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 قدمهم

دیگر  هایدر قالب واژهها پیش و بلکه از قرن نبودهبدیع  مفاهیممفهوم محله از 

 امروزهوجود داشته است. های علمی و مدیریتی مختلف در عرصهدژها مانند کهن

آنچنان با زندگی و فرهنگ مردم گره خورده است که ضمن قابل محله، مفهوم 

شود. اما همین درک بودن برای مردم، به وفور در ادبیات عامیانه نیز استفاده می

 گیرد .یر به خود میو متغواژه در زمان تعریف، شکلی پیچیده 

از دیرباز، مفهوم محله و محالت و همچنین در فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی نیز 

. در این نگاه، مدنظر بوده استبصورت خاص الزامات و اقتضائات نظری و عملی آن 

 1، عملیاتتعامل بسترهایمحله، از یکطرف هویت دهنده به افراد و از طرف دیگر از 

از نگاه اسالم، این مبحث  جامعه بوده است. الزم به ذکر است کهدر و رقابت افراد 

  2مطرح شده است. نیزدور و نزدیک  تر و در حد همسایهدر سطوح جزئی

های رایج امروز جامعه بویژه در ، از ادبیاتهالهمحمحوری یا پرداختن به محله

 ر اساسکشور است. و هرکدام ب ستادها و نهادهای فرهنگی اجتماعی شهر، استان و

متناسب مدل اهداف خود را براساس محوری، خوانش خود از محله و مفهوم محله

به آن پرداخته خواهد شد، نیز آنچه در این متن  کنند.با آن خوانش دنبال می

 ستاد جبهه فرهنگی استان اصفهانمأموریت براساس محوری و محلهمحله خوانش 

گیری شکلمقدمات شاءاهلل این مباحث، . اندر عرصه فرهنگی اجتماعی خواهد بود

 .محوری را بدنبال داشته باشدمحلهمبنا و فهم واحد از مفهوم 

 
ظرفیت مساجد و محور و با استفاده از های پیشگیری به صورت محلههای شیوع و شیوهراه آموزش همگانی درباره 1

های رهبر معظم انقالب در از توصیه ؛بسیج و البته با محوریت وزارت بهداشت و همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما

  03/08/99. جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
ی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینِ وَ الْجارِ ذِی الْقُرْبی وَ الْجارِ وَ اعْبُدُوا اللّهَ وَ ال تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ بِذِی الْقُرْب» 2

 سوره نساء. 36«؛ آیه الْجُنُبِ وَ الصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبیلِ

ه شمار تا چهل خانه از چهار طرف همسایه ب«؛ وَالجِوارُ أَربَعونَ دارا مِن أَربَعَةِ جَوانِبِهاالسالم: »امیرالمؤمنین علی علیه

 (۵۴۴، ص2خصال ج(د. آینمى
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 محله مفهوم

محله را مفهوم الزم است تعاریف موجود از  ،محوریورود به بحث محله قبل از

و البته متناسب محله ابعاد و اجزاء ضمن کسب نگاه جامع نسبت به مرور کرده و 

پرداختن مبنای این تعریف را و  محله بپردازیم تعریفبه با هدف و مأموریت خود، 

 محوری قرار دهیم.به مبحث محله

با توجه به  و ... فرهنگی، ی، اقتصادی، حقوقاجتماعیمختلف  هایهوزهریک از ح

انواع و اقسام و مختصات آن را و  اندزاویه نگاه خود به شرح مفهوم محله پرداخته

ارائه نیز هائی برای طبقه بندی محالت در برخی از نظریات، شاخص. اندبیان نموده

 متقابل و پیوند از آن جمله هستند.ارتباط که هویت )احساس تعلق(،  شده است

از  وجود داردنیز در پرداختن به محله های متعددی ها و مالکنگرش، عالوه براین

های ذهنی برداشت محله براساسدر نگرش ذهنی،  .نگرش عینی و ذهنی جمله

مرز مشخص،  مانند براساس امور کمیو در نگرش عینی،  شودتعریف میافراد 

های متفاوت، وجوه ، اگرچه بدلیلی زاویه نگاهدر این تعاریف جمعیت معین و ....

