورد به منظور مطالع هی تغییر و فرایند تغییر پس از وقوع تغییر
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اما مفهو مسازي در این سه مرحله نقش کمرنگی دارد و معمولا در پی شبینی و برآورد تأثیرات احتمالی در مرحله ي
طراحی
فرایند برآورد پیامدهاي اجتماعی عکس این جریان صادق است.
براي این کار می توان به گردآوري برخی از داده هاي مربوط به رویدادهاي اجتماعی در حال وقوع مانند اطلاعات مربوط
به واکنش گروه هاي مختلف اجتماعی به گزین ههاي گوناگون و تأثیرات بالقوه آ نها پرداخت ،و به این ترتیب در بخش
نیاز به تحلیل مفهومی بیشتر به چشم م یخورد « .برآورد » و « پی شبینی»
جهان مفهومی
جهان تجربی
پروفایل اجتماعی چیست؟
پروفایل در لغت به معنی مشخصات است و در بررسی تأثیرات اجتماعی به فهرستی از اطلاعات دقیق میدانی که از
مشاهده،
مصاحبه و تحلیل اسنادي جامع هی میزبان به دست می آید اطلاق م یشود .براي تهیه ي پروفایل اجتماعی براي ارزیابی
آثار
اجتماعی ،از منابع اطلاعاتی مختلف استفاده م یشود تا نحو هی شکل گیري و راه اندازي طرح فراهم آید .منابعی که براي
تهیه
معمولا عبار تاند از اسناد ،طرح ها ،گزارش هایی که مجریان خود طر حها تهیه کرد
ً
پروفایل از آن ها استفاده م یشود
هاند،
اطلاعات سرشمار یها ،تاري خچه ي محل ،عکس و مصاحبه با ساکنان و نیز با مجریان و کارکنان تأسیسات که براي
مدتی
طولانی در آن محل سکونت دارند .به این ترتیب هر مطالعه ي موردي به شرح محل جغرافیایی طرح ،برنامه ریزي
سازمانی،
نحو هی آماد هسازي و ساخت و حمل مواد مورد نیاز طرح در طول زمان ،تأثیرات بالقو هاي که انتظار م یرود کار طرح
بر آن
تأثیر بگذارد ،وضعیت فعلی با توجه به عمل کرد این تأسیسات ،ماهیت رابط هی میان مجریان تأسیسات و اجتماع میزبان
و
(.نقش ها و مسئولی تهاي گوناگون نظارت م یپردازد( بکر و ونکلی1388،
چاچوب مفھومی براي مثال
درباره تغییرات اجتماع
طرح برآورد پیامدھاي
اجتماعی یک پروژه
اجرا
مقایسھ
موردھا
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شناخت ماهیت تجربی فرایند برآورد پیامدهاي اجتماعی به ما کمک م یکند تا پرسش هایی راجع به امکان بالقوه اجراي
تحقیق در قالب خود فرآیند برآورد اجتماعی را مطرح کنیم .باید بدانیم که چه گونه و چه زمانی در برآورد پیامدهاي
اجتماعی
از پژوهش استفاده می شود .م یتوان به طور ساده مراحل زیر را در طراحی مدل ارزیابی پیامدهاي اجتماعی در نظر
گرفت:
)1تعیین محدوده
)2تهیه پروفایل
)3بررسی گزینه ها و برآورد اثرات
)4پیش بینی و برآورد تأثیرات
)5کنترل و نظارت
)6ارزیابی
تعیین محدوده
مرحله ي تعیین محدوده مرحل هاي است که در آن به شناسایی مسائل کلیدي و افراد ذ ینفع و متغیرهایی که باید در
پروفایل
توصیف/اندازه گیري شوند ،پرداخته می شود .مشاور ه خواستن اولیه از افراد مطلع ،شناسایی اولیه ي تأثیرات و مناطق
احتمالی
متأثر از پروژه نیز در این مرحله قرار می گیرند .اهمیت دیگر مرحله ي تعیین محدوده تعیین سطح احتمالی استفاده از
داده هاي
مطالعات موردي تطبیقی در تحلیل است .تحلیل ها ابتدایی معمولا بر اساس دانش عملی و تجربی تعیین حوزه است و
باید
به شکل نظام مند بر اساس ادبیات موضوعی تحقیق تنظیم شوند.
تهیه پروفایل
پروفایل به معنی شرح کلی و تحلیل بستر اجتماعی و روندهاي تحقیق از جمله تحلیل داده هاي پاي هاي است .از آن
جا که
اجتماعات میزبان غالباً بیش از یک تأثیر اجتماعی را تجربه می کنند ،تهیه پروفایل براي گردآوري اطلاعات در مورد یک
طرح
جدید( مثلا م یتواند داده هاي مهمی راجع به این که رویدادهاي پیشین چ هگونه بر منطقه تأثیر گذاشته اند) ،به دست
دهد .از
این اطلاعات م یتوان در سایر برآوردهاي تأثیرات اجتماعی استفاده کرد.
مرحله ي اجرا
مرحله ي طراحی
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بررسی گزین هها و برآورد اثرات
بررسی و مقایسه ي دیگر گزینه هایی که م یتوانند بر اجتماع در کنار طرح مورد نظر تأثیر بگذارند ،سومین مرحله از
برآورد
پیامدهاي اجتماعی است .در این مرحله از اطلاعات متغیرهاي اجتماعی دیگر به صورت تطبیقی استفاده م یشود تا در
شناسایی تأثیرات و تدوین سناریوهاي دقیق تغییر از آنها کمک گرفته شود .به این ترتیب در این بخش ما تنها طرح و

تأثیرات آن را در نظر نمی گیریم بلکه براي تعیین یک سناریوي درست ،متغیرهاي دیگر( مانند آمار هاي جمعیتی و
تأثیرات
مراکز هنري و فرهنگی محلی دیگر )را نیز مورد توجه قرار می دهیم.
پی شبینی و برآورد تأثیرات
بعد از تعیین محدوده ،تهیه ي پروفایل و برآورد گزینه هاي مختلف م یتوان به بررسی دقیق شبکه ها و زنجیر ههاي
تأثیرات
ناشی از یک یا چند گزینه پرداخت و حتی برآورد احتمال و شدت آن ها را نیز مورد نظر قرار داد .از اطلاعات دیگر
متغیرهاي اجتماعی براي شناسایی شبک ههاي احتمالی مبتنی بر تجربیات یا محی طهاي اجتماع مشابه و تدوین
سناریوهاي
دقیق تغییر استفاده می شود .به طور مثال اگر ما مطلع شویم که مرکز هنري و فرهنگی دیگري در محدوده جغرافیایی
تحقیق
ما وجود دارد ،دانستن شبکه اجتماعی که آن موارد به وجود آورده اند می توانند به ما در پیش بینی تأثیرات طرح مورد
نظر
بهتر یاري کنند.
کنترل( به منظور کاستن از عوارض منفی )و مدیریت
در این مرحله اطلاعاتی راجع به تأثیرات عملی کسب می شود تا اشتباهات مدل نظري تحقیق مشخص شود و فرصتی
براي
اصلاح و مدیریت روند کار تحقیق پدید آید .داده هاي گردآوري شده به منظور مدیریت تغییر در یک مورد خاص ،داده
هاي
موارد تطبیقی مفیدي راجع به تأثیراتی که در عمل تجربه شده اند در اختیار محقق قرار م یدهد.
برآورد و ارزیابی
آخرین مرحله مرور و بررسی دوره اي و گذشته نگر تأثیرات اجتماعی است .نگاه نظم مند به یک مورد در گذشته با
استفاده از
کنترل داده ها یا سایر تحلی لها ،منبع ارز شمندي براي موارد مشابه و آموختن از تجرب ههاي دیگران است ،هرچند
معمولا از
ً
این فرصت استفاده نمی شود.
صحیح از جزئیات « مفهوم سازي » به این ترتیب باید گفت براي بررسی پیامدهاي اجتماعی یک پروژه توسعه اي بعد از
چیزي که قصد ارزیابی آن را داریم باید یک مدل درست نیز در مرحله بندي کار تحقیق طراحی شود .مرحله بعدي شاید
شناخت دقیق تر از افراد ذینفع پروژه و به بیان دیگر دسته بندي آ نها است .در ارزیابی تأثیرات اجتماعی شناخت دو
مفهوم
اصلی اساس کار است :اجتماع میزبان و اجتماع منبع.
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اجتماع میزبان به ساکنان گروه هاي اجتماعی اشاره دارد که در یک منطق هی جغرافیایی کاملا نزدیک به طرح مورد نظر
قرار
دارند .این اصطلاح تنها به آن دسته از ساکنانی محدود نمی شود که ممکن است تأثیرات مستقیم فیزیکی عملیات در
چنین

