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های غیررسمی با گذر از رویکرد گاهسکونتتوانمندسازی 

1نیازمبنا به دارایی مبنا؛ )موردکاوی محله فرحزاد تهران(
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 چکیده
ها، یعنی تفکر تأمین نیاز و خدمات گاهسکونتهای غیررسمی بر نیازهای هی اسکانرویکردهای ساماند

ها شده است. لذا گاهسکونتهای ساکنان این ها و توانمندیمتمرکز بوده و توجه کمتری به سرمایه

ریزان رواج یافته است. در سیاست توسعه رویکردهای توسعه مبتنی بر اجتماعات محلی در بین برنامه

گیرد. لذا هدف مقاله های دولت صورت میهای محلی و با کمترین دخالتمبنا، توسعه بر پایه سرمایهارایید

های غیررسمی با انتخاب اسکان غیررسمی گاهسکونتمنظور ساماندهی مبنا بهواکاوی رویکرد توسعه دارایی

کمی ـ کیفی(، به لحاظ ماهیت محله فرحزاد در شمال غرب تهران است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی )

های محله فرحزاد از روش منظور برداشت داراییگیرد. بهتحلیلی قرار میهای توصیفی ـدر دسته پژوهش

ساختار یافته با کنشگران محلی و ساکنین استفاده های نیمههای میدانی و مصاحبهمطالعه اسناد، پیمایش

ها با اند و تحلیل دادهشدهطور تصادفی انتخابو مصاحبه بهخانوار برای پرسشنامه  94شده است. تعداد 

های نسبتاً قدرتمند غیررسمی بین دهد وجود شبکهروش تحلیل محتوا انجام گرفته است. نتایج نشان می

ها، سرمایه اجتماعی باال و روددره فرحزاد و نهادهای مردمی فعال، نهادهای مذهبی و ساکنان و قومیت

های مطالعه و احصا شده، های این محدوده هستند. متناسب با داراییبدی محله از داراییهای کالسرمایه

ها بهبود شرایط زیست و معیشت اند تا با اجرای برنامهشدهدار و نهادهای مجری مشخصهای اولویتبرنامه

 های اجتماعی در محله فرحزاد محقق گردد.و کاهش آسیب
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 مقدمه. 1

های غیررسمی رهیافت توانمندسازی را برای ساماندهی اسکان 0904بانک جهانی در دهه 

های مطرح کرد که جایگزین رویکردهای تخلیه، تخریب، دادن زمین و خدمات و بهسازی

دادن اجتماعات ساکن در این مناطق در جایگاه نیازمند،  کالبدی شد. این رویکردها با قرار

نمودند. زا شده و درواقع نیازمبنا عمل میها به شکلی درونمانع از رشد و توسعه آن

ی محور، توسعهموازات تکامل رهیافت توانمندسازی و گسترش رویکردهای اجتماعبه

مبنا سوق پیدا کرده است. یهای غیررسمی به سمت نگرش دارایاجتماعات محلی و اسکان

های گاهسکونت، برخالف دیدگاه رایج که 0«مبنای اجتماعاتتوسعه دارایی»نگرش 

های ها و سرمایهداند، تالش دارد تا توانمندیها میغیررسمی را تنها محل بروز ناهنجاری

م تهیه کند. ها و با خود مرداجتماعات محلی را معرفی کرده و برنامه توسعه را مبتنی بر آن

کند سیاست توسعه دارایی مبنا را برای با توجه به آنچه گفتیم این مقاله تالش می

 های غیررسمی مورد واکاوی قرار دهد.گاهسکونتساماندهی 

غیررسمی فرحزاد، واقع در شمال غرب شهر تهران  گاهسکونتپیرو این موضوع، 

صورت روستایی با فاصله از رگذشته بهشده است. این محله دعنوان موردمطالعه انتخاببه

اکنون به سبب رشد و گسترش کالبدی شهر تهران، از محالت شهر تهران قرار داشته اما هم

صورت غیررسمی و در کنار رود دره فرحزاد آید. بخشی از این محله بهحساب میاین شهر به

بسیاری در این های اخیر نهادهای غیردولتی و مردمی رشد یافته است. در طی سال

ها توسط خود ساکنان و یا با همکاری و مشارکت اند که بسیاری از آنمحدوده شکل گرفته

با مشکالت متعددی نظیر آمار باالی  گاهسکونتحال نیز این شود. درعینآنان اداره می

بال ها و ... مواجه است، از همین رو پژوهش حاضر به دناعتیاد، کودکان کار و انواع بزهکاری

توان با استفاده از رویکرد توسعه دارایی مبنا، به پاسخ به این سؤال است که چگونه می

یافت؟ با داشتن این سؤال در ساماندهی و ارتقاء شرایط زندگی در محله فرحزاد تهران دست

شناسی موضوع به اسکان ذهن، مقاله حاضر پس از تبیین ضرورت پژوهش و روش

اجهه با آن پرداخته است. سپس با تبیین مفهوم رویکرد دارایی غیررسمی و رویکردهای مو

های ساماندهی محله فرحزاد تهران نائل دارد تا به برنامهمبنا، در بستر موردمطالعه گام برمی

 گردد.
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1. Asset-Based Community Development (ABCD) 
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 . اهمیت و ضرورت پژوهش2

هایی هستند، اما تعمیم این های غیررسمی به علل مختلفی محل بروز ناهنجاریگاهسکونت

سیاهی بر پیشانی شهر دیده  شود تا این نواحی همچون لکهسئله به کل ساکنان، سبب میم

شود، اجتماعات اسکان برعکس پندار نارواى بسیارى که دائماً نیز تکرار مى»رو شود. ازاین

حل بسیار مهم زندگى تهیدستان و غیررسمى نه معضل شهرى یا معضل اجتماعى بلکه راه

حال نیز باید در خاطر داشت که (. درعین06: 0406)پیران،  «است درآمدهاى کمگروه

های سکونت در آن های ساکنان هر محله و ویژگیتوان بدون در نظر گرفتن دارایینمی

ریزی نمود. در صورت محدوده که بدون شک با دیگر نواحی متفاوت است، اقدام به برنامه

زا اتفاق بیفتد و حتی اگر صورت درونواند بهتداشتن نگرش از باال به پایین، توسعه نمی

ریزان و دار شهری همواره در جایگاه نیازمند و برنامههای مسئلهبهبودی هم رخ دهد، بافت

های ساکنان مانند. در نظر نگرفتن سرمایهرسان باقی میمسئوالن در جایگاه خدمت

ها و نیازهای ن به ناهنجاریهای غیررسمی در فرآیند ساماندهی و صرف پرداختگاهسکونت

تر نمودن فرهنگ نیازمندی در این ها جز سرعت بخشیدن به دور باطل فقر و پررنگآن

مبنا و بدون توجه صرف به برد. لذا ضرورت دارد تا با نگاهی داراییجوامع کاری از پیش نمی

 پرداخته شود.ها های محلی آنای با مردم و مبتنی بر سرمایهنیازها، به ارائه برنامه

 شناسی. روش3

کیفی( و ازنظر ماهیت در دسته  -های ترکیبی )کمیپژوهش حاضر در زمره پژوهش

ها در این پژوهش از آوری دادهمنظور جمعگیرد. بهتحلیلی قرار می-های توصیفیپژوهش

ای و نیز بررسی میدانی استفاده شده است. ابزارهای اصلی مطالعه اسنادی و کتابخانه

اند از: مشاهده مستقیم، پرسشنامه و مصاحبه ها در این پژوهش عبارتآوری دادهعجم

صورت غیررسمی و در کنار رود دره عمیق. باتوجه به اینکه بخشی از محله فرحزاد تهران به

های ویژه آسیبهای متعدد بههایی در زمینهبا چالش گاهسکونتفرحزاد رشد یافته و این 

عنوان ها( مواجه است این محله بهی اعتیاد، کودکان کار و انواع بزهکاریاجتماعی )آمار باال

