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توسعۀ مشارکتی محلۀ فرحزاد تهران به عنوان تفرجگاه و مقصد
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تاريخدريافت1394/7/22:
تاريخپذيرش 1394/12/12:

چکیده
يکيازتفرجگاههایاصليومحالتسیاحتيتهران،

دراينمقاله،بستروموانعتوسعۀمشارکتي 
موسومبهفرحزاد،موردتحلیلقرارميگیرد.طيمقاله،نخستوضعیتفرحزادازمنظر سکونت/
محیطمصنوع،ويژگيهایاجتماعيو گسترشکسبوکارهایخدماترسانجهتبازديدکنندگان

سپس،بستروموانعتوسعهفعالیتهای

توصیف وذینفعاناصليتوسعهمحلهشناساييميشود.
تفرجيوسیاحتيدرفرحزاددردومحورعملیاتي-ساختاریواجتماعي-فرهنگيموردتوجهقرار
گاههای
ميگیرد.بدينمنظور،همبرنامههایتهیهشدهتوسطبخشعموميجهتفرحزادوهمديد 
روشهایبهکارگرفتهشدهجهت
ذینفعانمختلفدرموردبستروموانعمشارکتتحلیلميشود .
مطالعه حاضر مشتمل بر تحلیل طرحها و دادههای موجود ،مشاهده و نیز مصاحبههای
نیمهساختارمندبابازديدکنندگان،ساکنان،دستاندرکارانبرنامهريزیوديگرذینفعان بودهاست.

نتايجتحلیلبرنامههایتهیه شدهجهتفرحزادکهدرلفظوظاهربرماهیتسکونتي -گردشگری
محلهتأکید ميورزند ،حاکيازکمتوجهيبهجنبههایاجتماعي توسعه وبهويژهمشارکتجماعت
محلي است .همچنین ،بر پايۀ مصاحبهها و مشاهدات ،سطح پايین آگاهي ،انسجام و همبستگي
اندک،ناهماهنگيمیاناهداف وتمهیدات نهادهایبخشعمومي ومشکلمالکیتامکان مشارکت
فعالیتهایتفرجيوسیاحتي،کاهشدادهاست .

محليرا،ازجملهدرتوسعۀ
کلید واژگان:تفرجگاه،توسعۀمشارکتي،تهران،جماعتمحلي،گردشگری،فرحزاد .

گروهبرنامهريزیاجتماعيدانشکدهعلوماجتماعيدانشگاهتهران

* دانشیار
 کارشناسيارشدبرنامهريزیگردشگریدانشگاهتهران

palaedini@ut.ac.ir

هایانسانشناسيايران،دوره،5شماره2


ژوهش
252نشريهپ

مقدمه
گسترش شتابان شهرنشیني در ايران تفرجگاههای پیرامون شهرهای کشور را از موقعیت
ایبهعنوانمکانهایگذراناوقاتفراغتومقاصدگردشگریبرخوردارکردهاست.

ويژه
تفرجگاههای حومۀ شهرهای بزرگ ،به ويژه تهران ،طي سالهای گذشته پذيرای خیل

بزرگيازبازديدکنندگانبودهوباتداومافزايشتقاضاروبروشدهاند.ازجملهکوهدرههای
ترينتفرجگاههایپیراموني

شهرتهرانباداشتنمناظرزيباوآبوهواینسبتاًخوببهمهم
پايتختتبديلگشتهوگسترشکالبدیقابلتوجهييافتهاند.
هایشهرتهرانباويژگيهایبرجستۀتفرجگاهيوسیاحتيو

فرحزاديکيازکوهدره
درعینحالبافتاجتماعيوکالبدیمختلطوناهمگوناست.اينمحلهدرمطالعاتجامع
دهکدۀتفريحينمونهموردعنايتقرارگرفتهو جهتآندرسال1389

تهرانبهعنوان 
پژوهشي در قالب طرح منطقۀ نمونۀ گردشگری فرحزاد نیز انجام شده است .همچنین،
فرحزاد دارای طرحهای تفصیلي ،منظر و بهسازی /ساماندهي است .در عین حال ،نظر به
بافت اجتماعي و کالبدی خاص فرحزاد از يکسو و گسترش شتابان کسبوکارهای
خدماترسان در آن طي سالهای گذشته از سوی ديگر ،نوعي برنامهريزی منسجم و

هدفمندبرایساماندهيفعالیتهایتفرجي وسیاحتي جهتاينمحله،باتأکید برابعاد

اجتماعيتوسعهومشارکتذینفعان،ضروریبهنظرميرسد .
هدف مقالۀ حاضر تحلیل بستر و موانع توسعۀ مشارکتي فرحزاد به عنوان يکي از
مقاصدمهمتفرجيوسیاحتيتهرانباعنايتبهگسترشخودانگیختۀکسبوکارهایبخش
خصوصي ،برنامههایصورتبندیشده جهت محله و ديدگاههایذینفعان است.در بخش
بعدی ،رويکرد تحلیلي و روش پژوهش توضیح داده ميشود .پس از آن ،نخست وضعیت
اسکان/محیط مصنوع و فعالیتهای تفرجي و سیاحتي فرحزاد توصیف و ذینفعان اصلي
بستروموانعتوسعۀمشارکتيفعالیتهایتفرجيوسیاحتيدر

شناساييميشود .متعاقباً 
فرحزادطيدومحورعملیاتي-ساختاریواجتماعي-فرهنگيبهواسطۀارزيابيبرنامههای
صورتبندیشده جهت محله ،مشاهدات و مصاحبههای نیمهساختارمند با ذینفعان مورد
تحلیل قرار ميگیرد .بخش پاياني مقاله مشتمل بر نتیجهگیری کلي از يافتهها و ارائۀ
پیشنهاداست .

رویکرد تحلیلی و روش پژوهش
بسیاریازتحلیلگرانگردشگریطيسالهایگذشتهبراهمیتمشارکتجماعتمحليدر

1
ريزیواجرایطرحهایتوسعۀگردشگریتأکید کردهاند(بنگريدبهسیمونز ،

فرآيندبرنامه
2
1
3
2
1994؛ مرفي 1985 ،؛ کوگ 1990 ،؛ وودلي 1993 ،؛ هیوود  .)1988 ،در عین حال،
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توسعهيافته،توأمباموانعوپیچیدگيهای

تحققمشارکتمحلي،بهويژهدرمناطقکمتر 
4
متعددیاست .تسون625-618:1999( 3؛همچنینبنگريدبهتسونوتیموثي )2003،
محدوديتهای مشارکت جامعۀ محلي در فعالیتهای مرتبط با گردشگری در کشورهای