طرح هایی( از قبیل صدا و بو )را تجربه کنند .بلکه شامل اعضاي یک اجتماع منسجم به معناي اجتماعیِ آن م یشود که
زمان
تصمیم گیري ساخت مجموع ههاي فرهنگی و هنري وجود داشته است و همچنین وجود دارد و ممکن است تحت تأثیر
به عکس شامل تمامی کسانی م یشود که پروژه یا « اجتماع منبع » مجموعه در محل قرار بگیرد یا تحت تأثیر آن
نباشد .اما
سازه اجتماعی جدید را به وجود آورده اند .این دو اجتماع به وضوح منافع کاملا متفاوتی دارند .البته ه مپوشان یهایی در
میان
مناف عشان نیز وجود دارد ،به خصوص در مواردي که این پروژه درون یا نزدیک محی طهاي شهري قرار دارد.
پروژه ي توسعه اي از هر نوع که باشد ،اعم از پروژه ي دفع زباله هاي شهري ،ساخت بزرگراه ،بازسازي پیاده رو  ،احداث
یک نیروگاه برق یا مجتمع فرهنگی و هنري ،توجه به روحیات و ارز شهاي افراد از اهمیت به سزایی برخوردار است .این
مورد در مفهو مسازي جزئیات در برآورد پیامدهاي اجتماعی یک پروژه نیز مورد تأکید قرار گرفته بود .به همین دلیل این
مورد را بار دیگر به عنوان رکن مهم پروفایل اجتماعی افراد جامعه میزبان مورد بررسی قرار می دهیم.
ارزش شهروندان در ارزیابی پیامدهاي اجتماعی
از آن جا که نظر متخصصان راجع به ارز شهاي زیست محیطی و پیامدهاي آن م یتواند متفاوت با نظر شهروندان درباره
وضعیت محیط زندگی شان باشد( مثلا محل زندگی ،کار یا تفریح شان )به این ترتیب فهم ارزش شهروندان از جایگاه
ویژه اي
در ارزیابی تأثیرات اجتماعی برخوردار است .این نکته اغلب مورد غفلت قرار م یگیرد و در ادبیات برآورد پیامدهاي
اجتماعی اشاره هاي ناچیزي به آن م یشود.
ارزش هاي شهروندان را می توان از طریق مصاحبه هاي عمیق فردي با شهروندان پروفایل کرد .در ادامه یافت ههاي
مصاحب هها
به کمک یک پیمایش کمی بر روي نمون هاي معرف از جمعیت برآورد می شوند .ارزش هاي کلیدي گزینش شده در
شکل
پروفایل ارزش هاي شهروندان ارائه می شود .این پروفایل اساس برآوردي را تشکیل می دهد که شقوق و گزین ههاي
انتخابی
مختلف هر پروژه بر اساس آن ها برآورد م یشوند .پروفایل ارزش هاي شهروندي را م یتوان به کمک متغیرهاي کمی و
کیفی
که در بخ شهاي اولیه تحقیق تحلیل شده اند عملیاتی کرد.
از پروفایل ارزش شهروندان تا کنون در تحقیقات ارزیابی اجتماعی طرح هایی که بر محیط زیست تأثیر داشت هاند
استفاده
فرودنبرگ)  ، ( 1986تیلور و همکارا ناش  » .شده است اما منطق استفاده از آن در ارزیابی دیگر طرح ها نیز ضروري
است
از جمله کارشناسانی هستند که در این زمینه خطوط اصلی را ترسیم کرده اند( بکر و )  «( 1995و بارج و ونکلی (
) 1995
ونکلی 1388 ). ،نیاز به در نظر گرفتن تفاوت هاي برداشت هاي عموم مردم و متخصصان از مسائل فرهنگی و هنري ،و
نیز
فقدان تکنی کهاي خاص براي این کار عامل مهمی براي تدوین برآورد ارز شهاي شهروندان است .مسأله ي اصلی برآورد
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ارزش هاي شهروندان ،تغییراتی است که یک اقدام برنامه ریزي شده در زندگی مردم متأثر از آن اقدام ایجاد م یکند و
توصیف
این تغییر باید از منظر کسانی که متأثر از آن هستند صورت بگیرد .به این ترتیب برآورد ارزش شهروندان اساساً ابزاري
براي
گنجاندن اهمیتی که افراد براي ویژگی هاي هنري و فرهنگی خاص قائل هستند در یک برآورد پیامدهاي اجتماعی است.
در اینجا داور یهاي ارزشی است که افراد درباره ي کیفیت محیط زندگی و ویژگ یهاي آن به « ارزش شهروندان »
منظور از
«شهروندان » عمل می آورند .محیط زندگی متشکل از حوز هاي است که افراد در آن زندگی ،کار و تفریح می کنند .
منظور از
تمامی ساکنان و دیگر کاربران یک منطقه است که بالقوه در معرض تأثیرات یک اقدام آگاهانه و عمدي قرار دارند .به این
انتخاب شده است که نشان گر این نکته است که سطح تحلیل فردي است و ربطی به تابعیت و ملیت « شهروند » دلیل
واژه
ندارد.
برآورد ارز شهاي شهروندان مسائل ثابت و اسنادي درباره ي آن ها مانند جمعیت ،سن و جنسیت را اندازه گیري نمی
کند و
همچنین ابزاري براي کند و کاو در ترجیحات یا دیدگا ههاي شهروندان راجع به طرح هاي یا پروژ هها نیست .این روش
نگرش اجتماعی نسبت به پیامدهاي آتی پروژه ها یا میزان پذیرش ،یا مقاومت در برابر اقدامات عامدانه آگاهانه را انداز
هگیري
نمی کند بلکه وسیله اي است تا پیامد داور یهاي شهروندان نسبت به کیفیت محیط زندگی شان را اندازه گیري کند و
چارچوبی
براي برآورد تاثیرات گزینه هاي مختلف یک پروژه بر محیط زیست افراد ارائه کند.
برآورد ارزش هاي شهروندان مبتنی بر سه اصل است:
-1تصمیم گیري راجع به آن چه که در محیط زیست اهمیت دارد و آ نچه که در قالب برآورد پیامدهاي زیست محیطی
مورد
مطالعه قرار م یگیرد ،باید بر پایه ي جهت گیري ارزش هاي آشکار و صریح باشد .این ارزش ها نباید صرفاً به متخصصان
تعلق داشته باشند .اجتماعات محلی دانش و اطلاعات مهم در اختیار دارند که مبتنی بر کاربرد و تجربیات آ نها از محیط
زیست محلی و مشاهدا تشان از عمل کرد تأسیسات و زیر ساخ تها است .باید عقلانیت زیسته آ نها را نه تنها از طریق
مشارکت دادن عموم در طراحی پروژه و فرایند برآورد پیامدهاي اجتماعی بلکه به منزله معیاري مجزا در سند نهایی
استفاده کرد که راه هاي جایگزین پیش رو را شرح داده ،مقایسه و برآورد می کند.
-2گنجاندن ارز شهاي شهروندان در فرآیند برآورد پیامدهاي اجتماعی .افزوردن برآورد ارزش شهروندان به پیامدهاي
اجتماعی بیان عقلانیت تصمیم گیري را تقویت می کند.
-3بهترین شکل بازتاب ارزش هاي شهروندان زمانی است که رویکرد به کار گرفته شده در تحقیق شناخت مبسوطی از
معناي زندگی از نظر خود شهروندان در اختیارمان قرار دهد .این مستلزم رویکردي پژوهشی است که در طول فرآیند
گردآوري و تحلیل داده ها به تجربیات شهروندان در خصوص محیط زندگی شان احترام بگذارد.
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پس از تکمیل مطالعه برآورد ارزش هاي شهروندان باید نتایج به دست آمده با برآورد پیامدهاي زیست محیطی یا دیگر
اسناد

برآورد خط مشی ها تلفیق شود .یک راه براي تلفیق نتایج برآورد ارزش هاي شهروندان گزارش نویسی آن در قالب یک
سناریو است که از مراحل چندگانه تشکیل می شود .به این ترتیب می توان سناریو نویسی را به ترتیب بعد از مفهوم
سازي،
مدل سازي و برآورد ارزش شهروندان قرار داد .مراحل سناریو نویسی به این ترتیب است.
مرحله ي اول :مقدمات
مرحله اول کندوکاو مختصري است براي شناسایی منطقه تأثیرپذیري احتمالی ،منطقه جغرافیایی که پیامدهاي احتمالی
در آن
رخ خواهد داد .همچنین باید با گروه هاي شهروندانی که بالقوه در معرض تأثیر پروژه قرار دارند نیز آشنایی پیدا کرد.
مرحله ي دوم :شناسایی ارزش هاي کلیدي
هد فهاي اصلی مرحله دوم عبارتند از :الف )مطالعه شرایط پایه اي منطقه مورد مطالعه( به طور مثال دلایل ساکنان،
مسافران
و کارگران محدوده جغرافیایی تحقیق از بودن در محل ،نظر آنها درباره کیفیت امکانات فرهنگی و رفاهی در منطقه )؛
ب)
گردآوري داده هایی که روابط خاص آن منطقه میان شهرندان با محیط زندگی شان را نشان م یدهد؛ پ )شناسایی ارز
شهاي
زیست محیطی که از سوي شهروندان مرتبط و مربوط به شمار آمد هاند .این اطلاعات پایه تدوین پروفایل اولیه را
تشکیل
م یدهند .داده ها از طریق مصاحبه با شهروندان گردآوري م یشود .ساکنان ،مسافران هر روزه ،کارگران و توریست ها از
جمله
کسانی هستند که باید در دامنه مصاحبه قرار گیرند.
مرحله ي سوم :تدوین پروفایل ارزش هاي یک شهروند
در مرحل هی سوم پروفایل اولیه به قالب ماتریس برآورد نهایی یا پروفایل ارز شهاي شهروندان در م یآید .این پروفایل
نمایا نگر اهمیت مسائل زیست محیطی ،فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی از نظر شهروندان است .داده ها از طریق یک
پیمایش
کمی گردآوري م یشوند و معمولا از طریق پیمایش پستی و بر اساس نمونه اي تصادفی از جمعیتی که بالقوه در معرض
پیامدها قرار دارند ،انتخاب می شوند.
مرحله ي چهارم :مشخص کردن تأثیرات گزینه هاي بدیل
در مرحله چهارم محقق ارزش هاي کلیدي را به معیارهاي برآورد بدل می کند .آنچه که به دست می آید یک طرح کلی
از
منظر شهروندان درباره پیامدهاي بالقوه گزینه هاي مختلف بر محیط زندگیشان است .این مرحل از سه جزء اصلی
تشکیل
شده است :الف )ترجمه و تبدیل ارزش هاي کلیدي به معیارهاي برآورد؛ ب )عملیاتی کردن معیارهاي برآورد به وسیله
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شناسایی متغیرهاي کمی و یا کیفی و شناسایی منابع داده ها؛ پ )تعیین اهمیت پیامدها براي هر معیار و ت )ارائه
توصیه براي
ترمیم و یا جبران خسارت.
مرحله ي پیگیري :تلفیق برآورد ارز شهاي شهروندان در گزارش پیامدهاي برنامه هاي اجتماعی

نتایج برآورد ارزش هاي شهروندان باید در گزارش نهایی پیامدهاي اجتماعی گنجانده شود .به چهار روش این امر صورت
می گیرد:
)1ارائه مستقل نتایج کامل برآورد ارزش هاي شهروندان
)2برآورد ارزش شهروندان به منزله بخشی از گزارش اصلی و تحت عنوان محیط زندگی
)3تدوین یک سناریو ارز شهاي شهروندان  .در این روش نتایج مطالعه به منزله درون داده براي تحلیل چندمعیاري که
بر
روي ماتریس برآورد کلی اعمال شده به کار گرفته م یشوند.
)4اطلاعات پروفایل ارزش هاي شهروندان براي شرح و تفسیر کلیه فهرست هاي پیامدهایی که توسط سایر منابه تهیه
شده اند
جم عبندي
برآوردهاي پیامدهاي اجتماعی در دوره معاصر با هدف اطمینان حاصل کردن از پیشروي درست ساز و کار پروژ ههاي
توسعه اي انجام م یشوند .به این ترتیب با ارزیابی مداخلات احتمالی بیرونی و درونی تلاش می شود تا انجام پروژه بی
شترین
(منافع و ك مترین هزینه ها را در بر داشته باشد .اگر چه ارزیابی پیامدهاي اجتماعی بیشتر سا لهاي عمر خود( تقریباً
نیم قرن2
به عنوان روشی براي کاهش تبعات منفی پروژه هاي اقتصادي به کار رفته است ،اما امروزه این پدیده در برآورد پیامدهاي
اجتماعی تقریبا هر پروژه توسعه اي از سوي مدیران شهري و دولت هاي صورت م یگیرد چرا که هزینه هاي پروژ هها
بیش از
هر کسی بر اجتماع میزبان تحمیل می شوند .به این ترتیب بر اساس نتایج برآورد پیامد اجتماعی یک پروژه می توان
اقداماتی
براي تسکین و تخفیف مشکلات به وجود آمده به عمل آورد و برنامه توسعه را دوباره طراحی کرد تا صدمات به ك مترین
میزان کاهش و فواید آن به بالاترین حد ممکن افزایش پیدا کند.
برآورد پیامدهاي اجتماعی پروژه هاي توسعه اي را نمی توان در چهارچوب مدل مشخص و ثابتی قرار داد که در هر
موقعیت و با خصوصیات جامعه میزبان هر ناحیه اي هم خوانی داشته باشد .در واقع چون در برآورد پیامد با بعد اجتماعی
سر و کار داریم نمی توان به طور نظام مند لیستی از مراحل کار و جزئیات کیفی را تنظیم کرد چرا که هر متغیر می
تواند به
 ٢در واقع اگر تاریخ اھمیت دادن بھ ارزیابی تاثیرات اجتماعی در قانون سیاست ھاي زیست محیطی آمریکا را مرجع قرار
دھیم (  ) ٠٩٦٩این زمان
بھ  ١٢سال می رسد.
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تنهایی یا در کنار دیگر متغیرها در یک جامعه خاص تاثیرات متفاوتی را به وجود آورد .در نهایت مدلی کلی که می توان
گفت در بیشتر روش ها اعمال شده است ،به صورت زیر است:
مفهوم سازي
مدل سازي
برآورد ارزش شهروندان
سناریو سازي
حال که ویژگی هاي کلی کار بر روي یک پروژه توسعه اي( در حوزه برآورد پیامد اجتماعی آن )مورد بررسی قرار گرفت،

گام بعدي بحث کردن در مورد مجتمع غدیر به عنوان یک مجتمع فرهنگی هنري است .چرا که در تمام مراحل بر
شمرده در
این فصل ،خصوصا مفهوم سازي و براورد ارزش شهروندان ،نیاز است که جزئیات در غالب اهداف آموزشی و ترویجی
فرهنگی و هنري مجتمع بحث شود.

