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  چکیده

در چند دهه گذشته توسعه پایدار شهري به یکی از رویکردهاي نظري مهم و تأثیرگذار در 

توسعه پایدار به معناي تأمین نیازهاي نسل . هاي شهري تبدیل شده است گذاري سیاست

بنابراین با این رویکرد هرگونه مداخله . یب زدن به نیازهاي نسل آینده استکنونی بدون آس

انجام مطالعات . هاي شهري باید محتاطانه و مبتنی بر این نگاه باشد شهري و احداث پروژه

مطالعه حاضر . باشد شک گامی اساسی در جهت نیل به این اهداف مهم می مربوط به اتاف بی

بزرگراه سعیدآباد در منطقه ) اتاف(فرهنگی -ت و پیامدهاي اجتماعیبه مطالعه ارزیابی تاثیرا

مصاحبه و (و کیفی ) پیمایش(هاي کمی  از ترکیبی از روش. پردازد شهرداري تهران می 18

هاي تحقیق از طریق افراد و ساکنان محدوده  داده. در پژوهش استفاده شده است) مشاهده

. حداث پروژه سعید آباد هستند گردآوري شده استبزرگراه که به طور احتمالی تحت تأثیر ا

. باشد رویکرد نظري تحقیق، نظریه لفور در خصوص ابعاد اجتماعی فضاهاي شهري می

دهد که پروژه شهري سعید آباد مانند هر پروژه دیگري داراي  هاي تحقیق نشان می یافته

ي در محل و پیامدهاي تسهیل در حمل ونقل عمومی، ماندگار :پیامدها و اثرات مثبت مانند

، ایجادپاتوق براي ساکنانعدم رضایت معارضین طرح، فشار روانی بر  :منفی مانند

  .باشد افزایش آلودگی زیست محیطی می و باغاتفروشندگان مواد، تخریب فضاي سبز و

فرهنگی، اتاف، بزرگراه سعید آباد، شهرداري منطقه -پیامدهاي اجتماعی: هاي کلیدي هواژ
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  مسئلهطرح -1

در چند دهه گذشته توسعه پایدار شهري به یکی از رویکردهاي نظري مهم و تأثیرگذار 

توسعه پایدار به معناي تأمین نیازهاي . هاي شهري تبدیل شده است گذاري در سیاست

بنابراین با این رویکرد . نسل کنونی بدون آسیب زدن به نیازهاي نسل آینده است

هاي شهري باید محتاطانه و مبتنی بر این نگاه  و احداث پروژه هرگونه مداخله شهري

شک گامی اساسی در جهت نیل به این اهداف  انجام مطالعات مربوط به اتاف بی. باشد

بر مبناي این نگاه، رویکرد انسان محور و توسعه محور بایستی در تمام . باشد مهم می

  .قرار گیرد هاي شهري و بخصوص حمل و نقل شهري مطمح نظر حوزه

در این . زندگی در کالن شهرهاي امروزي داراي اقتضائات خاص خویش است

شهرها آلودگی هوا، آلودگی صوتی، استرس ناشی از کار و عدم تأمین ضروریات 

در ) 1378(گیدنز . زندگی، جسم و روان ما را با مشکالت زیادي روبرو ساخته است

کتاب جامعه خطر جهانی با دقت و  در) 1999(کتاب تشخص و تجدد و اولریش بک 

اند که هم به  ها به مخاطراتی اشاره کرده آن. اند ظرافت تمام به این مشکالت اشاره کرده

کنند و هم به مخاطراتی که جامعه صنعتی براي ما  لحاظ هستی شناختی ما را تهدید می

ه ترافیک از بخشی از عوامل به وجود آمدن این مخاطرات به حوز. ستابه وجود آورده

آلودگی صوتی، آلودگی هوا، استرس و اضطراب ناشی از چراغ قرمزهاي پی در : قبیل

یکی . شود حوصلگی، تخریب محیط زیست و تصادفات ناشی از آن مربوط می پی، بی

ها طراحی  براي انسانرا هاي مقابله با این پدیده آن است که از این به بعد شهرها  از راه

جین جیکوب و لوییس ممفورد از طرفداران این نظریه . دروهاکنیم و نه براي خو

فرهنگ روزمره ما هنوز به و اما واقعیت این است که این امر در مورد کشور ما . هستند

  .مثابه یک یوتوپیاي بسیار دور از دسترس است

شویم که  هاي اتوبان سازي نگاه کنیم، متوجه می به واقع اگر به دقت به پروژه 

خت بزرگراه در قلب یکی از مناطق شهر تهران، نه تنها در جهت توسعه پایدار پروژه سا
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آورد و به تعبیر  ها فراهم می شهري نیست، بلکه عرصه را براي جوالن بیشتر ماشین

مارك اوژه
1

ویژگی . کند فضاهاي شهري اطراف بزرگراه را به نامکان تبدیل می) 1387(

انفصال در محیط فیزیکی و اجتماعی و به ) ها گراهاز جمله بزر(هایی  عمده چنین نامکان

ممکن است بسیاري از  که اینهایی عالوه بر  چنین نامکان. تعبیري فضاي اجتماعی است

هاي  پیوندهاي اجتماعی پیشین را از هم بگسلند مستعد پیامدهایی مانند ایجاد گروه

، )شود ز منطقه احداث میبه ویژه آنکه این بزرگراه در مرک(بزهکار جوانان و نوجوانان 

با توجه به میزان بسیار باالي خرید و فروش مواد مخدر و میزان باالي (جرم و جرائم 

، دزدي و سرقت و موارد )1392پژوهان کوثر،  آتیه: براي مثال نک(اعتیاد در منطقه 

دیده جامعه را  هاي خاموش و آسیب تواند گروه بسیار دیگري است که بیش از همه می

  .ر سازدمتضر

. ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان است ترافیک یکی از عمده

هایی در قالب کاهش ترافیک، اقداماتی  بسیاري از شهرهاي در حال رشد با اجراي طرح

ایده کلی این است . اند هاي پر ترافیک آغاز کرده را براي بازگرداندن آرامش به خیابان

ها طوري طراحی شوند  هاي خاص، خیابان رافیک در محدودهکه به جاي جلوگیري از ت

که خودروها در ساعات اوج ترافیک و زمان فعالیت عابران پیاده بتوانند به صورت 

هر چند که در بسیاري از . شود اما مسئله به همین جا ختم نمی. منظم حرکت کنند

ر نظر گرفته شده ها و ادبیات شکل گرفته، بزرگراه به عنوان محور توسعه د پژوهش

گیرند، اما  است و غالباً پیامدها و دستاوردهاي مثبت بسیار زیادي را براي آن در نظر می

  .هاي شهري محمل تغییرات بنیادینی در کالبد و حیات شهري هستند بزرگراه

شهرهاي در حال رشد در کشورهاي در حال  ما در شهرهاي بسیار بزرگ و کالن 

ان در کشور ایران با وضعیت بسیار متناقضی در رابطه با اي همچون شهر تهر توسعه

هاي  ها و بزرگراه از یک سو خیابان. مسئله ترافیک و حمل و نقل عمومی مواجه هستیم

                                                
1. Marc Augé



  

  

  

  

1397، تابستان 5اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     84

دهد و ما  جایی کفاف نمی موجود به علت رشد شتابان جمعیت و نیاز بسیار زیاد به جابه

احداث بزرگراه حیات شهري را مجبور به احداث بیشتر بزرگراه هستیم، از سوي دیگر 

، انگلس(کند  ها تبدیل می از بین برده و فضاي شهري را به مکانی براي جوالن ماشین

اي در زندگی ما دارند که تمایل داریم  ها چنان حضور گسترده امروزه، اتومبیل). 1392

  . گذارد را فراموش کنیم مان می تأثیري که این وسیله به صورت مستمر بر زندگی

متفکر اجتماعی فرانسه، هانري لفور، گزارش جالبی از تأثیر ماشین بر زندگی 

ایده کلی وي این است که زندگی روزمره ما تا حد زیادي توسط . دهد روزمره ارائه می

گیرد، هر چند که ما غالباً در تشخیص تأثیرات آن ناتوان  شکل می» فرهنگ ماشین«

هاي  ها و جاده ین و پیامدهاي آن، بزرگراهاز نظر لفور، ماش). 112: همان(هستیم 

و فضاهاي شهري را به صورتی  نداآسفالت، تأثیر عظیمی بر هستی شهر مدرن گذاشته

هاي  ویژگی اصلی شهرهاي مدرن ازدیاد جاده. نداریزي کرده شدیدًا عقالنی از نو طرح

کاهش «ها است، نتیجه چنین رشدي هایی براي پارك و گاراژ ماشین وسیع و مکان

: 1993}1974{لفور، (کاري شده، فضاهاي سبز و باغات است  هاي درخت خیابان

359.(  

هاي جدید در  هاي اخیر، ساخت بزرگراه با توجه به گسترش شهر تهران در سال

در جنوب . رسد حاشیه شهر تهران به منظور رفع معضالت ترافیکی ضروري به نظر می

د افزایش جمعیت، وجود مراکز آموزشی و همچنین ی ماننیها شهر تهران، به علت مقوله

هاي ساخت بزرگراهی  شود، این منطقه در اولویت سبب می ،هاي ترافیکی وجود گره

متري  76(رسد ساخت بزرگراه شهید بروجردي  به همین سبب، به نظر می. قرار گیرد

تواند  کند می متري بهاران متصل می 45تهران را به خیابان -که بزرگراه ساوه) سعید آباد

