
چکیده
بیـــان مســـئله: واژه هایـــی همچـــون؛ معمـــاری مشـــارکتی2، معمـــاری جمعـــی، معمـــاری اجتماعـــی3 
و ... به طورکلـــی بـــه گونه هـــای مختلفـــی از حضـــور کاربـــر در فراینـــد طراحـــی معمـــاری اشـــاره دارنـــد 
هرچنـــد کـــه هـــر یـــک بـــه لحـــاظ نـــوع و ســـطح مشـــارکت کاربـــر در فراینـــد طراحـــی بـــا دیگـــری متفـــاوت 
ــارکت در  ــای نظـــری مشـ ــتر بـــه جنبه هـ ــا بیشـ ــیاری از منابـــع موجـــود در ایـــن حوزه هـ اســـت. بسـ
ـــارز آن در معمـــاری معاصـــر پرداختـــه شـــده اســـت.  طراحـــی پرداخته انـــد، و کمتـــر بـــه نمونه هـــای ب
از ســـویی دیگـــر معمـــواًل زمانـــی کـــه صحبـــت از مشـــارکت در طراحـــی می شـــود بیشـــتر یـــادآور 
ـــا  ـــه ســـاخت بن ـــور در مرحل ـــران از طریـــق پرســـش نامه، کارگاه و حتـــی حض دخالـــت مســـتقیم کارب
اســـت. ایـــن تحقیـــق بـــه دنبـــال پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش اســـت کـــه گونه هـــای مشـــارکتی معمـــاری 

معاصـــر کشـــورهای اســـامی شـــامل چـــه مـــواردی اســـت؟
هدف مقاله: رسیدن به طبقه بندی و گونه شناسی معماری جمعی در کشورهای اسامی.

روش شناســی تحقیــق: در ایــن تحقیــق عــاوه بــر روش تحقیــق کیفــی، بــا اســتفاده از روش 
تحقیــق عملیاتی-تکنیکــی ســعی بــر ایــن اســت تــا بتــوان بــا اســتفاده از نمونه هــای کارآمــد و 
ــرد.  ــدا ک ــت پی ــای آن دس ــی رویکرده ــدی و گونه شناس ــه طبقه بن ــی ب ــاری جمع ــخگوی معم پاس
شــیوه گــردآوری اطاعــات عــاوه بــر مطالعــات کتابخانــه ای و منابــع معتبــر ایــن حــوزه، از طریــق 

بازدیــد میدانــی، مصاحبه هــای تشــخیصی و محتوایــی صورت گرفتــه اســت. 
معاصــر  معمــاری  در  بیشــتر  ناحیه گــرا  و  تأویلــی  مشــارکتی  گونه هــای  مقالــه:  فرضیه هــای 

می شــود. اســتفاده  اســامی  کشــورهای 
فراینـــد  در  کاربـــر  مشـــارکت  از  مختلفـــی  گونه هـــای  دارای  جمعـــی،  معمـــاری  نتیجه گیـــری: 
جمعـــی  معمـــاری  پاســـخگوی  نمونه هـــای  و  نظریه هـــا  بررســـی  به طوری کـــه  اســـت  طراحـــی 
-کاربـــر وجـــود دارد؛ ایـــن گونه هـــا  نشـــان می دهـــد گونه هـــای مختلفـــی از نحـــوه تعامـــل معمار
شـــامل: بســـیج اجتماعـــی4، مشـــارکت پرســـش نامه ای، طراحـــی مشـــورتی، مشـــارکت کارکـــردی، 
مشـــارکت تعاملـــی، ناحیه گرایـــی5 و مشـــارکت تأویلـــی6 می باشـــند. تحلیـــل و بررســـی معمـــاری 
معاصـــر کشـــورهای اســـامی نشـــان می دهـــد کاربســـت نظریـــه معمـــاری جمعـــی بیشـــتر از 
نظریه هـــای مشـــارکتی و اجتماعـــی و از حیـــث؛ گونه شناســـی، بســـیج اجتماعـــی و مشـــارکت 

ناحیه گـــرا و تأویلـــی، موفـــق بـــوده اســـت.
کلیــد واژه هــا: معمــاری جمعــی، معمــاری مشــارکتی، کاربــر، گونه شناســی معمــاری، معمــاری 

معاصــر کشــورهای اســامی.
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Abstract:
Terms such as “community Architecture”, “Social Architecture”, “Participatory 
Architecture” consider to different typologies of participation during design 
process phases but in these cases, level of participation differs in design process. 
Much research considers to on theoretical aspects of participation in architectural 
approaches but more recent examples consider to responsible cases.
Many of the ideas of modern community architecture take a glance to the behavioral 
patterns of the user, wants and needs, he will. So Through proper understanding 
of needs, wants and will, it is possible to build responsible environment. This is 
development of Habraken’s theory that talks about design with and for people. 
The main question of this research is what is the difference among participation 
typologies in contemporary architecture of Islamic countries?
As an approach, participatory architecture has not been as a suitable approach for 
many architects because they believe the user interfere lead the project in wrong 
way and is a time consuming process. On the other side, some governments make 
seductive participation for some political aims.
When there are issues associated with the use of participatory research methods 
commonly used categories such as case studies, qualitative, quantitative, content 
analysis, etc., alone cannot be efficient alone.
Among the various theories of participation, less considered to typology of 
participation in practice and just some of the classical theorists like Arnstein 
(1969), talked about different levels of participation. In 1986, Wulz in an article, 
the concept of participation, compared some works of architects with participatory 
approach. He analyzed works of some postmodern architects such as Michael 
Graves and Aldo Rossi with some post structuralism architects such as Ralph 
Erskine, Road Hackney and Christopher Alexander.
Wulz in his article refers to some typologies of participation such as interpretative 
participation, regional, self-decision , etc. but he doesn’t propose clear categories 
about these. Another group of theorists never classified community architecture 
approaches so implementations did not provide a group of architectural ideas 
based on a typology that can be achieved.
Hence almost all theories completely theoretical basis and practical examples of the 
architecture has been less, even some theorist such as Hatch and Sanoff that have a 
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practical view, don’t determine typologies.
Thus, despite the participatory architecture, 
community architecture, and collective 
architecture theories and variety of sources 
in these field, there is very little source about 
typologies of participation in practice.
Participatory research method is a new and 
effective paradigm to use knowledge generated by 
community behavior. Generally, action research 
(AR) is used in this research also qualitative 
research methods.
Many of recourses in this field talk about 
direct participation of user in design process 
and also many of cases are not outstanding in 
contemporary architecture literature and so just 
a seduce participation occurs during design. 
Some methods used in this kind is questioners, 
workshops, interview, etc. some cases consider 
to participation during construction phases of 
project (especially in developing countries).
Assessing different theories and responsible cases 
of community architecture shows there are seven 
typologies of participation:
1-social mobilization, 2-questioners participation, 
3-consulting design, 4-functional participation, 
5-interactive participation, 6-regional 
participation, 7-interpretive participation.
Base on previous , about characteristic of 
different participatory approaches, community 
architecture, participatory architecture and social 
architecture, the relation between approaches and 
typologies is:
In community architectures, the use of beliefs 
and rituals Symbols is considered effective and 
engaging people through them is understandable, 
interactive, interpreting and regional participation 
are concerned.
In participatory architecture because of 
systematic relationship between user and expert, 
reviews of the samples show the existence of 
such information, consultation, functional and 
interactive participation. Among all the types, 
functional participation is used more.
In social participation, involvement in the process 
by using social mobilization, information and 
consulting are done.
Different typologies of participation in 
architectural cases are a wide range of successful 
methods of participation that if far from previous 
consideration of typical participation in social 