فصل2
برآورد پیامدهاي اجتماعی مجتمع غدیر به مثابه یک مرکز هنري
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مقدمه
تحقیق حاضر در نظر دارد با مرور اندك منابع موجود در حوزه معرفی و ارزیابی تاثیرات فعالی تهاي هنري و فرهنگی
تصویري شفا فتر از مفهوم سازي و برآورد ارزش جامعه میزبان و در نهایت مد لسازي برآورد پیامدهاي اجتماعی مجتمع
غدیر بردارد.
این بخش ابتدا به معناي مفهوم هنر در ذهن مردم یک جامعه و تاثیر آن بر منافع اقتصادي و فرهنگی آ نها می پردازد .
در
واقع ایده اصلی این است که بر اساس تعریفی که از هنر در جامعه وجود دارد می توان تاثیر آن را بر اجتماعات دریافت .
به
این ترتیب پرسش اصلی این است که هنر چیست و آیا به شکلی فردي و شخصی معنی می یابد یا ماهیتی اجتماعی و
تعاملی دارد؟
در گام بعدي این بخش به تاثیري که شرکت در فعالی تهاي هنري می تواند بر افراد یک جامعه بگذارد ،می پردازد .و در
ادامه به مکانیس مهاي تاثیر هنر بر زندگی فردي و اجتماعی سنجیده می شود .در نهایت مجتمع غدیر و شباه تها و
تفاوت هاي آن با یک مجتمع هنري صرف بحث خواهد شد.
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هنر چیست؟
از آنجا که تنوع استفاده کننده و بحث کنندگان درباره هنر زیاد است به تبع نمی توان مفهوم مشترکی که مورد توافق
تمام
) 2002دو گروه را از مهم ترین گروه هاي « ) مبانی فلسفه هنر » گروه ها از هنر است د ریافت .آن شپرد در کتاب
خود با عنوان
درگیر در تعریف هنر دسته بندي م یکند:
1.فلاسفه ،که در خصوص شناخت هنر و اراي هی تفسیري از آن به صورت عام و کلی به مباحث نظري و ارایه ي تئوري
و
سبک شناسی در مورد آن م یپردازند.
2.هنرمندان و منتقدان ،که همیشه سعی می کنند به هنر به صورت موردي و در مصادیق خاص و منحصر به فرد
بپردازند.
و از ویژگی هاي عامی که همه براي هنر نام می برند « ،هنر زیبایی است  » :در حوزه زیبایی شناسی عده اي معتقدند
که
زیبایی هر چیزي است که آدم را به خود جذب «  .هر چیز که ساخته ي آدمی و زیبا باشد » یا « ویژگی زیبایی آن
است»

م یکند و انسان خواهان تکرار دیدن یا شنیدن آن است  .زشتی در مقابل زیبایی .زشت هر چیزي است که از دیدن
دوباره ي
آن دوري می کنیم و کراهت داریم  .اما اشکال این تعریف به تعبیر شپرد این است که تمام ماهیت و چیستی هنر را به
واکنش مخاطب واگذار می کند .واکنش مخاطب موضوع مهمی است ،اما تنها عامل ارزش گذاري یک اثر هنري نیست.
گروهی دیگر معتقدند که هنر هر آن چیزي است که وسیله ي پالایش ،والایی و اعتلاي روح آدمی بشود ;یعنی هنر را
صرفا هنر اخلا قگرا می دانند و هنر خود را هنري می دانند که به اثر گذاري هاي مثبت اجتماعی ،اخلاقی ،آموزشی،
تربیتی و
جانب داري م یکنند .اشکال این تعریف نیز این است که « هنر براي اجتماع  » ...منجر شود .طرفداران این نظریه از
شعار
اخلاقیات و مسایل اجتماعی در هم هی هنرها به یک اندازه کاربرد ندارد که بتوان از آن به عنوان یک معیار جامع براي
سنجش آثار هنري استفاده کرد .مثلا در شعر یا رمان یا سینما ،میزان اخلاق گرایی با هنري مثل خط یا معرق بسیار
متفاوت
است.
تعریف دیگري از هنر وجود دارد که می گوید :هنر نسخه برداري از اصل طبیعت است و هر چه در طبیعت وجود دارد،
م یتواند در هنر هم مصداق داشته و ارزشمند باشد .مثلا هوي و هوس ،هواي نفس ،میل به جنایت و خو نریزي و دیگر
صفات زشت و ناپسند چون وجود دارند ،م یتوانند آزادانه به تصویر کشیده شوند و عینا مثل یک هنر مقدس قابل احترام
و
تحسین باشند ،چون آیینه ي تمام نماي حقیقت و واقعیت ها هستند .تعریف چهارم م یگوید :هنر بیان احساس و عاطفه
ي
آدمی و برداشت او از زندگی و جهان هستی است.
اشکال کلی هی این تعاریف این است که یک وجه یا صفت از هنر را در نظر م یگیرند و از باقی مسایل چشم پوشی
م یکنند .هنر در واقع ترکیبی از تمام این معانی است و تعریفی عام را شامل می شود .به این ترتیب به نظر می رسد که
در
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برآورد پیامدهاي اجتماعی هنر بر مردم باید هر چهار تعریف را مد نظر قرار داد .براي فهم بهتر هنر بهتر است فعالیت
هاي
هنري ،تاثیرات هنر و همچنین معناي اجتماعی که هنر بر آن تاثیر می گذارد نیز درك شود.
فعالی تهاي هنري کدامند؟
پروژه هاي تحقیقی مختلف که درباره هنر انجام شد هاند به ندرت تعریف مشترکی از هنر داشته اند و گاهی حتی برخی
تحقیقات از فعالیت ها و مراکز گوناگون ،مانند اپراها ،مراکز فرهنگی محلی ،اجتماعات و برنامه هاي ورزشی به عنوان هنر
یاد
کرده اند .وجوه زیادي در راستاي تعاریفی که از هنر وجود دارد باید به طور خاص مورد نظر قرار گیرد:
ژانر یا شکل هنري( اینکه آیا فعالیت نقاشی است یا آواز است )
زمان( دوره زمانی فعالیت و مشارکت هنري )
مکان( جایی که فعالیت یا نمایش اجرا م یشود )
گروه مشارك تکننده( اینکه آیا فعالیت به تنهایی انجام م یشود یا در گروه کوچک یا گرو ههاي بزرگتر انجام م یشود )
نوع و کانال انتقالی( آیا هنر به طور زنده ،ضبط شده یا وب سایتی ارائه م یشود )

نوع مشارکت( آیا مشارکت در هنر به طور فعالانه و به شکل سازنده اثر است یا داوطلبانه سازمانی است یا اینکه مشارکت
)گتزکوف3

 ،.(2002در قالب مخاطب صورت م یگیرد(
اثرات هنر
براي اینکه اثرات هنر ارزیابی شوند لازم است ابتدا مفهومی که از" هنر "در نظر گرفته شده است مشخص شود( به طور
مثال
از یک برنامه هنرستان انتظار نم یرود که بر اقتصاد شهر تاثیر بگذارد ).همچنین باید ابعاد دیگري از مفهوم هنر را نیز در
نظر
گرفت مثلا اینکه هنر تاثیرش فردي است ،بر موسسه یا سازمان است ،بر اجتماعات است یا بر اقتصاد .همچنین باید دید
که
آیا اثر مستقیم دارد یا غیرمستقیم ،آیا اثرش کوتاه مدت است یا بلند مدت ،آیا آثارش اجتماعی ،فرهنگی ،روانی،
اقتصادي،
است؟
اجتماعی که هنر بر آن تاثیر م یگذارد
اجتماع را م یتوان از نقطه نظرات متفاوتی معنی کرد :به عنوان یک منطقه جغرافیایی ،به عنوان یکی منطقه ي شهري،
به عنوان
یک محله و یا گروه قومی .به طور کل محققان از دو معیار براي تعریف اجتماع استفاده می کنند:
1.نزدیکی از روي خویشی و دوستی
2.نزدیکی از روي عضویت در گروه
3 Joshua Guetzkow
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با استفاده از تعریف اول محققان اجتماع را از نظر نزدیکی مردم به هم تعریف می کنند و مفاهیمی چون محله ،مدرسه و
شهر
معمولا از اصطلاح" گروه هاي ) (SIAPرا در نظر می گیرند .به طور مثال در ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژ ههاي هنري
تعریف م یشود ،و « محله » استفاده می شود .در این نوع مفهوم سازي اجتماع به عنوان قسمتی از )’(block group
"بلوکه
همچنین از اصطلاحاتی که به طور تاریخی نهادینه شد هاند و به شکل گسترده اي به عنوان محله شناخته می شوند
مانند
در شیکاگو استفاده می شود( استرن 2001 (south side) « ،سوت ساید » در فیلیپین یا « )(Germantown
جرمن توان»
به نقل از گتزکوف 2002 ). ،روش دیگر در تعریف اجتماع این است که آن را محدود به یک منطقه کنیم و با آن مانند
یک
ناحیه شهري برخورد کنیم( کیویی 1980 ،و  1982به نقل از گتزکوف 2002 ). ،باید گفت این نوع مفهوم سازي از
اجتماع
بیشتر در برآورد تاثیرات اقتصادي اجتماع بر هنر به کار می رود.
روش دیگر هم در مفهو مسازي اجتماع این است که عضویت افراد در یک گروه را مد نظر قرار دهیم و نه محل سکونت
شهري یا تاریخی فرد را .در این نوع تعریف مردم بر اساس ریشه هاي نژادي ،قومیتی ،ملیت ،جنسیت و شغل دسته
بندي

م یشوند.
اینکه محققان با چه روشی به دسته بندي مردم در قالب اجتماع م یپردازند نیز به دو شیوه است .اولین روش این است
که
محقق خود و بر اساس معیارهاي خود فردي را عضو یک اجتماع بداند و دوم اینکه به معرفی فرد از خود بسنده کند .
محقق
م یتواند از هر دو روش نیز استفاده کند.
هنر و تاثیرات فردي و اجتماعی
5منتشر کرد که این کتاب را می توان جز اولین کارهاي علمی درباره « استفاده یا تزیین » مترسو  4در سال 1997
کتابی با نام
تاثیرات هنر بر اجتماع در دنیا دانست .مترسو این کتاب را با دو هدف نگاشته است:
-1ارزیابی تاثیر اجتماعی هنر بر مشارکت کنندگان مبتدي در کلا سهاي هنري
-2شناسایی رو شهاي مفید و قابل اعتماد ارزیابی اجتماعی هنر
ارزش کار او از این جهت قابل توجه است که راهی سخت در تجربه روش هاي مختلف تحقیق براي ارزیابی مراکز هنري
را
پیمود و نتایج خود را اعلام کرد .پرسش نامه ،مصاحبه ،گروه هاي بحث به صورت رسمی و غیررسمی ،مشاهد هی
مشارکتی،
گروه هاي مشاهده و تکنیک پیمایشی از جمله روش هاي او بوده است .البته او معتقد است که هیچ کدام از این رو شها
به
تنهایی نتایج رضاي تبخشی نداشتند .اما هر روش به درك بعدهایی از موضوع کمک م یکند.
4 François Matarasso
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مهمترین نتایج تحقیق مترسو از این قرار بوده اند:
شرکت در فعالیت هاي هنري مزایاي اجتماعی به ارمغان م یآورد .
اثرات اجتماعی هنر ،پیچیده ولی قابل درك و فهم است .
اثرات اجتماعی هنر ،می تواند ارزیابی شود و مورد برنام هریزي قرار بگیرد .
در این تحقیق ارزیابی تأثیر اجتماعی مشارکت در هنر به شش قسمت تقسیم شده است؛ البته واضح است که این قسمت
ها
در بعضی نقاط ه مپوشانی دارند.
1.پیشرفت فردي
مشارکت در هنر تأثیر قابل توجهی در اعتماد به نفس افراد مشارکت کننده دارد .بسیاري از شرك تکنندگان در یک
گروه
هنري ،به مشارکت در فعالی تهاي دیگر و آموزش حرف ههاي دیگر تشویق م یشوند و به آن ها روي م یآورند.
شرکت کنندگان در فعالیت هاي هنري کنترل بی شتري بر روي زندگی خود بدست می آورند .کارگرو ههاي هنري
فرصتی
ایجاد م یکنند تا افراد به حقوق و مسئولی تهاي اجتماع یشان فکر کنند .اکثر شرکت کنندگان مهار تهاي اجتماعی و
عملی