برخی  3.شمرده شده استبرعناصر مشترکی نیز خورد اما افتراق زیادی به چشم می

 آمده است. صفحه بعد محله در جدول ۴از تعاریف

مطرح شده و برش متناسب  هاینگاه هیو زاو فیمتن، باتوجه به تعار نیآنچه در ا

استان اصفهان، از محله، مدنظر است؛  فرهنگی جبهه ستاد محورمحله تیبا مأمور

و نهادهائی مانند شهرداری  یکیزیف ماتیبر تقس یمبتن ،یائیجغراف ایمحدوده

 و یهات فرهنگتشاب یمشخص است که معموال ساکنان آن دارا یمرزها یدارا

 هستند. یاجتماع

 
 97حسینی، سیدفخرالدین؛ تحلیل تطبیقی مفهوم محله در نظام سنتی شهرهای ایران؛ ماهنامه باغ نظر؛ خرداد  3
 92آذر (، پایگاه تخصصی شهرسازی ایران) شهرسازی آنالین، مفهوم محله و محله در ایرانکامرانی، اشکان؛ همان/  4
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 برخی از تعاریف محله
 سال ارائه دهنده تعریف

 فیزیکیهای که به سبب ویژگی ارضییک گروه مجزای 

ساکنانش متمایز و  اجتماعیخاص منطقه و خصوصیات 

 شود.شناخته می

 19۴8 گلس

افراد در آن بصورت  تعامالتبخشی از سازمان فضایی شهر که 

 دهد. چهره به چهره رخ می
 2003 بارتون

بنابر درک  کالبدیمحدوده یکپارچه فضائی از شهر با مرزهای 

ذهنی و یا نشانه عینی برای ساکنانی که تعلق مکانی و 

همبستگی اجتماعی در آن احساس کنند. تعیین کننده 

رودررو و پاسخگوئی به  شناختمقیاس این محدوده، امکان 

 روی است. ی روزمره در حد پیادهنیازها

عبدالهی و 

 دیگران
1389 

ئی و برخوردار از دارای وحدت از نظر کالبدی و فضا اجتماعی

از مردم،  متجانساستقالل نسبی از نظر عملکردی که گروهی 

اولیه زندگی آنها را در  خدماتهای آنها و مراکز تأمین خانه

فرهنگی موجود در آن به  تشابهاتخود جای داده است و 

-های ساکنین آن نظم میها و فعالیتحیات روزمره، اندیشه

 بخشد. 

رهنمائی و 

 همکاران
1386 

ای است که آشنایی با آن باعث آسودگی خاطر محله ناحیه

روید های محله میگردد و هرچه شما از خانه به طرف لبهمی

 .شودها کمتر میشما با مردم و مکان آشنایی

 198۵ کورپت

محله مفهومی جغرافیایی و اجتماعی است. از نظر فیزیکی 

شده است  یی مشخصمرزهاقسمتی از شهر است که به وسیله 

ها، آهن، رودخانه، کانالها، راهتوانند شبکه راهکه این مرزها می

های یکسانی از واحدهای فضاهای باز باشند و دارای گونه

مسکونی است، و یک مرکز تجاری در مرکز آن قرار دارد. از 

نظر اجتماعی دارای ساکنینی است که از نظر طبقه اجتماعی 

 .باشندمی تشابهو یا قومیت دارای 

 1989 میشل
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 از نگاه مقام معظم رهبریمحوری( )بعنوان یکی از نتایج تحقق محلهآفرینی مردم لزوم نقش

محوری از این حیث که بستر حضور و کنشگری فرهنگی، اجتماعی، محله  

کند. ضرورت پیدا میاقتصادی و ... آحاد مردم در جامعه است خود، موضوعیت 

 از مصادیق مفهومی این عبارت قرآنی دانست؛ »باواسطه توان می محوری رامحله

بانّ اهلل لم یک مغیّراً نعمة  و » ۵«إنّ اهلل ال یغیّر ما بقومٍ حتی یغیّروا ما بأنفسهم