mobilization and questioner’s methods.
Seven typologies of participation in design 
process shows different level and condition of 
participation for user and architect. Some of 
typologies such as interpretive participation and 
regional participation consider more to values 
and costumes and user behaviors and are more 
indirect. Functional and consulting participation 
have rational view to participation and let the 
user take part as it is necessary.
Questioner participation and social mobilization, 
today are named seduce participation (also in 
some cases may be useful).
Today the usage of community architecture 
theory in contemporary Islamic architecture 
is more successful than social architecture 
or participatory design. In case of typology, 
interpretative and regional participation lead to 
responsible built environment.
Key wordsKey words:: Community Architecture, Typologies of 
Participation, user, design process, contemporary 
Islamic architecture.
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مقدمه و بیان مسئله
حوزههــایمختلــفســاخت در کــه افــرادی  از بســیاری بــرای
معمــاری ماننــد: واژههایــی میکننــد  کار مصنــوع، محیــط
کــه اســت طرحهایــی یــادآور و... مشــارکتی،معمــاریجمعــی
اســتفاده طرحهــا  در کاربــران مســتقیم مشــارکت  از آنهــا  در
هســتند بــاور ایــن  بــر متخصصــان از برخــی شــدهومعمــواًل
دســت قابلقبولــی نتایــج بــه نمیتوانــد روشهــا ایــن کــه
مواقــعتنــوعوتضــادعقایــد بســیاریاز پیــداکنــدچــراکــهدر
آتــیطرحهــا، کاربــرانمختلــفبنــا،مشــخصنبــودنکاربــران
نســبتبــهموضوعــاتتخصصــیومــواردی گاهــیکاربــر عــدمآ
ایــنو...،عمــًاباعــثناکارآمــدیروشهــایمشــارکتیدر نظیــر
برخــیدولتهــا)بــهدلیــل ســویدیگــر معمــاریمیشــود.از
جامعــه(بــابهوجــودآوردن نامناســبتوزیــعقــدرتدر ســاختار
نمــوده،یــابــه هــدفاصلــیدور مشــارکتهایکاذب،آنرااز
و گذاشــتند  کنــار را آن زمــان و هزینــه همچــون؛ بهانههایــی
معمــاری موجــببدبینــینســبتبــهکاربــردایــنموضوعــاتدر
بــهمشــارکتمردمــیدر توجــه  اخیــر ســالهای شــدهاند.در
فاصلــهســالهای1960 ــهآنچــهدر طرحهــایمعمــارینســبتب
گونههــای یــا شــده  کمرنگتــر بــود، قابلمشــاهده 1980 تــا
، مقالــهحاضــر نمایــانگردیــد.مســئلهاصلــیدر کاذب،بیشــتر
معمــاریوبــهویــژه ایــناســتکــهچــهگونههــایمشــارکتیدر
گیــرد معمــاریکشــورهایاســامیمیتوانــدمــوردتوجــهقــرار در
وچــهطبقهبنــدیمیتــوانبــرایآنقائــلشــد؟موضــوعبعــدی
یــکچــهســطحمشــارکتیرا میــانایــنگونههــا،هــر اینکــهاز
میدهنــدونحــوهمشــارکتافــراددر قــرار بــرایکاربــرانمدنظــر
اینکــهکدامیــک فراینــدطراحــیچگونــهاســت؟پرســشدیگــر
یــکمعمــاریپیشــرودر ــرایحضــور ــدب ایــنگونههــامیتوان از

زمینــهکشــورهایاســامیپاســخگوییمناســبباشــد؟
بــرای موضــوع ایــن بــه پرداختــن ضــرورت و اهمیــت
محصــول آندر بهدســتآوردننیازهــایواقعــیکاربــرانوتأثیــر
مثبــتبــر معمــاریبــرایارتقــاءکیفیــتمحیــطمصنــوعوتأثیــر
الگوهــایرفتــاریکاربــراناســت؛بنابرایــندرکواقعــینیازهــا،
تــوأمباتوجهبــهآرمانهــاوارزشهــایمعمــاریودرعینحــال
پرهیــز لــذا اســت؛ داشــتن آینــده بــه نــگاه و بــودن پیشــرو
نــگاه یــک بــه رســیدن و شــعاری، و کاذب مشــارکتهای  از
ارزشهــای درک و معمــاری حــوزۀ  در  معنامحــور و درونزا
مــواردمــوردتوجــهو کاربــرانونیازهــایمــادیومعنــویآنهــااز
ضــروریموضــوعمعمــاریجمعــیوگونهشناســیمشــارکتی
معمــاریاســت.بــراینیــلبــهایــنمهــم،رویکــردایــنمقالــه در
بــهنمونههایــیاســتکــهتوانســتهاندبــهنتایــجارزشــمندیدر
ایــنحــوزهدســتپیــداکننــدوبــهعنــواننمونههــایموفــقدر
طریــقنمونههــای ــااز ــادشــدهاســتت آنهــای ــعمختلــفاز مناب
معمــاریجمعــیوبــهوســیلهآننظریــهبــه موفــقبــهنظریــۀمؤثــر

حــوزهمعمــاریدســتپیــداکــرد. نمونههــایپاســخگودر

روش شناسی تحقیق
بــه را مشــارکتی، عملیاتــی تحقیــق روش ســانوف7 هنــری
دانــش بــرایاســتفادهاز عنــوانیــکپارادایــمجدیــدومؤثــر
جمعــیمیدانــد.بهطورکلــیروش طریــقرفتــار تولیــدشــدهاز
و عملــی تکنیکــی، قالــب؛ ســه  در ،(OR) عملیاتــی تحقیــق
روش  بــر عــاوه تحقیــق ایــن  در مــیرود.  کار بــه انتقــادی،
روشتحقیــقعملیاتی-تکنیکــی تحقیــقکیفــی،بــااســتفادهاز
نمونههــایکارآمــد ایــناســتتــابتــوانبــااســتفادهاز ســعیبــر
وپاســخگویمعمــاریجمعــیبــهطبقهبنــدیوگونهشناســی
ــردآوریاطاعــات ــدانمــود.شــیوهگ رویکردهــایآندســتپی
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ایــنحــوزه،از مطالعــاتکتابخانــهایومنابــعمعتبــر عــاوهبــر
طریــقبازدیــدمیدانــی،مصاحبههــایتشــخیصیومحتوایــی

اســت. صورتگرفتــه

پیشینه تحقیق: چارچوب نظری گونه شناسی 
معماری جمعی

ادبیاتعمومیموضوعهایمرتبطبامقولهمشارکتکاربر در
کهتوجهبهشاخصههای فرایندطراحیچنینمطرحاست در
نیازهای8ساکنان بودند نتوانسته که محیطهایی در انسانی
جنگجهانیدوم از سالهایپس برآوردهسازند9،در را خود
اینسالها  در بود10. گردیده بهیکخواستعمومی تبدیل
برای تصمیمگیری قدرت تنها عنوان به معماران، نقش
نیازهای به توجه و کرده پیدا  تغییر رفتهرفته محیط، طراحی
آوردن فراهم موجب عائقشان و خواستها کاربران11،
گردید طرحها  در مختلف افراد همکاری برای فرصتهایی
و افراد به  بیشتر توجه برای مهم این .)4  :1387 نیا،  )کامل 
صورت نیازها  از درست فهم و محیط  در آنها روانی نیازهای
منجر معماری الگووارههای  تغییر به آن  استمرار و گرفت،
نمودنافراداجتماع)مردمیا ،درگیر گردید.بهطوریکهسعیدر
حوزههایمختلفطراحیوبرنامهریزیداشت.این کاربران(در
رویکردهاتحتعنوانهایمختلفیهمچون:معماریجمعی،
...،به و طراحیمشارکتی،برنامهریزیمشارکتی،طراحیباکاربر

حوزهمعماری،مطرحگردیدهاست. ویژهدر
معمــاری،روشهــای بــراییــکفراینــدطراحــیمشــارکتیدر
مختلفــیمطــرحاســتکــهخــودجــایبحــثفــراواندارد.بــه

مثــالســانوفبــهمراحــلمختلــفیــکفراینــدطراحــی طــور
اشــارهدارد)ســانوف2000: 31-32(: مشــارکتیبــهصــورتزیــر
اجتماع، ویژگیهای  از اولیهای چارچوب فراهمکردن .1

نمایندگاناصلیوگروهها؛
2.برگزاریجلسهماقاتبانمایندگانگروههایعاقهمند

برایتعیینموضوعهایکلیدی؛
موضوع برای رسانهها طریق  از همگانی اطاعرسانی .3

مشارکتی؛
ارتباطبامقولههای 4.ساماندهیکارگروههابرایبحثدر

مختلفوتعیینفاکتورهایارزیابیبرایرهبرانگروهها؛
و تصمیمها بازنگری گروههاجهت رهبران آشناکردن .5