بدست می آورند که خودشان اذعان دارند این مهار تها در زندگی آ نها نقش مثبتی داشته است .معلمان فواید آموز
شهاي
هنري را رشد ،دانش زبانی ،خلاقیت و مهار تهاي اجتماعی ارزیابی کرده اند .این تحقیق نشان داد در میان شرکت
کنندگان
بزرگ سال:
84درصد احساس اعتماد بهنفس بیشتري در مورد آنچه م یتوانند انجام دهند پیدا کردند. -
37درصد تصمیم گرفتند یک دوره ي جدید را آموزش ببینند. -
80درصد مهار تهاي جدید در رابطه با مشارکت کردن آموختند. -
2.انسجام اجتماعی
مشارکت در پروژ ههاي هنري از طرق مختلف به تقویت انسجام اجتماعی کمک م یکند .در ابتدایی ترین سطح ،این
پروژه ها
افراد را کنار یک دیگر جمع می کند ،و فضایی ب یطرف که در آن دوست یها شکل م یگیرد ،فراهم می کند .در این فضا
افراد به
مشارکت و همکاري با یکدیگر تشویق م یشوند ،بعضی از پروژه هاي هنري ،به افزایش درك شرکت کنندگان از خرده
فرهن گهاي مختلف کمک م یکند .همچنین هنر ابزار مهمی است که سال خوردگان و جوانان را دور هم جمع م یکند و
شکا فهاي نسلی را تعدیل م یبخشد .تحقیقات نشان داده اند که پروژه هاي هنري امنیت محل هها را بالا م یبرند و باعث
کاهش
جرم در منطقه م یشوند .در زمین هی ارتقاء انسجام اجتماعی ،پروژه هاي هنري تأثیرات زیر را داشت هاند:
91درصد از افراد شرکت کننده ،دوستان جدیدي پیدا کرده اند. -
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54درصد در رابطه با خرده فرهنگ هاي دیگر ،مطالب جدیدي آموخت هاند. -
84درصد در زندگی با مسائل جدید و علاق همند یهاي جدیدي آشنا شد هاند. -
3.توانمندسازي و خودمختاري در جامعه
شرکت کردن در پروژه هاي هنري محلی ،یک راه مناسب براي مشارکت در فعالی تهاي جامعه است .شرکت در پروژه
هاي
هنري منجر به ایجاد مهارت و گرو ههاي سازماندهی شده م یشود به طوري که این مهار تها م یتوانند در پروژه هاي
دیگر
محلی نیز مفید واقع شوند .همچنین شرکت در این پروژه ها به افراد کمک می کند تا آ نها کنترل بی شتر و توان مندي
بالاتري
در زندگی خود داشته باشند.
برنامه هاي هنري از طرف دیگر باعث همکاري و تعامل بین گرو ههاي غیردولتی و سازما نهاي دولتی م یشوند که در
نتیجه
افراد نقش فعال تري در جامعه پیدا م یکنند.
این پروژه ها به افراد کمک م یکند تا آن ها کنترل بی شتري و توانمندي بالاتري در زندگی خود داشته باشند .این برنامه
ها از
طرف دیگر باعث همکاري و تعامل بین گروه هاي غیردولتی و سازما نهاي دولتی م یشوند و در نتیجه افراد نقش فعال
تري

در جامعه پیدا م یکنند .این پروژه ها شهروندان فعال تر ،محیط دموکرات تر و گروه هاي سازماندهی خود مختار و تواناي
محلی
ایجاد م یکنند .نتایج نشان داده است که:
86درصد از افراد شرکت کننده ،تمایل داشته اند در پروژه هاي بعدي نقش و مسئولیت بی شتري داشته باشند. -
21درصد ،حس آگاهی جدیدي نسبت به حقوق اجتماعی خود آموخت هاند. -
4.هویت محل هاي
شرکت فعال در پروژه هاي هنري ،نقش مهمی در حفظ جش نهاي محلی و فرهنگی و سنتی دارد .در محل ههاي تازه
تأسیس،
این پروژه هاي هنري به اقشاري که در حاشیه ماند هاند ،کمک می کند که هویت خود را بازیابند .شرکت در پروژه هاي
هنري،
افرد را تشویق می کند که در حفظ محیط زیست محله ي خود مشارکت کنند و حس بهتري نسبت به جایی که در آن
زندگی
م یکنند ،داشته باشند .مطالع هی فوق نشان داده است که:
40درصد افراد شرکت کننده ،احساس مثبت بیشتري نسبت به جایی که در آن زندگی م یکنند بدست آورده اند. -
63درصد افراد شرکت کننده ،مایل هستند که در پروژ ههاي محلی فعالیت داشته باشند و کمک کنند. -
5.خلاقیت و تحلیل
شرکت در پروژه هاي هنري ،تاثیر مهمی در رشد خلاقیت افراد دارد .این پروژه ها به افراد کمک می کند که در کارهاي
تخصصی خود نیز موفق تر و خلاق تر شوند .این مطالعه نشان داد که:
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86درصد از شرکت کنندگان سعی کرده اند کارهاي جدیدي که قبلا انجام نداده بودند ،انجام دهند. -
49درصد اذعان داشتند که بعضی از تفکر ها و اید ههاي آنان عوض شده است. -
81درصد شرکت کنندگان ،خلاق بودن را عنصر مهمی براي خود می دانستند. -
6.بهداشت و رفاه
شواهد قابل توجهی وجود دارد که شرکت کنندگان در پروژه هاي هنري ،بهداشت روانی بهتري پیدا کرده اند .این پروژه
ها از
افراد آسیب پذیر و افراد در حاشیه مانده ،حمایت م یکنند و باعث ارتقاء حس مثبت آن ها از خوشان م یشود .افراد از
درگیر
بودن در پروژه هاي هنري لذت م یبرند و این فعالیت ها باعث افزایش کیفیت زندگی و افزایش رضایت از زندگی در آن
ها
م یشود .این مطالعه نشان داده است که:
52درصد از شرکت کنندگان احساس م یکنند سال متر و شاداب تر شده اند. -
73درصد از افراد خود را شادتر از قبل می دانند. -
م یتوان نوع دریاف تهاي مترسو در دسته بندي بالا را در قالب مزایاي فرد و اجتماعی به این ترتیب دسته بندي کرد .در
بعد
فردي فعالیت هاي هنري ،خصوصیات زیر را ارتقا م یدهد:
1.اعتماد به نفس و خودپنداري مثبت
2.توانایی نزدیک شدن به خود ایده آل

3.علاقه و اعتماد به نفس در انجام کارهاي هنري
4.آشنایی با حقوق و مسئولی ت
5.پیشرفت تحصیلی و آموزشی کودکان
6.استقبال بزرگ سالان از فرصت هاي آموزشی جدید
7.مهار تهاي جدید و تجرب ههاي کاري
8.موقعیت شغلی
9.مهار تهاي هنري
10 .مدارا
11 .افتخار به فرهنگ و سنت محلی
12 .حس بهتر به محیط زندگی
13 .کیفیت زندگی افراد ناتوان جسمی
٢٦

ه مچنین در بعد فردي ،فعالیت هاي هنري ،فرد را به فعالی تها و ویژگ یها تشویق م یکند:
1.مدیریت پروژ ههاي محلی
2.کنترل بیشتر بر زندگی شخصی
3.ایجاد یک گروه سازماندهی شده اجتماعی
4.داشتن بینش سیاسی و اجتماعی
5.بهبود تفکر افراد درباره گروه هاي حاشیه اي
6.بهبود تفکر افراد درباره نهاد هاي دولتی
7.ایجاد یک منبع منحصر به فرد و گسترده از لذت را براي افراد
همچنین مشارکت در فعالی تهاي هنري به مجرمان و قربانیان جرم ها کمک م یکند تا مسیر و راهی براي بازسازي و
خودیابی و ترمیم خود پیدا کنند.
در بعد اجتماعی نیز تاثیرات زیر پیش بینی می شوند:
1.مشارکت در فعالی تهاي اجتماعی را گسترش م یدهد.
2.شبک ههاي اجتماعی و جامعه پذیري را توسعه م یدهد.
3.فضایی براي درك خرده فرهنگ ها و دوستی افراد به وجود می آورد.
4.به افراد کمک می کند که دوستان جدیدي پیدا کنند و بدین ترتیب انزواي اجتماعی را کاهش می دهد.
5.همکاري و دوست یهایی بین خرده فرهنگ هاي مختلف ایجاد م یکند.
6.به مشارکت در جامعه اعتبار م یبخشد.
7.روابط بین نسلی را افزایش و توسعه می دهد.
8.تسهیلاتی جهت مشاوره براي افراد ایجاد می کند.
9.همکاري و شبکه اجتماعی را تقویت می کند.
10 .به حس تعلق و مشارکت افراد کمک م یکند.
11 .مشارکت شهروندان در برنام ههاي بهبود محیط زیست را افزایش م یدهد.
12 .فاصل هی بین تولید کننده و مصرف کننده را از بین می برد.
13 .عملکرد حرفه اي در بخش دولتی و داوطلبانه را غنی م یکند.
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14 .به گروه هاي اجتماعی کمک م یکند تا بینش خود را غنی کنند.
15 .وسیله ي موثري براي آموز شهاي بهداشتی است.
درك هنر در اجتماعات بررسی شد اما هنوز مکانیسم هاي تاثیر هنر بر فرد و جامعه بر ما پوشیده است .جاشوا کتزکوف
6

با تحلیل مکانیس مهاي تأثیر هنر بر اجتماع پرداخته « چه گونه هنر بر اجتماعات تاثیر م یگذارد )  » 2002در
تحقیقی با عنوان)
(است .او نیز در مدل پیش نهادي خود سه جنبه ي هنر که پیش از مورد توجه قرار داده شده بود را در نظر گرفته
است: 1
دخالت مستقیم در سازما نهاي هنري 2) ،مشارکت در امر هنر به عنوان یک مخاطب 3) ،تشکیل سازما نهاي هنري در
جامعه.

Joshua Guetzkow
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مکانیسم هاي تأثیر هنر
فردي اجتماعی
مادي/سلامت

شناختی/
روانی
درون فردي اقتصادي فرهنگی اجتماعی
دخالت
مستقیم
تشکیل
پیوندهاي درون
شخصی
افزایش حس
اثربخشی فردي
و عزت نفس
تشکیل شبکه هاي
اجتماعی
حقوق براي
استخدام شده ها
افزاش حس
هویت و
اثربخشی
جمعی
تشکیل سرمایه اجتماعی
از طریق مردمی که به
سازما نهاي هنري مرتبط
م یشوند و مشارکت
م یکنند
مشارکت به
مثابه مخاطب
افزایش فرصت

براي لذت بردن
افزایش سرمایه
فرهنگی
افزایش تحمل
دیگران
مردمی که براي
دیدار از آثار
هنري یا
مشارکت هنري
هزینه م یکنند
ایجاد هویت
وغرور
اجتماعی
مردمی دور هم م یآیند که
شاید هیچ طور دیگري
نمی توانستند یکدیگر را
ملاقات کنند
تشکیل
سازمان هنري
افزایش فرصت
و میل فردي
براي شرکت در
برنامه هاي هنري
افزایش میل افراد
اجتماع براي
مشارکت در
برنامه هاي هنري
و فعالیت هایی
مثل توریست و
تجارت
بهبود تصاویر
و وضعیت
اجتماع
ارتقاي تنوع فرهنگی
محلی

باید توجه داشت که هر یک از این تاثیرات از اجتماعی تا اجتماع دیگر تفاوت دارند و عملا وقتی از این مدل در ارزیابی
یک مرکز هنري استفاده شود احتمال اینکه بخ شهایی از آن جواب ندهد یا بخ شهایی به آن اضافه شود هم وجود دارد .
نمی
توان یک مدل فرضی کوچک را به ارزیابی تاثیرات اجتماعی هنر در هر مرکزي تعمیم داد .کتزکوف نیز این نکته را مورد
نظر

نام م یبرد و معتقد است که ارتباط دادن نتایج تحلیل هاي کوچک « مساله تجمیع » قرار داده است .او از این نکته به
عنوان
مقیاس به تحلیل هاي بزرگ مقیاس غلط است .به طور مثال بررسی تاثیر هنر بر افراد بررسی می شود اما این هنر حتی
اگر در
سطح فردي هم اثر بگذارد آغازي براي ایجاد سازما نها و تی مهاي هنري است .چگونه م یتوان سطح کلان را تبیین کرد؟
البته او راه حل هایی هم براي حل این مشکل پیش بینی م یکند .به طور مثال اي نکه می توان در یک جامع هی آماري
از
درصد فعالی تهاي فردي و سازمانی صحبت کرد و آ نها را مورد مقایسه قرار داد .یا اینکه افراد و سازما نها در برنام ههاي
هنري شرکت م یکنند که از طریق ایجاد کالاهاي عمومی بر اجتماع تاثیر می گذارند.
٢٩