محوری بعنوان ، محلهبه عبارت دیگر. 6«أنعمها علی قوم حتی یغیّروا ما بأنفسهم

خواهد و از مطالبات دینی بستر اثرگذاری انفس جامعه در جامعه، الزم و ضروری 

نکات منتخب از بیانات حضرت آقا در خصوص ضرورت حضور مردم  ،بود. در ادامه

  ه است.ذکر شد

 اسالم با را مردم محوربودن و را بودن مردمی وقتی ما: معنای جمهوری اسالمی -

 اسالمی جمهوری اسالمی؛ جمهوری شودمی آنرکیب ت کنیم،می همراه

 مردم به متعلّق هاهدف است، مردم برای مقاصد محورند، مردم این؛ یعنی

-این است؛ مردم دست در اختیار است، مردم مِلک و مال منافع است،

 مردم، عمل مردم، حرکت مردم، خواست مردم، رأی: است بودن مردمی ها

 7.نظام جمهوری اسالمی در مردم شرافت و مردم حضور

ساالری دینی شود؛ مردمساالری دینی با حرف نمیمردم ساالری:معنای مردم -

عقالنی و عاطفی مردم، ارتباط فکری و  با شرکت مردم، حضور مردم، اراده

ساالری یعنی بر اساس دین و مردم 8.دگیرمردم با تحوالت کشور صورت می

 9.مردمند بر اساس اسالم، ساالرِ زندگیِ جامعه، خودِ

 
 11آیه  ؛سوره رعد 5
 ۵3سوره انفال، آیه  6
 (اهللو هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمه بیانات در مراسم بیست؛ 139۵/03/1۴ 7
 موسی الرضابنبیانات در دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت علی؛ 1388/01/01 8
 بیانات در دیدار بسیجیان 139۵/09/03 9

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6082
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34995
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های گوناگون اجتماعی بزرگ، نقش تحوالت و جنبش در همه معیار گسترش: -

مردم، نقش معیار است. یعنی گسترش یک تحول، گسترش یک فکر، 

با مردم چقدر به این است که  گسترش نفوذ یک مصلح اجتماعی، وابسته

 10ارتباط داشته باشد.

هرجائی که ناکامی هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم  حل مسائل: -

مسائل گوناگون کشور،  در همه .عرصه تأمین کنیمحضور مردم را در آن 

هائی را برای حضور مردم مسئولین باید بتوانند با مهارت، با دقت، با ابتکار، راه

 11پیدا کنند.

مردم بایستی وارد میدان افاده باید از انقالبشان دفاع کنند،  مردم لزوم افاده: -

 12و استفاده بشوند.

ها تأمین شود، ها و برای این هدفر این راهاگر حضور مردم د تحقق اهداف: -

ها حتّی زودتر از دورانی که در نظر گرفته شده است، حاصل خواهد این هدف

بشوند و در  در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان 13.شد

ها محقّق خواهد شد؛ این بُروبرگرد میدان بِایستند و مقاومت کنند، هدف آن

  1۴ای از تاریخ اثبات نشده.ندارد؛ خالف این هم در هیچ برهه

ای اگر کار دست مردم قرار گرفت و مردم دارای در هر نقطه اثربخشی کارها: -

نیروهای های مردمی، سپرده شد، انگیزه  هدف بودند ... هرجا صحنه به مردم

از اوّل انقالب تا امروز هر  1۵متنوّع و متکثّر مردمی، کارها را پیش خواهد برد.