پیشنهادهایگروهها؛
و شاخصهها گزینهها، به نسبت افراد نمودن گاه آ .6

طریقرسانهها؛ معیارهایارزیابیوسنجشاز
7.سازماندهیکارگروهبرایبهدستآوردننظراتافراد؛

بازبینی جهت  در رهبران برای سوم کارگروه برگزاری .8
گزینههاوارزیابیموضوعها؛

گزینههایموردقبولرهبرانگروههاونظرخواهی 9.انتشار
افراددربارهنتایج؛ از

و گزینهها نمودن مشخص برای کارگروه ساماندهی .10
انتقالنتایجبهرهبرانگروهها؛

برایمجموعه و بهصورتگسترده نتایج انتقالدادن .11
مشارکتکنندگاناجتماع؛ وسیعتریاز

12.جلسهنهاییبراینزدیککردنعقایدگروههایمختلف
)شکل شماره 1(. رهبران،متخصصان،مسئوالنبایکدیگر

تحقیقطراحیمشارکتطراحیتوسعهطراحی
دیدگاهسانوف)منبع:سانوف114:2000( شکل1:فرایندطراحیمشارکتیاز

Model 1: Participatory design process from perspective of sanoff, 2000., 114
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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اینکـــهیـــکفراینـــدطراحـــیمشـــارکتیچگونـــه از صرفنظـــر
بـــهطبقهبنـــدیگونههـــایمختلـــفمعمـــاری  اســـت،کمتـــر
معمـــول،مخاطبـــانایـــن جمعـــیپرداختـــهشـــدهوبـــهطـــور
آنهـــا  در کـــه میشـــوند بناهایـــی متوجـــه  بیشـــتر عبـــارت
نیســـتند( ــز ــانیـ بنـ ــر ــرادمختلفـــیکـــهکاربـ ــاحتـــیافـ کاربـــران)یـ
کارگاه مســـتقیمبـــهوســـیلهپرســـشنامه،شـــرکتدر بـــهطـــور
داده دخالـــت طراحـــی  در بنـــا ســـاخت زمـــان  در  حضـــور یـــا
خـــاموابتدایـــی حتـــم،ایـــنیـــکتصـــور میشـــوند.بـــهطـــور
ـــن ـــهای دامن ـــر ـــنموضـــوعاســـتوتحقیقـــاتاخی ـــهای نســـبتب

میکنـــد.  عمیقتـــر را موضـــوع
خصـــوص  در مختلفـــی تحقیقـــات ، اخیـــر ســـالهای  در
فراینـــدتصمیمســـازیمحیطـــی اهمیـــتشـــرکتدادنافـــراددر
آنزندگـــیمیکننـــد،انجـــامگرفتـــهاســـت)بلونـــدل12  کـــهدر
ــانوف13 1978و 1979و 1990و 2000، ســـاما14، 1995،  2005، سـ
 ،1970 فریدمـــن17   ،1988 هـــاردی16   ،1988 فرانســـیس15 
 ،1987 نویـــت20   ،2005 معتصـــم19   ،1984 1972و  کـــراس18 
واتـــز21 2000، هابراکـــن22 1972، هـــچ23 1984، هکنـــی24 2007، 

2002، و ...(. همـــدی25 1997، هورلـــی26 
نظری جنبههای  بر تأکید ، مذکور تحقیقات عمده
نمونههای اما دارند. جمعی معماری مختلف رویکردهای
،بیشترسعیدارندتابهنمونههایکاربردیوپاسخگو متأخر
عمده نگاه حقیقت  در باشند27. داشته اشاره حوزه این  در

عنوان به معماری محصول  از جمعی معماری نوین نظرات
خواستها کاربری، رفتاری الگوهای تحقق به و خارج، هدف
بهساخت آنها طریقفهمصحیح از تا میپردازد او نیازهای و
محیطبپردازد.اینهمانتوسعهایدههابراکناستکهطراحی

راتوسطکاربران)مردم(وبرایآنهامیدانست.
مشـــارکتی، مختلـــف نظریههـــای میـــان  در بااینحـــال

کاربـــردیمشـــارکتاشـــارهشـــدهو بـــهگونهشناســـی  کمتـــر
مشـــارکتی طراحـــی کاســـیک نظریهپـــردازان  از برخـــی تنهـــا
)ارنســـتین28، 1969(بـــهســـطوحمختلـــفمشـــارکت ؛ نظیـــر
ــوم ــوان»مفهـ ــاعنـ ــهایبـ مقالـ ــز29، 1986(در ــد.)وولـ پرداختهانـ
بـــانـــگاه چنـــدمعمـــار مشـــارکت«30بـــهبررســـیتطبیقـــیآثـــار
معمـــارانپســـتمدرنی31ماننـــد؛ مشـــارکتیپرداخـــت.اوآثـــار
معمـــاران بـــا مقایســـه  در را روســـی لـــدو آ و  گریـــوز مایـــکل
»پساســـاختارگرایی«32همچـــونرالـــفارســـکین،رودهکنـــیو
کارهـــای دادتـــاگونـــهمشـــارکترادر قـــرار الکســـاندر کریســـتوفر

یـــکبـــهنمایـــشگـــذارد)جـــدول شـــماره 1(. هـــر
مقالهاشبهگونههایمشارکتتأویلی، )وولز، 1986(در
میکند. اشاره  نیز فردی33 تصمیمسازی و گزینهای ناحیهگرا،
آنها حدعنوانباقیماندواز هرچندکهاینطبقهبندیتنهادر

تعریفمشخصی،ارائهنمیدهد.
دورههای طبقهبندی  در را » »وولز دیدگاه بتوان شاید
مختلفمعماریبهصورتجدول شماره 2،طبقهبندیکرد:

نظریهپــردازانمعمــاریجمعــیهیــچگاهطبقهبنــدی دیگــر
ارائــه جمعــی معمــاری ایدههــای تحققپذیــری مبنــای  بــر
گونهشناســی یــک بــه بتــوان آن اســاس  بــر کــه نکردهانــد
مبنایــی نظریههــا، تمــام 

ً
تقریبــا ازایــنرو نمــود. پیــدا دســت

در کاربــردی مثالهــای بــه  کمتــر و داشــته تئوریــک کامــًا
نوشــتههایافــرادیماننــد؛ معمــاریپرداختــهشــدهاســت.در

کاربــردی مصداقهــای بــه 
ً
بعضــا کــه  نیــز و... ســانوف هــچ،

نمیشــود؛ مشــاهده طبقهبنــدی هیچگونــه شــده، اشــاره
نظریــهمعمــاریمشــارکتی، باوجوداینکــهچارچــوب بنابرایــن
خصــوص معمــاریجمعــیو...دارایمنابــعگوناگونــیاســت،در
اندکــی گونهشناســیکاربــردیمعمــاریجمعــی،منابــعبســیار

دارد. وجــود

،وولز161:1986( ،روسی،ارسکین،هکنیوالکساندر )گریوز کارهایچندمعمار گونههایمشارکتیدر جدول1:کاربردهریکاز
Table 1: Different participatory types in work of architects
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گونههایمشارکتی
) )وولز

معماریمدرن
)1950-1920(

پستمدرن
)1980-1960(

معماریپساساختارگرا
)1975-1965(

معماریبومی
)1980-1950(

معماریناحیهگرا
)2000-1970(

متخصص اقتدار

تأویلی

پرسشنامهای

ناحیهگرایی

گفتگو

گزینهای

تصمیممشترک

تصمیمفردی

کاربر اقتدار

دورههایتاریخیمعماریمعاصر جدول2:طبقهبندیگونههایمشارکتدر
Table 2: Different participatory types in historical periods of contemporary architecture

شکل2:مدلنظریارتباطگونهمشارکت،سطحمشارکتومراحلفرایندطراحی
Model 2: Theoretical model of participation types, level of 

participation and design process

نظــری مــدل یــک  در کــه نشــانمیدهــد  2 شــماره  شــکل 
گونهشناســیمعمــاریجمعــی،یــکبعــدفراینــدطراحــیشــامل؛
اســت؛ نگهــداری و اجــرا طراحــی، برنامهریــزی، الهــام، مراحــل
انــواعمشــارکتشــامل؛مشــارکتپنهــان، ، بعــدیدیگــر در
میــزان بعــددیگــر اطاعگیــری،مشــورت،کارکــردی،تعاملــیدر
شــامل؛کنتــرلکامــل،کنتــرلمشــترک،مشــاوره، کاربــر اقتــدار
برایناســاس رانشــانمیدهــد.  تأثیــر بــدون غیرمســتقیمو
یــکجمعبنــدی،مــدلنظریــهمعمــاریجمعــیبــههفــت ودر
دســتهقابــلطبقهبنــدیاســت)شــکل شــماره 3(،شــامل؛
مشــاوره، پرســشنامهای، اجتماعــی، بســیج گونههــای
کارکــردی،تعاملــی،ناحیهگــراوتأویلــیقابــلطبقهبنــدیاســت

)اســامی و کامــل نیــا، 1393: 175(.