مطالعه موردی انتخاب شده است. با توجه به مراحل توسعه دارایی مبنا، این پژوهش در سه 

های گذشته ساکنان محله فرحزاد مرحله انجام شده است: مرحله اول؛ بررسی موفقیت

ه مصاحبه با ساکنان قدیمی انجام شده است و از روش )تحقیق قدرشناسانه(. در این مرحل

های ها و داراییتحلیل محتوا برای تحلیل استفاده شده است. مرحله دوم؛ برداشت ظرفیت

ها. این مرحله از طریق ابزار پرسشنامه و محله فرحزاد و شناسایی ارتباط بین آن
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وردسنجش قرار گرفته است. با ساختاریافته با اهالی و مسئولین محلی مهای نیمهمصاحبه

نمونه خانوار با استفاده از فرمول کوکران  94خانوار در محله،  4444توجه به حضور تعداد 

افزار های پرسشنامه از نرممنظور تحلیل دادهدرصد انتخاب شده است. به 04با سطح خطای 

SPSS ای نمونهو آزمون آماری تکT ج تمام استفاده شده است. مرحله سوم؛ بسی

گذاری اطالعات که شامل های اجتماع برای اهداف توسعه اقتصادی و به اشتراکدارایی

بندی و ارائه راهکارهای ساماندهی است. بر اساس مسیر پژوهش و مراحل توسعه جمع

 مبنا که در باال موردبررسی قرار گرفت، مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل زیر است؛داریی

 
 مبنا(پژوهش )گذر از توسعه نیاز مبنا به توسعه داریی . مدل مفهومی1شکل 

 . پیشینه پژوهش4

های غیررسمی با رویکرد سیاست گاهسکونتتاکنون مطالعات متعددی در زمینه ساماندهی 

 مبنا انجام شده است. در زیر به تعدادی از این مطالعات اشاره شده است:توسعه دارایی

های گاهسکونتسنجی توانمندسازی امکان» ( در مقاله0494پیری و رضاییان )

به بررسی تأثیر « های دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلیغیررسمی بر بنیان سیاست

اند. های غیررسمی تبریز پرداختهگاهسکونتسیاست توسعه دارایی مبنا در توانمندسازی 

ها د توانمندسازی آنها بر رونهای ساکنین این محلههای این پژوهش، داراییطبق یافته

مثابه های توانمندسازی درواقع بهسزایی دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که پروژهتأثیر به
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های غیررسمی در فرآیندهای شهری است که در گاهسکونتابزاری برای مشارکت بیشتر 

مالی های محدود های گسترده اجتماعی ـ فرهنگی یا تقویت داراییصورت توجه به دارایی

حل عنوان بخشی از راهمثابه معضل بلکه بهها دیگر نه بهگاهسکونتایشان، ساکنان این نوع 

مبنا و های توسعه داراییایفای نقش خواهند نمود. این مقاله به بررسی رابطه بین سیاست

ها بررسی نشده و گاهسکونتهای این ها و داراییتوانمندسازی پرداخته است اما ظرفیت

 ها ارائه نداده است.کاری نیز بر مبنای این توانمندیراه

، «مبنا در توسعه پایدار محلینقش رویکرد دارایی»ای با عنوان همچنین در مقاله

مبنا در توسعه پایدار محلی از دو جنبه ( نقش رویکرد دارایی0496رضازاده و همکاران )

ن منظور، محله امامزاده حسن در شهر اند. به ایکالبدی و اجتماعی را موردبررسی قرار داده

شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عنوان مطالعه موردی انتخابتهران به

های محلی و پایداری محلی رابطه وجود دارد. در این پژوهش با فرض اینکه سرمایه

ها شاخص های اجتماعی و کالبدی در دستیابی به توسعه پایدار محلی نقش دارند،سرمایه

شده است که اند. با استفاده از آزمون همبستگی، این نتیجه حاصلموردسنجش قرار گرفته

های اجتماعی و کالبدی های محلی و پایداری محلی رابطه وجود دارد. سرمایهبین سرمایه

اند. بررسی رابطه بین های اجتماع محلی در نظر گرفته شدهترین داراییعنوان مهمبه

یافته )متغیرهای وابسته( و سرمایه لبدی محیط و تمایل به مشارکت سازمانکیفیت کا

های سرمایه اجتماعی در شده است. شاخصاجتماعی و کالبدی )متغیرهای مستقل( انجام

اند از: احساس تعلق، مشارکت اجتماعی، اعتماد بین افراد، اعتماد شده عبارتنظر گرفته

مبنا سبب این نتیجه گرفته شده است که رویکرد دارایی نهادی و انسجام اجتماعی. درنهایت

شود؛ اما قبل از هر چیز باید بستر الزم برای کاربرد عملی این رویکرد توسعه محالت می

های اجتماع محلی و شناسایی دقیق کارگیری داراییفراهم شود. الزم به ذکر است به

مبنای اجتماع است، در این ه داراییها و ساکنین محله که شرط اول رویکرد توسعتوانمندی

 پژوهش اشاره نشده است.

که در باقرشهر « های غیررسمی با شیوه توانمندسازیگاهسکونتساماندهی »در مقاله 

های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی (، با شناخت ویژگی0494تهران مشکینی و همکاران )

های اند. یافتهد جهت ساماندهی پرداختهاین شهر و محله باباجعفری، به تدوین و ارائه راهبر

بخش شناخت در این بررسی، مشکالت و کمبودهای این محله است که این سطح از 

گیری و قضاوت درباره ساکنان و ارائه راهکار تواند معیاری کافی برای نتیجهشناخت نمی

های گاهکونتسمنظور توانمندسازی محله باشد. همچنین استفاده ازنظریاتی که ساکنان به
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داند، تصویری ای از لحاظ اجتماعی و اقتصادی میغیررسمی را افرادی غیرتوانمند و حاشیه

دهد. در پایان این پژوهش راهکارهایی برای توانمندسازی ها ارائه میصرفاً منفی از این بافت

بررسی  های اینها و دیدگاهو ساماندهی این محله ارائه شده است که در تناقض با یافته

 است.

تحقیقی  2001)هند( در سال  6فرماو انجمن زنان خویش 0المللی کودیانستیتوی بین

در مورد نظارت و ارزیابی مشارکتی، در دانشگاه سن فرانسیس ژاویر کانادا به انجام 

انجام  "از آنچه داری استفاده کن تا آنچه را نداری تأمین کنی"رسانیدند. این پروژه با شعار 

ست. این موضوع زمینه را برای ساکنان روستاهای موردنظر فراهم کرد که برای بهبود شده ا

ها را شناسایی اندازها و ایجاد روابط نهادی و اجتماعی و ارتقا کیفیت زندگی، فرصتچشم

کرده و با یکدیگر همکاری کنند. هدف اصلی در این پژوهش تهیه یک برنامه توسعه خرد با 

های برداران بود. به همین منظور از ابزارها و روشها و مشارکت تمام بهرهاستفاده از دارایی

 زیر استفاده شد:

 هاتشخیص، شناسایی و بسیج دارایی •

 های اقتصادیهای محلی با فرصتبسیج دارایی •

 ریزی خردنظارت و ارزیابی فرآیند برنامه •

منظور ارائه برنامه در سطح ها بهآنها و بسیج در این برنامه، تمامی مراحل شناسایی دارایی

های ها و فرصتخرد، با مشارکت ساکنان روستا انجام گرفت. در مرحله تشخیص دارایی

ای ی سادههایشان را کشف کنند. نقشهشدند تا تمام داراییروستا، ساکنان دورهم جمع 

ها، ، ساختمانهای ارتباطیهای طبیعی و کالبدی مثل راهرسم کردند که روی آن دارایی

های زراعی و منابع آب مشخص شده است. های مشترک، زمینهای خصوصی، زمینزمین

های ها و نقشه ویژگیها و انجمنهای فردی مردم، گروهها و ظرفیتهمچنین مهارت

ترین اجتماعی روستا نیز فهرست شد. تهیه برنامه توسعه روستا توسط خود اهالی بزرگ

ترین قدم تا پایان کار، ساکنین از اقشار مختلف در این بود. از ابتداییدستاورد این تجربه 