درحالتوسعه را در سه مجموعۀ عملیاتي (تمرکز نظام برنامهريزی ،عدم هماهنگي و نیز

فقداناطالعات)،ساختاری(رويکردهایايستايافقدانمهارتدستاندرکارانبرنامهريزی،
تسلط نخبگان ،فقدان چارچوب قانوني الزم ،سطح نازل تواناييهای نیروی انساني و نیز
هزينۀ باالی مشارکت در مقابل منابع محدود مالي) و فرهنگي (ظرفیت کم فقرا و نیز
بيعالقگيوآگاهيکمجماعتمحلي)طبقهبندیکردهاست.ديگرمحققاننیزبهاشکال

6
5
مختلفبهموانعيادشدهاشارهکردهاند(بنگريدبهبوتزوفنرتزبورگ 2000،؛لي 1988،؛
کول2006،7؛تیموثي1999،8؛2000؛جمالوگتز .)1995،9
باتوجهبهبحث فوقونیزوضعکليفرحزادوامکانات و محدوديتهایمحققان،
بستروموانعتوسعۀمشارکتيفعالیتهایگردشگریرابهشکليخالصهتر

مطالعۀحاضر
طي دو محور عملیاتي -ساختاری (صورتبندی و اجرای برنامههای مشارکتي و نیز
هماهنگي و مشارکتطلبي دستاندرکاران برنامهريزی) و اجتماعي -فرهنگي (ديدگاههای
هایتوسعۀفعالیتهایگردشگری،انسجاماجتماعيوعالقهبه

ذینفعاندر موردفرصت
مشارکت)موردتوجهقرارميدهد.قسمتاصليپژوهشمیدانيوگردآوریاطالعاتمورد
نیازجهتدومحوريادشدهدرچندگامدراواخرسال 1390بهشرحذيلانجاموپساز
آنجهتتهیۀاينمقالهدرپايانسال 1393ازطريقاخذبرخياطالعاتديگرتکمیل
شدهاست .
در آغاز کار ،اطالعات جسته-گريختۀ موجود در مورد وضعیت تفرجي و سیاحتي
فرحزاد گردآوری شد .متعاقباً از طريق مشاهدۀ کسبوکارهای خدماترسان جهت
بازديدکنندگانازفرحزاد طيچندنوبتوضعیتظاهری،نحوۀپذيرش،شکلچیدمانو
نوع مشتريان آنها ثبت گرديد .بر اساس اين مشاهدات و با عنايت به دو محور يادشده،
مجموعهای از موضوعات/سؤالها جهت مصاحبه با مديران رستورانها و مشتريانشان
صورتبندیونهايتاً18مصاحبهبامديرانوکارکنانرستورانومشتريانشانانجامشد.در

ادامه ،تحلیل اولیۀ ذینفعان از منظر توسعۀ مشارکتي فعالیتهای تفرجي و سیاحتي از
طريقشناساييذینفعاناصلي و تعیینقابلیتاثرگذاری واهمیتهرگروهازآنان صورت
1
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گرفت.اطالعاتموردنیازجهتآنطيبحثمتمرکزگروهيباحضور 7نفرازمطلعان،
شامل اعضای کارگروههای اجتماعي -فرهنگي ،ورزشي و فراغتي سرای محلۀ فرحزاد،
جمعآوریشد .

در گامي ديگر ،همۀ برنامههای مرتبط با فرحزاد ،مشتمل بر نخستین طرح جامع
تهران مصوب ( 1349مهندسین مشاور فرمانفرمائیان و موسسۀ ويکتور گروئن،)1347 ،
الگویتوسعۀمنطقۀ(2وزارتمسکنوشهرسازیوشهرداریتهران،)1384،آخرينطرح
جامع تهران (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران ،)1385 ،طرح بهسازی و
تهیهشده جهت
ساماندهي فرحزاد (مهندسین مشاور سراوند ،)1386 ،طرح منظر شهری  
فرحزاد (مهندسین مشاور سراوند ،)1387 ،طرح تفصیلي منطقۀ ( 2مهندسین مشاور
سراوند)1385،وطرحجامعمنطقۀنمونۀگردشگریفرحزاد(مهندسینمشاورمهرازنقش،
)1389ازمنظرگردشگریومشارکتجامعۀمحليموردتحلیلقرارگرفتند.مشخصاً،يک
بارکلیۀمتونباتکیهبراهداف،چشماندازهاوتوجهبهجنبههایتفرجيوسیاحتيفرحزاد
خواندهشدندوسپسازمنظرمفاهیممشارکتمحليموردبازخوانيقرارگرفتند.همچنین،
تهیهشده
گزارش اتنوگرافي (گزارش زمینهها و فرصتهای توانمندسازی محلۀ فرحزاد)  
توسط مهندسین مشاور سراوند ( )1390مطالعه شد و با دو کارشناس برنامۀ طرح
بهسازی/ساماندهي،دوکارشناساجتماعيدفترنوسازیبافتفرسودهويککارشناسطرح
جامعگردشگریمصاحبهبهعملآمد .
سرانجام ،ازذینفعانشناساييشده طيتحلیلاولیه شاملشهرداری،مديريتمحله،
مهاجران ،بومیان ،زنان و کودکان ،مصاحبههای انفرادی و گروهي به عمل آمد .به طور
مشخص،دوبحث گروهي ،يکيبابومیان (ساکنانقديميتر) فرحزادیوديگریباحضور
بومیان و مهاجران ،صورت گرفت .همچنین 6 ،مصاحبۀ انفرادی با معاونتهای مختلف
شهرداری و شهردار ناحیه و نیز  10مصاحبۀ انفرادی با ديگر ذینفعان (مدير محله،
صاحبانفعليوسابقرستورانهاو

شوراياری،امامجماعت ،سازمانغیردولتينهالرويش ،
بزرگمالکانزمیندرفرحزاد)انجامشد .
بقیۀمقالهپیشازقسمتنهاييجمعبندی/پیشنهاددردوبخشاصليتنظیمشده

است .بخش بعدی مشتمل است بر توصیف سکونت/محیط مصنوع ،فعالیتهای
تفرجي/گردشگری و گروههای ذینفع در فرحزاد .در بخش ديگر بستر و موانع اجرای
هایمشارکتيتوسعۀفعالیتهایتفرجي/سیاحتيموردتحلیلقرارميگیرد .