معماری شکل3:طبقهبندیگونههایمشارکتیدر
Model 2: Classification of participatory types in architecture

طبقهبندی
معماری مشارکتدر

تعاملی

معماریاجتماعی

تاویلیبسیجاجتماعی کارکردیپرسشنامهای ناحیهگرامشاوره

معماریجمعیمعماریمشارکتی
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بحث: معماری معاصر کشورهای اسالمی و نظریه 
معماری جمعی

کــه اســت مــواردی جملــه  از اســامی«34 »معمــاری اصطــاح
بــهخــودســوقدادهاســت. مجــادالتاجتماعــیمختلفــیرانیــز
ادبیــات کاربردهــادر ایــنعبــارتدربرگیرنــدهدامنــهوســیعیاز
بــه مربــوط معمــاری نمونههــای  از اســت: معمــاری نظــری
ــا ــادیــن)اســام(ماننــد،مســاجدگرفتــهت کاربریهــایمرتبــطب
مفاهیــم برداشــتیــاایدهبــرداریاز نمونههایــیکــهســعیدر
ایــنموضــوعراداشــتهاند.معمــاریکــهتحــتتأثیــر در مســتتر
.)1996 )پترســون35،  اســت گرفتــه اســامیشــکل فرهنــگ
گرفتنــد، ایــنفرهنــگقــرار تحــتتأثیــر کشــورهاییکــهبیشــتر
هســتندشــامل:اندونــزی،هنــد،پاکســتان،بنــگادش،ایــران،

،ترکیــه،عــراق،عربســتان،مالــزیو...هســتند. مصــر
در کـــه تقســـیمبندیهایی و مختلـــف تعاریـــف  در
ــده عمـ ــور ــهطـ ــهبـ ــامیصورتگرفتـ ــورهایاسـ ــوصکشـ خصـ
اکثـــر یـــا اســـت اســـام آنهـــا رســـمی دیـــن کـــه کشـــورهایی
عنـــوان بـــه دادهانـــد، شـــکل مســـلمانان را آنهـــا جمعیـــت
زمانـــیکـــه ایـــننظـــر کشـــورهایاســـامیخوانـــدهمیشـــوند.از
خصـــوصواژهمعمـــاریاســـامیســـخنرانـــدهمیشـــود، در
ایـــنکشـــورهاوجـــود عمـــدهتوجـــهبـــهمعمـــاریکـــهدر نیـــز
تعالیـــمدیـــناســـامقـــرار تحـــتتأثیـــر دارد،اســـتکـــهبیشـــتر
میگیـــرد)کامـــل نیـــا، 1393(.باتوجهبـــهتعاریـــفمطـــرحشـــده
کشـــورهایاســـامی نظریههـــاینویـــنمعمـــاریمعاصـــر در
توجـــه آن بـــهجـــای و وظاهربینـــی ســـطحینگری از  پرهیـــز و
ایـــنکشـــورها، جمعـــیوحـــسجمعـــیدر بـــهالگوهـــایرفتـــار
ـــن ـــدهمعمـــاریای آین ـــهمعمـــاریجمعـــیوکاربســـتآندر نظری
دهههـــایگذشـــته مهـــماســـت.امـــریکـــهدر کشـــورهابســـیار
حضـــور آنتوانســـتهاســـتنمونههـــایموفقـــیاز توجـــهبـــه
ـــه ـــهوب ســـطوحمختلـــففراینـــدطراحـــیتجرب (رادر ـــر مـــردم)کارب

ــد. ــداکنـ ــتپیـ ــوبدسـ ــهمطلـ نتیجـ
حــوزهطراحــیجمعــی مهمتریــنموضوعاتــیکــهدر یکــیاز
ــدســالگذشــتهمطــرح چن کشــورهایاســامیدر ــژهدر ــهوی ب
در مشــارکت اصلــی هــدف و ماهیــت بــه رســیدن اســت،
بــر تأثیرگــذاری راســتای  در و کیفــیمحیــط بهبــود  در طراحــی
محققــان رفتارهــایفردی-اجتماعــیاســت.ازایــنروبرخــیاز
در کــه دارنــد اشــاره مصداقهایــی و مثالهــا بــه حــوزه ایــن
نــگاهاولنســبتآنهــابــارویکردهــایطراحــیجمعــیبــهظاهــر
الگوهــای نــگاهایــندســتههــدف،اســتفادهاز بیگانــهاســت.از
اثــر طریــق  از مشــارکتی درونــی مفاهیــم توســعه و رفتــاری
معمــاریاســت)بــهتأویلــی،درونــیکــردنمفهــوممشــارکت

مــیرود کــهبــهکار یــااصطــاحمشــارکتدرونزا معمــاری در
بــرایکاســتنفاصلــهمیــان ایــننــوعدارد(.ایــنامــر حکایــتاز
ــاســاختههایحرفــهمعمــاری ــرانب نیازهــاوخواســتهایکارب
توجــهداردکــهحــوزه اســتبهطوریکــهبــهایــنموضــوعنیــز
میبایســتوظیفــهخــودراایفــاکنــدونمیتــوان تخصصــینیــز
بــهنتیجــهالزمرســید مشــارکتصــوریکاربــر تنهــابــااســتفادهاز
تفــاوت کاســت36. اشــتباهاتســاختمحیــطمصنــوع  از تــا
اشــاره واژههــایمشــارکت،شــراکت37و....چنانکــهپیشتــر
شــد:معمــاریجمعــی،معمــاریمشــارکتی،معمــاریشــراکتی،
میپــردازد.  بیشــتر مفاهیــم ایــن بــه و...، اجتماعــی معمــاری
مختلــف رویکردهــای  در مشــارکتی مختلــف گونههــای
نحــوهدخالــتافــراد،میــزانآن،زمــانو...در مشــارکتینشــاناز
فراینــدطراحــیاســت.رویکردهــایعــاممشــارکتیکــهبــهدنبــال
مرحلــهاجــرایــاتأمیــنمالــی مشــارکتدادنافــرادبــهویــژهدر
افــرادبــهصــورت ایــنمیباشــنداز بــرایطرحهــاومــواردینظیــر

بســیجاجتماعــییــاگرفتــناطاعــاتاســتفادهمیکننــد.
دو بــا جمعــی طراحــی مختلــف گونههــای تحلیــل بــرای
منابــعمواجــههســتیم:دســتهاولشــامل؛منابعــی دســتهاز
موضــوع نظــری حوزههــای بــه گســترده  طــور بــه کــه اســت
توکــر   ،)1994( پرتــی   ،)1998( مورفــری  و  بــارو  پرداختهانــد: 
)2007(، فلمینــگ )2003(، واتــز )1987(، وولــز )1986(، همــدی 
منابعــی شــامل؛ دوم دســته هســتند. نــوع ایــن  از )1991(
حــوزهمعمــاری اســتکــهبــهتحقــقروشهــایمشــارکتیدر
نمونههایــیکــه پرداختهانــد.برخــیاز کشــورهایاســامینیــز
کشــورهایاســامیودرحالتوســعهمعرفــی بنیــادآقاخــاندر
هنــد، میکنــد)ماننــد:پــارککــودکانقاهــره،دهکــدهآرنیــادر
ایــنزمرهانــد.همچنیــن پاکســتانو...(از دهکــدهآلتیــتدر
منابعــیماننــد:اســامی و کامــل نیــا )1393(، بلونــدل )2005(، 
ایــن  از و...، )1984( هــچ   ،)2001( فرامپتــون   ،)2000( ســانوف 