از دیگر مسائلی که سد راه ارزیابی تاثیر هنر بر اجتماع ذکر شده ،مشکلات انتخاب نمونه و انحرافاتی که تحقیق دچار آن
به عنوان مثال نتایج تحقیقی « .ارتباط علت و معلولی نیست » م یشود است .مثلا در تحقیق در حوزه توریسم گفته می
شود که
نشان داده است افرادي که برنامه هاي هنري مشارکت دارند سلامت تر و شادترند و از سرماي هی اجتماعی بالاتري
برخوردارند .آیا این به این معنی است که هنر آن ها را سال متر و شادتر کرده یا برعکس ،کسانی که شادتر و سال متر
بوده اند،
فعالیت هنري را انتخاب کرد هاند؟ یا هنر است که سرمایه اجتماعی آن ها را بالا برده یا برعکس ،سرمایه ي اجتماعی
بالاتر
آن ها را به سمت فعالیت هاي هنري سوق داده؟ از کجا معلوم که متغیرهاي دیگري دخیل نبوده اند؟
جم عبندي
ایجاد یک پروژه توسعه اي با هدف برگزاري فعالیت هاي هنري و فرهنگی از این جهت اهمیت دارد که نه تنها بر زندگی
اقتصادي و اجتماعی مردم تاثیر م یگذارد بلکه آنها را در بروز احساساتشان نیز یاري م یکند و از این جهت ارزیابی
پیامدهاي
اجتماعی یک مرکز فرهنگی هنري از اهمیت به سزایی برخوردار می شود چرا که نه تنها نیازمند سنجیدن مسائل کمی
مانند
جمعیت ،بازه سنی و مشاغل افراد یک جامعه و همچنین مسائلی کیفی چون برخورد آنها با مسائل زندگی م یباشد بلکه
نیازمند فهم احساسات و نوع سپري کردن اوقات زندگی آنها نیز هست.
در این بخش که مرکز غدیر به عنوان یک مرکز فرهنگی هنري معرفی شد ،تلاش شد تا ویژگی هاي کار بر روي مراکز
هنري در تحقیقات پیشین مرور شود .در درك پیامدهاي اجتماعی یک مرکز فرهنگی ابتدا معناي هنر و به تبع آن
فعالیت هاي
هنري و اجتماعات ذینفع مورد مطالعه قرار گرفتند .همچنین بر اساس مطالعات مترسو اثرات هنري بر بعد فردي و
اجتماعی
زندگی انسان نیز در شش دسته پیشرفت فردي ،انسجام اجتماعی ،توانمند سازي و خودمختاري در جامعه ،هویت محله
اي،
خلاقیت و بهداشت و رفاه بررسی شدند.
همچنین مکانیسم هاي تاثیر هنر بر زندگی افراد بر اساس مطالعات کتزکوف در سه سطح مادي/سلامت ،شناختی/روانی،
و

درون فردي در بعد فردي و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.
به این ترتیب به نظر می رسد که در مطالعه پیامدهاي اجتماعی تاسیس مجتمع غدیر به یک چارچوب کلی رسید هایم.
اکنون در اولین گام عملی( فصل چهارم )به پروفایل کردن محله راه آهن در منطقه  22پرداخته می شود و در گام بعدي
(فصل
پنجم )گزارشی توصیفی از روند کار در مجتمع غدیر ارائه خواهد شد.
٣١

روش شناسی برآورد پیامدهاي اجتماعی مجتمع غدیر
در فصول گذشته به تفصیل درباره چگونگی ارزیابی پیامدهاي اجتماعی پروژه هاي توسع هاي در تحقیقات مشابه
پرداخته شد.
در این بخش در نظر داریم تا با تلفیقی مناسب از تحقیقات مرور شده مدل کاري براي برآورد پیامدهاي اجتماعی مجتمع
غدیر به عمل آوریم.
در مرور فصل اول در تعیین روش هاي مشترکی که در تقریبا بیشتر تحقیقات به کار گرفته شده بود به این دسته بندي
کلی
رسیدیم
مفهوم سازي
مدل سازي
برآورد ارزش شهروندان
سناریو سازي
برآورد پیامدھاي
اجتماعی یک پروژه
توسعھ اي
مفھوم
سازي
مدل
سازي
تھيھ
پروفایل
تعیین
محدوده
بررسی گزینھ ھا و
برآورد اثرات
پیش بینی و
برآورد
تأثیرات
ارزیابی
کنترل و
نظارت

برآورد ارزش
شھروندان
سناریو
نویسی
مقدمات
تلفیق برآورد
ارزش ھاي
شھروندان
مشخص
کردن
تأثیرات
گزینھ ھاي
بدیل
تدوین
پروفایل
ارزش
شناسایی
ارزش
ھاي
کلیدي
٣٠

سناریو نویسی بخش نهایی کار است که حاصل به کار گرفتن مراحل مفهوم سازي ،مدل سازي و برآورد ارزش شهروندان
م یشود .سناریو نویسی برآورد اجتماعی تاثیرات مجتمع غدیر نیز با توجه به ویژگی هاي کار بر روي یک مجتمع هنري
م یتواند شامل موارد زیر باشد:
به این ترتبیب در تلفیق دو روش ذکر شده در تعیین روشی مناسب در تعیین برآورد اجتماعی مجتمع غدیر مراحل زیر
قابل
پیش بینی است:
مقدمات :
در این بخش تمام اسناد جغرافیایی ،جمعیتی ،تاریخی و فرهنگی منطقه اي که مجتمع غدیر در آن وجود دارد( منطقه
22و به
طور خاص اسناد مربوط به محله راه آهن )مورد بررسی قرار م یگیرند .به این ترتیب تهیه گزارش هاي تفصیلی از
خصوصیات جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی منطقه  22ضروري به نظر م یرسد .گام دوم تهیه گزارشی تفصیلی از روند
کار
ساخت مجتمع غدیر و همچنین فعالی تهاي پی شبینی شده در آن است.
برآورد تاثیرات اجتماي ھنر بر
اجتماعات
ھنر چھ تاثیرھایی می

تواند داشتھ باشد؟
فردي اجتماعی
منظور از ھنر
چیست؟
کدام بعد از
ھنر مد نظر
مطالعھ است؟
منظور چھ
نوع فعالیت
ھاي ھنري
ھستند؟
مکانیسم ھاي تاثیر ھنر بر
اجتماع کدامند؟
شناختی/روانی مادي/سلامت
درون فردي ،
٣٢

شناسایی ارزش هاي کلیدي
در تعیین ارزش هاي کلیدي م یتوان از دو روش استفاده کرد .اولین روش استفاده از اطلاعات اسنادي درباره مردم محله
راه
آهن است که می توان آن را از طریق جستجوي تحقیقات مشابه بر روي منطقه یافت .روش دوم کار میدانی جهت درك
ارزش هاي کلیدي مردم محله است .در این روش هم می توان از دو طریق اقدام کرد .اولین روش ،انجام یک پیمایش و
مورد
سوال قرار دادن جامعه نمونه از مردم محله است .دومین روش مصاحبه عمیق با افراد مطلع محله از طریق سیستم گلوله
برفی
است.
در مورد انجام مصاحب هها باید دقت داشت که مصاحب هشوندگان به لحاظ نوع مشارکتی که در امر هنر م یتوانند
داشته باشند
مورد ارزیابی قرار م یگیرند و همچنین باید به ویژگی هاي سلامت روحی و جسمی و وضعیت اقتصادي آنها نیز توجه ویژه
داشت.
تدوین پروفایل ارز شهاي یک شهروند
اطلاعات اسنادي در مرحله مقدمات و ارزیابی ارز شهاي کلیدي افراد محله مورد نیاز در تهیه پروفایل ارز شهاي
شهروندان
هستند .در این بخش م یتوان پروفایل ها را بر اساس ارزش هاي کلیدي افراد دسته بندي کرد.
مشخص کردن تأثیرات گزین ههاي بدیل
در این بخش مکانیسم هاي تاثیر مجتمع غدیر بر مردم محله راه آهن بررسی م یشوند .به این ترتیب با نگاهی دقیق به
آمار و

مطالعات میدانی و در نهایت پروفاي لها م یتوان به تاثیر هر یک از گزین هها بر بعد فردي و اجتماعی شهروندان دست
یافت.
تلفیق برآورد ارز شهاي شهروندان در گزارش پیامدهاي اجتماعی
این بخش مرحله نهایی کار م یباشد .در این بخش گزارش نهایی از پیامدهاي اجتماعی مجتمع غدیر نگاشته خواهد شد.

فصل3
گزارش توصیفی از منطقه22
٣١
منطقه7

تاریخچ هاي از چه گونگی پیدایش
رشد روز افزون جمعیت و تحولات گسترده و دامنه دار اقتصادي و جمعیتی بازتابی گسترده در تحولات کالبدي شهر
تهران
ایجاد نموده است ،که یکی از پیامدهاي آن نحوه شک لگیري منطقه  22شهرداري تهران است که بدون تردید بزرگ
ترین و
وسیع ترین توسعه شهري متصل به تهران است .این منطقه با مساحت  10000هکتار ،با هدف رفع کمبودهاي خدماتی
حوز هی غرب تهران و نیز جابه جایی بخشی از جمعیت ساکن در بافت هاي فرسوده تهران مرکزي و نیز اسکان بخشی از
جمعیت شهر تهران ایجاد شده است.
منطق هی  22شهرداري واقع در شمال غرب تهران در  30سال گذشته تحت پوشش فعالیت هاي عمرانی ویژه اي از
جهت
طرح ریزي و اجرا بوده است .از دهه ي  1340عمران این منطقه مورد توجه دست اندرکاران و سازندگان شهر تهران قرار
داشته
است .مالکین اولیه این اراضی خانواده فرما نفرمایان وفیروزگر بوده اند .پس از تصویب طرح جامع شهر تهران این منطقه
بنام
یک شهر جدید تعریف و حوزه آن در دهه  1350بنام شهر جدید کن به وسیله مهندسین مشاور فرما نفرمایان و
همکاران
طراحی شد .در طول سالهاي  49تا  58حدود  20درصد از اراضی این منطقه تفکیک شد و مالکین جزئی پیدا کرد و
بقیه
اراضی به قطعات بزرگ  ( 1000مترمربع به بالا )تقسیم شد .پس از پیروزي انقلاب اسلامی اراضی فرمانفرمایان و
فیروزگر
ملی اعلام شد و تعدادي از آنها به سازمان زمین شهري واگذار گردید و حدود  500هکتار از این زمی نها توسط ایت ا…
ملاعلی کنی که از زمان قاجار مالک این زمین ها بود ،بصورت موقوفه درآمد.
در طول جنگ تحمیلی ایران و عراق به علت در دردست رس بودن اراضی این منطقه % 25 ،از اراضی توسط نیروهاي
مسلح جهت ساخت و ساز پادگا نهاي نظامی مورد استفاده قرار گرفت و در قسمتی از این اراضی نیز تعاونی هاي مسکن
شروع به شهرك سازي کردند .پس از مواجه شدن مسئولین با مشکلات شهر تهران و دس تیابی به این نتیجه که م
یتوان این
منطقه از شهر را به منطق هاي مطابق با الگوهاي شهرنشینی تبدیل کرد و با توجه به امکان گسترش شهر تهران در
منطقه  22که

در طرح جامع تهران نیز پیش بینی شده بود ،شهرداري تهران بر آن شد تا اراضی شمال غرب تهران را به محدوده
خدماتی
شهر تهران الحاق نماید و بر این اساس تهیه طرح تفصیلی منطقه  22بنا به توصیه شوراي عالی شهرسازي و معماري
ایران در
سال  1370با هدف احیاي مفاهیم از دست رفته شهرسازي چون هویت ،خوانا بودن محیط جهت یابی و مکان یابی
فضاهاي
مناسب شهري در دستور کار مهندسین مشاور باوند قرار گرفت .در سال  1373مطالعات تهیه شده توسط مشاور باوند با
عنوان طرح تفصیلی منطقه  22تصویب شد .پس از تصویب طرح تفصیلی ،زمینه اجراي آن با مسائل مختلفی همراه
گردید که
 ،بنا به ضرورت هاي موجود مجددا توسط مهندسین مشاور باوند و آرمان شهر بازنگري و طرح تفصیلی جدید در سال
1378
 ٧ھمھ ي اطلاعات این فصل از سایت شھرداري تھران گرفتھ شده است.
٣٥

به تصویب کمیسیون ماده  5رسید و سرانجام پس از سالها تلاش و مطالعات ،طرح تفصیلی منطقه  22تهران در شهریور
ماه
سال  1379توسط کمیسیون ماده  5ابلاغ و شهرداري منطقه  22فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.
1265هکتار پارك و فضاي سبز 62 ،هکتار فضاي آموزشی 168 ،هکتار آموزش عالی ، ،از  6200هکتار اراضی منطقه
22
238هکتار خدماتی 327 ،هکتار فضاي ورزشی 355 ،هکتار دریاچه و  1162هکتار مسکونی م یباشد .تراکم مسکونی
به سه
ناحیه تراکم کم  ( 100واحد در هکتار) ،تراکم متوسط  ( 135واحد در هکتار )و تراکم زیاد ( 200واحد در هکتار )
تقسیم شده
است.
منطقه  22در سطح تهران و فرا شهري قابلیت دسترسی بی نظیري دارد .دست رسی هاي مهم منطقه ،آزاد راه تهران-
کرج و
138970نفر می باشد  ،.بزرگراه تهران-شمال می باشد. .لازم به ذکر است که جمعیت منطقه  22طبق سرشماري سال
1385
خصوصیات جغرافیایی منطقه22
منطقه  22در شمال با کوهستان البرز مرکزي ،در شرق با حریم رودخانه کن ،در جنوب با آزاد راه تهران -کرج و در غرب
با
محدوده جنگل هاي وردآورد محدود است .این منطقه با مناطق  5و  21شهرداري تهران هم جوار است.