برنامه

رخنمای کالبدی و اجتماعی -اقتصادی فرحزاد
وضع اسکان و محیط مصنوع
طبق منابع پراکندۀ موجود از جمله طرح شناسنامۀ محالت شهرداری منطقه دو تهران
بازميگردد.ظاهراً
(شهرداریمنطقۀدو،)1389،تاريخسکونتدرفرحزادبهپیشازاسالم 
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هستۀاصليساکنانکنوني فرحزادبهلحاظقوميمرتبطبامردمانشمالکوههایالبرز
بوده است .همچنین معروف است که حدود دويست سال قبل تعدادی خانوار خراساني و
کرمانينیزدرفرحزاداسکانيافتند.ازاينروتاپیشازدورانمعاصر ،فرحزادبهسهزير
خراسانيها و کرمانيها تقسیم ميشده است .در دورۀ

فرحزادیها (اهالي اولیه) ،

محلۀ 
پهلوی،مهاجرانديگریازقوچانبهساکنانقبليپیوستندوبهواسطۀافزايشجمعیتشان
قوچانيهادرفرحزادشکلگرفتهاست.پسازانقالبوشروعجنگ،

زيرمحلهایهمبهنام
آذربايجانيها نزديک امامزاده

فرحزاد پذيرای مهاجراني از آذربايجان و طالقان نیز شد .
خلخاليها برایخودبرپاکردهاندوطالقانيها همدارایزير

ابوطالبزير محلهایبهنام
الموتيها شدهاند.گروهمهاجرمهمديگرمشتملبراتباعافغانستاناستکه

محلهایبهنام
طيچهاردهۀگذشتهدرفرحزاداسکانيافتهاندواکنوندرتماميمحلهپخشوازاينرو
فاقدزيرمحلۀويژهایبرایخودهستند.
فرحزاد در محدودهای کوهستاني واقع شده است .بافت قديمي کنار رودخانه و
سازیهای بعدی بر سراشیبي قرار گرفتهاند .عرض کوچههای فرحزاد کم و
ساختمان 

راههای آن پلکاني و ناموزون است .طي چند دهۀ اخیر ساختوسازهای شتابان بر
پیاده 

بينظميفضاييومشکالتشبکههایپیچدرپیچمعابرافزودهاست.اکثرساکنانفرحزاددر

امالکقولنامهای زندگيميکنند وصاحبسندنیستند (مهندسین مشاور سراوند.)1389،
ساختمانهايي با کیفیت بسیار نازل

محلههای الموتي و خلخالي در 
بسیاری از اهالي زير  
سکنيدارندکهاحتماالًانعکاسيازوضعیتغیرقطعيمالکیتاست.افزونبراين،تعدادی
ازمهاجرانفقیرترهمچناندردرۀفرحزادآلونکنشینهستند 1.
سازمانهایدولتيواگذاروازآنهاجهت

پسازانقالب،بخشياززمینهایفرحزادبه

سازمانهای

مجتمعها کهامروزهبهنام

مسکنسازیبرایکارکنانشانبهرهبرداریشد.اين
چینيجاهايي متفاوت و مجزا از ديگر بخشهای مسکوني

معروفاند ،دارای 

متبوعشان 
فرحزادهستند.برخيازآنهادرسطحيباالترازتراز1800مترساختهشدهاندوخطرآفرين
.درکناراينمجتمعها،ساختوسازهاييکهبدونرعايتضوابطوبعضاًبه

محسوبميشوند
شکلخانههایخشتوگلي وآلونکيصورتگرفتهمأمنقشرهایفرودسترافراهمآورده
است .ساختار کالبدی ناموزون و تضادهای آن طبعاً همراه با مجموعهای از مشکالت
اجتماعي و فرهنگي و امنیتي است .فرسودگي کالبدی در بخشهايي از فرحزاد موجب
خروجطبقاتمتوسطوباالوبهتبعآننزولسرمايهگذاریوگسترشفقردرآنهاشده
است .

1

شهرداریاکنون(پايانسال)1393درحالتخريبوپاکسازیدرهازطريقخريدخانههاست.اينقبیل
اقداماتممکناستخاليازجنبه هایقهرینباشدوالبتهمعلومنیستاهاليدرهموفقبهاسکانمجدددر
جاييديگرازمحلهخواهندشدياخیر.گفتهميشودتعدادیازمعتادانکهدردرهفرحزادساکنبودندبعداز
اقدامبدونهیچگونهساماندهيدرمحلهپخششدهاند .

اين
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کارکردگذشتۀاقتصادیفرحزادوالگویمعیشتمردمآن،ازجملهزراعت(بهويژه
است.نقشفعالیتهایکشاورزیبا

باغداری)ودامداری،بهتدريجدستخوشتغییرگشته 
آلودهشدنمنابعآبيوازدسترفتنزمینهابهحداقلرسیدهاست.درمقابل،بهمرور

زمان با تأسیس قهوه/چایخانهها (در اصل جهت خدمترساني به زائران امامزاده داوود)،
فرحزاد تبديل به تفرجگاه افرادی شده است که برای گذران اوقات فراغت به اين منطقۀ
آورند.استقبالروزافزونباعثشدهبومیانفرحزادبسیاریازباغهای

پیرامونيشهررویمي
خود را به باغ-رستوران مبدل کنند ،به گونهای که امروزه خیابان اصلي فرحزاد مملو از
رستورانوقهوه/چایخانهاستکهعاملاصليجاذبهبهمحلنیزمحسوبميشوند .
اجرایطرحبزرگراهيادگارامامباعثتسهیلدسترسيبهفرحزادواستقبالبیشتراز
رستورانهابرایگذاران اوقاتفراغتشدهاست.بهواسطۀتوسعۀمحلهونیزدسترسيبهتر

کارگاههای ديگر

فروشيها وبرخي

تعدادکسبوکارهایشستوشووتعمیرخودرو،سنگ 
فعالیتهادرحاشیۀخیابان

نیزطيسالهایاخیردرفرحزادروبهافزايشنهادهاست.اين

درهمآمیختهاست .
فرحزادیبافعالیتهایتفرجيموجود 


وضع فعالیتهای تفرجی/سیاحتی
وجودزيارتگاهامامزادهداوودومسیرزيبایآنازديربازيکيازجاذبههایسیاحتيوزيارتي
فرحزادنزدمردمتهرانبودهاست.زائراندوامامزادۀديگردرفرحزاد،بهنامهایابوطالبو
صالحتاچندسالاخیراکثراًخوداهاليمحلبودهاند.بااحداثجادۀکن -سولقان،مسیر
امامزادهداوودتاحدزيادیجنبۀزيارتيخودرااز دستداده،وليجاذبۀتفرجيخودرا
همچنانحفظکردهاست .
مهمترين جاذبهها و به تبع آن منابع درآمدی در محلۀ فرحزاد
در حال حاضر  ،
رستورانها و قهوه/چایخانهها هستند .بر اساس اطالعات بهدستآمده از مرکز بهداشت

تعداداينرستورانهاوقهوه/چایخانهها 37بابدرسال1385و84بابدرسال

فرحزاد،
قطعنظر از منافع اقتصادی اين توسعۀ شتابان ،رشد
 1390در محله ثبت شده است  .
رستورانها و قهوه/چایخانهها و غلبۀ مقاصد سودجويانۀ صرف بينظمي

خودانگیختۀ 
کالبدیواحتماالًبرخيمشکالتاجتماعيوفرهنگيمحلهراتشديدکردهاست .ازجمله،
طبق نظر بسیاری از مصاحبهشدگان ،در کنار توسعۀ رستورانها و قهوه/چایخانهها،
فعالیتهای غیرقانوني مانند خريدوفروش مواد مخدر و فحشا نیز شکل گرفته است.