 
 20/07/90کرمانشاه،  بیانات در اجتماع بزرگ مردم10

 همان 11
 19/8/9۵بیانات در دیدار قرارگاه قرب حضرت بقیه اهلل )عج(؛  12
 همان 13
 1۴/03/96؛ بیانات در مراسم بیست و هشتمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی )ره( 14
 29/11/93بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی؛  15

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36745
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وقتی هر کاری را محوّل به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است؛ هر کاری 

ها قرار دادیم، کار متوقّف را انحصاری در اختیار مسئوالن و رؤسا و مانند این

 16.مانده است

آنچه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است،  تحقق آینده: -

.. بدون حضور مردم کار پیش نخواهد .پذیر نیستت مردم تحقّقبدون مشارک

 17رفت و مقصود تحقّق پیدا نخواهد کرد.

در مقابل فعالیت هزاران نفر از جبهه دشمن علیه مسائل  جبهه در مقابل جبهه: -

ضربه و ها نفر آماده دفاع، گوناگون ایران، در جبهه ملّت ایران باید میلیون

 18.ملّت باشند یممکن برا یو انواع کارها یغاتیتبلحمله متقابل در امور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 همان 16
 01/01/93؛ 93پیام نوروزی سال  17
 0۴/12/98؛ جلسه درس خارج فقه 18



 
 

8 
 

 محوریمحله

محوری در لغت به معنای موضوعیت یافتن عریف ارائه شده از محله، محلهبراساس ت

 ،یافتن تمرکزمحوری به معنای محله است. اما براساس مأموریت ستاد، محله

ستاد جبهه تحقق مأموریت میدان محدوده عملیات و و محدودشدن شدن دقیق

مأموریت وسیع در یک نگاه کلی  ،ستاد ، ایندر این راستا. است به محلهفرهنگی 

 خود را به این شکل تنظیم می نماید:) عام( 

o در سطح جبهه سازی، توانمندسازی و عملیاتشناسائی، شبکه 

o 20میانیهای و حلقه 19محوریسازی محلهگفتمان 

o های میانی در سطح گیری و تقویت حلقهبسترسازی جهت شکل

 جبهه

ها، با توجه به گستردگی محالت در کالن شهر اصفهان و لزوم بررسی دقیق برنامه

 ستاد در یک بازه زمانی مشخص به این صورت تعیین گشته است: ماموریت خاص

o محالت مشخصهای میانی در محوری و حلقهسازی محلهگفتمان 

o در محالت  های میانیگیری و تقویت حلقهبسترسازی جهت شکل

 مشخص

o در محالت هدف گفتمان نظری و اجرائی ارزیابی 

گری و تسهیلسازی، محوری، محدود و دقیق شدن گفتمانبه عبارت دیگر، محله

سازی از طریق شناسایی و شبکهفردی و گروهی در محله  هایفعالیتاز پشتیبانی 

 
 .انجام خواهد گرفت (حقیقی و حقوقی)فرهنگی مردمی سازی در دو الیه حاکمیت و کنشگران این گفتمان 19
که با فهم ضرورت حرکت عمومی جامعه به  هستند فرهنگی اجتماعیکنشگرانی از میدان کارزار  های میانی،حلقه20

تمرکز کرده و ضمن  این حرکتبا محوریت جوانان، بر توسعه و تقویت  و انداز جامعه و تمدن اسالمیسمت چشم

 رجوع شود به فرمایشات رهبر معظم)دهند. ، راهکارهای عملیاتی نیز برای تحقق آن ارائه میآنریزی برای برنامه

 (01/03/98انقالب با دانشجویان در 
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ها جهت های مردمی در هر محله و بسترسازی برای توانمندساختن آنظرفیت

باشد. بدیهی است که با توجه می هاخود آنکشف و حل مسائل آن محله توسط 

شناسایی  ،به نقش مهم و وظایف مشخص نهادهای حاکمیتی در این مقوله

با همچنین گر و ها با یکدیهای حاکمیتی، تالش برای تسهیل ارتباط آنظرفیت

 در دستور کار ستاد جبهه فرهنگی قرار بگیرد. بایستمیمردم 

 محوری دو رویکرد دارد:سازی ستاد در محلهتوان گفت گفتماندر پایان می

 کل جبههه وسعت ب محوربا رویکرد محلههای میانی حلقه سازیگفتمان -

تقویت حلقه میانی تشکیل یا و بسترسازی برای  مستعد شناسائی محالت -

 افزاری و اجرائیبعنوان ارزیابی نرم

 