اي و برون  جایی بهتر درون منطقه عالوه بر کاهش بار ترافیکی منطقه و نیز جابه

در حال حاضر حمل . اي برخی شرایط الزم براي توسعه بهتر منطقه را فراهم آورد منطقه

شهري تهران بوده به طوري که این  مسئلهترین و حادترین  و نقل و ترافیک، ملموس

هاي اقتصادي و اجتماعی از سویی و  اي با جمعیت و فعالیت ار پیچیدهمسئله به طرز بسی
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شرکت محیط سازان (توزیع مکانی جمعیت و تولید از سویی دیگر پیوند خورده است 

  ). 1391سرزمین پارت، 

تر شدن ترافیک و باال رفتن سرعت دسترسی به مقصد،  هاي سبک حل یکی از راه

هاي شهري دامنه وسیعی را  لی پروژه احداث بزرگراهبه طور ک. باشد احداث بزرگراه می

در همین راستا . باشد اي می گیرد که داراي آثار مثبت و منفی بسیار گسترده در برمی

احداث بزرگراه سعیدآباد پس از رفع برخی از معارضین ملکی در محدوده شهرداري 

مطالعات اتاف . ستاز بازار بزرگ آهن تا بزرگراه آزادگان در حال اجرا ا 18منطقه 

نشان ...) مانند یادگار امام، ستاري و(هاي تهران به انجام رسیده  پیشین که در بزرگراه

ها با مسائل مانند خرید و فروش مواد مخدر، ایجاد فضاي  دهد که احداث بزرگراه می

با توجه به این مطالب حال سؤال اساسی این تحقیق . باشد همراه می... بی دفاع شهري و

فرهنگی -سعید آباد داراي کدام پیامدهاي اجتماعی 76ن است که احداث بزرگراه ای

  باشد؟ می) ناخواسته/منفی، خواسته /مثبت(

  

  )اي توصیف اقدام مداخله(معرفی پروژه شهري - 2

آغاز شده  1388در سال ) شهید بروجردي(متري سعید آباد  76طرح احداث بزرگراه 

متري بهاران و انتهاي آن  45ابتداي آن . ل داردو نیم کیلومتر طو 4است و حدود 

توان یاد  طرح به عنوان شاه راه ورودي غرب تهران میاین از . باشد بزرگراه آزادگان می

هاي غربی کشور مانند  هاي غربی تهران بلکه استان کرد که نه تنها شهرها و شهرك

پروژه به این . کنند یهمدان، کرمانشاه و مرکزي از طریق آن، به تهران ورود پیدا م

شرق بزرگراه -شمال و همچنین غرب -منظور کاهش حجم ترافیکی مسیر جنوب

. آزادگان و دسترسی راحت به بازار آهن واقع در میدان جانبازان طراحی گردیده است

طرح این ریزي مناسب،  عدم بودجه و بنا به دالیلی از جمله وجود معارضین متعدد

چنین . درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 30ال هنوز س 4تاکنون بعد از گذشت 
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برخی . تأخیري باعث شده است از همین اکنون برخی پیامدهاي منفی آن مشخص شود

ها چهره  ها و گودبرداري روزمره محلی قطع شده است و خاکبرداري ياز مسیرها

ي منفی به واقع تداوم چنین وضعیتی انباشت پیامدها. محالت را بسیار زشت کرده است

  .نفعان را به همراه خواهد داشت و نارضایتی بیشتر ساکنان و ذي

  
مداخله، بالفصل و فراگیر حوزه-1نقشه

  

کاهش حجم ترافیکی مسیر : پروژه احداث و تکمیل بزرگراه سعیدآباد به منظور

ازار آهن واقع در شرق بزرگراه آزادگان و دسترسی راحت به ب-شمال، غرب -جنوب

مرزهاي جغرافیایی و انسانی طرح اتاف در سطح . طراحی گردیده استمیدان جانبازان

و نیز اسالمشهر و شهرهاي غربی  19و  9، 18کالن، شامل شهر تهران و به ویژه مناطق 

  .است 18مجاور منطقه 

  

حوزه بالفصل 

حوزه

راگیر ف

حوزه 
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  پیشینه تحقیق-3

رج از کشور انجام شده است که ها در خا تحقیقات زیادي در رابطه با تأثیرات بزرگراه

ها عمدتاً بر  با این حال بیشتر این پژوهش. مربوط به کشورهاي اروپایی است هابیشتر آن

اند و کمتر ابعاد اجتماعی  داشته تأکیدمحیطی بزرگراه  عد فنی یا در نهایت زیستب

مامفورد، دانشمندان و اندیشمندان بزرگی همچون . ها، مد نظر قرار گرفته است بزرگراه

اند ولی  ها در تولید فضاي شهري داشته اوژه توجه خاصی به نقش بزرگراه و لفور

در بین . اند کدام به طور خاص به ارزیابی تأثیرات اجتماعی یک بزرگراه نپرداخته هیچ

) عمدتاً شهر تهران(کشور  يها مطالعات داخلی، هم چندین پژوهش در رابطه با بزرگراه

ها را توضیح  در ادامه به صورت مختصر هر یک از پروژه صورت گرفته است که

  .خواهیم داد

به ارزیابی تأثیرات اجتماعی و ) 1391(شرکت محیط سازان سرزمین پارت 

از این منظر، این . فرهنگی احداث و تکمیل بزرگراه صیاد شیرازي پرداخته است

ان، دسترسی بهتر ترین پیامدهاي مثبت پروژه را افزایش دسترسی شهروند پژوهش مهم

هاي اطراف طرح، استفاده از مسیر جدید احداث شده  ها و بزرگراه تر به خیابان و راحت

به عنوان جایگزین مسیر بزرگراه امام علی و کاهش بار ترافیکی، صرفه جویی در زمان 

و کاهش مصرف سوخت، رضایت شهروندان و عبور کنندگان از این مسیرها عنوان 

دهد که این بزرگراه پیامدهاي منفی زیادي  حال نتایج این پروژه نشان می با این. اند کرده

تخریب بخشی از شهرك ولی عصر، ایجاد گسست اجتماعی . نیز به همراه داشته است

اي قدیمی با سابقه سکونتی بسیار باال،  و محلی و کاهش انسجام اجتماعی در محله

و ایجاد محیطی ناآرام، از بین  کاهش روابط همسایگی، افزایش سر و صدا و شلوغی

هاي صرفًا محلی در محدوده، کاهش امنیت براي عبور و مرور و بازي  رفتن دسترسی

ترین  دفاع و تجمع افراد بزهکار و معتاد از مهم گیري فضاهاي بی کودکان، شکل

  .پیامدهاي پروژه است
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و  به ارزیابی تأثیرات اجتماعی) 1391(شرکت محیط سازان سرزمین پارت 

نتایج این پژوهش . فرهنگی احداث و تکمیل کندرو بزرگراه لشگرك پرداخته است

دهد که در روزهاي تعطیل به علت هجوم شهروندان به این نقاط توریستی،  نشان می

در روزهاي تعطیل مشکالت  ساکنانها داراي ترافیک سنگینی هستند که براي  راهاین 

ها نشان  پیامدهاي منفی پروژه بررسیدر خصوص . فراوانی به وجود آورده است

دهد که عبور بزرگراه از مجاورت انبار نفت شمال شرق تهران مشکالت و خطرات  می

یکی دیگر از اثرات منفی اجراي این طرح از بین رفتن . متعددي به همراه خواهد داشت

ن با اجراي این طرح و عبور مسیر اجرایی آ. موقعیت شغلی معارضین طرح خواهد بود

پروژه احداث بزرگراه . ها از بین خواهد رفت موقعیت کاري شاغلین در این مجموعه

هاي تیم  بررسی. لشگرك به دلیل وجود معارضین و مشکالت مالی متوقف شده است

هایی که در محدوده نفوذ  دهد، توقف پروژه براي گروه اتاف در این مطالعه نشان می

در حال حاضر توقف طرح هم باعث . کرده استپروژه هستند، مشکالت فراوانی ایجاد 

به بالتکلیفی ذیمدخالن شده و هم فضایی آشفته و آلوده هم به لحاظ محیطی و هم 

  .بصري به وجود آورده و ناامنی را نیز در این محدوده افزایش داده استلحاظ 

در ارزیابی بزرگراه ارتباطی شهید کالنتري ) 1385(پور و جعفري  مطالعه گیتی

دهد که این بزرگراه از نظر اقتصادي و زیست محیطی منافع گوناگونی را در  ان مینش

جویی در مسافت و زمان عبور و  توان به صرفه ها می بر خواهد داشت که از جمله آن

تقات نفتی پاالیشگاه تبریز و شمرور مسافران و کاال، تسهیل در امر انتقال سوخت و م

ذ عوارض عبور و مرور وسایل نقلیه، رشد توریسم، نیز مجتمع پتروشیمی ارومیه، اخ

هاي شغلی، سهولت حمل کاال به کشورهاي مجاور، کاهش حجم ترافیک  ایجاد فرصت

اي و امنیت بیشتر عبور و مرور خودروها و افزایش  و متعاقباً کاهش در تصادفات جاده

البته در این . درکدرآمد ملی و منطقه و نیز افزایش قیمت امالك مجاور بزرگراه اشاره 

جایی آب در دو طرف بزرگراه، تخریب برخی از  مطالعات، مواردي مانند عدم جابه

.طلبد اماکن فرهنگی و تاریخی و مواردي از این دست را می
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در مقاله ارزیابی نماي شهري بزرگراه نواب، به ارزیابی ) 1391(سمانه یاراحمدي 