های قدرتمندتری در بین گیری روابط و شبکهفرآیند شرکت کردند. این تجربه سبب شکل

های اجتماع ها و سرمایهاهالی شد. در تمامی مراحل این فرآیند، تمامی تمرکز بر دارایی

 محلی بوده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. COADY International Institute 

2. SEWA 
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 ,Kheyroddin et alگرفته )های داخلی انجامای خارجی در پژوهشهبرخالف پژوهش

های غیررسمی کشور، تنها گاهسکونتمبنای اجتماع در ( در زمینه توسعه دارایی71 :2014

شده و ها پرداختهبه بررسی رابطه بین این سیاست و توسعه و توانمندسازی محله

ها نبوده است. ساماندهی مدنظر این پژوهشعنوان ابزاری برای کارگیری این رویکرد بهبه

منظور ها بهها و بسیج داراییهای آندرواقع شناخت دقیق و عمیق ساکنین و دارایی

ها در نظر که بر کمترین منابع بیرونی تکیه کنند، تاکنون در پژوهشنحویساماندهی به

مبنای اجتماع، اراییگرفته نشده است؛ بنابراین در این پژوهش بر پایه فرآیند توسعه د

منظور ارتقاء شرایط زندگی ها بههای مردم محله فرحزاد و سپس بسیج آنشناسایی دارایی

 و شأن اجتماعی انجام گرفته است.

 . مبانی نظری5

های غیررسمی و گاهسکونتترین مفاهیم و اصطالحات پژوهش ازجمله در این بخش مهم

اند تا به درک بهتر مفهوم توسعه داریی مبنا و ر گرفتهتوسعه دارایی مبنا مورد بازخوانی قرا

تواند شامل غیررسمی می گاهسکونتشناخت مراحل آن منتهی شود. مسکن غیررسمی یا 

شده ی باشد که غیرقانونی است، از کنترل دولت خارجگاهسکونتهر نوع مسکن، سرپناه یا 

اطق به دلیل شرایطی که دارند از (. این منRoy, 2009: 80شود )یا از طرف آن حمایت نمی

شود یعنی جایی که مالکیت و کاربری زمین بر یاد می« زداییوضعیت مقررات»آن با عنوان 

(. ساکنان این مناطق از Ibid: 81برداری نباشد )اساس قوانین موجود قابل تنظیم و نقشه

ات شهری )آب اطمینان به امکانامنیت حقوق مالکیت برخوردار نبوده و دسترسی قابل

آوری آشامیدنی، برق و گاز، ایجاد جاده و نگهداری، خدمات اضطراری، بهداشت و جمع

زباله( را ندارند. از سویی دیگر نیز دولت به دلیل غیرقانونی و غیررسمی بودن قادر به گرفتن 

 گاهسکونت(. اصطالح Fernandes & Varley, 1998: 4مالیات و اجاره از زمین نیست )

می مفهوم چترمانندی است که مناطق مختلفی با جمعیت غیررسمی را شامل غیررس

خوابی، استقرار در حیاط بامنشینی، پشتها، حصیرآبادها، آلونکشود مناطقی چون زاغهمی

غیررسمی به مکانی  گاهسکونتخانمانی. بر اساس تعریف ملل متحد پشتی منازل و حتی بی

از این شرایط باشد: دوام، فضای زندگی کافی، آب سالم  شود که فاقد حداقل یکیاطالق می

(. UN-Habitat, 2006دسترسی، سرویس بهداشتی کافی و امنیت حقوق مالکیت )و قابل

به زمین غیررسمی اشاره دارد و استفاده از هرگونه تأسیسات انسانی،  0سایچیپین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sietchiping 
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ا استاندارد و مقررات ی یا کاربری زمین در منطقه شهری که مناسب نیست یا بگاهسکونت

دهد. از نگاه او، کاربری غیررسمی زمین شامل مسکن مخالف است را در این زمره قرار می

دسترسی و نابسامان در داخل یا در حاشیه شهر و مناطق دیگر که زمین خالی، قابل

 اسکان غیررسمی با استفاده غیرمجاز 0صرفه دارد، است. بر اساس گفته سیرینیواسبهمقرون

های خالی عمومی یا زمین خصوصی، تقسیم غیرقانونی و / یا اجاره زمین، از مکان

هزینه و موجود در محل ها، اتکا به ضایعات کمها و ساختمانوساز غیرمجاز سازهساخت

جای مصالح ساختمانی استاندارد، عدم وجود ضوابط و مقررات محدودکننده، تکیه بر کار به

، در دسترس نبودن وام مسکن یا هرگونه تسهیالت مالی دیگر وسازخانواده برای ساخت

 (.Olajide, 2010: 4-7همراه است )

تأسیس شد، برنامه  2001مجمع جهانی شهری که توسط سازمان ملل در سال 

طیف »را آغاز کردند. آنان از کلمه زاغه برای اشاره به « نشینشهرهای بدون زاغه»

استفاده کردند. از آن زمان، « با شرایط زندگی نامناسب درآمدهای کمای از شهرکگسترده

ها ایجاد شد و اقدامات سیاسی متفاوتی های فقیرنشین و ساکنان آننگرانی در مورد محله

اند از: منشور سازمان ملل در مورد حق مسکن، اعالمیه جهانی اتخاذ گردید که عبارت

برای منازل فقیرنشین، دستور کار  6حدحقوق بشر، استانداردهای برنامه اسکان بشر ملل مت

ریزی فیزیکی . در همین راستا برنامه00/ هدف  6و اهداف توسعه هزاره، هدف  6، فصل 60

تمام مناطقی »های غیررسمی را چنین تعریف کرد: گاهسکونت، 2008در مصر در سال 

در غیاب  های یک طبقه یا چندطبقه،های فردی، اعم از ساختماناست که در اثر تالش

اند که در طرح جامع شهر هایی استفاده کردهو از زمین شدهو ساخته یافتهقانون توسعه

ها خوب باشد؛ برای ساخت مسکن اختصاص داده نشده بود. ممکن است شرایط ساختمان

ی یا اجتماعی ناامن باشد و همچنین دسترسی به خدمات اولیه چون زیستمحیطاما ازنظر 

 (.GOPP, 2008« )ته باشدآب و برق نداش

بررسی تعاریف متعدد در ارتباط با اسکان غیررسمی بیانگر این مطلب است که 

ای انسان برای بقا و یافتن سرپناه است که های غیررسمی ثمره تالش عدهطورکلی، اسکانبه

ها جلوگیری گیرد اما از وقوع بسیاری از جرمترین سطح کیفیت انجام میاگرچه در نازل

رده است. ساکنین این اجتماعات در مقایسه با دیگر اقشار مردم از سطح سواد و مهارت ک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Srinivas 
2. UN HABITAT 
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اند با کمترین های کسانی شد که توانستهکمتری برخوردار هستند اما نباید منکر توانمندی

 امکانات محیط زندگی خود را خلق کنند.