 محوریمحله ضرورت

 یهااتیبا عمل یکردن اقدامات خاص، متمرکز و مردم نیگزیزوم جال -

 کم اثر  عیوس

سازی و ایجاد علقه برای کنشگران و مردم با هدف ورود به لزوم دغدغه -

 میدان عملیات 

 هاریزی و ارزیابی دقیق عملیاتلزوم برنامه -

 حل مسائل مردم با حضور و توسط خود مردمکشف و لزوم  -

به منظور تسریع حرکت عمومی مردم به  به وسعت جامعه سازیجبهه -

 تمدن اسالمی وسمت چشم انداز جامعه 
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 محوریمحله اصول

، یمحورتحقق محله درکه است ( ییدهایها و نبادیها ) بااستیس مقصود از اصول،

 یامنفرد محله یهاتیدر فعال دیباو هستند توسط ستاد حرکت  یکل ریناظر بر مس

 .ردیمورد توجه قرار بگ زینهای میانی توسط حلقه

 گیری به سمت جامعه و تمدن اسالمیجهت -

 باور، پذیرش و اعتماد واقعی به توان مردم -

 یبرا یبه فعاالن محل اریبر محله و دادن اخت یرونیب ینکردن ساختارها لیتحم -

 موثر یبه سازوکار یابیدست

 اقتضائات محلهها و سازی مدل و ساختار باتوجه به تفاوتبومی -

هر یک از افراد با ؛ مشارکت افراد در سنین مختلف سازی برایفرصتوجود  -

 (هرکس به اندازه توانش)ند کنهای خود مشارکت میداشته

 رای تأمین احترام به شخصیت فردی اجتماعیبای شیوهبعنوان  مشارکتتدبیر  -

 کنندگان منجر شودکه به رشد و بالندگی مشارکت به نحوی افراد

برآیندی از مشارکت تک  ه؛براساس شرایط و نیاز عمومی محل هاگیریتصمیم -

 محله تک اعضای

 های جزء و کالنتالش در جهت الگویابی و الگونمائی -
 

 محوریمحلهو آثار  فواید

درستی پیگیری نماید چنانچه ستاد جبهه فرهنگی ماموریت خود را در محالت به 

 .شودها اشاره میفواید زیادی برای هر محله متصور است که در ادامه به برخی از آن

 هاپرداخت واقعی و عینی به مسائل محله و حل آن -

 همحور بر مدار مسائل محلسازی مسألهفراهم آمدن زمینه شبکه -
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 مردمی محلههای حاکمیتی و افزائی امکانات و ظرفیتسازی و همشبکه -

 (پیوند مردم و حاکمیت)

تعهد و ملموس بودن عُلقه، حضور و مشارکت مردم محله به جهت نیاز،  -

 عملیات و نتایج آن

 گسترده شدن مخاطب به وسعت افراد محله -

 احیاء هویت جمعی در محله و تمرین جبهه شدن در مقیاس کوچک -

سطح  شیافزاتعلق شهروندان به محله، شهر و هویت و احساس  شیافزا -

 یفرد نیو ب یو اعتماد جمع یاجتماع یةسرما

 یاجتماع تیاحساس امن و محله یاجتماع یهابینرخ آسکاهش  -

 

 

 

 

 
 

نیز به  تریو عام ترنتایج گسترده ،محوریرویکرد محله ،عالوه بر موارد ذکر شده

 دنبال خواهد داشت:

 یامکانات و خدمات شهر ی ازمنددر بهره ییایجغراف ةعادالن عیتوز -

های حاکمیتی در مقیاسی فراهم شدن امکان به صحنه کشاندن ظرفیت -

 قابل کنترل و در دسترس

توسعه مخاطب با پشتیبانی از کنشگران محلی برای به صحنه آوردن  -

 همردم محل
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فراهم شدن زمینه تبدیل کارکرد ستاد از حوزه فرهنگی تربیتی به حوزه  -