بزرگراه نواب شریان شمالی . رداخته استجایگاه این بزرگراه در نماي شهر تهران پ

هاي  این بزرگراه به دلیل ساختمان. جنوبی در امتداد بزرگراه شهید چمران است

. بلندمرتبه جداره خود از انسجام و پیوستگی با بافت پیرامونش برخوردار نیست

نتواند به که نواب به مکان نواب باعث شده است  ساکنانهویتی و عدم حس تعلق  بی

از . نوان جزیی منسجم در سیستم شهري تهران حیات مستمر و پایدار داشته باشدع

هاي  بندي بر لبه ترین نکات مربوط به نواب، مسئله عدم رعایت حریم راه و پالك اصلی

بزرگراه و عدم ارتباط آن با بافت مجاور است که به طور کلی در قالب مسائل 

ت منظر شهري این بزرگراه را بصري، مشکال ها، ایمنی و دید گوناگونی مانند آلودگی

نما و فاقد تنوع و با خط آسمان یکنواخت و بدون  هاي بی ساختمان. دهند شکل می

یابی محیط را از  نقاط عطف از معضالت این نماي شهري است که خوانایی و جهت

می ترین دلیل چنین پیامدهایی وجود یک نگرش سیست به نظر نویسنده، مهم. برد بین می

هاي تاریخی، طبیعی و  ریزي و طراحی و نادیده گرفتن ظرفیت گرایانه در برنامه کل

این اقدامات نه تنها باعث تعادل و بروز عوامل کیفی در حیات . فرهنگی آن است

  .ها را نیز فراهم کرده است شهري نشده بلکه زمینه بروز بسیاري از ناهنجاري

 باللی پردازش اطالعات نقش کلیک الم در گزارش دیگري که توسط شرکت بین

شده  انجام 1389در سال » ارزیابی تأثیرات اجتماعی تکمیل بزرگراه لشکرك«عنوان 

است، در نتایج این تحقیق به پیامدهایی مانند کاهش امنیت روانی و جانی ساکنان با 

 افزایش خطرپذیري شرکت انبار نفت، نارضایتی و بالتکلیفی معارضان پروژه، افزایش

قیمت خانه و ملک ساکنان محل، قیمت اجاره مسکن، زیان مالی، افزایش هزینه زندگی، 

افزایش آلودگی صوتی به علت افزایش تردد مسیر، افزایش آلودگی هوا به علت افزایش 

اشاره شده ... تردد مسیر، افزایش نگرانی ساکنان به دلیل مخاطرات شرکت انبار نفت، و

  .است
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توسط پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري در خردادماه در مطالعه دیگري که 

قاي افشین داورپناه به انجام رسیده است، پیامدهاي اجتماعی بزرگراه آو توسط  1390

در این تحلیل تأثیرات . شهید صیادشیرازي در فاز چهارم مورد ارزیابی قرار گرفته است

اد بواسطه احتمال وقوع حین اجراي این بزرگراه به مواردي مانند تهدید سالمتی افر

تصادفات، افزایش حس ناامنی روانی، دشوار شدن دسترسی به مراکز خدماتی محلی، 

  .اشاره شده استکاهش جمعیت و افزایش گرایش به ترك محله

  ادبیات نظري تحقیق-4

در این مطالعه بر اساس چارچوب مفهومی هانري لفور در مطالعه فضاهاي شهري به 

. متري سعید آباد پرداخته شده است 76فرهنگی بزرگراه -اجتماعیبررسی پیامدهاي 

لفور یکی از تأثیرگذارترین متفکران در حوزه مطالعات شهري است که به نحو 

عالیق وي در مورد . انگیزي چرخشی اساسی در مطالعات شهري پدید آورد شگفت

حق : ه شاملکارهاي وي در این زمین. برمی گردد 1956زندگی شهري و فضا به سال 

، و تولید )1970(انقالب شهري ) 1970(، شهري و روستایی )1996و  1968(بر شهر 

لفور معتقد . است» تولید فضا«نگاه نظري این پروژه مبتنی بر نظریه . است) 1974(فضا 

اي بنا بر شیوه تولید،  هر جامعه. است) اجتماعی(یک محصول ) اجتماعی(است که فضا 

داري  داري و سرمایه براي مثال شیوه تولید پیشاسرمایه. سازد فضاي خاص خود را می

با وجود این، تولید فضا صرفًا مبتنی بر شیوه . هر کدام فضاهاي خاص خود را دارند

که آنان در زندگی روزمره به محیط  اي تولید اقتصادي نیست بلکه کنشگران و معانی

اي را از  معناي گسترده دلیلهمین او به . دهند نیز در این فرآیند نقش دارند خود می

رود تا  فراتر می) کاال و محصول(تولید مد نظر قرار داد و معانی محدود تولید صنعتی 

هاي  جایی که تولید کار در محیط مخلوق، تولید معانی فضامند شده و دیگر نشانه

، ما از تولید دانش«: گوید او می. سازد محیط اجتماعی را در تحلیل خود دخیل می

و غیر صحبت ... ها و نماد ایدئولوژي، نوشتار و معانی، ایماژها، گفتمان، زبان، نشانه

).Lefebvre, 1991: 69(» کنیم می
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تعامل  ،از نظر او تمام رویکردهاي علمی مرتبط با فضا به نحوي از انحاء

دانان مادامی که فضا توسط جغرافی. دارند دیالکتیکی فضا با سازمان اجتماعی را پنهان می

دانان به عنوان مالکیت شخصی، توسط معماران  به عنوان زمین و قلمرو، توسط حقوق

اند و امر  تعریف و تحلیل شود، امر جزیی را توضیح داده... به عنوان محیط مخلوق و 

جزیی از درگیر شدن در شبکه مفاهیم و ارتباط آن با رفتارهاي روزمره و ترتیبات 

اي است که  فور آنچه ضروري است نظریه یکپارچه کنندهاز نظر ل. نهادي عاجز است

لفور براي رهایی از مباحث انتزاعی و . همه این جزییات را در زیر یک سقف گردآورد

هاي عینی و ذهنی و همچنین لحاظ کردن تمام ابعاد فضایی از یک دیالکتیک سه  دوگانه

  .بعدي استفاده کرد

به شیوه دیالکتیکی فهم شود زیرا انتزاعی  تواند بر طبق نظر لفور، فضا صرفاً می«

هاي مارکس نظیر ارزش مبادله است که همزمان  این مقوله یکی از مقوله. انضمامی است

انتزاع . سازد مادي است و واقعیت کار انسانی و تراکم روابط اجتماعی را بیرونی می

و محصول ) هدد ها را ساختار می زیرا آن(انضمامی همزمان میانجی روابط اجتماعی 

لفور در سرتاسر کتاب تولید فضا، ).128: 1985گاتدینر، (» هاي انسانی است کنش

عمل فضایی«گانه  همزمان سه
1

بازنمایی فضا«، »
2

فضاهاي بازنمایی«و » 
3

گانه  را با سه» 

برداشت شده«فضاهاي 
4

انگاشت شده«، »
5

زیسته شده«و » 
6

 یادشدهابعاد . برد به کار می» 

همراه با ) یا سه لحظه(تولید فضا داراي سه روند . قطعیت قرار دارند همیشه در عدم

  .بخشند شوند و هم تعین می این سه به نحو مضاعفی هم تعیین می. هم است

                                                
1. spatial practice
2. representation of space
3. representational spaces
4. perceived
5. conceived
8. lived
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کریستین اشمید
1

نشان » تئوري هانري لفور درباره تولید فضا«در مقاله ) 2008(

، هگل )ردار اجتماعی ماديک(گانه لفور بر گرفته از مارکس  دهد که دیالکتیک سه می

در حالی که دیالکتیک مارکس . است) عمل خالقانه و شاعرانه(و نیچه ) زبان و اندیشه(

) سنتز(دارد که از طریق حالت سوم  تأکید) تز و آنتی تز(و هگل بر دو حالت متضاد 

قرار در حالت برابري ) یا فرایند(گانه لفور هر سه حالت  یابد، در دیالکتیک سه تغییر می

به بیان دیگر، هر کدام . د به مثابه یک تز فهمیده شوندنتوان ها می دارند که هر کدام از آن

دیالکتیک لفوري سه لحظه . ها به طور جدا، کامالً انتزاعی و غیر قابل درك هستند از آن

ها هم  آن. ها را با هم سنتز کند آن که اینسازد بدون  کامل جدا از هم را به هم متصل می