مشاهداتمحققانونیزنتايجمصاحبههاباشوراياری،مديرمحله،خانۀسالمتوسازمان
غیردولتينهالرويشايننظرراتاحدزيادیتأيیدميکند .
معدودیازرستورانهادرفرحزاد،بهسببداشتننمایبیرونيودرونيجلبکنندهو

کارکنانيبالباسهایمتحدالشکلوحداقليازتجربه،رضايتنسبيمشتريانرابهدست

اند.تعدادديگریازرستورانهاو

مکانهاینمونهدرمیانآنانشناختهشده
آوردهوبهعنوان 
قهوه/چایخانه هانمایخاصيندارندوبیشتربهدستصاحبانشانبهصورتسرپناهساخته
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شدهاند.خدمۀاين قبیلرستورانهاو قهوه/چایخانههابیشتربراساسآشناييو قومیت
مشترکطيچند ماه اخیراستخدامشدهاندواغلبفاقدحداقلمهارت ياآراستگيظاهر
هستند .هرچند رستورانها و قهوه/چایخانهها به لحاظ خوراک و نوشیدني و قلیان فرق
تختهاوظاهرکارکنانتفاوت
چندانيباهمندارند،امابرحسبمساحت،چیدمان،جنس 
قیمتهايشان مشاهده ميشود .بر اساس نتايج مصاحبهها ،شماری از مالکان

زيادی میان 
يکسو وافزايشاجارهبهایمستغالتازسویديگرپس
تورانهابه سببفشارکاریاز 
رس 
ازچندسالکارمحلکسبخودرابهديگری(اغلبيکيازکارکنانهمانرستوران)کرايه
داده و از محل خارج شدهاند .در کل به نظر ميرسد گردش فعاالن اقتصادی ،چه
گردانندگانواحدهایکسبوچهکارکنانشان،درمحلهزياداست .
بیشترمشتريانرستورانهاوقهوه/چایخانه-

براساسمشاهداتمیدانيومصاحبهها،
های فرحزاد ساکنان غرب و شمال غرب تهران و بین سنین  20تا  40سال هستند.
همچنین ،بسیاری از آنان مجرد و تعداد زيادی نیز دارای تحصیالت دانشگاهي هستند.
انگیزههای کلي مشتريان رستورانها و قهوه/چایخانهها از حضور در فرحزاد ،بر اساس
مصاحبهباآنان،شاملبهدستآوردنآرامش،صرفقلیانودسترسيآسانبهآبوهوایبه
نسبه بهتر است .صرف نظر از اينها ،امکان حضور طوالنيمدت همراه دوستان ،مقرون به
صرفهبودنواحساس امنیتبیشترنسبتبهديگرفضاهایتفرجي/سیاحتيپیرامونتهران
از عوامل جذب مشتريان به محل هستند .همچنین ،امکان حفظ حريم خصوصي فرد و
تمايل به صرف غذا در خارج از منزل نزد مجردان انگیزههای برجستهای برای حضور در
محلشمردهميشوند.برخيازمشتريانجلساتکاریخودرادرفرحزادبرگزارميکنند
کهبهزعمآنانبانشاطتراست .


تحلیل اولیۀ ذینفعان
نخستینگامدرتحلیلذينفعانتوسعۀفعالیتهایتفرجيوسیاحتيدرفرحزادشناسايي

آنانبود.بدينمنظور،باهمکاریمسئوالن سرایمحلهازتعدادیمطلعمحلي،ازجمله
جهتشرکتدرجلسهایدعوتبهعملآمد.طبق

اعضاءکارگروههای فرهنگي– فراغتي ،
گروهها و نهادها در توسعۀ فرحزاد ذینفع هستند که
نتايج اين جلسه ،طیف وسیعي از  
ميتوانآنهارابهاجمالدر سهگروهاصلينهادهایرسمي،نهادهایغیررسميوساکنان

طبقهبندی کرد.حاضراندرجلسهمعتقدبودندشهرداریبهعنوانمتولياصليبرنامههای
تصمیمگیرنده و

توسعۀ محله تأثیرگذارترين ذینفع و نظر به منابعي که در اختیار دارد 
سازمانهایمردمنهادوخیريه،

بازيگر اصليدربهبودياثبیتشرايطاست.بهگفتۀآنان،
وهدرفعالیتهایتوسعۀگردشگری

شوراياری،مديريتمحليوامامجماعتنیزبهطوربالق
گروههایقومي به ويژهدو
نقشي بسزاياتأثیرگذاردارند.ساکنانفرحزادتاحدزيادیبه 
دستۀمهاجرانوبومیانقابلتقسیمهستند.تعدادیازبومیانفرحزاددرزمرۀسرمايهداران
و صاحبان امالک با تأثیرگذاری زياد قرار دارند .شرکتکنندگان در جلسه همچنین
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مهاجران،زنانوکودکانراگروههایبالقوهآسیبپذيروازذینفعاناصليبرشمردند.نتايج
دستآمدهازتحلیلاولیۀذینفعانبهعنوانراهنمایمصاحبههاجهتبخشبعدیمقاله
به 

مشتمل بر تحلیل بستر و موانع اجرای برنامههای مشارکتي توسعۀ فعالیتهای تفرجي/
سیاحتيطيدومحور عملیاتي -ساختاریواجتماعي -فرهنگيمورداستفادهقرارگرفته
است .


بستر و موانع توسعۀ فعالیتهای تفرجی/سیاحتی
بستر و موانع عملیاتی -ساختاری
در طرحهای شهری ،چه طرحهای باالدست و چه طرحهای خاص فرحزاد تا حدی به
جنبههای تفرجي و سیاحتي اين محله توجه شده است .در نخستین طرح جامع تهران

مصوب ( 1349مهندسین مشاور فرمانفرمائیان و موسسۀ ويکتور گروئن ،)1347 ،با
پیش بینياينکهمتعاقباًتعدادزيادیازروستاهایپیراموندرشهرمستحیلخواهندشد،

جهتفرحزاد،بهعنواننمونهایازروستاهایتفريحي،تمهیداتيدرنظرگرفتهشدهاست.
اينتمهیداتشاملايجاددسترسيازقسمتخردهفروشيبهکناررودخانه،ايجادخطوط
عابرپیادهبهبقاعمقدس،تأمین فضایپارکینگ،مجازنمودنمالکانبهعمراناراضيخود
با حفظ خصوصیات و کیفیت تفريحي منطقه (احداث ساختمانهای مسکوني و هتل و
اينکهارتفاعساختمانهاازسهطبقهتجاوزنکند) وحفظو