 فرهنگی اجتماعی

در کمترین  فاصله با مردم و  "حلقه میانی"نظری و عملی مفهوم  تبیین -

 سازی برای تحقق آنزمینه

 حرکت عمومیِ منظم و سریع جامعه به سمت تمدن اسالمی -

 مأموریت خود در محله(به )پرداختن محور ستاد عملیات محلهچگونگی 
 

 انتخاب محالترصد و . 1

 های میانی محالت. طرح بحث با حلقه2

 طرح بحث با نهادهای حاکمیت. 3

 های میانی  در محالتسازی حلقه. فعال4
 

 انتخاب محله .1

o  اجتماعی های کنشگری فرهنگیشناسائی اجمالی ظرفیترصد و 

 21های حاکمیتی و مردمیاز طریق داده بعنوان حلقه میانیمحالت 

o بعنوان محالت دارای  های دارای ظرفیت بالقوه و بالفعلانتخاب محله

 22برای ورود ستاد اولویت
 

 های میانی محالتطرح بحث با حلقه .2

o  معرفی دقیق و کامل جلب اعتماد کنشگران محله با اعتمادسازی؛

 هاخود در ضمن بیان وجوه تمایز نسبت به دیگر جریان مأموریت

o بسترسازی و  شناسائی شدههای میانی حلقه تثبیت ریزی برایبرنامه

 براساس استعدادها و خألهای محله های جدیدگیری حلقهشکلجهت 

 
 مند؛ جوانان فعال، طالب، فرهنگیان، فعالین فرهنگی، کنشگران اجتماعی و ...ها و افراد دغدغهمساجد، مراکز فرهنگی، خیریه 21
 باشد.به کل محالت شهر می توسعهاین انتخاب بنابر سیاست کلی ستاد قابل  22
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o  و الزامات آنمحوری میانی و محلهحلقهتبیین گفتمان 

o در جهت کنشگری در محله هاراهبری و هدایت حلقه 

 جهت کنشگری حلقه میانیمادی و معنوی  گریتسهیل ▪

 23یانیهای محلقهدانشی و مهارتی  توانمندسازیرفع نواقص و  ▪

رصد، حمایت و و محله میانی های تشکیل شبکه حلقهکمک به  ▪

 آنراهبری 
 

 طرح بحث با نهادهای حاکمیت .3

o های حاضر و فعال در محالتشناسائی نهادها و ارگان 

o ها با سازی نهادها و ارگانهمراه 

 محوری و الزامات آنمیانی و محلهتبیین گفتمان حلقه ▪

 تبیین و تشریح مأموریت ▪

 دعوت و پیگیری به میدان آمدن و آوردن ظرفیت نهاد خود ▪

 میانی در محله جهت هایحلقه 2۴سازیفعالکمک به  .4

o  شناسائی 

 2۵محوریهای انسانی بعنوان مهمترین رکن محلهظرفیت ▪

 های حاکمیتیظرفیت ▪

 ها و امکانات فرهنگی و ...ظرفیت ▪

 ذهنیات، روحیات و ...محله از جمله  اقتضائات ▪

 مادی و معنوی یها، نیازها و خالءهاآسیب ▪

o اعتمادسازی 

و مکمل های موجود در محله هماهنگی با سایر جریانتبیین  ▪

  هاآنبودن نسبت به 

 
 ، مهارتی )روانشناختی، مدیریتی، رسانه و ...( و ...اخالقی ،های معرفتی، بصیرتیدر حوزه 23
 های میانی در محله است.سازی، در واقع، مصادیق توانمندسازی و راهبری حلقهموارد مطرح شده ذیل فعال 24
 رهبران، معتمدین وافراد کلیدی محله 25
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 های آن برای محلهفعالیت و آورده هدفمعرفی دقیق و کامل  ▪