.توانند در تضاد با همدیگر باشند توانند همدیگر را تقویت کنند و هم می یم

. کند عمل فضایی یک جامعه فضاي اجتماعی آن را تولید می«:عمل فضایی-1

پندارد؛ آن را  عمل در یک تعامل دیالکتیکی فضاي اجتماعی را بدیهی و مسلم میاین 

. کند انگار آن را کنترل و تصرف می کند به نحوي که به آهستگی و با اطمینان تولید می

. شود از نقطه نظر تحلیلی، عمل فضایی یک جامعه از طریق کشف فضاي آن آشکار می

داري جدید چیست؟ عمل فضایی در بر دارنده  عمل فضایی تحت لواي سرمایه

و ) روزمرگی(نشینی نزدیکی در درون فضاي برداشت شده، میان واقعیت روزانه  هم

هاي جدا شده از هم براي کار،  هایی که مجموعه مکان ها و شبکه راه(واقعیت شهري 

نشینی  این هم. است) سازد زندگی خصوصی و اوقات فراغت را به هم مرتبط می

ها را  هایی است که آن ترین جدایی میان مکان پارادکسیکال است زیرا دربردارنده افراطی

خاص براي هر عضو جامعه فقط به اجرا و قابلیت این فضاي . سازد به هم مرتبط می

ممکن است توسط  "مدرن"بنابراین عمل فضایی . لحاظ تجربی قابل ارزیابی است

زندگی روزانه یک مستأجر در یک پروژه کالن همچون مورد ما، یعنی ساخت بزرگراه 

عد، این ب. کند عد مادِي تعامل و فعالیت انسانی اشاره میعمل فضایی به ب. تعریف شود

                                                
1. Christian Schmidt
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مناسبات انضمامی . شود هاي مختلف ناشی می بندي و ارتباط عناصر و فعالیت فصلاز م

دهند به ویژه تعامالت  فرد در شبکه تعامالت و ارتباطات که در زندگی روزمره رخ می

تولید و مبادله در این ب عد قرار روزمره در محل کار یا در محل زندگی و همچنین فرایند

هاي خاصی است که متناسب با یک  تولید و بازتولید مکانعمل فضایی درباره . دارند

اي دیالکتیکی و از طریق رفتار روزانه به  فضا به شیوه. باشد بندي اجتماعی می صورت

این بخش از فضا متأثر از عناصر تاریخی، . شود تولید می» فضاي انسانی«عنوان 

اي  ل فضایی به شیوهعم. رسد جغرافیایی و فرهنگی است که همچون میراثی به ما می

  .سازد منسجم ما را از استمرار اجتماعی و باز تولید روابط اجتماعی آگاه می

سازي شده، فضاي دانشمندان،  بارنمایی فضا همان فضاي مفهوم: بازنمایی فضا-2

هاي تکنوکراتیک و مهندسین اجتماعی به عنوان سنخ  ریزان، شهرسازان، زیربخش برنامه

بازنمایی فضا، فضایی است که توسط . با یک تمایل علمی استخاصی از هنرمندان 

دهندگان شهر،  طراحان، مهندسین، معماران، توسعه(ها  مهندسین و تکنوکرات

شهرشناسان و جغرافیدانان شهري و دیگرانی که درگیر کار علمی و بروکراتیک در این 

).1391قلی پور و زارع (شود  ساخته می) زمینه هستند

فضا به مثابه امر مستقیماً زیست شده از طریق ایماژها و : ازنماییفضاي ب-3

و کاربران و نیز فضاي برخی هنرمندان  ساکناننمادهاي مرتبط به آن و از این رو فضاي 

کنند و  و کسانی همچون نویسندگان و فیلسوفان اندکی است که آن را توصیف می

که به شکل –، فضاي مناسبی این فضا. آرزوي چیزي بیش از توصیف آن را ندارند

فضاي . است که تصورات در جهت تغییر و اصالح آن است -منفصلی تجربه شده

هایش را ممکن  ادین از ابژهدهد و استفاده نم بازنمایی فضاي فیزیکی را نیز پوشش می

هر چند با استثناهاي خاص، به –توان گفت فضاهاي بازنمایی  بنابراین می. سازد می

هاي غیرکالمی گرایش دارند  اي از نمادها و نشانه اي کم و بیش همبستهه سمت سیستم

)Lefebvre, 1991: 38-39 .(عدي کامل نمادین است و بر چیزهایی فضاي بازنمایی ب

. غیر مقدس و نظایر آن اشاره دارد/غیر دولتی، مقدس/زنانه، دولتی/نظیر فضاي مردانه
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کند و یادآور عناصر ذهنی  تبعیت نمی عد از هیچ قانون وحدت بخش و منسجمیاین ب

نک (و نمادینی هستند که ریشه در تاریخ و فرهنگ یک قوم و یا اجتماع انسانی دارند 

).1391،به قلی پور و زارع

در این پروژه، یعنی پروژه بزرگراه سعید آباد سعی خواهد شد تا به صورت  

عد عمل فضایی، کالبد در ب. یردگانه لفور مورد توجه قرار بگ عد سهزمان، هر سه ب هم

ترین ابعاد و  عد مهمدر این ب. گیرد طرح که همان بزرگراه است مورد توجه قرار می

ریزي،  خاك برداري، خاك :ها، مسیرها، موضوعاتی مانند مسائل مرتبط به سازها، پل

که به صورت ... ها، منازل مسکونی، واحدهاي تجاري و  هایی همچون پارك مکان

  .شود شوند، پرداخته می یم از این پروژه متأثر میمستق

هاي مختلف از این پروژه در ابعاد  ها و قرائت عد بازنمایی فضایی خوانشدر ب

رسد در موقعیتی  بعد اول آن که به نظر می. مختلف آن خوانش و تحلیل خواهد شد

ري، مهندسان ریزان شه فرادستی قرار دارد و راوي اصلی خواهد بود، مدیران و برنامه

عد دیگر نیز ما در ب. مشاور و نیز مدیران و مهندسان اجرایی پروژه خواهند بود

از (هاي اجتماعی در این پروژه  بندي ها و گروه اجتماعات محلی و مردم محلی و گروه

را مد نظر قرار خواهیم داد و قرائت آنان از احداث این پروژه ) هاي خاموش جمله گروه

  .م کردرا بررسی خواهی

در بخش فضاي بازنمایی به زندگی زیسته مردمان در منطقه خواهیم پرداخت و 

این موضوع محور قرار خواهد گرفت که پس از اجراي این پروژه چه تغییراتی در این 

براي مثال بزرگراه ممکن (ها  در اینجا، انفصال. فضاي زیسته مردم به وجود خواهد آمد

از روابط اجتماعی  يشود که به سبب آن بسیار است باعث دو تکه شدن یک محله

همچنین این پروژه ممکن است برخی روابط (ها  ، اتصال)پیشین را از هم بگسلد

هاي دیگر مورد توجه قرار  ها و تشکیل گروه برخی گروه) اجتماعی را شکل دهد

 این فضا، همچنین فضاي بازاریان، عامالن و فعاالن در این فضا، همچون. گیرند می

 تأکیددر این رهیافت، . نیز خواهد بود... نیروي انتظامی، مجرمین، فروشندگان مواد و 

  .اصلی بر اجتماعات محلی خواهد بود
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  مدل مفهومی تحقیق -1نمودار

  

  روش شناسی پژوهش-5

در این طرح از هر دو روش کمی
1

و کیفی 
2

که ابتدا در بدین ترتیب . استفاده شده است 

مشاهده، مصاحبه عمیق، (هاي مختلف  گیري از تکنیک بخش روش کیفی و با بهره

ابعاد آشکار و پنهان پروژه احداث ) مطالعات تطبیقی، تحلیل نهادي و مطالعات اسنادي

گیري از  بزرگراه سعیدآباد شناسایی شده، سپس با استفاده از روش کمی و با بهره

ایشهایی مانند روش پیم روش
3

، مشخص یادشده، میزان و گستردگی هر یک از ابعاد 

  .دهیم هر بخش را به صورت تفصیلی شرح می در ادامه. گردیده است

در این عرصه از . شناسی اتاف است مطالعات کیفی اساس روش :روش کیفی

  .هاي زیر استفاده شده است تکنیک

                                                
1. Quantitative Method
2. Qualitative Method
3. Survey

فضاي برداشت 

شده

فضاي انگاشته 

شده

فضاي زیسته

  عمل فضایی

فضاي 

بازسازي

 بازنمایی

فضا

فضاي شهري 

  منطقه

ي ها گروهتجربه زیسته مردم، بازار، 

ي خامومش ها گروهمختلف درگیر، 

  ي تحت نفوذها حوزهو 

مهندسان، مدیران شهري، برنامه 

ریزان، نهادها و سازمانهاي درگیر در 

  پروژه و به ویژه شهرداري

، ها رسانهي شکل گرفته، ها تیروا

ي ها دگاهید، ایماژها، نمادها و ها گفتمان

  ه مورد نظرژموجود حول موضوع و پرو
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داران  اي مساجد، مغازهها، هیئت امن شورایاري(مصاحبه عمیق با آگاهان محلی  -1