 های غیررسمیگاهسکونتمواجهه با  رویکردهای 5-1

سال اخیر، روند رو به  04های غیررسمی در نظریه و عمل در طول گاهونتسکبرخورد با 

رسد حتی در رویکردهای اخیر هم دیدگاهی منفی رشدی را طی کرده است؛ اما به نظر می

رویکردها بر برآوردن ها و ساکنانش وجود دارد. تأکید بسیاری ازاینگاهسکونتنسبت به این 

های خود ساکنان شده است. ها و توانمندیمتری به سرمایهنیازهای ساکنین بوده و توجه ک

( نشان داده شده است تا در 0طیف برخورد با اجتماعات اسکان غیررسمی در جدول زیر )

 های غیررسمی نائل گردد.گاهسکونتبندی رویکردهای ساماندهی مسائل ادامه به گونه

 . طیف برخورد با اجتماعات اسکان غیررسمی1جدول 
 1960داشتن کارگران صنایع نوپای مونتاژ عمده دولتی اوایل آمیز برای ارزان نگاهده گرفتن تشویقنادی

 گاز و ...(-برق -ندادن خدمات شهری همگانی آب 1960نادیده گرفتن تنبیهی )اواخر دهه 

 (1960تخریب بدون قید و شرط )از اوایل دهه 

 به بعد( 1960ستا )اوایل دهه تخریب و تالش برای بازگرداندن مهاجران به رو

 به بعد( 1960تخریب با دادن زمین مجانی )اواسط دهه 

 تخریب با دادن زمین ارزان، مصالح ساختمانی مجانی یا ارزان

 (1960ای )اواخر دهه های مسکونی ارزان با قیمت یارانهتخریب و انتقال به مجتمع

 (1980پروژه مکان و خدمات )دهه 

 های در محل توسط دولت با شهرداریبهسازی کالبد

 تا امروز( 04ها )اواسط دهه بهسازی کالبدی از طریق تجمیع پالک

 میالدی( 94های هدف )دهه بهسازی کالبدی برنامه توانمندسازی گروه

 (1990بهسازی مشارکت محور جامع )دهه 

 (11، 1311: پیران، مأخذ)

های غیررسمی، در طول زمان گاهسکونترد با طبق آنچه گفته شد ادبیات رویکردهای برخو

دگرگونی زیادی پیداکرده است، از نادیده گرفتن و تالش برای حذف گرفته تا به رسمیت 

های گاهسکونت، سیر برخورد با 6شناختن و توجه به توانمند ساختن آنان. در شکل 

 1990از دهه مشاهده است طور که در شکل قابلغیررسمی نشان داده شده است. همان

های غیررسمی شدت بیشتری به خود گاهسکونتتوسعه دارایی مبنایی برای حل مسائل 

 گرفته است.
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 : نگارندگان(مأخذ) تاکنون 1661های غیررسمی از دهه گاهسکونت. سیر برخورد با 2شکل 

 رویکرد دارایی مبنا 5-2

ه اجتماع محلی در برابر رویکرد مبنا برای توسعتدریج رویکرد داراییدر دو دهه گذشته، به

ای و پیامدگرا است، بر شده و برخالف توسعه نیازمبنا که مقولهمرسوم نیازمبنا مطرح

پور و نگر و واجد اهمیت ابزاری است )رفیعسازی تأکید داشته و فرآیندگرا، جامعظرفیت

در  1970هه مبنا مدلی مشارکتی است که در د(. سیاست توسعه دارایی9: 0409دیگران، 

هنگام حذف مشاغل صنعتی از واحدهای همسایگی و مراکز شهری موردتوجه قرار گرفت. 

ای و یا با دستمزد پایین های خدماتی بسیار حرفهتغییرات اقتصادی منجر به ایجاد شغل

های ترقی اقتصادی در اختیار فقرا های کمی برای باال رفتن از پلهشد که این مسئله فرصت

داد. با راکد شدن شرایط شهرها، رویکردهای جدید برای هدف قراردادن فقر، قرار می

سالمت عمومی، خدمات انسانی، آموزش و عدالت کیفری موردتوجه قرار گرفتند تا 

(. جان مکنایت و Stoltenberg, 2015:92شان را دوباره بسازند )شهروندان بتوانند زندگی

ساختن "هایشان را در قالب کتابی با نام کرد، یافتهعنوان پیشگامان این رویجان کرتزمن به

ارائه  1993در سال  "های اجتماعجوامع از درون: مسیری به سمت یافتن و بسیج دارایی

ها مدیران موسسه ، آن1995(. سپس در سال McKnight & Kretzmann, 1993دادند )

ی تحقیقات سیاستی مبنا شدند که یک پروژه تحقیقاتی موسسهتوسعه اجتماع دارایی

وسترن برای انجام تحقیقات، تولید مواد و حمایت از جامعه مبتنی بر تالش دانشگاه نورث

ها به وفصل مشکالت آنهای محلی و بسیج منابع شهروندان برای حلبرای کشف ظرفیت
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پر لیوان بودند تا ها معتقد بر دیدن نیمه(. درواقع آنWalker, 2006: 26رفت )شمار می

های ها با چالشهای موجود و افزایش ظرفیتجای ایجاد وابستگی، با تقویت داراییهب

تنها انکار کردن مشکالت خالی آن، نهاندازه نیمهپر لیوان بهاجتماع روبرو شوند. دیدن نیمه

توانند کند که چگونه اعضای اجتماع میواقعی اجتماع نیست، بلکه بر این موضوع تأکید می

 & Mathieهای بامعنا ادامه دهند )برای توسعه اجتماع از طریق راه به مشارکت

Cunningham, 2002.) 

 مبناهای رویکرد داراییویژگی 5-2-1

یابی و فهرست محور که با مکانمبنا راهبردی است برای توسعه پایدار اجتماعتوسعه دارایی

دی و مؤسسات محلی و های شهرونهای ساکنین، انجمنها و ظرفیتها، مهارتدارایی

انداز برای آینده و استفاده از منابع داخلی و خارجی همچنین ایجاد روابط، توسعه چشم

(. استفاده از McKnight & Kretzmann, 1993شود )برای دستیابی به اهداف آغاز می

عنوان نقطه آغازین تغییرات در این رویکرد ی مشترک یک اجتماع بهها در گذشتهموفقیت

مبنا توسعه (. چارچوب اساسی توسعه داراییMathie & Cunningham, 2002ت )اس

مبنا یک راهبرد توسعه معتبر است؛ چراکه ارگانیک سرمایه اجتماعی است. توسعه دارایی

پیش ببرند و دهد تا خودشان توسعه را بهاین فرصت را در اختیار جوامع و افراد قرار می

(. درواقع این Stoltenberg, 2015:92بستگی حرکت کنند )دوراز نیروهای ساختاری وابه

نهد و ظرفیت، ارتباط و ها در اجتماع ارزش میها، دانش، روابط و ظرفیترویکرد به مهارت

مبنا ایجاد تعادل بین دیدن کند. هدف نهایی رویکرد داراییسرمایه اجتماعی را تقویت می

(. این رویکرد از GCPH, 2012:4وامع است )نیازها و پرورش نقاط قوت و منابع مردم و ج

طریق بسیج تمام منابعی که یک اجتماع محلی دارد و نه لزوماً آنچه موردنیازش است، 

های مالی، کالبدی و اجتماعی ها شامل تمام داراییکند. این ظرفیتسازی میظرفیت

های فردی، و مهارت هاتنها ویژگی(. درواقع منابع اجتماع محلی نه0404شوند )عارفی، می

شود. های اجتماعی، خویشاوندی و نهادی نیز میبلکه شامل روابط بین مردم از طریق شبکه

توانند فعال شوند؛ مانند دولت محلی، های غیررسمی، منابع نهادی میبا بسیج این شبکه

های خصوصی. در حقیقت، کلید رویکرد توسعه محور رسمی و شرکتهای اجتماعسازمان

پیش برده و اهرمی های محلی است تا فرآیند توسعه اجتماع را بهمبنا، قدرت انجمنراییدا

ها تمام ای هستند که از طریق آنها وسایل نقلیههای بیشتر شود. این انجمنبرای حمایت
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کند، هایی که قدرت و تأثیرشان را تکثیر میهای اجتماع شناسایی و سپس به روشدارایی

 (.Mathie & Cunningham, 2002ال یابند )به یکدیگر اتص

 مبنامراحل انجام فرآیند توسعه دارایی  5-2-2

های جوامع های اجتماع و شناسایی ظرفیتهای مستند از موفقیتآوری روایتجمع •

 ((AI)تحقیق قدرشناسانه )