دســتههســتند.
ــعفــوقنشــانمیدهــدکــه تحلیــلوبررســیتطبیقــیمناب
را گونهشناســی معمــاری  در جمعــی رویکــرد بــرای میتــوان
ارائــهکــردوآنراشــاملدســتههایذیــلطبقهبنــدینمــود:
کارکــردی؛مشــاورهای؛ تعاملــی؛ ناحیهگــرا؛مشــارکت تأویلــی؛
ایــن یــکاز اســاسهــر پرســشنامهای،بســیجاجتماعــی.بــر
بــهنمونــهمــوردیوبرعکــس، تحلیــلنظریــه کــهدر گونههــا
نمونــهمــوردیبــهنظریــه(theory to case)طبقهبنــدیشــده
اســاس اســتمیتــوانکاربســتنظریــهمعمــاریجمعــیبــر
را اســامی کشــورهای  معاصــر معمــاری  در گونهشناســی

تشــریحنمــود.
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مشارکت تأویلی
و کان »لویـــی عنـــوان بـــا نوشـــتهای  در  )2003 )فلمینـــگ، 
ــی ــلمعنایـ ــیتأویـ ــهایتلویحـ ــهگونـ ــی«38بـ ــارکتافاطونـ مشـ
فـــرموفضـــایمعمـــاری الگوهـــایرفتـــاریوتجلـــیآندر از معمـــار
معمـــاریمیدانـــد.هرچنـــدکـــه مشـــارکتافـــراددر رانوعـــیاز
فـــرم ترکیببنـــدیفرمـــالوتأویـــلهایدگـــریاز ـــگاهاوبیشـــتر ن
ــی ــارکتتأویلـ ــگاه،مشـ ــننـ ایـ ــیدر ــهنوعـ ــابـ داردامـ ــر رامدنظـ

اســـت. بهعنـــوانگونـــهمشـــارکتیپاســـخگوموردنظـــر
تأثیــر  از محتوایــی تأویــل منتقــدان  از برخــی ازایــنرو
از گونــهای عنــوان بــه را معمــاری  در  کاربــر رفتــاری الگوهــای
ــهایــن نوشــتهفــوقب ــد.فلمینــگدر مشــارکتتلقــینمودهان
رفتارهــایمــردم موضــوعاشــارهداردکــهلویــیکانمدتهــااز
اســاسنیازهــایمعنایــیو هنــدکروکــیمــیزدتــابتوانــدبــر در
کارکــردیکاربــرانطــرحخــودرا»انســتیتومدیریــتاحمدآبــاد«39

ارائــهنمایــد)تصویــر1(.
/ بــاعنــوان»شــهر مقالــهای در نیــز )هوســکینز40، 2005(
لنــدن«و»رایشــتاگ ــاالر ــهطرحهــای»ت ــااشــارهب دموکراســی«ب
معمــاریرابــهنوعــی اثــر «،تجلــیمفهــومدموکراســیدر فاســتر
معمــاریمیدانــدوهــدفاز در مشــارکتدادنتأویلــیکاربــر
دیــدگاهاوتوســعهدموکراســیاســت،بــاایــن مشــارکتراکــهاز
مصداقهــا برخــیاز میدهــد؛بنابرایــندر ــرار ق روشموردنظــر
ونوشــتهها،مشــارکتتأویلــی)یــامعنایــی(بــهعنــوانگونــهای

گرفتــهشــدهاســت. نظــر طراحــیدر مشــارکتدر از
)وولــز، 1986(و)توکــر، 2007(اصطــاحمشــارکتتاویلــی41را
میبرنــد. )بارو-مورفــری،  بــرایایــنگونــهطراحــیجمعــیبــهکار
اصطــاح»مشــارکتغیرفعال«42برای 1998( و )پرتــی، 1994(،از

ایــننــوعاســتفادهمیکننــد.ایــنگونــهمشــارکتانفعالیتریــن
نســبت طریــقدرکمعمــار شــکلمشــارکتاســت.تاویــلاز
نقــش میگیــرد. صــورت کاربــران نیازهــای و خواســتها بــه
ایــننــوع، اســت.در امیــالورویاهــایکاربــر ،تاویلگــر معمــار
در میکنــد. پیــدا نمــود،  بیشــتر معمــاری هنــری جنبههــای
طریــق طــرحاز شــهروندانوکاربــراندر مشــارکتتاویلــیتاثیــر
وپیشزمینــهحرفــهایودانــشتجربــیاونســبتبــه معمــار
طریــقتاویــل از حقیقــتمعمــار معمــاری،صــورتمیگیــرد.در
،بــهنیازهــایاوپاســخ فــردیخــودنســبتبــهویژگیهــایکاربــر
جمعــیوایجــاد مشــارکتتاویلــیتوســعهرفتــار میدهــد.در
فضــایمعمــاریبــاهــدفاجتماعــی)کــهبعضــابــااســتفادهاز
اســت. هــمهمــراهاســت(مدنظــر کاربســتتکنولــوژیمعاصــر
اخیــر ســالهای  در ایــران  معاصــر معمــاری نمونههــای  در
»پــلطبیعــت«)تصویــر 2(بــاایــنرویکــردوهــدفمیتوانــد

ــهمعمــاریجمعــیباشــد. ایــنگون ــهایاز نمون

مشارکت ناحیه گرا
بومی و تاریخی فرهنگی، ویژگیهای به توجه )1986 )وولز، 
از میکند. معرفی مشارکت  از نوعی ناحیهگرایی عنوان با را
به طراحی  در گونهمشارکتی و نوع یک ناحیهگرایی او دیدگاه
معماری رادر ناحیهگرایی مفهوم کهوولز زمانی میرود. شمار
کسیبهحوزهمشارکتچنین مشارکتیبیانکرد،شایدکمتر
نگاهیداشت.نگاهاویکجریانونگرشنوینبهموضوعات
جریانهای به اشاره با وی بود. معماری  در جمعی طراحی
بومی بهویژگیهای توجه و و1970 ناحیهگراییسالهای1960
معماریبه اثر ویژگیهایتاریخیزمینهدر معماری،بهتأثیر در

عنوانیکگونهمشارکتیاشارهکرد.
از نمونـــهای ،)3 )تصویـــر  » هرمـــز  در  »حضـــور پـــروژه  در
معمـــاریجمعـــیرابـــاگونـــهیناحیهگـــرامیتـــواندیـــدهرچنـــد
بســـیج حتـــی و کارکـــردی روشهـــای  از طـــرح ایـــن  در کـــه

تصویر 1: انستیتو مدیریت احمدآباد، هندوستان
(http://www.archigraphie.eu :مأخذ تصویر) 

image 1: institute of management, India

)http://archdaily.com(2:پلطبیعت،ایران تصویر
Image 2: Tabiat bridge, Iran

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

79

شماره اول
تابستان 1399



منظـــر بهـــرهگرفتـــهشـــده،امـــانـــوعغالـــباز اجتماعـــینیـــز
میشـــود. قلمـــداد ناحیهگـــرا جمعـــی، معمـــاری

در ساکنان فضایی رفتارهای و فرمها سمبلها، کشف
کاربراندر افرادو طریقفهم از اثربخشی یکناحیه،بهعنوان
میرود)گونهتوسعهیافتهیکمشارکت ناحیهگراییبهشمار
اینگونه  در معماری نشانهای کیفیتهای به توجه تأویلی(.
قاهره43 کودکان پارک مانند؛ )طرحهایی است مشهود
از و... افریکن انستیتوپان ، نوبیا اجتماعی  مرکز ،)4 )تصویر 

ایننوعهستند(.