با سابقه، رانندگان، افراد داراي سکونت بلند مدت در محالت محدوده بزرگراه، 

  ...)صاحبان آژانس امالك بازاریان و 

ها و نهادهاي  هاي کیفی با کارشناسان سازمان شامل مصاحبه: تحلیل نهادي-2

: ر دارند، شاملمختلف که به نحوي با پروژه و یا محالت تحت تأثیر پروژه سر و کا

، سازمان زیباسازي، )معاونت اجتماعی فرهنگی(هاي شهرداري  ها و زیر مجموعه بخش

ها و فضاي سبز، سازمان اتوبوسرانی، سازمان محیط زیست، معاونت حمل  سازمان پارك

آتش نشانی، اداره راهنمایی رانندگی، شرکت برق، شرکت آب، . و نقل و ترافیک

  ...ک تهران وسازمان حمل و نقل ترافی

هایی که در منطقه  هاي اتاف مربوط به دیگر بزرگراه گزارش: مطالعات تطبیقی -3

  .اند و سایر مناطق به بهره برداري رسیده 18

اي به منظور بررسی اسناد و مدارك مربوط به طرح  مطالعات اسنادي و کتابخانه -4

  .تفصیلی توسعه شهر تهران

 عالوه بر روش کیفی ا :یروش کمی به ویژه پیمایش نیز استفاده شده ز روش کم

جامعه آماري در این بخش کلیه . ابزار مورد استفاده نیز پرسشنامه بوده است. است

شیوه نمونه گیري . اند شهروندان مجاور پروژه هستند که تحت تأثیر پروژه قرار داشته

  .احتمالی و بر مبناي تصادفی ساده بوده است

  

  هاي پژوهش یافته-6

  هاي توصیفی یافته–6-1

درصد  34,2درصد افراد مورد مصاحبه زن و  58,8هاي جمعیت نمونه به لحاظ ویژگی

درصد افراد  20توزیع سنی نمونه هم به این صورت بوده است که حدود . اند مرد بوده
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ساله و حدود  55تا  45درصد  22ساله، حدود  35تا  25درصد  33,2ساله،  25تا  15

جمعیت غالب این منطقه را آذري زبانان . اند سال سن داشته 55از  درصد بیش 12

پس از . اند درصد از پاسخگویان نیز آذري زبان بوده 45د که حدود نده تشکیل می

از نظر سطح تحصیالت، . اند ها بیشترین قومیت در میان پاسخگویان بوده ها، فارس آذري

  .دیپلم هستند 34و دیپلمدرصد زیر  32دهند که بیش از  ها نشان می داده

دهند که حتی مشارکت ذهنی افراد، یعنی تمایل آنان به مشارکت  ها نشان می داده

درصد از مردم به میزان بسیار زیادي  13تنها . در امور شهري نیز چندان مناسب نیست

درصد به میزان زیادي ابراز تمایل  20تمایل به مشارکت دارند در حالی که حدود 

 17اند و حدود  درصد به میزان کمی ابراز تمایل داشته 21از سوي دیگر حدود  .اند کرده

  .اند که تمایلی به مشارکت در امور شهري و شهروندي ندارند درصد نیز اظهار کرده

تمایل به ترك منطقه دارند که این میزان ) ٪49(حدود نیمی از مردم منطقه  -

باري از جمله توان اقتصادي، شرایط پاسخگویان دالیلی اج. بسیار قابل توجه است

ترین دلیل براي ماندگاري در این منطقه عنوان  کاري و یا مخالفت خانواده را مهم

  .اند کرده

دهد که  هاي اجتماعی محله و منطقه نتایج توصیفی نشان می در زمینه آسیب-

را در درصد پاسخگویان میزان اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در منطقه  50حدود 

درصد پاسخگویان میزان کالهبرداري در منطقه را در حد باال  60حدود  و حد باال

  .اند ابی کردهیارز

درصد از پاسخگویان  32دهد، تنها  در ارتباط با اطالع رسانی پروژه نتایج نشان می

درصد  70ها اطالع رسانی شده است و حدود  اند که در رابطه با پروژه به آن بیان کرده

  .گونه اطالع رسانی صورت نگرفته است ز می دارندکه هیچابرا
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ترین معضالت این پروژه از نظر شهروندان به ترتیب اولویت، در اولویت  مهم -

ممانعت از رفت . هاي سنگین به ویژه در مرحله احداث بوده است اول تردد زیاد ماشین

نیمه کاره . ده استو آمد بین محالت به علت عملیات اجرایی نیز از موارد دیگر بو

موارد دیگري . ترین نقاط ضعف پروژه ارزیابی شده است ماندن پروژه نیز از مهم

  .نیز ذکر شده است... همچون عدم نصب پل هوایی، وجود سرعت گیر و 

هاي برنده و  اصوالً احداث بزرگراه به علت گستردگی و حجم زیاد آن، گروه

هاي مختلف در  بازنده بودن و برنده بودن گروهالبته . گیرد بازنده زیادي را در بر می

مرحله پیش از احداث بزرگراه بسیار مشروط به رفتار نهادهاي درگیر در احداث 

براي مثال، نوع تملک اراضی به ویژه اراضی و امالکی که داراي سند . بزرگراه است

یور و مانند امالك معارض محالت شادآباد و یا هفده شهر(رسمی و قانونی نیستند 

هاي حاشیه نشین در خلیج فارس جنوبی  ، نوع تملک اراضی گروه)حتی محله فردوس

ها  قرار گرفتن در حاشیه بزرگراه و ها و شمالی، تخریب باغات، فضاهاي سبز و پارك

براي برخی منازل مسکونی که احداث بزرگراه قیمت مسکن آنان را به شدت کاهش 

به این فهرست . دند باعث ایجاد خسارت شونتواندهد، همه از موردي هستند که میمی

 17براي مثال نمونه محله شادآباد با (توان قطع موقتی دسترسی در حین احداث  می

، خاکریزي و خاکبرداري و ایجاد آلودگی هوا و صوتی در طول احداث پروژه )شهریور

بی شک این بزرگراه داراي . به ویژه با وجود طوالنی شدن بسیار زیاد پروژه، را نام برد

  :دنخواهد بود که در جدول زیر نمود دار) ذینفعان(ازندگانی برندگان و ب
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ذینفعان پروژه -1جدول 

به تفکیک افراد، نهادها و بنیادهاي (نفعان طرح  ذي

)اجتماعی

وضعیت به با توجه (پیامدهاي احتمالی 

)موجود و مطلوب

برندگان در سطح 

فردي

19، 9، 18ساکنان مناطق 

لمان شهري، ها، بهبود مب بهبود دسترسی

بهبود و بهبود محیط زیست، کاهش ترافیک 

در وضعیت حمل و نقل عمومی

مسیرهاي منتهی به اسالمشهر مسافران 

و حومه غربی تهران و بالعکس
کاهش ترافیک در مسیر

رانندگان به مقصد و مبدأ بازارهاي 

18منطقه 
تر از سایر مناطق به بازار دسترسی راحت

بازندگان در سطح 

رديف

هاي مجاور بزرگراه و  افراد محله

معارضین پروژه

از دست دادن ملک، کاهش قیمت مسکن،  

افزایش ترافیک در طول اجرا، گرد و خاك 

...و آلودگی در طول اجرا و 

  افت قیمت مسکن  صاحبان امالك محدوده

  گسست روابط فرهنگی و اجتماعی
محله شادآباد، (محالت محدوده بزرگراه  

  )یود، فردوسشهر 17

برندگان در سطح 

نهادي

افزایش رضایت عمومی18شهرداري منطقه 

بهبود وضعیت ترافیک منطقهراهنمایی و رانندگی

18سازمان اتوبوسرانی منطقه 
تر به مردم  ارائه خدمات رفاهی مناسب

منطقه

بازارهاي موجود در منطقه
هاي ارتباطی غرب  بهبود دسترسی به شاهراه

کشور

بازندگان در سطح 

نهادي

شهرداري تهران و شوراي شهر در 

صورت عدم حصول اهداف

نارضایتی شهروندان از عدم انجام وظیفه به 

طور مناسب و کاهش اعتماد به شهرداري

  نیروي انتظامی
ها و  کاهش احتمالی امنیت در زیر تقاطع

  برخی مسیرها

  نگارنده، بر مبناي نتایج پژوهش: منبع
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  فرهنگی احداث بزرگراه-امدها و اثرات اجتماعیپی -6-2

متري  76پیامدها و اثرات اجتماعی و فرهنگی بزرگراه و در ادامه به ارائه سازوکار 

  .شود فردي و گروهی پرداخته می نباد بر ذینفعاآسعید 

ساز و کار تأثیرات -2جدول 

   
ف

دی
ر

  