رستورانتفريحيمشروطبر 
نگهداری قسمت قديمي روستا و اراضي مشجر پیشنهاد شده است .با توجه به ماهیت
غیربرنامهای طرحهای شهری کشور طي چند دهۀ اخیر (فقدان تعهد اجرا ،مغفول ماندن
مسئلۀتأمینمنابعماليودرنظرنگرفتنراهبردومسیرخاصيبراینیلبهمقصود)تنها
مجوزتوسعۀاراضي(البتهبدونبرنامهایخاص)وبهسازیبرخيازمعابرممکنبودهدر
چنینطرحيجدیگرفتهشود .
درالگویتوسعۀمنطقۀ( 2وزارتمسکنوشهرسازیوشهرداریتهران)1384 ،و
طرح جامع تهران مصوب ( 1385و زارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران،)1385 ،
گردشگریدرنظرگرفتهوبرایآنطرحهایموضوعي

فرحزادبهعنوانمنطقهایسکونتي-
وموضعيپیشنهادشده است .الگویتوسعۀمنطقۀ 2حاویپیشنهادهاييجهتبهسازیو
نوسازی فرحزاد ،ساماندهي و گسترش فضاهای تفريحي و حفاظت ،احیاء و عمران درۀ
فرحزاد ،پیوند کاربریهای تفريحي سبز (درکه ،پرديسان ،فرحزاد و کوهستان) و احیاء و
بهسازی بافتهای ناکارآمد (اسالمآباد ،جاويدآباد و فرحزاد) است .در طرح جامع تهران
مصوب   ،1385فقط بهساماندهيمحورومراکزشهریفرحزاد اشارهشدهاست.درکل،
طرحهایيادشدهبرحلمشکالتموجودوآيندۀتهرانازجملهمواجههباافزايش
تکیۀ 
جمعیتوتوسعۀشهریمتوازنباتوجهبهتحوالتاجتماعيوبستراقتصادیواستفادهاز
استعدادهای بالقوۀ شهر است .توجه به عنصر آب و دره از نقاط قوت اين طرحها و عدم
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عنايتبهمشارکتوهمگاميمردمدرتصمیماتتوسعهوتأمینماليپايدارازنقاطضعف
آنهاست .
در طرحتفصیلي منطقۀ ( 2مهندسین مشاور سراوند )1385 ،که در پیوند با طرح
جامع تهیه گرديده ،جهت فرحزاد ساختار باغسار درونشهری با کاربریهای تفرجي و
باغهایجنوبيآنالويتهفتممنطقهعنوانشدهاست.همچنین،اين
گردشگریپیشنهادو 
بافتهایفرسوده معرفينموده،اماتمهیدیجهتآنها ارائهنکرده
طرحفرحزاد را دارای  
است .
طرح بهسازی و ساماندهي فرحزاد (مهندسین مشاور سراوند )1386 ،و به تبع آن
طرحمنظرشهری فرحزاد (مهندسینمشاورسراوند )1387،الگویتوسعۀمنطقۀ 2رابه
عنوانسندباالدستيموردتوجهقراردادهاند.اصولهادیطرحبهسازیوساماندهيفرحزاد
عبارتاندازارتقاءکیفیتمحیطشهریوسکونتي،توانمندسازیاجتماعيساکنانوتوسعه

اقتصادشهریفرحزادوبرنامهريزیبرایمشارکتمردمدرمنافعحاصلازتوسعۀفضاييو
اصولازتفاوتهایطرحبهسازیوساماندهي

نیزارتقاءبهرهوریزمینوفضایشهری.اين
باطرحهایقبلي،درراستایتوسعۀپايداروهمخوانباتوسعۀگردشگری،است؛اما

فرحزاد
اصلتوانمندسازیساکناندر طرحبهسازیوساماندهي فرحزادونیزطرحمنظر شهری
فاقد برنامه يا تمهیدی جهت استفادۀ بهینه از تواناييها و مهارتهای فردی و گروهي و
ايجادفرصتهایآموزشيبهمنظورارتقاءمسئولیت،تعهدوانگیزشجماعتمحلياست .

صرف نظر از موضوع اخیر ،هرچند در اصول هادی طرح بهسازی و ساماندهي به
مشارکت نیز اشاره شده است ،اما برنامهريزی مشارکتي بدون شناخت دقیق ارزشها و
ديدگاه هایجماعتمحليعمالًمیسرنیست.ازاينرو،طرحبیشتربهبیانمفهوممشارکت

مردممحليياحداقلمشارکتيازپیشتعیینشدهپرداختهاست.درمصاحبهباکارشناسان
ريزیشهرینیزآناناغلببرارزشهاو باورهاييتکیهکردهاندکه بهاحتمالزياد

برنامه
متناسب با وضعیت قشرهای متوسط جامعه است .همچنین ،به قول يکي از کارشناسان
شهرسازی«،درابتدایکارالزماستمداخلۀبولدوزریوقدرتمندانهصورتگیردوتوجهي
بهمسائليمثلمشارکتمردمينشود».البتهدرطرحمنظرشهریفرحزادرويکردبازسازی
بهبهسازی ونوسازیطرحباالدستشافزودهشدهاستوظاهراًقرارنیستبولدوزرحرف
اولرابزند .
دوموضوعمهمديگردرطرحبهسازیونوسازیسرمايهگذاریجهتساختمسکنو
باغآپارتمان
گذاریدرزمینۀفرصتهایگردشگریهستند .درموردمسکن،ساخت 

سرمايه
وباغبرجپیشنهادشدهاست.نیلبدينمقصودبهاحتمالزيادهمراهباافزايشقیمتزمین
ونهايتاًخروجساکنان قبليازمحلوازاينروناقض هدفاحیایارزشهایگذشتهو
حفظ هويت جمعي خواهد بود .طي طرح ،بحث سرمايهگذاری در زمینۀ گردشگری نیز
بیشتر ناظر بر بهبود وضع کنوني رستورانهاست تا ارتقای زيرساختها جهت توسعۀ
گردشگری.درواقعبهواسطۀکمعنايتيبهمشارکتدرنوسازیوبهسازیوبيتوجهيبه
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مشارکت در امر توسعۀ گردشگری ،انتظار نميرود دو طرح بهسازی و نوسازی و منظر
تأثیری مثبت بر گردشگری در محلۀ فرحزاد بگذارند .البته در مصاحبه با کارشناسان به
مسائلديگرینیز،ازجملهالزماالجرانبودنطرحوظرفیتواختیاراتناکافيشهرداری،به
عنوان موانع تحقق طرح اشاره شده است .از آن مهمتر ،به دلیل فقدان سند مالکیت نزد
تعدادکثیریازساکنان،امکانتحققطرحتفصیليوطرحبهسازیوساماندهي کمبودهو
در عمل هم با مشکالت متعددی روبهرو شده است .توضیح آنکه در پي راهاندازی دفتر
تسهیلگریِ نوسازی در فرحزاد در سال  1389توسط مهندسین مشاور سراوند ،به دلیل
ترينراههاینوسازیمحلهاعالمگشتهوجهت