نقشه ي شماره  1 :موقعیت منطقه  22نسبت به تهران و هم جواري آن با مناطق  5و21
همچنین وسعت این منطقه با احتساب ارتفاعات حدود  54000هکتار م یباشد که طول و عرض حداکثر آن به طور
تقریبی
مساوي  26و  17کیلومتر است.
٣٦

در محدوده منطقه  22بلندترین منطقه ارتفاعی از سطح دریا در خط مستقیم حوزه آبریز شمالی در ارتفاعات البرز و در
شرق روستاي کیگا با ارتفاع  3840متر و پست ترین آن در خروجی پیکان شهر به ارتفاع  1220متر م یباشد.

4درصد از مساحت محدوده  /مقایسه سطح منطقه  22با سطح مناطق  22گانه تهران  ( 70750هکتار ) حاکی از
تعلق8
خدماتی شهر تهران به منطقه  22و گویاي وسعت چش مگیر و جایگاه مهم این منطقه در ساختار کالبدي تهران آینده،
بویژه در
حوزه غربی آن است.
نواحی منطقه22
منطق هی  22از چهار ناحیه تشکیل شده است.

نقشه ي شماره  2:نحوه ي تقسی مبندي نواحی در منطقه22
محلات منطقه22
منطقه  22از نه محله تشکیل شده است .تقسیم بندي محلات در ناحی هها به صورت زیر است:
2و  - ، 3ناحیه ي یک :محل ههاي1
ناحیه ي  2:محل هی4ناحیه ي  3:محل هی97و  - ، 6 ، 8ناحیه ي  4:محل ههاي5
٣٧

در جدول شماره ي یک اطلاعات نواحی( محدود هی هر ناحیه ،جمعیت ثابت تقریبی ،جمعیت زنان ،جمعیت مردان،
میانگین
سنی و میانگین تحصیلات )به تفکیک هر ناحیه آمده است.
جدول  1 :مشخصات منطقه  22به تفکیک نواحی و محلات
میانگین
تحصیلات
میانگین
سن
جمعیت
مردان
جمعیت
زنان
جمعیت
ثابت
تقریبی
منطقه ناحی هها محدوده محلات
30سال دیپلم  1444 1281از ضلع شمال به بالاي اتوبان محله یک2725
همت وارتفاعات
از ضلع جنوب حد فاصل
رودخانه کن بلوار صدرا
از ضلع شرق منتهی به رودخانه
کن و میدام المپیک تا دهکده

المپیک
از ضلع غرب منتهی به بلوار
کاج تقاطع بلوار امیر کبیر و
شمال اتوبان همت
ناحیه
یک
منطقه
22
----- 39 11554 10246محله دو23980
محله سه---- ---- ---- ---- -----
32سال فو قدیپلم--- ---- 28275
محله
چهار
از شمال به بلوار امیرکبیر
از جنوب به به اتوبان تهران–
کرج
از شرق به رودخانه کن
از غرب به میدان دستواره
ناحیه
دو
34لیسانس  1733 1534محله نه8800
از شمال به ارتفاعات1400
از جنوب به :اتوبان تهران–
کرج
از شرق به بلوار دانش -باغ گیاه
ناحیه
سه
٣٨

امکانات فرهنگی ،مذهبی و آموزشی منطقه22
منطقه  ، 22از نظر امکانات فرهنگی شامل یک سینما ،سه فرهنگسرا ،یک خانه ي فرهنگ ،هشت کتا بخانه ،سه مجتمع
فرهنگی و یک خانه ي محله م یباشد.شرح جزئیات این امکانات در جدول شماره ي  2بیان شده است.
جدول  2:امکانات فرهنگی منطقه22
مراکز فرهنگی نام آدرس
سینما
(تعداد : 1عدد )سینما دهکده بلوار دهکده المپیک  -شهرك دهکده المپیک  -جنب بانک
ملی
فرهنگسرا
(تعداد : 3عدد)

فرهنگسراي امیرکبیر شهرك راه آهن -بلوار گل ها  - 18متري اول  -نبش بنفشه
فرهنگسراي شهر بلوار دهکده المپیک  -خیابان ساحل  -پارك نو
فرهنگسراي طبرستان بلوار امیرکبیر  -چهارراه گل ها  -نبش خیابان گلبرگ
خانه فرهنگ
(تعداد : 1عدد )خانه فرهنگ امیرکبیر شهرك راه آهن  -هجده متري اول  -نبش بنفشه سوم
کتا بخانه
(تعداد : 8عدد)
کتا بخانه پندار
انتهاي بلوار امیر کبیر(هوانیروز )ظرفیت مراجعین در
روز : 250نفر
کتا بخانه بوستان چیتگر خ کوهک  -پارك جنگلی چیتگر
کتا بخانه پرتو انتهاي  35متري گلها .ظرفیت مراجعین در روز : 250نفر
شناسی
از غرب به مجتمع تحقیقات
فضایی
35سال لیسانس  14443 12807محله پنج... 25
این ناحیه از سمت شمال به
شهرك هاي شمالی اتوبان همت
از جنوب به آزادراه تهران– کرج
از شرق به بلوار کاج در محدوده
ناحیه1
از غرب به زمین هاي ارتش
ناحیه
چهار
----- ---- 5200 4610 ---محله
شش
---- ---- 2915 2585 ----محله
هفت
----- ----- 5200 4610 -----محله
هشت
٣٩

کتا بخانه سرو آزادشهر  - 20متري اول  -جنب تره بار
کتا بخانه شهر بلوار دهکده المپیک  -خیابان ساحل  -فرهنگسراي شهر
کتا بخانه شیخ مفید
شهرك گلستان( راه آهن ) -بلوار گلها  - 18متري اول  -نبش

بنفشه3
کتا بخانه محلی انتهاي  35متري گلها
کتا بخانه محلی انتهاي هوانیروز
مجتم عهاي
فرهنگی
(تعداد : 3عدد)
مجتمع فرهنگی چیتگر اتوبان تهران – کرج نرسیده به عوارضی خیابان کوهک
مجتمع فرهنگی -ورزشی
بوستان چیتگر
آزاد راه تهران  -کرج  -نرسیده به جاده کوهک  -بوستان
جنگلی چیتگر
مرکز آموزش سه راهی دهکده ضلع غربی بلوار دهکده خ53
موزه باغ موزه گیاهشناسی منطقه  ، 22کیلومتر  16اتوبان تهران -کرج  -بلوار پژوهش
امکانات مذهبی منطقه22
منطقه  ، 22از نظر امکانات مذهبی شامل  25مسجد 2 ،زیار تگاه و  16حسینیه م یباشد .جزئیات امکانات مذهبی این
منطقه در
جدول شماره  3بیان شده است.
جدول  3:امکانات مذهبی منطقه22
مراکز
مذهبی
نام آدرس
مساجد
(تعداد: 25
عدد)
مسجد الزهراء( س )اتوبان کرج  -عوارضی سابق(چیتگر)
مسجد الغدیر شهرك گلستان
مسجد امام جعفر صادق( ع )زیبا دشت بالا  - 16متري شهید علیزاده-جنب پارك مروارید
مسجد امام حسین( ع )روستاي واریش
مسجد امام حسین( ع )شریف اتوبان تهران – کرج ،شهرك دانشگاه شریف
مسجد امام رضا( ع )سه راه زیبادشت-پایین ترا از منبع آب
مسجد امام علی( ع )روستاي وردیج
مسجد امام علی( ع )شهرك راه آهن – خیابان گل ها – انتهاي یاس چهارم
مسجد امام محمد باقر( ع )شهرك صدرا
مسجد جامع المهدي ضلع شمال غربی میدان المپیک
مسجد جامع حضرت ولیعصر( عج )بلوار کاج  -روبروي بنفشه ي نهم
١١

مسجد حضرت ابوالفضل( ع )دهکده المپیک

مسجد حضرت ابوالفضل( ع )شهرك پیکانشهر – خانه هاي سازمانی پیکانشهر
مسجد حضرت رسول شهرك المپیک
مسجد حضرت ولیعصر( عج )شهرك لاله پشت مجتمع گلستان
مسجد خاتم الانبیاء( ص )آزادشهر– ضلع شمالی خیابان اصلی
مسجد سید الشهداء(ع )شهرك شهید باقري
مسجد سید الشهداء(ع )خیابان کوهک – شهرك یاس( نظامی)
مسجد شهرك اردستانی خیابان کوهک – شهرك شهید اردستانی
مسجد کوثر خیابان کوهک – شهرك کوثر( نظامی)
مسجدامام صادق( ع )زیبادشت بالا - 16متري شهید علیزاده – جنب پارك مروارید
مسجدجواد الائمه( ع )بلوار امیرکبیر – روبروي خانه فرهنگ امیر کبیر
مسجدشهرك فاطمه الزهراء(ع )بالاي بزرگراه شهید همت
مسجدعلوم انتظامی بالاي بزرگراه شهید همت – دانشگاه علوم انتظامی
مسلم بن عقیل( ع)
بلوار دهکده – خیابان ساحل – انتهاي خیابان پنجاه و نهم
اما مزاده و
زیارتگاه
(تعداد: 2
عدد)
امامزاده قاسم شمال شرقی محدوده منطقه  22 -جاده امامزاده داوود  -سنگان  -سنگان
پایین
امامزاده هاشم
شمال شرقی محدوده منطقه  22 -جاده امامزاده داوود  -سنگان  -سنگان
بالا
حسینیه ها
(تعداد: 16
عدد)
حسینیه  14معصوم( ع )هوا نیروز-پشت مدرسه هداوند
حسینیه حضرت جواد الائمه( ع )بلوار امیرکبیر  -نرسیده به کاج -خ گلفام
حسینیه مسلم ابن عقیل( ع )بلوار دهکده المپیک  -خ ساحل  -انتهاي خ59
حسینیه منتظران المهدي بلوار دهکده – نرسیده به سه راهی دهکده
حسینیه هیئت ابوالفضل العباس-------------
حسینیه هیئت امام رضا( ع) -------------
حسینیه هیئت اهل بیت مجتبی-------------
حسینیه هیئت باب الحوائج-------------
حسینیه هیئت ثارالله-------------
حسینیه هیئت جوانان علی اکبر-------------
١٠

حسینیه هیئت سید الشهدا-------------
حسینیه هیئت شهداي گمنام-------------
حسینیه هیئت عزاداران حسینی-------------
حسینیه هیئت قمر بنی هاشم-------------
حسینیه هیئت متوسلین امام حسین( ع) -------------
١٢