  تأثیرات
اي  گستره

اثر

اهمیت از نظر 

  کارشناسان
  تأثیراتسازوکار 

  زیاد  اي منطقه  ماندگاري در محل  1

درصـد از مـردم    49هـا   با توجه بـه مصـاحبه  

با توجـه  منطقه خواهان ترك محله هستند و

به دید مثبت مردم بـه اجـراي پـروژه و بـاال     

رفتن کیفیـت فضـاي بزرگـراه ایـن احتمـال      

ــم در    ــأثیرات مه ــی از ت ــه یک ــود داردک وج

والنی البتـه طـ  . ماندگاري مردم محلـه باشـد  

شدن عملیات اجراي این پروژه تـأثیرات بـه   

  گذاشته است ساکنانسازي در این امر بر 

2  
تسهیل در حمل ونقل 

  عمومی
زیاد  ايفرامنطقه

هـاي ایـن پـروژه     تـرین ویژگـی   یکی از مهـم 

استفاده از آن در حمـل و نقـل عمـومی نیـز     

کـه بـا اجـراي ایـن     طوريه تواند باشد ب می

ادي از محورهاي دیگـر  پروژه بار ترافیکی زی

بـه  البته در حال حاضـر  . منطقه برداشته شود

تأخیر در سـاخت تغییـرات زیـادي در     دلیل

  گرفته استصورت ناین مورد 

3  
دسترسی به خدمات 

  شهري
متوسط  ايفرامنطقه

4  
عدم رضایت 

  معارضین طرح
زیاد  اي منطقه

یکی از دالئل اصلی پیشرفت نکردن پروژه به 

با معارضین طـرح کـه شـامل    توافق نرسیدن 

هاي دولتـی آب و فاضـالب شـرکت     سازمان

ــاغ ــالکین ب ــین مخــابرات و م هــاي  هــا و زم

خصوصی است کـه بـا تـأمین اعتبـار مـالی      

با  ،پروژه و همچنین جلب رضایت معارضین

برگزاري جلسـات متعـدد مـدیریت شـهري     

  باشد امکان تحقق آن میسر می



  

  

  

  

101     …هاي شهري فرهنگی پروژه –مطالعه تأثیرات اجتماعی 

5  
ساماندهی رفت وآمد 

  هبا وسائل نقلی
متوسط  ايفرامنطقه

باشـد   ترین اهداف مدیریت شهري مـی  از مهم

 ءکه در راسـتاي توسـعه پایـدار منطقـه جـز     

ها واقدامات مربوط بـه ایـن پـروژه و    برنامه

  .منطقه بوده است

6  

امنیت و سرقت 

خودروهاي پارك 

شده در محدوده 

  پروژه

  اي منطقه

  زیاد

یکـی از  ، با توجـه بـه طـوالنی شـدن پـروژه     

هـاي در ایـن مقیـاس و بـه      پروژه مشکالت

این پروژه  در،وجود آمدن فضاهاي بی دفاع

همچنین ایجاد پاتوق براي فروشندگان  .است

هـاي   مواد مخدر و بزهکاري که طبق بررسی

ــاالي   انجــام شــده در ایــن منطقــه از آمــار ب

در طراحی پـروژه و  باید برخوردار است که 

ــام ــارکتی    گ ــاي مش ــدي راهکاره ــاي بع ه

هاي بلند مدت براي ایـن مـوارد دیـده     برنامه

  .شود

7  
امنیت تردد عابرین 

  ها وپیاده
  اي منطقه

8  
وق براي تپاایجاد

  فروشندگان مواد
  اي منطقه

  متوسط  اي منطقه  ساکنانفشار روانی بر   9

طوالنی شدن پروژه ایجاد مشـکالت بصـري   

هـاي ناشـی از آن نقـش زیـادي در      وآلودگی

محـدوده پـروژه     کنانساسالمت روانی براي 

  .دارد

10  
دسترسی به دیگر 

  ها مراکز خرید محل
  متوسط  اي منطقه

تواند در آینده  هاي این خط می یکی از ویژگی

نقش بسـزایی در تسـهیل بـه مراکـز خریـد       

  .داشته باشد

  زیاد  ايفرامنطقه  رضایت از شهرداري  11

ها مشخص شد که میـزان   با توجه به برداشت

ري در سطح منطقـه پـایین   رضایت از شهردا

باشد و این پروژه نیز بر میـزان نارضـایتی    می

مردم منطقه و خصوصًا اهالی محدوده پروژه 

  .افزوده است

12  
عدم رضایت پیمانکار 

  و ناظر اجراي طرح
  متوسط  اي منطقه

دلیل طوالنی شدن پـروژه و تـأمین نشـدن    به

اعتبارات و حل نشدن مشکل معارضین ایـن  

زیادي براي پیمانکار و ناظر  پروژه مشکالت

  .داشته است
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  ايفرامنطقه  ساکنانهزینه سفر   13

  زیاد

  متوسط

دلیل بستن بعضـی از محورهـاي ارتبـاطی    به

و همچنـین   سـاکنان افزایش هزینه سفر براي 

هـا   باعث بـروز ترافیـک در برخـی از محلـه    

این شلوغی و به میزان زیاد شده و) شادآباد(

باال رفـتن تصـادفات   ازدحام نقش زیادي در 

  ارددر سطح محدوده د

  اي منطقه  ترافیک  14

  اي منطقه  تصادفات  15

16  
افزایش آلودگی 

  صوتی
  متوسط  اي منطقه

هـاي سـنگین و حجـم عملیـات      تردد ماشـین 

عمرانــی نقــش زیــادي در افــزایش آلــودگی 

  .صوتی در محدوده پروژه داشته است

17  
زمان سفر براي 

  ساکنان
  وسطمت  اي منطقه

هـاي انجـام    با توجه به مشاهدات و مصـاحبه 

 يبایسـتی بعضـی ازمسـیرها    سـاکنان شده با 

منتهی به مسیر در دست احداث زمـان سـفر   

  .در محله افزایش یافته است ساکنانبراي 

18  
افزایش آلودگی 

  زیست محیطی
  زیاد  اي منطقه

هـاي   انباشت مصالح و گـودبرداري در محـل  

در نزدیکـی   پروژه باعث افـزایش جونـدگان  

ها و همچنـین طـوالنی شـدن ایـن      این مکان

هاي ناسالم را افـزایش داده   پروژه این کلونی

  .است

19  
تخریب فضاي سبز 

  وباغات
  زیاد  ايفرامنطقه

این بزرگراه نیـز بـه میـزان زیـادي باغـات و      

فضــاي ســبز در محــدوده خــود را تخریــب 

البته در طراحی منظـر بزرگـراه ایـن     ،کند می

  .باشد رد توجه میمسئله مو

  در خصوص اجراي پروژه  متوسط  اي منطقه  تردد کارگران  20

21  
اطالع رسانی در 

  خصوص پروژه
    متوسط  اي منطقه

  

در ارتباط ) اي و بااقدام مدخله اي بدون اقدام مداخله(در ادامه به ارائه دو وضعیت 

  .خواهد شدشود و سپس سناریوهاي سه گانه مطرح  پرداخته می یادشدهبا پروژه 
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  1اي برآورد پیامدها بدون اقدام مداخله-6-3

میزان سطح بی اعتمادي  ،در صورت اجرا نشدن پروژه و طوالنی شدن بیشتر آن-

خصوص مجاورین بزرگراه به به 18منطقه  ساکنانهاي ذینفع و همچنین  در تمام گروه

خواهد بود  یافته و تبعات اصلی آن بر دوش مدیریت شهري افزایشصورت چشمگیر 

هاي به مراتب باالتر در راستاي توسعه شهري و  و این خود باعث صرف هزینه

ها کاهش  مشارکت پذیري شهروندان را دارد امکان مشارکت پذیري در دیگر پروژه

  یابد می

ي فضاهاي بی دفاع گیر شکلهاي اجتماعی در حین اجراي طرح،  افزایش آسیب-

و  ساکنانهم از  ،کاهش امنیت و افزایش میزان سرقتو تجمع افراد بزه کار و معتاد، 

هم از تجهیزات اجراي پروژه، کاهش وجهه و نگرش منفی نسبت به محله، افزایش 

  .اطراف پروژه ساکناننگرانی و نارضایتی به ویژه براي 

از کاهش قیمت امالك مجاور  ساکناننگرانی و نارضایتی  ،کاهش قیمت امالك-

از عدم اقداماتی براي  ساکنانق به محل سکونت، نگرانی با طرح، کاهش حس تعل

اند از سوي شهرداري و  جبران خسارات وارده به امالکی که با کاهش قیمت مواجه شده

  .از پروژه پس از بهره برداري

ادامه روند کند اجرا و عدم پیشرفت پروژه به و عدم رضایت معارضین طرح -

نگرانی و نارضایتی در بین معارضین و سایر علت حل نشدن مشکل معارضین، افزایش 

اطراف طرح، ایاد بی انگیزگی و در نتیجه عدم تعامل بین مجریان و معارضین  ساکنان

  .براي حل مشکالت موجود

                                                
 مسـلمًا  .به بار خواهد آمد یي در پروژه انجام نشود چه نتایجا مداخلهمنظور این بخش این است که اگر اقدام -1

ـ ا .تاثیرات منفی آن که در مقاله ذکر شده است تشدید خواهد شد و البته تـاثیرات مثبـت محـدود خواهـد بـود       نی

  .بخش جنبه پیش بینی دارد
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میزان زیادي بر امنیت به هاي اجتماعی در حین اجراي طرح  افزایش آسیب-