مشارکت تعاملی
کتابخودباعنوان»معماریاجتماعی«44 در )هچ، 1984(نیز
که نمونههای  در اما دارد اشاره ازایندست نمونههایی به
همه  در افراد دخالت عدم برای اینشناخت کرده معرفی او
مفهومی نظریهپردازان  از برخی نمیرسد.  نظر به کافی مراحل
»تصمیمسازی اصطاح با را مشارکت  از نوع این  از  باالتر
مشارکت با نوع این که تفاوتی میکنند. معرفی مشترک«
صورت مشارکت که است مرحلههایی  در دارد، کارکردی
مساویاست. میگیرد،قدرتتصمیمگیریمیانطراحوکاربر
لحاظنوعارتباط تصمیمسازیمشترک،وضعیتیمتعادلاز در
مراحلآغازین از آنکاربر وجودداردکهدر وکاربر میانمعمار
ایدهآل حالت  در مشارکت  از نوع این دارد. شرکت طرح  در
)بارو  است گردیده مطرح تعاملی« »مشارکت عنوان با خود
مورفری، 1998؛ پرتی، 1994 و سانوف، 2000(. )سانوف، 2000(
در میداند. افراد رودرروی تعامل عنوان به را مشارکت اصل
دیدگاههاو طرحدهکدهآرنیا)تصویر 5(،دوشیبااستفادهاز

نظراتکاربرانتیپولوژیهایخانهخودراشکلداد.

مشارکت کارکردی
طراحــی ــاعنــوان»مشــارکتافــراددر کتــابخــودب ســانوفدر
از مختلفــی نمونههــای و مصداقهــا بــه برنامهریــزی« و

او کتــاب  در میکنــد. اشــاره موفــق مشــارکتی تجربههــای
در کــه دارد وجــود مشــارکتی طراحــی  از مختلفــی نمونههــای
مختلــف ســطوح  در طراحــی مختلــف مراحــل  در افــراد آنهــا
همــهافــراددر

ً
ایــننــوعالزامــا واردفراینــدطراحــیشــدهاند.در

فراینــدطراحــیدخالــت همــهمراحــلوبــهمیــزانمســاویدر
و )1998 )بارو-مورفــری،  را مشــارکت از اینگونــه نمیکننــد.
ــاعنــوانمشــارکتکارکــردیمعرفــیمیکننــد. )پرتــی، 1994(ب
مشــارکت ،تاحــدیاز کــودکبــمنیــز دوســتار پــروژهشــهر در
کارکــردیاســتفادهشــدهاســت)اســامی و کامــل نیــا، 1393(.

مشارکت مشاوره ای
سطحباالتریازمشارکتپرسشنامهای،مشارکتمشاورهای
قدرتتصمیمسازیبرایشانمهیااست استکهافرادمیزانیاز
وبامشاورهدادنبهطراحدرشکلگیریمحیطمؤثرهستند.
)بارو-مورفری، 1998(و)پرتی،1994( مشارکتبامشاورهرابه
طراحیمعرفیمیکنند.اما ازمشارکتدر عنوانگونهایدیگر
نوعمشارکتاستفاده این برای گفتگو45 واژه  از )1986 )وولز 

)http://archdaily.com(ایران، هرمز در 3:حضور تصویر
Image 3: Presence in Hormoz, Iran

)/http://archnet.org(4:پارککودکان،قاهره تصویر
Image 4: children park, Cairo

)www.akdn.org(5:دهکدهآرنیا،هندوستان تصویر
Image 5 : Aranya Township,India
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میکند.دیدگاهفریدمن46برایخواستنظراتمردمعادینیز
ازاینگونهاست.ایننوعازمشارکتبهارتباطغیررسمیمیان
کهبا طرحبیکر دارد)مانندتجربهارسکیندر نظر وکاربر معمار
داخلسایتاینارتباط تأسیسیکدفترعمومیمعماریدر
افراد غیررسمی، روشهای این  از استفاده با نمود(.  برقرار را
و کرده  ابراز آسوده باخیالی را نظراتخود تا تشویقمیشوند
مورد نمایند47.طرحروآناکچالرز رابطهبرقرار آسانیبامعمار به
ایننمونههاست.بررسینمونههایکشورهایاسامینشان
موردتوجهبودهیابهنتایج میدهدکهاینگونهمشارکتیکمتر

قابلقبولیدستپیدانکردهاست.

مشارکت پرسش نامه ای
آمـــاری مطالعـــات مشـــارکتپرســـشنامهای،اســـتفادهاز در
وعلمـــی)کـــهپیشـــینهآنبـــهســـالهای1930برمیگـــردد(در
، 1986: 155(.معمـــواًلایـــنروشدر اولویـــتاســـت )وولـــز
اســـتچـــرا موردنظـــر رویکردهـــایسیاســـیواجتماعـــیبیشـــتر
ـــد دارن فراینـــدمشـــارکتیحضـــور افـــراددر کـــهتعـــدادبیشـــتریاز
وجمعیتهـــایبزرگتـــریراتشـــکیلمیدهنـــدکـــهنیازمنـــد
طریـــق اســـت.مشـــارکتپرســـشنامهایاز آمـــار اســـتفادهاز
و مطالعـــاتسیســـتماتیکمعمـــاریصـــورتمیپذیـــردوآمـــار
نقـــاطضعـــفایـــن طـــرحمورداســـتفادهاســـت.یکـــیاز نتایـــجدر
ــراد افـ ــر دیگـ ــر ــا(بـ ــاظآمارهـ ــهلحـ ــت)بـ اکثریـ ــر ــهنظـ روش،غلبـ
ــت درسـ ــر ــواننظـ ــهعنـ بـ

ً
ــا ــتالزامـ اکثریـ ــر ــهنظـ ــراکـ ــت)چـ اسـ

در رایـــج روش یـــک باوجوداینکـــه  نیـــز اینگونـــه نیســـت(.
بهدســـتآوردناطاعـــاتاســـتامـــابـــهصورتـــیمشـــخصدر
نمونـــهایخـــاص)کشـــورهایاســـامی(وویـــژهدیـــدهنتایـــجآن،
قاهـــرهوحتـــیپـــارک دیـــدهنشـــدهاســـتهرچنـــدپـــارکاالزهـــر
ایـــننـــوعمشـــارکتبهـــرهگرفتنـــد،امـــاگونـــهغالـــب فرهنگـــیاز

نمـــیرود. بـــهشـــمار

بسیج اجتماعی:
نردبـــانمشـــارکت،ســـطحیراکـــهبـــا )آرنســـتین، 1969(در
عنـــوانعـــدممشـــارکتمعرفـــیمیکنـــدشـــامل؛دوبخـــش
کـــردن اودخیـــل دیـــدگاه از درمـــانودســـتکاریمیدانـــد.
ــاســـاختو ــاطبـ ارتبـ ــهدر فراینـــدطراحـــیکـ مراحلـــیاز ــراددر افـ
ـــوعاز آنمیباشـــد،نوعـــیمشـــارکتکاذباســـت.ایـــنن ـــر نظای
معرفـــیشـــدهاســـت. مشـــارکتتحـــتعنوانهـــایدیگـــرینیـــز
نظریهپـــردازانآنرا»بســـیجاجتماعـــی«نـــامنهادهانـــد. برخـــیاز
ایـــن )بارو-مورفـــری، 1998(، )پرتـــی و دریســـکل، 1994(؛در
ســـاخت،تهیـــه بـــرایکمـــکدر مشـــارکتافـــرادبیشـــتر نـــوعاز
طـــرح هزینههـــا،مـــوادومصالـــح،تأمیـــننیـــرویکاریو...در

طرحهـــا ایـــننـــوعاز مشـــارکتمیکننـــد.نمونههـــایبســـیاریاز
کشـــورهایدرحالتوســـعهقابلمشـــاهدهاســـت. بـــهویـــژهدر
معمـــار  اثـــر گورنـــا دهکـــده نمونههـــا، ایـــن بارزتریـــن
مطـــرحمصـــری،حســـنفتحـــیاســـت)فتحـــی، 1382(.کالـــج
شـــکل فلســـفه ایـــن اســـاس  بـــر  نیـــز هنـــد  در پابرهنـــگان
ــکلدادن ــرایشـ ــصبـ ــرویمتخصـ ــتهنیـ گذشـ ــهدر ــهکـ گرفتـ
بـــهمحیـــطنبـــودهوگروههـــایاجتماعـــیدانـــشتجربـــیخـــود
راتوســـعهمیداننـــد)Frampton, et al, 2001:78(.پـــسافـــراد
تجـــاربخـــودمحیـــطدلخـــواهخـــودرا میتواننـــدبـــااســـتفادهاز