 رعایت هنجارهای محلهعمل براساس  ▪

صبر و سعه صدر، خیرخواهی، صداقت و  ی؛اخالقموازین رعایت  ▪

 و ... استقامت در عمل

فراهم کردن بستر انس و طرفی با اثبات صداقت و برتالش برای  ▪

 هصمیمیت میان اهالی محل

 بودن، فهم و عمل در متن و بافت فرهنگی اجتماعی محله ▪

o سازیگفتمان 

 محوری و ضرورت حضور مردم محلهگفتمان  ▪

 آفرینی برای حضور مردم در صحنه باانگیزه ▪

 حضورمثبت تبیین مضرات عدم حضور و آثار  •

سازی نسبت به اصل و فواید کنشگری مردم در حساس •

 محله

 مشکالتدر رفع  همحلاهالی افزایش سطح اعتماد و خودباوری  ▪

 شانظرفیتها و سازی مردم نسبت به داشتهه با آگاهمحل

o 26تعیین فرد یا گروه رابط 

 27هاانتخاب فرد یا تیم داوطلب باهدف سپردن کار به او یا آن ▪

o :28توانمندسازی 

 اهالی محلههای بالقوه رساندن توانایی یتشناسایی و به فعل ▪

محوری مرتبط با محلهآموزشی دانشی و مهارتی ارائه محتواهای  ▪

 آفرینی مردمو نقش

 
 شود تا مشارکت تحقق یابد.مطلوب آنست که ادامه مسیر توسط این فرد یا گروه پیگیری و اجرا  26
محوری، رهبری مشارکتی است. به عبارت دیگر، رهبر بهترین الگوی رهبری در محله مردمی، اصالتجهت حفظ  27

 کنند.گیری مشارکت میسازی و تصمیمثابت نبوده و در فرایند مشارکتی، همه اعضای گروه در تصمیم
خود را به درستی  مشکالتتوانید به میزانی از توانایی که محله باهالی  یابیدست ،منظور از توانمندسازی 28

 .و در حل آن بکوشند تشخیص دهند



 
 

15 
 

 تشکیالتی ، تیمی وگروهیآموزش کار  •

گری، های کشف و حل مسأله، مطالبهآموزش مهارت •

 ارتباط مؤثر و ...

گری تحقق خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تسهیل ▪

 در محله

 زائی و ...الحسنه، مراکز فرهنگی، اشتغالخیریه، قرض •

o سازیشبکه 

 تشکیل جلسات گفتگوی مؤثران، معتمدان و اهالی محله ▪

 تشکیل میزگفتگوی نمایندگان مردم و نهادهای حاکمیتی ▪

ها و خألهای جدید باتوجه به رصد ظرفیتتیم  ایایجاد گروه  ▪

گری و های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مطالبهدر حوزه محله

... 

o بسترسازی کنشگری اهالی محله 

ها، خالءها و ها، توانمندیظرفیترصد و کشف کمک به  ▪

 29اهالیمشکالت محله توسط خود 

 حل مسأله اب نهادهای مرتبطها و حلتعیین راهکمک به  ▪

 تقسیم کار و پیگیری انجام اقدامات الزمکمک به  ▪

 الگوگیریوجود ضوابط و مقررات تعریف شده برای  ▪

عمومی اماکن رفتار اجتماعی مناسب در  هنجارها و و تقویت حمایت ▪

 های محلهرسانهو 

-پیوندهای قوی با نهادهای اجتماعی مثل مدرسه و سازمانداشتن  ▪

 ای مذهبی حمایت اجتماعیه

 .جنتایرسانی اطالعرصد و ارزیابی دقیق مراحل کار و  ▪

 
 و ... ، معماری، تعلیم و تربیتهای اجتماعی، محیط زیست، اقتصاد، هویت، سالمتاز جمله آسیب 29
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اصلی است.  این، همان نکته حضور مردم چه جوری است؟

ها را، مدلها را، فرمولهای مسئولین باید زمینهاینجاست که 

عموم را، فرمولهای اعتمادبخش را برای عملی و قابل فهم 

 . مشارکت مردم فراهم کنند

 

               

 20/07/90بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه،  