هاي اجتماعی در  فتن میزان تنشاطراف پروژه تأثیر گذاشته و باعث باال ر ساکنانروانی 

  شود سطح محالت ومنطقه می

شلوغی و افزایش سر  ،ها در هنگام فرایند ساخت سد معبر و ایجاد انواع آلودگی-

هاي  هاي منتهی به محل اجرا، افزایش آلودگی و صدا در اطراف پروژه به ویژه کوچه

ي، از بین رفتن آرامش محیطی به ویژه گرد و خاك ناشی از اجرا به ویژه خاك بردار

اطراف، به وجود  ساکنان، سختی عبور و مرور و مشکل پارك خودروها براي ساکنان

آمدن محیطی آلوده و تجمع جانوران موذي، تجمع مصالح و نخاله در نزدیک درب 

از انجام چند باره بخشی از عملیات  ساکنانمنازل به دلیل کمبود فضا، نارضایتی شدید 

  .اجراي پروژه

افزایش ان زیادي بر آلودگی محیط زیست محدوده اثر گذار بوده وزبه می-

هاي کارگاهی  هاي انباشت خاك و زباله هاي ناسالم در کنار کلونی محیطجوندگان و

  .تأثیر گذار خواهد بود

وجود دو طرف بزرگراه در تعامالت اجتماعی به ساکناندو پارگی اجتماعی بین -

هاي هواي ارتباط دهنده براي  ها مناسب و نزدن پل دسترسی نداشتن به دلیلآید  می

  .دسترسی عابرین پیاده

ترین  ترافیک باال در منطقه از مهم به دلیلمیزان مصرف باالي سوخت -

و مسافرانی  ساکنانهمچنین تأثیرات اقتصادي بر است که هاي آلودگی منطقه  شاخصه

شوند  اي تجاري به این منطقه وارد میه دیگر محدودهدالیل وجود بازار آهن وکه به

  .خواهد داشت

و افزایش استفاده از  ساکناننقل عمومی براي کاهش استفاده از وسائل حمل و-

  .رود هاي شخصی در این محدوده باال می ماشین
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  اي برآورد پیامدها با اقدام مداخله-6-4

اعتمادي در تمام  میزان سطح بی ،ریزي و اجراي سریع پروژهدر صورت برنامه-

نسبت به  ،خصوص مجاورین بزرگراهبه 18منطقه  ساکنانهاي ذینفع و همچنین  گروه

ش یافته و این به معنی افزایش مشارکت کاهعملکرد شهرداري و مدیریت شهري 

  .باشد ها می پذیري شهروندان در دیگر پروژه

یرهاي هاي اجتماعی در حین اجراي طرح با مناسب سازي مس کاهش آسیب-

ایجاد  –هاي عابر پیاده در محل پروژه مجاور با محالت همجوار  پل–دسترسی 

و  ي فضاهاي بی دفاعگیر شکلهاي موقت و روشنایی مناسب براي جلوگیري از  فعالیت

در قسمت قبلی ارائه که همانطور (تجمع افراد بزه کار و معتاد در محدوده اجراي طرح 

  ).باشد حین اجرا میشده از مشکالت اصلی پروژه در 

میزان زیادي تثبیت قیمت به ساماندهی و بستر سازي مناسب اجراي پروژه -

در  اي شود، که تأثیر فزاینده امالك و حتی باال بردن امالك مجاور با طرح را شامل می

از عدم اقداماتی  ساکنانافزایش حس تعلق به محل سکونت و جلوگیري از نگرانی 

اند از سوي  ارده به امالکی که با کاهش قیمت مواجه شدهبراي جبران خسارات و

  .شود ها را پس از بهره برداري شامل می شهرداري ودیگر ارگان

ند اجرا و عدم پیشرفت پروژه از توافق اصولی با معارضین طرح ادامه روند ُک-

درصد زیادي را در پی خواهد داشت، که وضعیت موجود به سمت اتمام پروژه 

  .را کاهش خواهد دادو مشکالت ناشی از اجراي این طرح نارضایتی 

شلوغی و افزایش سر  ،ها در هنگام فرایند ساخت سد معبر و ایجاد انواع آلودگی-

هاي  هاي منتهی به محل اجرا، افزایش آلودگی و صدا در اطراف پروژه به ویژه کوچه

از بین رفتن آرامش محیطی به ویژه گرد و خاك ناشی از اجرا به ویژه خاك برداري، 

اطراف، به وجود  ساکنان، سختی عبور و مرور و مشکل پارك خودروها براي ساکنان

آمدن محیطی آلوده و تجمع جانوران موذي، تجمع مصالح و نخاله در نزدیک درب 
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از انجام چند باره بخشی از عملیات  ساکنانمنازل به دلیل کمبود فضا، نارضایتی شدید 

  .اجراي پروژه

میزان زیادي بر آلودگی محیط زیست محدوده اثرگذار بوده وافزایش  به-

هاي کارگاهی  هاي انباشت خاك و زباله هاي ناسالم در کنار کلونی جوندگان ومحیط

  .تأثیر گذار خواهد بود

هاي هواي ارتباط دهنده براي  ها مناسب و نزدن پل دلیل نداشتن دسترسیبه-

  .دسترسی عابرین پیاده

ترین  ترافیک باال در منطقه از مهم به دلیلمصرف باالي سوخت میزان -

و مسافرانی  ساکنانهمچنین تأثیرات اقتصادي بر  است کههاي آلودگی منطقه  شاخصه

شوند  هاي تجاري به این منطقه وارد می دیگر محدودهدالیل وجود بازار آهن وکه به

  .خواهد داشت

و افزایش استفاده از  ساکنانومی براي نقل عمکاهش استفاده از وسائل حمل و-

  .هاي شخصی در این محدوده ماشین

  

  ها تبیین برآوردها، پیامدها و تحلیل آن-6-5

ها و نتایج پژوهش، برآورد پیامدهاي  در این بخش از گزارش با توجه به یافته

ن عناوی باسناریوهاي ارائه شده . پروژه با استفاده از سناریونویسی ارائه شده است

  .بینانه آمده است بینانه، بدبینانه و واقع سناریوي خوش

  سناریو خوش بینانه-الف

را بهتر شدن آینده نسبت به گذشته قلمداد  "بینانه سناریوي خوش"اگر مبناي 

آینده بهتري را  ،نماییم، این سناریو قادر است که با در نظر گرفتن پیامدهاي مثبت پروژه

البته در حال حاضر پروژه پیشرفت چندانی  .سیم کندبراي شهر و شهروندان آن تر

بینانه رفع مشکل معارضین طرح و پیشبرد  خوش ينداشته است و در اینجا سناریو
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پروژه است که در نگاه اول میزان زیادي از مشکالت ترافیکی منطقه را کم کرده و به 

. کند اجرا میدرستی عنوان شبکه ارتباطی برون شهري و درون شهري نقش خود را به

در راستاي دیگر موارد آن بهبود کیفی زیست محیطی با ایجاد فضاهاي سبز مناسب در 

ها مناسب براي افراد  هاي مناسب و متناسب و دسترسی پروژه با طرح يمحدوده اجرا

هاي سفر، کاهش زمان سفر، همچنین کاهش  پیاده و سواره تأثیراتی چون کاهش هزینه

دوده بزرگراه وآسایش روانی تأثیر بسزایی در افزایش تعلق فضاهاي بی دفاع در مح

شود در باال بردن مشارکت عمومی و افزایش اعتماد و رضایت از  محله را باعث می

هاي توسعه اجتماعی در یک جامعه  ترین شاخص مدیریت شهري است و این خود مهم

  .است

  

  سناریو بدبینانه-ب

جهت ایجاد تغییر و یا دستیابی به اهدافی در هرنظام اجتماعی هر اقدامی که در 

مشخص در این نظام باشد، دررابطه متقابل با نظام اجتماعی و بسته به شرایط اجتماعی 

بهبود تمام اقدامات توسعه با هدف تغییر و. تواند تأثیرات متفاوتی را ایجاد کند می

تواند تحت  ه میبلک. شرایط زندگی همواره در راستاي اهداف مثبت تأثیر گذار نیست

در .تأثیر شرایط موجود نظام اجتماعی تأثیرات منفی را نیز به همراه داشته باشد

آینده بدي را مد نظر دارد، پردازد و بدبینانه که به پیامدهاي منفی این طرح می يسناریو

  :توان به موارد زیر اشاره نمود می

ی، ترافیک، زیست اجتماعطوالنی شدن پروژه و اجراي نشدن آن مشکالتی از

فضاهاي بی دفاع و مواردي دیگر که در جداول قبلی محیطی، آلودگی صوتی، ایجاد

را به وجود. خوبی بیانگر وضعیت حاد مسئله است که توجه به آنبهارائه شده است

آورده است در صورت اجراي این پروژه و توجه نکردن به این مسائل مشکالت ذکر 

  .شود توسعه محله باعث میدر د نتایج به مراتب بدي را شده بیشتر شده و این خو
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  بینانه سناریو واقع-ج