ريزدانگياکثرپالکها،تجمیعيکيازاصلي

تحققآناقداماتيمانندبرگزاریجلساتهمانديشيباساکنان،مسئوالن،رستوراندارهاو
اعضایبلوک هایحساسوتشويقآنهابهتجمیعگروهي(درکنارپیگیریاقداماتالزمدر

مورد پیاده روسازی محور شهید فرحزادی ،برگزاری مسابقات گوناگون در مورد محله و
تشکیلکانونجوانانوشرکتتعاونيصنايعدستيبانوانمبتکر)پیشنهادشدهاست؛ اما

دفتريادشدهسرانجامدرخردادماه 1390انحالليافتهاست.بهگفتۀکارشناساجتماعي
دفتر تسهیلگری سراواند و نیز ديگر مطلعان محلي ،ابهامات حقوقي زمینهای فرحزاد و
فقدان شفافیت الزم موجب بروز شکاف بزرگي میان اولويتهای اهل محل و برنامههای
پیشنهادیبودهاست.درنتیجهساکناندرکدقیقيازاقداماتصورتگرفتهتوسطدفتر
نوسازینداشتهوبهآنبياعتمادبودهاند 1.
جهت فرحزاد فعالیت پژوهشي ديگری هم تحت عنوان طرح جامع منطقۀ نمونۀ
گردشگری فرحزاد (مهندسین مشاور مهرازنقش )1389 ،انجام شده است .هدف از آن
برنامه ريزی ،ساماندهي و طراحي منطقۀ نمونۀ گردشگری در مقیاس استاني و ملي با
نقشهای تفريحي ،گردشگری و زيارتي و بازدهي اقتصادی مناسب برای جامعه و

سرمايهگذارانبودهاست .طرحپیشنهادیبرایمحدودۀشماليفرحزادوصرفاًجهت34

درصدازمساحتمحلهتهیهگرديده است.بنا بر اظهاراتيکيازکارشناسانطرح«،هدف
همجواری بافتاصلي محله– باتوجهبه مسائل
طراحيوايجاديکسايتگردشگریتا 
فرصتهایشغليبرایساکنانايجادخواهد

کالبدیواجتماعي آن– استوباتحققآن
تالشها ،اين طرح در مراحل جنیني باقيمانده ،زيرا تا کنون توافقي میان
بهرغم  
شد»  .
مراجعباالدست(سازمانمیراثفرهنگي)ومشاورحاصل نگرديدهاست.پیشبینيتأمین
ماليواحتماالًمعرفيسرمايهگذار(ازبزرگمالکانبومي)نقطۀقوتطرحاست؛ اماتأکید
1

البته،دفترتسهیلگریبارديگردرآذرماهسال 1392بهمديريتمهندسینمشاورفرنهادشروعبهکارکرده
است.بهگفتۀکارشناساجتماعيدفترتسهیلگریجديد،مهمترينمانعنوسازیمربوطبهاسنادمالکیتسند

و عدم شفافیت برنامه های بعدی است .به عقیدۀ وی ،دفتر پیشین و شهرداری با يکديگر تعامل چنداني
اند؛ازآنجاکهدفترجديدوشهرداریهمکاریمناسبيباهمدارند،امکانتحققطرحهایپیشنهادی


نداشته
بیشتر شده است .در عین حال ،به نظر نميرسد در فعالیتهای دفتر به فرصتهای موجود جهت توسعۀ
مشارکتيفعالیتهایگردشگریتوجهيشدهباشد .
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طرحصرفاًبرتوسعۀکالبدیمحدودهاستوطي آندرزمینۀچگونگيمشارکتوجايگاه
اهاليونهادهایمحليسخنيبهمیاننیامدهاست.همچنینجايگاهاسنادباالدستي،مانند
طرحتفصیليمنطقۀ(2مهندسینمشاورسراوند،)1385،درتمهیداتيادشدهمبهماست.
بهطورمثال،طرحتفصیلي شاملپیشنهادباغشهردرمحدودۀجنوبيفرحزاداست،امادر
ایبهآننشدهاست.هرچنداجرایطرحهاييازايندستباالخره

طرحگردشگری اشاره
پايۀنوعيتوسعهياحداقلمديريتآنرافراهمميآورد،امادستیابيبهتوسعۀپايداررابه
دلیلعدمتوجهبهنقشجماعتمحليمیسرنخواهدکرد .
همرفته در صورت اجرای طرحهای فوق به احتمال زياد تنها گروه کوچکي از
روی 

نفعانتوسعۀفعالیتهایتفرجي/گردشگریازانگیزههاوآثارمثبتتمهیداتبهرهمند

ذی
خواهندشد.درواقعتاکنونراهبردمشخصوشفافيکهدربرگیرندۀتمهیداتشهرداریاز
هایبخشخصوصيوجماعتهایمحليازسویديگرباشدبرایتوسعۀ


يکسووفعالیت
هایتفرجيوسیاحتيفرحزادتهیهنشدهاست.صرفنظرازمتونطرحها،براساس

فع 
الیت
نتايجمصاحبهها،هماهنگيدربیندستگاههایبخشعموميونیزمیانبخشعموميو
جماعتها نیز در سطح مطلوبي قرار ندارد .کارشناسان شهرداری معتقدند حضور ديگر

سازمانهاوافرادنهتنهاازمیزانمسئولیتآنهانميکاهد ،بلکهباعثايجادناهماهنگينیز

ميشود .آنان همچنین بر اين باورند که در شرايط فعلي عالئق گروههای قومي اغلب در
دهدفعالیتهایمسئوالن


درعینحال،شواهدنشانمي
انجاماموراختاللايجادميکند.
بخشهایگوناگونشهرداریوديگردستگاههاالزاماًهماهنگوخاليازهمپوشانيوبعضاً

تضادنیست.ازجملهدرستمعلومنیستشوراياریبايدچهنقشيدرمحلهايفاکندواز
اينرو بهنظرمي رسدايننهاد نتوانستهمیان مردم محلهبرای خودجايگاه درخوریبه
دستآورد.بهگفتۀساکنانمصاحبهشده،اعضایشوراياریچندانمدافعحقوقاهلمحل
نیستند.همچنین،بهگفتۀمقاماتمسئولدرشهرداری،بهدلیلضوابطدستوپاگیر و
آنانبامحدوديتهاماليوقانونيزيادی

چارچوبهای قانونيبرایدريافت عوارض ،

فقدان
درحوزۀاختیاراتشانمواجههستند .البته،درمقابل ،بسیاریازساکنان مصاحبهشده نیز
معتقدند با آنکه اجازۀ ساختوساز به صورت قانوني به دشواری حاصل ميشود ،اما از
ساختوسازهایغیرقانونيهمچندانجلوگیریبهعملنميآيد .