 دهی یک گروه اصلی و بنیادی برای جلو راندن فرآیندسازمان •

 ها و مؤسسات محلیهای افراد، انجمنها و داراییز ظرفیتآماربرداری کامل ا •

 های محلی برای حل مسئله متقابالً سودمند در اجتماعایجاد ارتباط بین دارایی •

 گذاری اطالعاتهای اجتماع برای اهداف توسعه اقتصادی و به اشتراکبسیج تمام دارایی •

 انداز و برنامه اجتماعیجاد چشمای از نمایندگان برای اآیی گروه گستردهگردهم •

ها و منابع خارج اجتماع برای حمایت از توسعه گذاریها، سرمایهاستفاده از فعالیت •

 (Mathie & Cunningham, 2002:6مبنا )دارایی

سازی مبنا، بر ظرفیتمبنا برخالف توسعه اجتماع محلی نیازتوسعه اجتماع محلی دارایی

(. در جدول 0404نگر و واجد اهمیت ابزاری است )عارفی، امعتکیه دارد، فرآیندگرا، ج

 اند:، رویکردهای دارایی مبنا و نیازمبنا با یکدیگر مقایسه شده6شماره 

 . مقایسه رویکرد دارایی مبنا و نیاز مبنا2جدول 
 توسعه نیازمبنا توسعه دارایی مبنا

 فرآیندگرا
های ها و سرمایهسازی از طریق بسیج داراییظرفیت

 اجتماعی و کالبدی اجتماع محلی
 نگر نسبت به مسائل اجتماع محلیدیدگاهی جامع

 عنوان ابزاری برای توسعهها بهسرمایه
 ی مشترک یک اجتماعها در گذشتهاستفاده از موفقیت

 توسعه ارگانیک سرمایه اجتماعی

ها در ها، دانش، روابط و ظرفیتارزش دادن به مهارت
 اجتماع

 ت، ارتباط و سرمایه اجتماعیتقویت ظرفی

 ایجاد تعادل بین دیدن نیازها و پرورش نقاط قوت مردم

 محلی افرادهای بنا کردن جامعه بر روی مهارت

 ی سرمایهتولیدکننده

 مثابه تولیدکننده و مالکافراد اجتماع به

 پیامدگرا
 هدف-مکان

 به دنبال پیامدهای کالبدی
 ایمقوله

 فقرهای هدف قرار دادن نشانه
 ساده کردن فقر در حد مسائل کوچک ساده

 پیوندی مسائل اجتماعینادیده گرفتن پویایی و هم
 توسعه بر اساس کمبودها، تقاضاها و نیازهای ساکنین

 دهنده تصاویر منفی از فقراارائه

های در نظر گرفتن نیازمندان بدون توجه به ظرفیت
 هاها و منابع آنجمعی، قابلیت

کنندگان ها و یا مصرفمثابه مشتریهافراد اجتماع ب
 خدمات

 تداوم فرهنگ استحقاق و یا وابستگی
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 . معرفی کلی محله فرحزاد در شهر تهران6

های اولیه در دوره ناصری و رضاشاه مناطق مختلف شهر تهران از زمان توسعه و نوسازی

دی برخوردار شد. های اجتماعی و اقتصابنابه مختصات جغرافیای طبیعی و اقلیمی از تفاوت

روند تفاوت مناطق مختلف شهری در دوره قبل از انقالب از طریق طرح جامع اول تهران در 

صورت دو قطب متفاوت اجتماعی و اقتصادی شمال و تنها تعدیل نشد بلکه بهنه 04دهه 

(. محدوده فرحزاد در شرق رود دره Kheyroddin, 2008: 73جنوب بروز فضایی یافت )

نفر را  09046هکتار و جمعیتی در حدود  044ار گرفته که مساحتی در حدود فرحزاد قر

های ای از بافت شهری محدوده فرحزاد شامل سکونتگاهدر بر گرفته است. قسمت عمده

غیررسمی است. فرحزاد تا پیش از اینکه در محدوده شهر تهران قرار گیرد یکی از 

رسد و ونت در آن به چند صدسال پیش میروستاهای مجاور شهر تهران بوده که سابقه سک

از بسیاری از نقاط تهران قدمت بیشتری دارد. این در حالی است که پس از قرارگیری محله 

حال فرحزاد در محدوده اراضی شهری و تاکنون بین روستا و شهر در نوسان است و درعین

له فرحزاد به نقل از تنهایی دارا نیست )دفتر خدمات نوسازی محکدام را هم بههویت هیچ

قرار  6شهرداری منطقه  9(. محله فرحزاد در شمال غربی تهران و ناحیه 0490:9فرنهاد، 

گرفته است. این محدوده از جنوب به بزرگراه یادگار امام، از شمال به محدوده قانونی شهر، 

محدود  از شرق به خیابان تبرک و امامزاده داوود و از غرب به رودخانه و خیابان آبشار

 (.0490گردد )دفتر خدمات نوسازی محله فرحزاد به نقل از فرنهاد، می
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 شهر تهران 2موقعیت محله فرحزاد در منطقه  .1نقشه 

 09046انجام گرفت،  0495محله فرحزاد در آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 

وز شاهد حضور تکثر واسطه مهاجرپذیری خود، امرنفر جمعیت داشته است. محله فرحزاد به

های گوناگون است اما متأسفانه رابطه چندان مناسبی بین اقوام مختلف برقرار نشده قومیت

های خود باشند و بیشتر مراودات دهند تا در کنار هم قومیاست. افراد هر قومی ترجیح می

ترین جمعیت ها، قوم ترک، کرد و افغان دارای بیشو تعامالتشان با ایشان باشد. بعد از فارس

در بین اقوام مختلف ساکن در محله هستند. در این محله، همبستگی باالیی درون اقوام 

شود. )دفتر خدمات مختلف وجود دارد که این انسجام در روابط بین قومیتی کمتر دیده می

 (.0490نوسازی محله فرحزاد به نقل از فرنهاد، 

دوده فرحزاد، اعتیاد و های اجتماعی در محترین آسیبدر حال حاضر مهم

دیده است. حضور معتادان و خریدوفروش مواد مخدر، کودکان کار و زنان آسیب

ویژه روددره فرحزاد بسیار پررنگ است. تردد این ها در نقاط مختلف محله و بهخانمانبی
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افراد در روددره در ساعات تاریکی بیشتر شده و ازآنجاکه خانوارهای زیادی در حاشیه 

ه سکونت دارند، حضور این افراد سبب کاهش امنیت در این نقاط شده است و روددر

 مکان کنند.بسیاری از خانوارها تمایل دارند که از حاشیه رودخانه به دیگر نقاط محله نقل

یکی دیگر از معضالت محدوده فرحزاد، حضور کودکان کار است که درواقع فرزندان 

ند. این مهاجرین دچار مسائل مختلفی ازجمله فقر، ها هستویژه افغانمهاجرین محله به

اعتیاد و بیکاری سرپرستان خانوار و یا اشتغال به کارهای کاذب هستند. خانوارهایی که 

ها به معضل اعتیاد و بیکاری دچار است برای گذران زندگی فرزندان خود را سرپرست آن

فروشی و کار در فروشی، دست کنند تا با انجام دادن کارهای کاذب مانند فالمجبور می

معابر شهری، برای خانواده کسب درآمد کنند. این کودکان به دلیل حضور در نقاط مختلف 

و بعضاً ناامن شهر در معرض خطرات گوناگونی همچون تجاوز، اعتیاد، درگیری و ضرب و 

ختلف نهاد مهای مردمهای اخیر سازمانهای اجتماعی هستند. در سالشتم و دیگر آسیب

اند که در ادامه به معرفی ها تالش نمودهبا حضور در محله فرحزاد برای کاهش این آسیب

 شود.ها پرداخته میآن

 

 