عدي داشته باشیم و تنها بر پیامدهاي مثبت ومنفی این اگر بخواهیم نگاهی چند ب

بینانه کنیم که هم جواب منفی و  واقع يتوانیم صحبت از سناریو نکنیم، می تأکیدپروژه 

  .کنار هم در نظرمی گیردهم جواب مثبت این پروژه را در 

براي مدیریت بهتر . اقدامات توسعه همواره با تأثیرات منفی و مثبت همراه هستند

بینانه و کمتر اغراق آمیز هم تأثیرات مثبت وهم  تأثیرات الزم است با نگاهی واقع

طوالنی شدن آن قدر که اجراي این پروژه وهمان. تأثیرات منفی را درنظر داشته باشیم

را به وجودآورده است اما در نگاه کلی چشم انداز روشنی را براي  اي ت عدیدهمشکال

همچنین . باشد به وجود آورده است حل قسمتی از معضالت منطقه که ترافیکی می

هاي مجاور باعث افزایش قیمت شده و همچنین  اجراي این بزرگراه در بیشتر قسمت

از آن بی بهره نبوده است نگاه مثبت  منتهی به این و خصوصًا بازار آهن يها دسترسی

و مدیریت شهري نسبت به بهره برداري در آینده و تأثیرات به مراتب بهتر از  ساکنان

باشد، البته در  وضعیت کنونی نشان از باال رفتن سطح امیدواري محله به تغییرات می

دگی هوا، در خصوص باال رفتن آلودگی صوتی و تأثیرات آلو ساکنانکنار آن نارضایتی 

هاي معارض و مجاور ناشی از و جود بزرگراه و ایجاد  تخریب فضاي سبز محله و باغ

هاي  باشد که بهتر است در برنامه ها به این پروژه می هاي ناامن از دیگر نگاه محیط

  مدیریتی به آن توجه شود
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  ها ارائه پیامدهاي اولویتی برآوردها و تعیین ویژگی آن -6-6

دهی به برآوردها تاولوی -3جدول

ف
دی

ر
  

  اي اثر گستره  نوعزمان  تأثیرات
  احتمال

  وقوع

اهمیت از نظر 

  کارشناسان

ترتیب 

  اهمیت

    12  2  ايفرامنطقهمنفی-مثبت  حین اجرا  تسهیل در حمل ونقل عمومی  1

    10  2,5  ايفرامنطقه  منفی  حین اجرا  ماندگاري در محل  2

    10  5  اي منطقهنفیم  حین اجرا  عدم رضایت معارضین طرح  3

    10  4  اي منطقه  منفی  حین اجرا  ساکنانفشار روانی بر   4

    9  2,5  اي منطقه  منفی  حین اجراایجادپانوق براي فروشندگان مواد  5

    9  4  اي منطقه  منفیحین اجرا  افزایش آلودگی صوتی  6

    9  3,75  ايفرامنطقه  منفیحین اجرا  تخریب فضاي سبز وباغات  7

    8  2  ايفرامنطقهمنفی  حین اجرا  رسی به خدمات شهريدست  8

9  
ساماندهی رفت وآمد با وسائل 

  نقلیه
    8  2  ايفرامنطقهمنفی  حین اجرا

    8  3  اي منطقه  منفی-مثبت  حین اجرا  ها امنیت تردد عابرین وپیاده  10

    8  3,5  ايفرامنطقه  منفی-مثبت  حین اجرا  رضایت از شهرداري  11

    8  4  اي منطقه  منفی-مثبت  ین اجراح  ترافیک  12

    8  3,5  اي منطقه  منفی  حین اجرا  تصادفات  13

    8  4  اي منطقه  منفیحین اجرا  افزایش آلودگی زیست محیطی  14

15  
عدم رضایت پیمانکار و ناظر 

  اجراي طرح
    7  3,5  اي منطقه  منفی  حین اجرا

    7  2,5  اي منطقه  منفیحین اجرا  ساکنانزمان سفر براي   16

    7  3  اي منطقه  منفی  قبل از اجرا  اطالع رسانی در خصوص پروژه  17

18  
امنیت و سرقت خودروهاي 

  پارك شده در محدوده پروژه
    6  3  اي منطقه  منفی-مثبت  حین اجرا

19  
ها مراکز  دسترسی به دیگر محل

  خرید
    6  2  اي منطقه  منفی  حین اجرا

    6  2,5  ايفرامنطقه  منفی-مثبت  حین اجرا  ساکنانهزینه سفر   20

    6  2  اي منطقه  منفیحین اجرا  تردد کارگران  21

  نگارنده، بر مبناي نتایج پژوهش: منبع
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 3در قالب جدول  هادر این قسمت اهمیت هر یک از پیامدهاي پروژه و ویژگی آن

یزان پیامدهاي پروژه به تعدادي از متخصصان گروه اتاف داده شده تا م. بیان شده است

. امتیاز دهند 60تا  0وقوع و نیز اهمیت هر کدام از پیامدها را براساس طیف لیکرت بین 

دهد که اولویت مردم در حال حاضر اجراي پروژه و دسترسی به  ها نشان می نتایج بررسی

خدمات شهري و کاهش زمان سفر، امنیت تردد افراد پیاده و احیا فضاهاي سبزي که در 

به ترتیب سه اثر ماندگاري دهد که نشان می3جدول .باشد می ،رود می این پروژه از بین

از نظر تیم اتاف  ،در محل، عدم رضایت معارضین طرح و تسهیل در حمل ونقل عمومی

و در جنبه دیگر سه  باشد میه سعیدآباد ژپرودر داراي بیشترین تأثیر اجتماعی و فرهنگی 

و تردد  ساکنانمراکز خرید، هزینه سفر  و اه ه یعنی دسترسی به دیگر محلژتأثیر پرو

  .باشد داراي کمترین نمره از نظر تیم اتاف می ،کارگران

  گیرينتیجه

 18هاي در حال احداث منطقه  این مطالعه به روش اتاف که در ارتباط با یکی از بزرگراه

با توجه به  همچنین این پژوهش. متري سعیدآباد به انجام رسید 76شهرداري یعنی بزرگراه 

محسوس، تصور  - مبنی بر مطالعه فضا در سطوح سه گانه فیزیکیرویکرد نظري لوفور

به همین جهت به مشاهده . اجتماعی راهبري شده است - ذهنی و زیست شده - شده

هاي برنامه ریزان سازمانی دخیل در  کالبدي اتوبان و منطقه مجاور، مرور اهداف و برنامه

العه فضاهاي بازنمایی با مصاحبه با کنشگران فردي و نهادي پروژه و به خصوص به مط

فردي و همچنین کنشگران نهادي  ساکنانتا از این طریق تجربه زیسته . طرح پرداخته است

کنشگران دخیل در احداث اتوبان هرکدام چگونه این پروژه  که این. مورد مطالعه قرار گیرد

هایی با کاربران  به همین جهت مصاحبه. ند؟کنند و چه چشم اندازي از آن دار را درك می

نتایج . ها ارائه شد انجام گرفت که نتایج آن در بخش یافته) ها ساکنان و سازمان(اي  منطقه

. پژوهش نشان داد که این پروژه با پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی مثبت و منفی همراه است

ونقل عمومی، د تسهیل در حملتوان به مواردي مانن از مهمترین اثرات این بزرگراه می

، تخریب فضاي ساکنانماندگاري در محل، عدم رضایت معارضین طرح، فشار روانی بر 



  

  

  

  

111     …هاي شهري فرهنگی پروژه –مطالعه تأثیرات اجتماعی 

. وق براي فروشندگان مواد اشاره کردتپاباغات، افزایش آلودگی صوتی و ایجادسبز و

شهري  ریزاننبایستی صرفاً در احداث این بزرگراه به گفتمان مدیران و برنامه که ایننهایت 

هاي مختلف ذینفع در این پروژه را مد نظر قرار داد تا  گفتمان افراد و گروه بایداکتفا کرد و 

اي همه جانبه و دوري از تفکر صرف فن ساالر، رویکرد توسعه پایدار  بتوان با نگاه توسعه

مطالعات اتاف گامی جهت نیل به این هدف . را در همه جوانب و ابعاد آن محقق ساخت

زیر جهت  هايهاي تحقیق و مطالب ذکر شده پیشنهاد حال با توجه به یافته. ستمهم ا

:شود کاستن از پیامدهاي منفی پروژه و افرایش پیامدهاي مثبت آن ارائه می

هاي مربوطه، تقویت خدمات  هاي فرهنگی و تقویت زیرساخت افزایش برنامه- 

ازي بافت فرسوده خصوصاً هاي تشویقی در راستاي نوس افزایش بستهو شهري و محلی 

هاي مدیریتی براي نواحی حاشیه بزرگراه در راستاي افزایش  در محله شادآباد و برنامه

  .حس تعلق به منطقه و محله

ساماندهی مناسب سیستم حمل ونقل عمومی در محالت براي رسیدن به مراکز - 

  .خرید در محله و محالت دیگر

ارضین در یک بازه زمانی کوتاه مدت با ارائه برنامه کاري براي حل مشکل مع - 

اي براي رسیدن به توافق و در نهایت اجرایی کردن توافقات در  هاي هفته ایجاد کار گروه

معارضین طرح براي اجراي هر مشکل باالترین سطح مدیریتی شهري و تسریع در رفع 

  .چه سریعتر پروژه

هاي  مجاور با نصب پل هاي ارتباطی بین محالت ها در محدوده افزایش دسترسی- 

ی یها بدین صورت که قسمتی یا قسمت ،ها هوایی و تعیین مسیرهاي مناسب براي سواره

ی، این امر نیاز به مداخله کارشناسان یاز باند ارتباطی را بدون گود برداري و عملیات اجرا

اکنون  باشد تا امکان تردد وسائل نقلیه را فراهم نمود در حالی که و متخصصان مربوطه می

ایجاد  ساکنانمسیرهاي طوالنی براي  ،احداث بزرگراه در بعضی از مناطق محدوده به دلیل

وجود آمده که تأثیرات ناشی ها به شده به نحوي که چند کیلومتر اختالف مسیر براي آن

  .از آن قابل چشم پوشی نیست
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