امکانات آموزشی منطقه22
منطقه  22از نظر امکانات آموزشی شامل چهار دانشگاه ،پنج آموز شگاه کامپیوتر و دو آموز شگاه زبان خارجی است .
شرح
امکانات آموزشی منطقه  22در جدول شماره ي  4بیان شده است.
جدول  4:امکانات آموزشی منطقه22
مراکز آموزشی پژوهشی نام آدرس
دانشگاه
(تعداد : 4عدد)
دانشگاه علامه طباطبائی دهکده المپیک
دانشگاه علوم انتظامی دهکده المپیک
دانشگاه علوم پیاده گلستان شرقی
دانشگاه علوم و فنون گلستان شرقی
آموزشگاه کامپیوتر
(تعداد : 5عدد)
آموزشگاه کامپیوتر بازتاب علم بلوار امیرکبیر چهارراه گل ها نبش
خیابان گلبرگ
آموزشگاه کامپیوتر جهان علم بلوار دهکده المپیک خ  40پلاك
19
آموزشگاه کامپیوتر سیمین  1بلوار دهکده المپیک خ  27روبروي
اداره برق پلاك11
آموزشگاه کامپیوتر سیمین  2شهرك راه آهن بلوار کاج نبش
بنفشه4
آموزشگاه کامپیوتر طلیعه کمال علم بلوار کاج نبش بنفشه  4پلاك 82
طبقه اول
آموزشگاه زبان خارجی
(تعداد : 2عدد)
آموزشگاه زبان سیمین  1بلوار دهکده المپیک-خ 27 -روبروي
اداره برق-پ11
آموزشگاه زبان سیمین  2شهرك راه آهن-بلوار کاج-نبش بنفشه
4
١٣

شهرك راه آهن

ب این شهرك پارك جنگلی چیتگر ،در شرق آن
شهرك راه آهن در منطق هی  22شهرداري تهران واقع است .در غر ًِ
زیبادشت
بالا ،در شمال آن شهرك دژبان و پارك جنگلی کن قرار گرفته است .بزرگراه شهید همت از شمال این شهرك می گذرد
و
انتهاي آن به اتوبان تهران-کرج می رسد .بلوارهاي اصلی این محله ،کاج ،گ لها ،هاش مزاده و قائم هستند و خیابا نهاي
آن با
نا مهایی مانند یاس ،بنفشه و سروستان نا مگذاري شده اند .این شهرك داراي زمین هایی با متراژ  300و  500متري
است و
م یتوان گفت یکی از بهترین شهرك ها از نظر خیابا نکشی ،کوچه بندي و بدون پیچ و خم بودن است.
نقشه ي شماره  3:شهرك راه آهن
مجتمع فرهنگی غدیر واقع در خیابان یاس هفتم در شهرك راه آهن است .لازم به ذکر است که شهرك راه آهن در دو
ناحیه
و دو محله واقع شده است .قسمتی از این شهرك در ناحیه ي  4و محله ي  5م یباشد و قسمت دیگري از این شهرك
در
ناحیه ي  1و محل هی  2است.
١١

نقشه ي شمار هی  4:قسمتی از شهرك راه آهن در ناحیه  1و محله2
١٥

نقشه ي شمار هی  5:قسمتی از شهرك راه آهن در ناحیه  4و محله5
ساختمان دیگري که کاربري آن به کاربري مجتمع فرهنگی غدیر در این شهرك نزدیک است  ،سراي محله ي سنبل
است.
سراي محله سنبل ،واقع در خیابان قائم ،محله ي پنجم این منطقه م یباشد .این سراي محله داراي امکانات کلا سهاي
آموزشی
(موسیقی،خط ،جعبه سازي ،خیاطی ،زبان انگلیسی و) ،...خانه اسباب بازي ،کتا بخان هی عمومی ،سالن مطالعه ،کافی
نت،
خان هی سلامت و  ...م یباشد .مدیر سرا یمحله ،خانم جباري ،اظهار داشتند که این سراي محله به صورت مردمی اداره
م یشود و از زیر نظر و مدیریت مستقیم شهرداري خارج شده است .با توجه به آشنایی مدیر سراي محله با شهرك راه
آهن،
ایشان خصوصیات ویژ هاي در ارتباط با شهرك راه آهن عنوان کردند .ایشان اشاره کردند که ،خیابان امیرکبیر مانند
مرزي
م یماند که شمال و جنوب این منطقه را از هم جدا م یکند .در یک طرف آن اعیان و مرفه نشین ها هستند و در طرف
دیگر
قشر متوسط رو به پایین ساکن هستند که ساکنین این منطقه ،اغلب ترك هاي زنجانی با شغل کامیو نداري هستند.
در قسمت جنوبی خیابان امیرکبیر بیشتر قشر ضعیف ساکن هستند و مساحت خان هها در این قسمت بیشتر200 ،
متري
است و در سمت دیگر از بلوار کاخ تا خیابان هاشم زاده خانه ها ،بیشتر داراي متراژ  300متر هستند و از بلوار گل ها تا
میدان اتریش ،بیشتر خانه هایی با متراژ  500متر مشاهده م یشود.
١٦

در ادامه ي صحبت ایشان به این نکته اشاره کردند که منطقه  22به علت این که بافت آپارتمانی و بافت ویلایی آن از
یکدیگر کاملا جدا هستند ،مهاجر پذیر شده است .چرا که عده اي ترجیح می دهند در خیابا نهاي خلوت زندگی کنند و
خان ههاي ویلایی داشته باشند .در بقیه نقاط شهر بافت هاي ویلایی و آپارتمانی در یکدیگر ادغام شد هاند و با توجه به
این که
شهرداري به قسمت ویلایی مجوز ساخت بیشتر از دو طبقه را نم یدهد ،این مساله به یکی از مزایاي خاص این منطقه
تبدیل
شده است.

فصل4
توصیف روند آماده سازي مجتمع غدیر
و فعالی تهاي پیش بینی شده در آن
١٨

مقدمه
مرکز فرهنگی غدیر ساختمانی است که با هدف برگزاري فعالی تهاي فرهنگی و هنري در دست ساختن است .مجموعه،
چهارطبقه دارد که به آن یک سالن اجتماعات  300نفري ضمیمه است .سالن اجتماعات ،در بیرون و به شکلی مجزا از
بقیه ي
آن را دور م یزند .ارتفاع  Lساختمان طراحی شده است ،به نحوي که این سالن در مرکز قرار دارد و بقیه ي ساختمان به
شکل
سالن اجتماعات تا طبقه سوم ساختمان امتداد دارد .سقف سالن اجتماعات به عنوان حیاط و محلی براي گردهماي یها
در
فضاي آزاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت .نماي ساختمان از پنجر ههاي شیش هاي دوجداره و نماي سالن اجتماعات
از
سنگ گرانیت تیره است که به آن شمایلی مدرن و جالب در میان محله م یدهد.
شکل 1-نماي کلی از مجتمع غدیر یک ماه قبل از افتتاح رسمی
١٩

در ضلع شمالی ساختمان عملیات خاك برداري یک پارکینگ طبقاتی انجام م یشود .این بخش در نقشه عمرانی ،چمن
مصنوعی تعریف شده اما ظاهراً تغییراتی در نقشه ایجاد شده و این جا قرار است پارکینگ طبقاتی و احتمالا مرکز فروش
محصولات فرهنگی شود.
مجتمع غدیر در شهرك راه آهن منطقه  22و در محله یاس  7واقع شده و مجاور به شهر کهاي( زیبا دشتک ) 1و( زیبا
دشتک ) 2است .چشم انداز مجموعه غیر از ساختما نهاي محله ي راه آهن ،کو هها و طبیعت زیبا و وسیع درخ تکاري
شده
است .در سمت غرب ساختمان ،میدان تره بار براي دسترسی محلی مردم شهرك آهن ،ایستگاه آتش نشانی و کلانتري
شماره
141وجود دارد.
شکل 2-نمایی از خاك برداري بخش پارکینگ مجتمع غدیر
شکل 4-نمایی از شهرك هاي اطراف مجتمع غدیر شکل 3-نمایی از میدان تره بار که در مجاورت مجتمع غدیر قرار دارد
٥١

يً
در ادامه ،جزئیات ساختمان با استفاده از نقشه هاي طراحی که شهردار ِ
منطقه در اختیار ما قرار داده است ،و کاربر یهاي بخ شهاي مختلف با استناد
به توضیحات نمایند هی کارفرما تشریح خواهد شد.
طبقات مجتمع غدیر
ساختمان مجتمع غدیر شامل طبقات زیر زمین ،ه مکف ،اول ،دوم ،سوم،
چهارم ،سالن اجتماعات در ورودي ساختمان به اضافه پارکینگ طبقاتی است
که در ضلع شمالی ساختمان قرار دارد .یکی از بخش هاي تعبیه شده در هر
طبقه سرویس بهداشتی است که در یک از سرویس ها یک توال ت مخصوص
افراد ناتوان جسمی ،آسا نسازي شده است .همچنین در اضطراري که از دو
طرف باز م یشود براي مواقع خطر( آتش سوزي یا زلزله )پیش بینی شده است.
دیگر بخش هاي پیش بینی شده در هر طبقه از این قرارند:
زیر زمین
این طبقه نیز از پارکینگ ،موتورخانه ،بخش سرابه داري ،اتاق برق و ژنراتور تشکیل شده است.
شکل 5-نماینده شرکت مجري طرح مجتمع غدیر در
حال بررسی نقشه هاي مجتمع و راهنمایی اعضاي گروه
ارزیابی کننده

شکل 6-نمایی از زیر زمین مجتمع غدیر
٥٠

طبق هی همکف
طبقه ي همکف در حال ساخت است و بیش تر بخش هاي آن هنوز ساخته نشد هاند .سالن انتظار مجتمع به علت وجود
داربست ها و عملیات آماده سازي به زحمت قابل تردد است و به همین دلیل نمی توان تصویر نهایی از آن داشت.
یکی از بخ شهاي دیگر طبقه همکف رستوران و آشپرخانه ورودي با کاش یهاي آبی است .یکی از درهاي این رستوران از
بیرون مجتمع باز م یشود .این رستوران یکی از دو رستوران مجتمع غدیر است که عموم مردم م یتوانند از آن استفاده
کنند.
ي آسانسو رها پی شبینی شده است که یکی از آ نها مخصوص افراد معلول است .در ضلع شمال
در سالن انتظار ،ورود ًِ
شرق ًِ
ی
سالن انتظار ،کافی شاپ به چشم م یخورد و در ضلع جنوب شرقی ،سالن پشت یبانی تئاتر و سینما که به طور مستقیم
به سالن
اجتماعات راه دارد .بخش شرقی سالن بخش تلفن خانه و پیجینگ( صدا زدن افراد از بلندگو )قرار دارد.
شکل 7-نمایی از طبقه همکف
شکل 8-نمایی دیگر از طبقه همکف
٥٢

در ضلع غربی طبق هی ه مکف فضاي دیگري وجود دارد که براي گالري در نظر گرفته شده است .م یتوان گفت که
گالري
بزرگ ترین بخش طبقه ي هم کف و اندکی بزر گتر از سالن انتظار است .در دو سوي شمالی و جنوبی گالري دو فضا
بالاتر از
زمین با پل ههاي فلزي ایجاد شده که در ضلع شمالی یک گالري دیگر و در ضلع جنوبی بخشی براي شهر کتاب پی
شبینی

س بودن در یک مجتمع فرهنگی
شده است .این بخش ،را می توان بخشی از مجتمع در نظر گرفت که در آن احسا ًِ
جریان
دارد.
طبق هی اول
طبقه اول از دو سالن کنفرانس ،اتاق جلسات ،نمازخانه ي جداگانه براي خان مها و آقایان ،رستوران ،روابط عمومی
تشکیل
شده است .رستوران ،بزرگ ترین بخش طبقه ي اول است که در ورودي آن بخش آماد هسازي غذا به چشم م یخورد .
این
رستوان ظاهراً براي استفاده ي کارمندان مجتمع غدیر طراحی شده است.
شکل  9 -نمایی از گالري طبقه همکف
٥٣

طبق هی دوم
این طبقه براي کلا سهاي آموزشی ،کارگا هها و آتلی هها پی شبینی شده است .در سالن ورودي طبقه دفتر آموزش قرار
دارد.
دقیقاً معلوم نیست که در هر کلاسی چه فعالی تهایی قرار است انجام شود .نمایند هی گروه عمرانی حدس می زند که
یکی از
کارگا هها مخصوص عکاسی است اما در واقع آن اتاق هیچ ویژگی اي مانند فضاي تاریک ندارد تا براي چنین کاربري اي
آماده
باشد .کف کلا سها براي نصب وسایل برقی آماده سازي شده است .به طور مثال کارگا ههایی که براي آموزش خیاطی
طراحی
شده است در فاصله هاي مشخصی مکان براي نصب تجهیزات برقی دارند.
شکل  11 -نمایی از یکی از اتاق هاي پیش بینی شده براي کنفرانس
شکل 10 -نمایی از نمازخانه خواهران
٥١