 (1365نگارنده، آذر : مأخذ. معابر محله و فرسودگی بافت )3شکل 
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 (1366نگارنده، مرداد خذ: أمهای حاشیه رودخانه در شب ). خانه4شکل 

 

 یکرد نیاز مبنا به توسعه دارایی مبنا. گذر از رو7

های گذشته ساکنان محله فرحزاد )تحقیق مرحله اول؛ بررسی موفقیت 7-1

 قدرشناسانه(

های گذشته ساکنین های یک اجتماع، بررسی موفقیتنقطه آغازین فهرست کردن دارایی

کنین که های سادر قالب یک اجتماع است. با شناخت دستاوردها، عناصر مثبت و ظرفیت

ها برای توان از آنشود و میشاید خودشان نیز از آن آگاهی نداشته باشند، کشف می

اقدامات بعدی استفاده نمود. نه اینکه تأمین همه خدمات و نیازها دستور کار نوسازی 

(. اگر دیدگاه ساکنان نسبت به 66: 0496دار باشد )خیرالدین و دیگران، های مسئلهبافت

د مثبت باشد، تمایل بیشتری به بهبود وضعیت آن پیدا خواهند کرد. طبق محل سکونت خو

ها از روند رشد و گسترش محله ها با ساکنین قدیمی محله و مرور تجربیات آنمصاحبه

 های ساکنان شامل موارد ذیل است؛فرحزاد و توسعه آن، موفقیت

ند، افرادی که این کشی نبودلولههای محله مجهز به آبهایی که همه خانهدر سال

صورت توافقی بین خود ها بهدادند. این همکاریامکان را داشتند به همسایگان خود آب می

ساله( محله فرحزاد کمک و توافق  62شد. یکی از ساکنان زن قدیمی )ساکنین انجام می
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 کند:گونه مطرح میبین همسایگان را این
 "رسوندیمها آب میداشتیم و به همسایهکشی لولهها آب نداشتند، ما آبوقتی خیلی"

مرورزمان ها است. بهخاطرات ساکنان از ساختن خانه با دست خودشان مایه افتخار آن

وارد های خود را به مهاجرین تازهبسیاری از افراد قدیمی از محله مهاجرت کرده و خانه

مده و همچنان ساکن آن اند؛ اما هنوز هم تعداد افرادی که در محله به دنیا آاجاره داده

کردند هستند نسبتاً باالست. ساکنین به هنگام ساختن منازل خود، با یکدیگر همکاری می

 رود.و حمایت اقوام و خویشان و همسایگان جزء خاطرات مثبت ساکنین به شمار می

ها نهاد با آنهای مردمبرخورد سازمانها، از خاطرات خوشمهاجران تازه وارد و افغان

که به لحاظ کردند و معتقد بودند که در ابتدای حضور در محله و به هنگامیحبت میص

ها با ارائه خدماتی منجر به بردند، این سازمانشرایط زندگی در وضعیت مناسبی به سر نمی

 اند.ها شدهبهبود وضعیت آن

منظور رسیدگی به وضعیت رودخانه دره فرحزاد و آب آوری نامه و امضا بهجمع

طور مشترک و با رساندن به درختان این محدوده نیز از اقداماتی است که ساکنین به

 اند.همکاری یکدیگرانجام داده

محله فرحزاد تهران به دلیل بافت روستایی خود از گذشته تاکنون، از بافت منسجم و 

هران، های اخیر و با گسترش شهر تای برخوردار بوده است. علیرغم اینکه در دههبستههم

ویژه مهاجران خارجی به محدوده زیاد شده است و محله ترکیبی از اقوام روند مهاجرت به

اما باز هم افراد  -ها و تنوع زیادی نیز وجود دارد ها تفاوتکه بین این آن -متنوع است 

ها و یا محله در برابر موانع و مشکالت خارجی متحد شده و برای حل مسائل که منافع آن

 کنند.شان را تهدید کند، همکاری میتمامیت

شده توسط دفتر نوسازی محله فرحزاد این همیاری و عمل جمعی در مطالعات انجام

شده است که مشاهدات نگارندگان از وضعیت محله را ( نیز اشاره0490)سند توسعه محله، 

لیرغم کند. در سند نوسازی محله فرحزاد تهران آمده است که افراد محله عتأیید می

شود از ها تحمیل میهای قومیتی، به هنگام بروز مسائلی که از خارج از محله به آنتفاوت

گردند. برای مثال، از دستاوردهایی که از دیدگاه ساکنین انسجام باالیی برخوردار می

منظور ها بهآید، همکاری نکردن هماهنگ افراد در تجمیع پالکحساب میموفقیت به

رسوده محله است. بسیاری از قطعاتی که ازنظر دفتر نوسازی محله شرایط نوسازی بافت ف

های مجاور رود دره فرحزاد هستند که از اهالی تجمیع را دارند متعلق به صاحبان رستوران

های روند. اگر از دیدگاه مدیریت شهری و متولیان نوسازی بافتقدیمی محله به شمار می



 

 

 

 

 

 
 

 7011،تابستان71سالششم،شماره(،یاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 06
 

های فرسوده ود، عدم همکاری ساکنین در نوسازی پالکفرسوده به این مسئله نگریسته ش

اعتمادی به نهادهای دولتی به معنای عدم تمایل ساکنین به مشارکت است که ریشه در بی

و عمومی مانند سازمان نوسازی تهران را دارد؛ اما اگر این موضوع از دیدگاه خود ساکنین 

ها و اعتمادشان به یکدیگر را در ای از همکاری و انسجام باالی آنبررسی شود، نشانه

 شود.دستیابی به منافع مشترک قلمداد می

ی دهندههای پیشین اجتماع ساکن در محله فرحزاد تهران نشاندرمجموع موفقیت

ای برای توسعه محله در عنوان زمینهتواند بهاشتراکات و خاطرات مثبت گذشته است که می

 ها به شرح زیر است:از این موفقیتبندی آینده در نظر گرفته شود. جمع

 اتحاد قوی در درون اقوام 

 ها را به اتحاد و همبستگی بین اقوام به هنگام مواجهه با مسائلی که منافع جمعی آن

 اندازدخطر می

 ساخت محله و ایجاد امکانات به دست خودشان 

 همکاری با یکدیگر به هنگام حل مسائل 

 های اجتماعی با نهاد و تعدیل بسیاری از آسیبهای مردماعتماد ساکنین به سازمان

 همکاری مردم و این نهادها

های محله فرحزاد و شناسایی ها و داراییمرحله دوم؛ برداشت ظرفیت-7-2

 هاارتباط بین آن

ها و نهادهای محلی، سرمایه انسانی و های انجمندر این بخش، سرمایه اجتماعی، دارایی

 شود.محله فرحزاد معرفی می سرمایه کالبدی و طبیعی در

های سرمایه اجتماعی به روش کمی از طریق پرسشنامه شناسایی مؤلفهسرمایه اجتماعی: 

شده است. معیارهای سنجش این مفهوم شامل های نیمه ساختاریافته انجامو مصاحبه

ها، مشارکت و عمل جمعی و همکاری، احساس امنیت و انسجام اجتماعی، اعتماد، شبکه

 حس تعلق است.
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0

1

2
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4

5

انسجام اجتماعی اعتماد مشارکت و عمل 

جمعی

امنیت تعلق خاطر

3.50
3.15

3.31 3.33

3.74

مولفه های سرمایه اجتماعی

 های سرمایه اجتماعی در محله فرحزاد. میانگین مؤلفه5شکل 

ها بیشتر ( نسبت به دیگر مؤلفه60/4خاطر )های تعلق، میانگین گویه5با توجه به شکل 

دهنده دلبستگی ساکنین به محله فرحزاد علیرغم وجود بسیاری از مسائل و است که نشان

شوند که ها در سطح متوسط رو به باال ارزیابی میها است. درمجموع تمامی مؤلفهیبآس

 نشان از وجود سرمایه اجتماعی نسبتاً خوب در محله دارد.