بستر و موانع اجتماعی-فرهنگی
گروههایقوميمختلفيدرفرحزاد
همانطورکهتوضیحدادهشد،طيچنددهۀ گذشته  ،

ساکن شدهاند .بر اساس نتايج مصاحبههای انجامشده در محله ،اين گروهها اغلب دچار
مشکالت مشترکي هستند ،اما ناهمگوني اجتماعي از يک سو و تمهیدات ناکافي بخش
عموميوبرنامه ريزانازسویديگرامکانارتقایهمبستگيوانسجامدرمحلهراکاهش
دادهاست.بهنظرميرسدسطحپايینهمبستگيتاحدیمتأثرازکاهشانگیزهبهسکونت

درفرحزادطيسال هایگذشتهاست.مشکالتکالبدیوفرسودگيبافتدرفرحزادموجب
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خروجبسیاریازبومیانقديميترازمحلهوجايگزينيآنانبامهاجرانجديدشدهاست.
تعدادزيادیازمهاجرانجديدازقشرهایفرودستهستندوبهاعتقاد(درستيانادرست)
بسیاریازمصاحبهشدگانمشکالتيدارندکهبرامنیتمحلهتأثیرميگذارد .
القولاندکهانسجاموهمکاریدرسطحمحلهبيشک
شدگانمتفق 

هرچندمصاحبه
موجببهبودوضعفرحزادخواهدشد،امااکثراًاعتقاددارندکههمبستگيهادرمحلهبیشتر
درون گروهي و حائز اشکال سنتي است .مشخصاً ،به گفتۀ ساکنان مصاحبهشده ،در میان
گروه هایقومي،روابطينسبتاًصمیميبرقراراست،اعتمادبهبرخيمعتمداندرسطوحي

کوششهريکازگروههایقومي

باالقرارداردوبرخيتالشهایجمعيقابلمشاهدهاست.

هایگروههاقومينمونههايياز

برایخواندن محلههابه اسمخوديا احداثمساجدیبانام
اينهمبستگيهایدرونگروهيهستند 1.

رنگبودنفعالیتهاینهادهایمحليفراگیروانحاللبعضيازآنها

درعینحال،کم
در سالهای اخیر حاکي از شکل نگرفتن همبستگيهای میانگروهي است .همچنین،
هريکازگروههایقومي

پايبندیبهبرخيجنبههای فرهنگ سنتي درونگروهي واحترام 
انخودتاحدیامکانهمکاریهایمیانگروهيراکاهشدادهو

بهريشسفیدانومعتمد
به گفتۀ بعضي از ساکنان مصاحبهشده موجب تحمیل عالئق خاص به اعضای برخي
جماعتهابهجایمنافعگروهيومحلهایشدهاست.همچنین،بهگفتۀمصاحبهشدگان،

در بسیاری موارد بین گروههای مختلف و نیز میان آنها و دستگاههای بخش عمومي
بياعتمادی و سلب مسئولیت از خود مشاهده ميشود .به نظر ميرسد عدم اعتماد به

دستگاههایبخشعموميتاحدزيادیبهبهرهبردنتنهاگروهقلیليازساکنانازتمهیدات

هابازميگردد.البته


هاوسیاست
آنهاونیزمعطلماندنيا کم اثربودنبسیاریازبرنامه
مالکانرستورانهابراينباورند که هرفردیميتوانداز رشداقتصادی کهدرمحلهاتفاق

افتاده است بهرهمند شود؛ اما مشکالت بسیاری از ساکنان جهت تأمین نیازهای اساسي
استفادهازمنافعوفرصتهایمحليشدهاست.درهرصورت

منجربهمحدودشدنآناندر
بسیاری از ساکنان ،چه قديمي و چه جديد ،معتقدند داشتن رستوران و زمین و منافع
اقتصادیحاصلازآنبرایگروهمعدودیباعثشدهاستآنهاتمايليبهکسبآگاهياز
فرصتهایديگردرفرحزادنداشتهباشند .

برپايۀمصاحبههاومشاهدات،يکيازنکاتقابلتوجهدرفرحزادوجودنوعي نظام
ارزشيمبتنيبر مالکیتزمیناستکهالبتهآنرابايدبازتابيازاقتصادسیاسيشهریدر
.زمینبهعنوانمهمترينسرمايۀ اقتصادی درمحله

کشوروبهويژهدرپايتختتلقيکرد
کانون رقابتمیانافرادوگروههایمختلفساکنوصاحب،چهقديميوچهجديد،قرار
اندياکارکرداصليشان

دارد.برخيازروابطقدرتنیزياپیرامونمسئلۀزمینشکلگرفته
1

نتايجمطالعاتدفترتسهیلگریسراوندنیزحاکيازآناستکهساکناندربرگزاریمراسمومناسکوحل
مناقشاتهمسايگيبیشترينهمکاریودرزمینههایکاریکمترينهمکاریرابايکديگرداشتهاند
(مهندسینمشاورسراوند.)1390،
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مرتبط با دستیابي به زمین است .ظاهراً تکاپو در زمینۀ دستیابي به زمین و به تبع آن
ارتقای منزلت اجتماعي به واسطۀ بهرهمندی از ثروت شکافهای اجتماعي ،از جمله
مرزبندیمیانبومیانومهاجرانوثروتمندانوفرودستانراگستردهترکردهاست .
بهگفتۀکارشناسانشهرداریوسازماننوسازی،فقدانسندواجرايينشدنطرحهابـا
زندگيساکنانگرهخوردهاستوانجامهراقداميرامنوطبهرفعاينموضوعميکنـدکـه
خودبهدلیلمعارضانمتعددومنافعاقتصادیموجـوددربخـشتجـاریوعـدمهمکـاری
صاحبانبهتالشهایبسیاربیشترنیازمنداست.برپايۀمصـاحبهبـاشـهرداروکارشناسـان
اجتماعيناحیه،بخشعمومينیزبهدلیلمشکالتموجودمانندفقدانسـند،آسـیبهـای
اجتماعي،گستردگيبافتفرسودهووجـودرسـتورانهـایغیرمجـاز،فرصـتيبـرایجلـب
مشارکتساکناننميبیند.بهعقیدۀاکثرساکنان،کارشناسـانشـهرداری،مالکـانزمـینو
رستوراندارهایمصاحبهشده،اهاليفرحزادالزاماًتوسعۀفعالیتهایگردشگریرا،بهويـژه
بهدلیلشرايطموجودوفقدانآگاهيکافينسبتبـهفرصـتهـا،موجـببهبـودوضـعیت
فرحزادنميدانند.آگاهيدرموردداراييهاخودبیشتربراساسکسبمنافعازآنهـاحاصـل
ميشود.هرچنداکثرمصاحبهشدگانازفرحزادبهعنوانمنطقهایيیالقينامميبرند،امابه
نظرميرسدنزدذینفعانداراييهاوفرصتهایتوسعۀگردشگریفرحزادبهخیاباناصـلي
هاتقلیليافتهاست.افزونبراين،نظربهگسترشروزافزونونامنظمرستورانهااز