طبق هی سوم
طبقه سوم از مجموعه کتا بخانه ها و مخز نهاي
کتاب تشکیل شده است .سالن مطالع هی خان مها از
آقایان جداست .تمام کف سال نها براي تعبیه ي میز
مطالعه با نصبِ ورودي سیم برق و تلفن براي
مودم اینترنت آماد هسازي شده است.
یکی دیگر از بخ شهاي این طبقه ،بخش
جست وجوي دیجیتال و کتا بخانه ي مجازي است
که به مخاطبان این امکان را م یدهد که از
کتا بهاي دیجیتال و منابع برخط  8استفاده کنند .از
دیگر بخش هاي مهم طبق هی سوم حیاطی است که در واقع روي سقف سالن اجتماعات تشکیل شده و با چند پله
فلزي از
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شکل  12 -نمایی از یکی از کلاس هاي آموزشی مجتمع غدیر

شکل 13 -نمایی از سالن مطالعه کتابخانه مجتمع غدیر
٥٥

راهروي بین دو سالن مطالعه م یتوان وارد آن شد .این حیاط براي برگزاري نماي شگاه ها و برنام ههاي تفریحی در
هواي
مناسب پی شبینی شده است .چش مانداز این حیاط به سوي محله است.
طبق هی چهارم
در طبقه چهارم کاربر یهاي مختلفی تعریف شده است اما به
طور کل باید آن را بخش اداري و مدیریتی مجتمع در نظر
گرفت .بخش هاي مختلف عبار تاند از:
مدیریت مساجد و هیا تها( این بخش ظاهراً به پی شنهادگروه غدیر پیش بینی شده است)
مسئول ستاد( اطلاعاتی در مورد اي نکه این ستاد براي چهکاري پیش بینی شده وجود ندارد)
مدیریت هادیان غدیر( این بخش ظاهراً به پی شنهاد گروهغدیر پی شبینی شده است)
دو سوئیت شش تخته مجهز به حمام ،دست شویی وآشپزخانه( ظاهراً این دو سوئیت براي مهمان هایی که از
شکل 15 -نمایی از ورودي حیاط بر روي سقف طبقه دوم
شکل 14 -نمایی از فضاي کلی حیاط سقف طبق دوم
شکل 16 -نمایی از لابی میان اتاق هاي طبقه چهارم
٥٦

شهرهاي دیگر یا احتمالا کشورهاي دیگر براي شرکت در برنام ههاي فرهنگی و هنري مجتمع م یآیند طراحی شده
است)
مدیریت روابط عمومیمدیریت امور بین المللشوراي سیاس تگذاريمدیریت دانشجویی و طلابمدیریت امور شهرستا نهامدیریت سازما نها و ارگان هاي دولتیمدیریت برنام هریزي معاونت علمیمدیریت تحقیقات و پژوهشمدیریت خلاقیت و نوآوريمدیریت سرگرمی و مسابقاتمعاونت اجتماعیبخش جلسات( در چهار جاي طبقه)تغییرات در طراحی مجتمع فرهنگی غدیر
پیما نکار ساخت پروژه شرکت مجتمع غدیر ،شرکت آماگون،
اجرا کننده آخرین تغییراتی است که شهرداري درخواست

کرده است .طراح اولیه ي پروژه ،شرکت مهندسین مشاور اثر
بوده است و پس از آن شرکت هاي دیگري تغییرات
درخواستی شهرداري را در طراحی نقشه اعمال کرده اند.
ظاهراً یکی از دلایل مهم تغییرات ،عوض شدن کادر معاونت
فرهنگی شهرداري بوده است؛ به طور مثال اول قرار نبوده که
نماي ساختمان پنجر ههاي شیش هاي باشد اما بعد از بازدید
یکی از رؤساي معاونت فرهنگی این تغییر ایجاد شده است.
شکل 17 -نمایی از یکی از اتاق هاي کنفرانس طبقه چهارم
شکل 18 -نمایی از شناسنامه ساخت مجتمع غدیر که جلوي
ورودي نصب است.
٥٧

که متشکل از برخی افراد با نفوذ مجلس بوده اند با « غدیر » ظاهراً در زمان طراح یهاي اولی هی مجموعه گروهی به نام
گذاشته شده است ).طبق « غدیر » شهرداري در هزینه هاي مجموعه شراکت کرده اند( .ظاهراً نام مجموعه نیز به
همین مناسبت
اطلاعاتی که نمایند هی پیما نکار در اختیار ما قرار داد ،در اواسط کار ،به دلیل بروز اختلاف بین شهرداري و گروه غدیر،
این
گروه همکاري خود را با مجموعه لغو کرده است .با این حال بعد از آن نقشه جدیدي به دست گروه عمرانی نرسیده است
که در آن کاربر یهاي سفارش شده غدیر حذف شده باشد .در حال
حاضر گروه هایی که براي سرکشی پی شروي کار م یآیند افرادي از
شورایاري و معاونت فرهنگی شهرداري هستند.
تغییراتی در کاربري هاي مجتمع غدیر
به طور کلی کاربري هاي مجتمع غدیر را می توان به سه دسته اصلی
تقسیم کرد:
)1فضاي اداري :شامل اتاق هاي مدیریت ،روابط عمومی ،آموزش
و ستادها
)2فضاي گردهمایی ها :شامل اتاق هاي کنفرانس و نشست
)3فضاي کتابخانه اي :شامل سالن هاي مطالعه و مخزن کتاب
)4فضاي نمایشگاهی :شامل فضاهاي بسته مانند گالر یها و
فضاي باز حیاط در طبقه سوم
)5فضاي کارگاهی :شامل کلا سها و کارگا هها
م یتوان گفت که گروه هاي مختلفی در تعیین کاربري هاي
مجتمع نقش داشته اند اما مهمترین آنها گروه غدیر و گروهی از
معاونت فرهنگی شهرداري تهران بوده اند .گروه غدیر در تعیین
کاربر یهاي بخ شهاي مختلف( به خصوص طبقه چهارم )نقش
اساسی داشته و قرار بر این بوده که بخش هایی از ساختمان به
آن ها تعلق گیرد .به همین دلیل در برخی کاربري هاي طبقه چهارم هنوز هم نام غدیر به چشم م یخورد .ظاهرا این
گروه در
اواسط همکاري با شهرداري تهران براي تاکید به فعالیت هاي پیشنهادي خود برگه هایی نیز بر در اتاق هاي طبقه چهارم

شکل 19 -نمایی از یکی از اتاق هاي مجتمع که بر روي در
آن کاربري اش نصب شده است.
٥٨

نصب کرده بود که در بازدید اول گروه ارزیابی کننده مشهود بود .اما در بازدید دوم که با فاصله دو ماه انجام گرفت دیگر
اثري از آن برگه ها وجود نداشت.
جمع بندي
فضاي طراحی شده در ساختمان مجتمع غدیر از پتانسیل خوبی براي دادن خدمات فرهنگی برخوردار است اما به نظر
م یرسد از امکانات موجود در آن هم به نحو احسن به فعالی تهاي هنري و فرهنگی اختصاص داده نشده است .اختصاص
دادن یک چهارم فضاي ساختمانی به بخش اداري و مدیریتی( طبقه پنجم و قسمت هایی از طبقه اول )و همچنین
تعریف
بخش هاي مدیریتی که ارتباطی به کلاس هاي پیش بینی شده در مجتمع ندارند( مانند بخش هادیان غدیر و بخش
ستاد )از
جمله نقاط ضعف برنامه ریزي فعالیت هاي پی شبینی شده در مجتمع هستند.
از نکات منفی طراحی طبق هی ه مکف م یتوان به دو نکته اشاره کرد .در ابتدا باید گفت که فضاي اتاق انتظار بسیار
بزرگ
است در حالی که م یشد با پیش بینی بخش پیجینگ و اطلاعات در آن( به جاي گنجاندن آنها در ضلع شرقی همکف)،
بر
فضاي گالري اصلی افزود .در توضیح دومین نکته می توان به وجود کافی شاپ در سالن انتظار و وجود بخش اطلاعات
دور
از ورودي مجتمع در سالن انتظار اشاره کرد که به نظر کمی غیرمنطقی م یرسد.
وجود گالري و فضاي تعبیه شده شهر کتاب از مهم ترین ویژگی هاي طبق هی ه مکف هستند که به آن م یتوانند
ظاهري فاخر
و فرهنگی بدهند .البته به نظر می رسد دادن سهمی تقریباً به اندازه ي گالري به سالن انتظار نیز از اشتباهات طراحی
مجتمع
غدیر باشد .فضاي گالري طبق هی ه مکف تنها فضاي نماي شگاهیِ سربسته است و جا داشت تا آن جا که ممکن است
به
وسعت آن افزوده شود.
اختصاص دادن بیش ترین فضاي طبق هی اول به رستوران یا نمازخانه نیز در شرایطی که فضا براي برپایی فعالی تهاي
هنري
در طبقه ي دوم اندك است ،اشتباه به نظر می رسد.
طبقه ي دوم که فضاي تشکیل کلا سهاست پاس خگوي تمام فعالی تهاي قابل پی شبینی در یک مجموع هی فرهنگی
نیست.
خصوصاً اي نکه نمایند هی گروه عمرانی از برنامه هایی مانند کلا سهاي گ لدوزي ،عکاسی ،موسیقی ،نقاشی ،کلا سهاي
آموزشی زبان و غیره صحبت م یکرد اما جا دادن همه ي این فعالیت ها در یک طبقه تقریباً ناممکن است .از دیگر
اشکالاتی که
در طبقه دوم دیده م یشود این است که کلا سها و آتلی هها براي استفاده از ویدئو پروژکتور آماد هسازي نشد هاند .
امروزه

معمولا بر سقف کلاس هاي آموزشی دستگاه تبدیل کننده وصل م یکنند تا در زمان نیاز مخاطبان ،تنظیم آن به سرعت
ً
انجام
شود.
فضاي کتابخانه در طبقه ي سوم به نظر مناسب م یرسد اما وجود کاربري حیاط( بر روي سقف سالن اجتماعات )م یتواند
مشکلاتی را در کاربري مطالعه در این طبقه به وجود آورد .دو تناقض مهم در طراحی طبقه ي سوم نیز مربوط به حیاط
رو باز
٥٩

است .نکته اول وجود فضاي این حیاط در کنار بخ شهاي کتابخان هاي که نیازمند سکوت هستند اشتباه است .دوم
پنجره هاي
شیشه اي سالن مطالع هی خان مها مجاور به حیاط است که این مساله نیز م یتواند باعث سلب آسایش آن ها( چه به
لحاظ
آلودگی صوتی و چه به لحاظ آلودگی تصویري )در زمان برگزاري مراسم شود .همچنین میزهاي داخل سالن ،جاي
ورودي
سیم لپتاب و مودم و چراغ مطالعه ندارند .م یتوان گفت میزهاي مطالعه امروزي پی شرفته تر از چیزي هستند که در
سالن
مطالعه مجتمع غدیر دیده م یشود.
طبقه ي چهارم با اي نکه بخش اداري و مدیریتی مرکز غدیر به نظر م یرسد اما تمرکز مدیري تهاي غیر مرتبط به
فعالیت هاي
پی شبینی شده در طبقات آن را به شکل یک جزیره جدا از دیگر طبقات در آورده است .مرور عنوان کاربر یهاي پی
شبینی
شده نشان م یدهد که این طبقه بیش تر شکل مدیریتی و اداري دارد .بخش هاي اداري که به سختی م یتوان ارتباط
معنایی
درستی بین آن ها و بخ شهاي مختلف طبقات دیگر اعم از فعالی تهاي فرهنگی و هنري برقرار کرد .به طور مثال
موضوعیت
بخش دانشجویان و طلاب در مجتمع فرهنگی چیست وقتی قرار است با مخاطبان آن به عنوان هنرجو برخورد شود؟
گنجاندن دو سوئیت شش تخته در کنار بخش هاي اداري طبق هی چهارم( آخرین طبقه )نیز نمون هی دیگري در
پررنگ شدن
این گمان است که این طبقه از بخش هاي دیگر مجتمع جدا و متمایز است .گویی این طبقه تنها در مجاور دیگر بخ
شهاي
مجتمع قرار دارد.
٦١
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