تر و برخی ها قویهای بسیاری در محله فرحزاد وجود دارد که برخی از آنشبکهها: شبکه

 دسته تقسیم کرد: 2توان به ها را میشبکهگذارند. این تری را به نمایش میارتباطات ضعیف

گرفته های شکلهای بین قومیتی، شبکههای همسایگی، شبکههای قومیتی، شبکهشبکه

های بین مردم و نهاد(، شبکههای مردمها )سازمانبین مردم و نهادهای مذهبی و سمن

ی عمومی. در ها، نهادهای مذهبی و نهادهاهای بین سمننهادهای عمومی محله، شبکه

 ها نمایش داده شده است.ها و ارتباط بین آناین شبکه 2شکل 
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 گرفته در محله فرحزادهای شکل. شبکه6شکل 

ها و نهادهای بین نهادهای عمومی )سرای محله، شورایاری، دفتر خدمات نوسازی(، سمن

گرفته شکلها، معتمدین( و ساکنان ارتباطات غیررسمی متعددی مذهبی )مساجد، حسینیه

که در کنار روابط درون قومی، همسایگی و بین قومی، یک شبکه اجتماعی را پدید آورده 

است. این روابط در بعضی از موارد بسیار قوی و در مواردی ضعیف ارزیابی شده است. 

های محله با ساکنین در دسته نشان داده شده است، روابط سمن 2طور که در شکل همان

ها، نهادهای عمومی و نهادهای گیرد. در مقابل، تعامالت بین سمنیروابط قوی جای م

گیرد و تنها برای رفع نیازهای بسیار ابتدایی است. به ضرورت انجام نمیمذهبی جز به

صورت نسبتاً مستقل از یکدیگر فعالیت ی اصلی در محله، بهعبارتی هر یک از این سه هسته

سمن موجود در محله )خانه علم  4ارتباط ضعیف توجه دیگر، کنند. از نکات قابلمی

جمعیت امام علی، مؤسسه مهروماه، مؤسسه رویش نهال جوان( با یکدیگر است. این 

اند. رابطه نهادهای ها به آن اشاره نمودهای است که تمامی این افراد در مصاحبهمسئله

ه است. اعتماد شدهای مختلف نیز در سطح قوی ارزیابیمذهبی محله با مردم قومیت

ویژه ساکنان ایرانی و بافت سنتی و مذهبی محله، گرفته بین مردم و این نهادها بهشکل

سبب ایجاد پیوندی بسیار قوی بین مردم و نهادهای مذهبی شده است. این ارتباط بین 

رسد. دلیل این ها به سطح متوسط میها و نهادهای مذهبی مثل مساجد و حسینیهافغان
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ها در کشور است که ها، سنی مذهب بودن و حضور غیرقانونی آنی اجتماعی افغانامر انزوا

 شود تا ارتباطی قوی بین این افراد و نهادهای مذهبی شکل نگیرد.سبب می

های های آماربرداری از مهارتبا وجود محدودیتهای انسانی محله فرحزاد: سرمایه

شده در سطح ا توجه به تجربیات بررسیهای مردم محله فرحزاد بفردی، شناسایی مهارت

های دست، سر و قلب های فردی در سه دسته مهارتجهانی انجام شد. در این روش، مهارت

های زنان، آمده در سه دسته مهارتدستشوند. در نهایت نتایج بهبندی میتقسیم

ه و در بندی شدها و استعدادهای مشترک تقسیمها، تجربههای مردان و مهارتمهارت

 صورت جداگانه نشان داده شده است.به 4و  6های شکل

           
                

                  
          

          

18.5

32.1
34.7

14.7

 
 های زنان در محله فرحزاد. مهارت7شکل 

47.61%

7.14% 9.52% 14.28% 19.04%

2.38%

 
 های مردان در محله فرحزاد. مهارت1شکل 
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ی عمیق بین ها و استعدادهای مشترک افراد در محله فرحزاد، سبب ایجاد پیوندهاتجربه

های آید. مهارتهای ارزشمند محله فرحزاد به شمار میساکنان شده است و از دارایی

های های اقتصادی با تکیه بر داراییمذکور ساکنان پتانسیل باالیی برای تبدیل به فرصت

 خود ساکنان دارد که باید در ساماندهی محله فرحزاد موردتوجه قرار گیرد.

 
 استعدادهای مشترک افراد در محله فرحزاد ها و. تجربه6شکل 

محله فرحزاد به دلیل داشتن بافتی های کالبدی و طبیعی محله فرحزاد: سرمایه

های ارزشمند شمال تهران بوده ای که از رود درهروستایی و وجود باغات در حاشیه رودخانه

طبیعی است. در  های ارزشمندی به لحاظوهوای بسیار مطلوبی دارد، دارای سرمایهو آب

 ها معرفی شده است.جدول زیر، این سرمایه
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 های کالبدی و طبیعی محله فرحزادسرمایه .4جدول 

 های طبیعیسرمایه های کالبدیسرمایه

 ها و مدارسپارک

ها و ابنیه ارزشمند )مسجد ظخالیها، مسجد امام مساجد، حسینه

 مامزاده ابوطالب(خمینی، حسینیه فرخزاد، ا

 های فرحزاد و محور فرحزادیرستوران

 دفتر خدمات نوسازی محله فرحزاد

 سرای محله فرحزاد

 پایگاه خدمات اجتماعی

 نزدیکی به شبکه بزرگراهی تهران

 درمانگاه فرحزاد، کتابخانه و باشگاه ورزشی محله

 رود دره فرحزاد

 انداز کوه و شهر تهراندسترسی به چشم

 سال در محدودهختان کهنباغات و در

 قرارگیری در جهت باد غالب تهران

های محله فرحزاد پرداخته برداری از تمامی داراییدر ادامه این بخش به شناسایی و نقشه

ی اقدامات بعدی، یعنی بسیج و های محله است که پایهشد که خروجی آن نقشه دارایی

 است. گاهسکونتها در ساماندهی این کارگیری آنبه
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 های محله فرحزاد تهران. دارایی11شکل 

های طبیعی قرار مشخص است، محله فرحزاد بر بستری از دارایی 04طور که در شکل همان

های الزم گردد، اما ظرفیتگرفته است. این منابع توسط افراد بیرون از محله کنترل می

رد. برای مثال رود دره فرحزاد ها توسط خود مردم نیز وجود دامنظور کنترل این داراییبه

توان با استفاده از همکاری و اعتماد بین در حال حاضر به حال خود رها شده است ولی می
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ساکنان و نهادهای محلی به بهبود وضعیت آن کمک نمود. همچنین محله فرحزاد دارای 

های موضعی و شهر تهران نیز طرح 6طرح نوسازی است و در طرح تفصیلی منطقه 

دهد که ساماندهی محله ضوعی برای آن در نظر گرفته شده است. این امر نشان میمو

ها و در نظر گرفتن منافع موردتوجه نهادهای باالدست قرار دارد اما نحوه تهیه این طرح

های اساسی دارد. نکته ها، نیاز به بازنگریها و نحوه اجرایی شدن آنعمومی و واقعیت

نهادهای مردمی اداره ای است که هم توسط ساکنان و همرون محلههای دتوجه، داراییقابل

نهاد محله با کمک داوطلبانی که در خارج از های مردمشوند. برای مثال اداره سازمانمی

اند، شود اما به دلیل اعتمادی که در مردم ایجاد نمودهکنند اداره میمحله زندگی می

شده، بلکه جزئی از محله و خارجی و از باال تعیینعنوان نهادی ها را نه بهساکنان، آن

ها در اداره هایی در این سمندانند. همچنین ساکنان نیز با داشتن مسئولیتساختار آن می

های نمایند. تمامی داراییها نقش داشته و بعضاً از این طریق کسب درآمد میآن

ی هستند و ضرورت دارد تا با شده در این محله درواقع بخشی از فرآیند ساماندهبرداشت

 منظور ساماندهی ارائه شوند.ها، اقدامات عملی بهبسیج این سرمایه

های اجتماع برای اهداف توسعه اقتصادی و مرحله سوم؛ بسیج تمام دارایی 3-7

 گذاری اطالعات.به اشتراک

رد مرحله های متنوع محله، پژوهش وابرداری از سرمایهآوری اطالعات و نقشهپس از جمع

حل، خواهد منظور ارائه راههای آن بهها و ظرفیتبعدی یعنی بسیج و ارتباط دادن سرمایه

شد. این مرحله نیز همانند دیگر مراحل رویکرد توسعه دارایی مبنا باید با حضور نمایندگان 