رستوران
يکسووحصولمنافعآنتوسطگروهيمحدودازسویديگر،بسیاریازساکنانبـرايـن
باورهستندکهمنافعگردشگریبرایساکنانمحلهفقطدرايجادمشاغلدونپايـهخالصـه
ميشودوچشمخودرابهرویديگرداراييهاوفرصـتهـایموجـودبسـتهانـد.مـثالًطـي
مصاحبههااکثراًازتواناييهایگروههایقوميمتنوعمحلهدرتولیدصنايعدسـتيگونـاگون
اظهاربياطالعيشدهاست.برپايۀمصاحبهبازنانفرحزادونیـزبرخـيديگـرازسـاکنانو
امامجماعتمحله،مالحظاتپدرساالرانهنیزدرايجادديدگاههـایمنفـينسـبتبـهرشـد
رستوران هادرخیاباناصليمحلهوترددبیگانگاندرآنمؤثربـودهاسـت.بـهگفتـۀآنـان،
الیتهـایمـرتبطبـاگردشـگری
بسیاریازخانوادههازنانودخترانخودراازحضوردرفع 
منعميکنند.درعینحال،توجهصرفبـهمنـافعآنـيوقابـلریيـتاقتصـادیمنجـربـه
بيعالقگينسبتبهمشارکتدربهرهگیریبیشترازداراييهاوفرصـتهـایفرحـزادشـده

است.ازاينرو،هرچندتمايلذهنيبهمشارکتتااندازهایدرجماعتهایمحليمشاهده
ميشود،امافقدانبسترمناسببرایمشارکت،نگاهمنفـيسـاکنانبـهمـديريتشـهریو
ديگرنهادهایبخشعموميونیـزتمرکـزنسـبيقـدرتدردسـتگروهـيخـاصتحقـق
مشارکترابامانعروبروساختهاست .

نتیجهگیری و پیشنهاد
در اين مقاله وضعیت تفرجي -سیاحتي فرحزاد ،برنامههای تهیهشده برای محله/منطقه و
ديدگاههای ذینفعان از منظر مشارکت مورد تحلیل قرار گرفته است .بر اساس يافتهها،
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فرحزاد دارای ساختار کالبدی ناهمگون ،بافت فرسوده در برخي بخشها و مشکل فقدان
سند مالکیت نزد بسیاری از ساکنان است .همچنین ،مشکالت کالبدی محله بر وضعیت
کارهایمرتبطبافعالیتهای

اجتماعي-اقتصادیمحلهتأثیرگذاشتهاند.رشدشتابانکسبو
تفرجيوسیاحتيدربخشخاصيازمحلههمبهلحاظجغرافیاييوهمازمنظراجتماعي-
اقتصادیمتمرکزشدهاست.وضعاعتمادمتقابلوهمبستگيمیانگروههایقوميساکنو

نیزنسبتبهنهادهایمديريتي ومدنيدرسطوحينازلقراردارد.افزونبراين،درمیان
جماعتهایساکنحستعلقبهمحلهنسبتاًپايینو تاحدزيادیمتأثرازمسائلکالبدی،

از جمله فرسودگي و فقدان سند مالکیت نزد بسیاری از اهالي از يک سو و آسیبهای
اجتماعياحساسشدهازسویديگر،است.برنامههاييکهجهتفرحزادتدوينگرديدهبر
ويژگيسکونتي -گردشگریفرحزادتأکید کردهاند،اما درآنها بهالزاممشارکتساکنانو
ديگر ذینفعان و شرايط اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي آنان کمتر توجه شده است.
کوششهايي که توسط بخش عمومي صورت گرفته فاقد ارزش نیست اما رويکرد باال به

نیزعدمهماهنگيمیاندستگاههایمختلفدستآوردهاینسبتاًکمي

پايیندربرنامهها و 
برایمحلهداشتهاست .
بر اين اساس ،نخستین گام در صورتبندی و اجرای برنامههای توسعۀ فعالیتهای
تفرجيوسیاحتيتوجهبهساختاراجتماعمحليوتالشدرتسهیلمشارکتذینفعانطي
فرآيندهای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت است .بيشک مشارکت جماعتهای محلي
بدونکسبمنافعازآنمیسرنخواهدبود.درحالحاضر،بهنظربسیاریازاهاليمحله،
تنها صاحبان رستورانها و مالکان از منافع توسعۀ فعالیتهای تفرجي و سیاحتي فرحزاد
بهرهمندميشوند.همچنین،قدرتاقتصادیرستوراندارانومالکانممکناستباعثغلبۀ
نظر آنان نزد نهادهای بخش عمومي و افزايش بياعتمادی در محله شود .از اين رو،
برنامههای توسعه در فرحزاد بايد به توزيع بهتر منافع حاصل از فعالیتهای تفرجي و

هاوفرصتهایمحلهگامي


نفعاننسبتبهدارايي
سیاحتيمنجرگردند.ارتقایآگاهي ذی
نخستدراينمسیراستوبايدبرایآنبرنامهایمشخصصورتبندیکرد.مهمترازآن
به نظر مي رسد بسیاری از مشکالت محله از طريق حل مسئلۀ فراگیر مالکیت بر طرف
خواهد شد .تالش و توفیق بخش عمومي در حل مسئلۀ مالکیت حس تعلق به محله و
متعاقباًعالقهبهمشارکتدراهاليراافزايشخواهدداد .
هرچندساختارقوميفرحزادتاحدیمانعشکلگیریانسجامدرسطحمحلهودر
فرحزادیها ،قوچانيها،

نتیجه مشارکت است ،اما حضور شبکههای غیررسمي از قبیل 
خلخاليها وماننداينهادرمحله راميتواننقطۀقوتينیزمحسوبکرد.باتوجهبهسابقۀ

همکاریهاووجودسرمايۀاجتماعيدرونگروهي،ميتوانباايجادساختارهایرقابتمثبت

میان گروه های قومي مشارکت آنها را جلب کرد .در عین حال ،با تسهیل شکلگیری
نهادهایفراگروهيوارتقایروابطمیانگروهيميتواندسترسياعضارابهمنابعومنافع
توانمندیهای زنان ساکن در فرحزاد و تضمین

افزايش داد .سرانجام آنکه شناخت 

 توسعۀمشارکتيمحلۀفرحزادتهرانبهعنوانتفرجگاهومقصدگردشگری265 ...

مشارکتشاندرتوسعۀفعالیتهایتفرجيوسیاحتي(بهويژهازطريقآموزشوتسهیلگری

وپرورشکارآفريني)بالقوهحائزدستآوردهایقابلتوجهاقتصادیواجتماعيبرایآنانو
بقیۀاعضایجماعتخواهدبود .

2شماره،5دوره،هایانسانشناسيايران
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