شـــکلدهنـــد.
موضـــوع پاکســـتان  در آلتیـــت«48 »دهکـــده طـــرح  در
نظـــر  در مشـــارکتی گونـــه یـــک بهعنـــوان اجتماعـــی بســـیج
یکـــیبـــوده ایـــنطـــرح،طـــراح؛کارفرمـــاوکاربـــر بـــودهاســـت.در
تمامـــیموضوعهـــای اســـتبهطوریکـــهســـاکنانروســـتادر
تـــا تأمیـــنبرنامـــهوزیرســـاختها، از خـــوددخیـــلبودهانـــد.
نمونههـــای  دیگـــر از ونگهـــداریدخیـــلهســـتند. ســـاخت
بنـــگادشاســـت)تصویـــر6( «در موفـــق»مدرســـهرودراپـــور
ســـاختایـــن بســـیجاجتماعـــیدر اســـتفادهاز کـــهعـــاوهبـــر
رفتـــاری الگوهـــای و اقلیمـــی موضوعـــات متوجـــه مدرســـه
گونهشناســـی بـــودهاســـت؛بنابرایـــندر ــز طراحـــینیـ بومـــیدر

ً
بســـیجاجتماعـــیصرفـــا نویـــنمعمـــاریجمعـــیبـــااســـتفادهاز
مســـئله ســـاخت  در بومـــی ســـاکنان یـــا  کاربـــر  از اســـتفاده
طـــراحنیســـت؛بلکـــهدرعینحـــالتوجـــهبـــهالگوهـــایرفتـــاری
اســـتفاده دارد؛  قـــرار  مدنظـــر  نیـــز بنـــا،  در زندگـــی ســـبک و
مـــواردمـــورد از ،بافـــتومصالـــحنیـــز مصالـــح،نـــور ســـمبلیکاز

توجـــهاســـت.

نتیجه گیری
رویکـــردسیســـتماتیکبـــهطراحـــیمشـــارکتیکـــهبـــهدنبـــال
مختلـــف مراحـــل  در و طراحـــی فراینـــد  در کاربـــران دخالـــت
تعاملـــی و کارکـــردی مشـــاورهای، طراحـــی انـــواع  از اســـت آن

)www.akdn.com(بنگادش، 6:مدرسهرودراپور تصویر
Image 6: Rudrapour school, Bangladesh
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کاربـــران، رفتـــاری الگوهـــای کـــه زمانـــی و میکنـــد اســـتفاده
آنهـــاموضـــوعمشـــارکتاســـت،حـــوزه باورهـــا،ارزشهـــاو...
یـــکجمعبنـــدی طراحـــیجمعـــیخـــودرانمایـــانمیکنـــد.در
ــارکتی، ــایمشـ ــاگونههـ ــایمختلـــفدررابطهبـ ــاننظریههـ میـ از
طرحهـــای میتـــوانبـــههفـــتگونـــهمشـــارکتیکاربـــردیکـــهدر
بـــهچشـــممیخـــورد،اشـــارهکـــرد.ایـــنهفـــت مختلـــف،بیشـــتر
:مشـــارکتتأویلـــی،مشـــارکتناحیهگرایـــی، گونـــهعبارتانـــداز
مشـــورتی طراحـــی کارکـــردی، مشـــارکت تعاملـــی، مشـــارکت
بســـیج )پرســـشنامهای(، اطاعـــات دریافـــت )مشـــاورهای(،

اجتماعـــی.
در شـــده ارائـــه تعاریـــف باتوجهبـــه و برایناســـاس
رویکردهـــای ویژگیهـــای دررابطهبـــا قبلـــی بخشهـــای

جمعـــی، )معمـــاری معمـــاری  در جمعـــی طراحـــی مختلـــف
معمـــاریمشـــارکتیومعمـــاریاجتماعـــی(میتـــوانویژگـــی
کـــرد:  تعبیـــر چنیـــن هریـــک بـــرای را مشـــارکتی گونههـــای
باورهـــا،ســـمبلها معمـــاریجمعـــی،ازآنجاکـــهاســـتفادهاز در
ـــر طریـــقفهـــممؤث اســـتودخالـــتافـــراداز وآیینهـــاموردنظـــر
و ناحیهگرایـــی تعاملـــی، گونههـــای میگیـــرد، صـــورت آنهـــا
ــه ــارکتی،باتوجهبـ ــاریمشـ معمـ ــتند.در هسـ ــر ــیموردنظـ تأویلـ

ومتخصـــص،بررســـینمونههـــا رابطـــهنظاممنـــدمیـــانکاربـــر
مشـــاوره، اطاعـــات، دریافـــت گونههـــای وجـــود  از نشـــان
نمونههـــا، ایـــن  در اســـت. تعاملـــی و کارکـــردی مشـــارکت
گونههـــا  دیگـــر  از بیـــش کارکـــردی، مشـــارکت ویـــژه بـــه

اســـت. مورداســـتفاده
با  بیشتر فرایند  در افراد دخالت اجتماعی، مشارکت  در
بسیجاجتماعی،گرفتناطاعاتومشاورهصورت استفادهاز

میپذیرد.جدول 3اینویژگیهارانشانمیدهد.
کشـــورهایاســـامی تحلیـــلوبررســـیمعمـــاریمعاصـــر
نشـــانمیدهـــدنظریـــهمعمـــاریجمعـــیورویکـــردمعمـــاری
مدلهـــایمعمـــاریمشـــارکتیومعمـــاری از بیـــش جمعـــی
،توجـــهبـــهباورهـــا، ســـویدیگـــر اجتماعـــیموفـــقبـــودهاســـت.از

ارائـــه را موفقتـــری نمونههـــای زندگـــی ســـبک و ســـمبلها
نمودهانـــدتـــانمونههایـــیکـــهتنهـــابـــهصـــورتمشـــاورهای
طراحـــیاســـتفادهکردهانـــدو در کاربـــر یـــابســـیجاجتماعـــیاز
بـــودهاســـت.بـــه حالـــتظاهـــریوصـــوریتأثیرگـــذار بیشـــتر
ـــهباورهـــا توجـــهب ـــیاز ـــیرویکـــردیمعمـــاریجمعـــیتلفیق عبارت
دیـــدگاهآیینـــیبـــههمـــراهنـــگاهبـــه وســـبکزندگـــیبرگرفتـــهاز
بـــودنرابـــههمـــراهداشـــته آینـــدهوپیشـــروبـــودنومعاصـــر