های ها و نهادهای مذهبی و عمومی محله صورت گیرد. قبل از بسیج داراییاهالی، سمن

ها ضرورت اساسی دارد. از همین رو مسائل مختلف ترین مسائل و چالشه، شناخت مهممحل

شده از جانب های میدانی، نظرات مطرحمحله از طریق مطالعه اسناد فرادست و پیمایش

بندی آمده و به ترتیب زیر اولویتدستها بهنظران، معتمدین محل و سمنساکنان، صاحب

 شده است:

 دیده(های آسیباعی )اعتیاد، کودکان کار، خانوادههای اجتمآسیب •

 فرسودگی و ناپایداری بافت محله •

 اشتغال در مشاغل غیررسمی و غیرتخصصی •

منظور ساماندهی محله فرحزاد به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، اهداف با توجه به به

به این اهداف بر پایه های دستیابی شده و سپس راهکارهای و برنامهها تعییناولویت



 

 

 

 

 

 
 

 7011،تابستان71سالششم،شماره(،یاي)علمريزيتوسعهشهريومنطقهفصلنامهبرنامه 50
 

طور خالصه در جدول شماره شده است که بهها تدوینهای اجتماع محلی و بسیج آندارایی

 ارائه گردیده است. 0

بندی، اولویت، مکان اجرا و نهاد مجری )توانمندسازی های اقدام، زمانبرنامه 5جدول 
 یستاجتماعی و اقتصادی و بهبود شرایط ز

 بندیزمان اولویت نهاد مجری مکان اجرا هابرنامه هدف

کاهش 
های آسیب

 اجتماعی
و 

توانمندسازی 
 اقتصادی

تر نمودن تخصصی
های مردم از طریق مهارت

ای به های حرفهآموزش
 ساکنین

خانه علم، موسسه مهرو ماه، 
موسسه رویش نهال، پایگاه 
خدمات اجتماعی فرحزاد، 

 سرای محله

سرای  ها وسمن
های محله، مهارت
 ساکنین

 مدتمیان اول

های برگزاری کالس
های آموزشی و مهارت

 ترزندگی به شکلی منسجم

خانه علم، موسسه مهروماه، 
موسسه رویش نهال، پایگاه 
خدمات اجتماعی فرحزاد، 

 حسینیه فرحزاد

ها و نهادهای سمن
 مذهبی

 مدتکوتاه دوم

های برنامه
منظور اقدام به
 طشرای

کالبدی و 
محیطی زیست

 محله فرحزاد

 های بایر و مخروبهزمین ایجاد بازارچه خوداشتغالی

ها، نهادهای سمن
مذهبی و 
معتمدین، 
 شهرداری

 مدتمیان اول

سازی برای فرهنگ
 زیستحفاظت از محیط

ها و های محله، سمنپارک
نهادهای مذهبی، مدارس، 

 سرای محله

تمامی کنشگران 
 محلی

 مدتبلند سوم

های رود آوری زبالهجمع
روی دره با برگزاری پیاده

 خانوادگی در محله

 رود دره فرحزاد
تمامی کنشگران 

 محلی
 مدتکوتاه اول

ها بر یکدیگر، راهکارهای مربوط به با توجه به مسائل موجود در محله و تأثیرگذاری آن
ط کالبدی در بعضی های اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی و بهبود شرایکاهش آسیب

دیگر، شرط الزم و کافی برای اجرایی شدن عبارتموارد از اولویت یکسانی برخوردارند؛ به
یک راهکار در زمینه مسائل اجتماعی، بهبود شرایط کالبدی در محله است. در حال حاضر 
با توجه به اینکه شهرداری تهران درصدد اجرای طرح پیوستن رود دره فرحزاد به پارک 

البالغه است و به این منظور منازل حاشیه رودخانه باید تخریب شوند، رسیدگی به جنه
سازی آن از معتادان، حفظ و نگهداری وضعیت اسکان خانوارهای ساکن در حاشیه رود، پاک

هایی باشند که به این فهرست اضافه شود. در تواند ازجمله برنامهاز درختان و بستر رود، می
مات مربوط به تقویت انسجام بین قومی، تقویت روابط بین نهادهای مردمی مرحله بعد، اقدا
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و مذهبی در محله و توانمندسازی اقتصادی در اولویت دوم ساماندهی محله فرحزاد قرار 
 گیرد.

 گیرینتیجه
مبنا، ساماندهی این مقاله ضمن بررسی ضرورت گذر از رویکرد نیاز مبنایی به توسعه دارایی

عنوان مصداق مطالعه موردبررسی قرارداد. غیررسمی فرحزاد را به گاهسکونتی و توانمندساز
های محله فرحزاد شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بر همین اساس دارایی

عنوان یکی از ی اجتماعی در محله فرحزاد تهران بهها نشان داد که سرمایهبررسی
ق، انسجام اجتماعی، مشارکت و عمل جمعی در های حس تعلهای آن، در مؤلفهدارایی

تری قرار دارد. همچنین با ارزیابی روابط درون قومی و بین قومی، وضعیت مطلوب
ها با مردم و دیگر نهادها، به تحلیل ها در محله و شناخت ارتباطات آنهای سمنفعالیت
همچنین ارتباطات قومی و ای این روابط پرداخته شد که نشان از روابط قوی درونشبکه

های اجتماعی، ها در محله دارد. پس از شناسایی روابط و سرمایهها با قومیتقوی سمن
های مشترک های زنان و مردان و تجربهها و تجارب فردی ساکنان به تفکیک، مهارتمهارت

های طبیعی و کالبدی محله مانند رود دره ها در کنار سرمایهبه دست آمد. این دارایی
انداز به کوهستان، محله فرحزاد را دارا و های بایر و مخروبه و چشمحزاد، باغات، زمینفر

سازد. به همین منظور، در ها آماده میتوانمند ساخته است که زمینه را برای بسیج آن
غیررسمی فرحزاد، به بسیج  گاهسکونتمنظور ساماندهی و توانمندسازی انتهای مقاله نیز به

های فردی پرداخته شد تا به راهکارهایی پایه منابع اجتماع محلی و ظرفیت ها بردارایی
ها، ساماندهی محله به برای حل مسائل این محله نائل شود. هدف کلی از بسیج دارایی

های نهادهای غیر محلی را نیز دست خود ساکنان بوده است تا از این طریق بتوان کمک
ها بهتر است مانند قرض گرفتن باشد تا این کمک جلب نمود. البته باید توجه داشت که

حال تمامی این اقدامات و افراد محلی در چرخه وابستگی و نیازمندی گرفتار نشوند. بااین
ها در جهت ساماندهی محله فرحزاد است و مسئله اصلی که درواقع چرایی و چگونگی برنامه

فع نخواهد شد و الزم است تا با هایی است با این اقدامات مرتگاهسکونتپیدایش چنین 
گیری این نوع از اسکان های اقتصادی و اجتماعی در سطوح باالتر مانع از شکلریزیبرنامه

شد. با توجه به آنچه در این مقاله به آن پرداخته شد شرط الزم برای پایداری توانمندسازی 
ویکردهای نیاز مبنا های غیررسمی، گذر از رغیررسمی فرحزاد و سایر اسکان گاهسکونت

 های ساکنان است.سوی رویکرد دارایی مبنا و توجه به داراییبه
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