سطحنظریهپردازمعمارگونهمشارکت
مشارکت

نمونهموردیکشورهایاسامیمعمار-کاربرفرایندطراحی

لوئیکانمشارکتتأویلی
فاستر

فلمینگ
هوسکینز

اقتدارالهاموایدهیابیغیرفعال
متخصص

مؤسسهمدیریتهندوستان-
پلطبیعتتهران

همدیشعیب-الکفراویمشارکتناحیهگرا
ساما

معتصم

اقتدارایدهیابیغیرمستقیم
نسبی

متخصص

پارکفرهنگیقاهره
-ایران هرمز در حضور

بالکریشنادوشی-مشارکتتعاملی
هرمانهرتزبرگر

هورلی
واتز

نویت
هکنی

اشتراک
تصمیم
مشترک

برنامهدهی-
مطالعاتو
برنامهریزی-

طراحی

دهکدهآرنیا-هندگفتگو

هنریسانوف-مشارکتکارکردی
- الکساندر کریستوفر

رودهکنی

سانوف
هچ

اشتراکدر
موقعلزوم

تمامیفازهابسته
بهنیاز

برداشت
گزینهای

رالفارسکین-چالرزمشارکتمشورتی
مور

ترنر
هابراکن

تصمیم
مشورتی

طراحیشماتیک-
ارزیابی

مشورت
گزینهای

مشارکت
پرسشنامهای

مطالعاتمستقیم
POE

برداشت
مستقیم

مشارکتجمعی
)بسیجاجتماعی(

حسنفتحی-
عارفحسن-آناهرینگر

ارنستین
دیویدوف

پرتی

هزینههامستقیم
ساختونگهداری

کاربر کالجپابرهنگاناقتدار
دهکدهگورنا

مدرسهرودراپور

معماری،نمونهکشورهایاسامی گونههایمشارکتیدر جدول3:مؤلفههایمختلفدر
Table 3: Different components in participatory types in architecture, examples of Islamic countries
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پی نوشت ها
1. Community Architecture
2. Participatory Architecture
3. Social Architecture
4. Social Mobilization
5. Regionalism
6. Interpretive Participation
7. Sanoff, Henry
تولیــداتانبوه جنبــشمعمــاریمــدرن،عــدمتوجــهبــهنیازهــایســاکنانونــگاهوتکیــهبــر مهمتریــنانتقادهــایواردهبــر 8.یکــیاز
تشــریحمیشــود)Carlo,2005(.بــاعنــوانموضوع»معمــاری نظریهپــردازانبــهگونــهایدیگــر ســویبرخــیاز اســت.ایــنمطلــباز
دوران ایــنانتقادهــارانادرســتمیپنــدارد.بــهایــنمعنــیکــهجنبــشمــدرن)بــهویــژهدر مــدرن:میــانتعهــدوعدمتعهــد«برخــیاز
خــودداشــتامــااشــکالواردهایــنبــودکــهآنهــابــهویژگیهــای کار دســتور بیــنجنگهــایجهانــی(توجــهبــهنیازهــایکاربــرانرادر
میکــرد.بــهایــنترتیــبجنبــشمــدرن تغییــر زمینههــاوبســترهایدیگــر نیازهــایانســانیتوجــهداشــتندکــهدر عــاموفراگیــریاز

بــهدلیــلعــدمتوجــهبــهنیازهــایویــژهســاکنانمــوردانتقــاداســت.
جــدیاســتکــهروشهــایمتــداولومرســوممعمــارینتوانســتهاندخواســتهارابــرآورده 9.»تیــل«میگویــد:ایــنیــکامــر
اســکانپاســخندادهانــد؛هرچنــدکــهایــن ســازندومعمــاریمــوردقبــولرابــهوجــودآورنــدوطرحهــاونقشــههابــهانتظــاراتپــساز

.)2005:37,Till(!زدنشــبیهشــدهاســت تبدیــلبــهنوعــیغرغــر جمــاتبیشــتر
طرحهــا در میدادنــدامــاپیشگامــانمعمــاریمــدرنبــهمفهــومکاربــر 10.باوجوداینکــهبرخــیمعمــارانمــدرنرامــوردحملــهقــرار
بناهــا ــرایتوســعهنیازهــایروزآمــدســاکناندر جایــیاشــارهداردکــههــدفباوهــاوسب توجــهخاصــیداشــتهاند.گریپیــوسدر
جســتجویسیســتمی مســکنگرفتــهتــاموضوعــاتپیچیــدهوکلــیآن.باوهــاوسدر ســادهترینموضوعــاتموردنیــاز اســت؛از
اســاسخواســتکاربــرانپاســخدهــد. موضوعــاتعملکــردی،فرمــی،تکنیکــیواقتصــادیاســتتــابــهموضوعــاتطراحــیبــر از

)2006:124,Redstorm, Grauers(
11.کشــفنیازهــایکاربــرانبــهمعنــیشــناختحــقافــرادبــرایداشــتنچیزهایــیاســتکــهمتعلــقبــهآنهــااســت.پــسمشــارکت

.)2005:18,Carlo(طراحــیبــرایپاســخبــهایــنخواســتصــورتمیگیــرد در
12. Blundell Jones
13. Sanoff
14. Salama
15. Francis
16. Hardie
17. Friedman

معمـــواًلدوطیـــفبســـیج گونهشناســـینیـــز منظـــر اســـت.از
مشـــارکت  دیگـــر ســـویی  از و پرســـشنامهای و اجتماعـــی
بودهانـــد توجـــه مـــورد گونـــه بیشـــترین ناحیهگـــرا و تأویلـــی
در درحالیکـــهمشـــارکتمشـــورتی،کارکـــردیوتعاملـــیبیشـــتر
ــرداســـت. ــژهتوســـعهیافته(قابـــلکاربـ ــهویـ ــورها)بـ کشـ ــایر سـ

ــورهای کشـ ــر ــاریمعاصـ معمـ ــرودر ــایپیشـ ــیجریانهـ طرفـ از
بـــهســـمت حالـــتبســـیجاجتماعـــیامـــروزهبیشـــتر اســـامیاز
و شـــدهاند متمایـــل تأویلـــی و ناحیهگـــرا مشـــارکتهای
ــردن ــاالبـ ــاسبـ اسـ ــر ــیرابـ ــایمطلوبـ ــت،الگوهـ ــتهاسـ توانسـ

ــد. ــقکننـ ــیخلـ ــاسجمعـ احسـ
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18. Cross
19. Moatasim
20. Knevit
21. Wates
22. Habraken
23. Hatch
24. Hackney
25. Hamdi
26. Horelli

27.رایآشناییبامنابعنظریموضوعنگاهکنیدبه:اسامیوکاملنیا،1393
28. Arnstein
29. Wulz
30. The Concept of Participation
توجــهبــهنیازهــا،خواســتهاوســمبلهایکاربــرانپــابــهعرصــهگذاشــتعمــًانشــانداد 31.معمــاریپســتمدرنکــهبــاشــعار

مشــارکتتنهــابــهصــورتشــعاریاســتفادهنمــودهاســت. کــهاز
واکنــش اواســطقــرنبیســتممیــادیودر ــزیشــهری،در معمــاریوبرنامهری 32.جنبــشســاختارگرایی(Structuralism)در
پیــشتعییــنشــدهبرنامهریــزیشــهری علیــهســیامعملکــردگــرامطــرحشــد.انتقــادعمــدهســاختارگراهابــهتحمیــلســامانههایاز
عرصــهزندگــیانســانیوبیتوجهــیبــهنیازهــایســاختارهایاجتماعــیســاکنانبــود.نظریهپردازانــیماننــدجــانهابراکــنانتقــاد در

طــرحبــود. اصلیشــانبــهبیتوجهــیبرنامهریــزانومعمــارانبــهخواســتهاوعائــقکاربــراندر
اینگونــهممکــناســتتعــدادکاربــرانمحــدود رفتهرفتــهکــممیشــود.در معمــار تصمیمســازیفــردی)شــخصی(،تأثیــر 33.در

بــهعنــوانتســهیلکنندهاســت. باشــدونقــشمعمــار
34. Islamic Architecture
35. Peterson
36. Islami(1998)
37. Partnership
38. Kahn and Platonic Participation, http://www.newcastle.edu.au
39.  http://www.archigraphie.eu/wp-content
40. Hoskyns
41. Interpretive Participation 
42. Passive Participation
43. http://archnet.org/library/images/thumbnails.jsp?location_id=2413
44. Social Architecture
45. Dialogue
مشــارکتکاربــراندر معروفتریــنتجربههــایاومدرســهلیــسدیویــداســت.»یونــافریدمــن«بــاایــدهاســتفادهاز 46.یکــیاز

: ــوداز ــارتب طراحــیایــنمدرســهراطراحــینمــود.مراحــلایــنطــرحعب
،دستورالعملطراحیمشارکتیرابهوزارتآموزشارائهداد؛ 1.معمار

گاهیپیدانمایند؛ 2.خانوادهها،بچههاو...بهصورتفردیوگروهیدعوتشدندتانسبتبهبرنامهآ
یکسامانهساختمانسازیصنعتیاستفادهنمود؛ برایطرحمدرسهاز 3.معمار

برایتدقیقطرحصورتگرفت. 4.ماقاتهایکاریمختلفیمیانکاربرانومعمار
هدفاصلیمیداند: ،1986«مدلگفتگوراشاملچهار 47.»وولز

طریقاطاعرسانیبهساکناندررابطهباطرح؛ 1.دموکراتیزهکردنبرنامهریزیاز
2.گرفتنبازخوردهایاولیهاجتماعبومیوپیشنهادهایاولیهطراحی؛

؛ 3.بهدستآوردنویژگیهایناحیهتوسطمعمار
(بهلحاظتعاملرودررو. وکاربر 4.عدمتسلططرفین)معمار

48. Altit
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