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بیــان مســئله :واژههایــی همچــون؛ معمــاری مشــارکتی  ،معمــاری جمعــی ،معمــاری اجتماعــی
و  ...بهطورکل ــی ب ــه گونهه ــای مختلف ــی از حض ــور کارب ــر در فراین ــد طراح ــی معم ــاری اش ــاره دارن ــد
هرچنــد کــه هــر یــک بــه لحــاظ نــوع و ســطح مشــارکت کاربــر در فراینــد طراحــی بــا دیگــری متفــاوت
اس ــت .بس ــیاری از مناب ــع موج ــود در ای ــن حوز هه ــا بیش ــتر ب ــه جنب هه ــای نظ ــری مش ــارکت در
طراح ــی پرداختهان ــد ،و کمت ــر ب ــه نمونهه ــای ب ــارز آن در معم ــاری معاص ــر پرداخت ــه ش ــده اس ــت.
ً
از س ــویی دیگ ــر معم ــوال زمان ــی ک ــه صحب ــت از مش ــارکت در طراح ــی میش ــود بیش ــتر ی ــادآور
دخال ــت مس ــتقیم کارب ــران از طری ــق پرس ـشنامه ،کارگاه و حت ــی حض ــور در مرحل ــه س ــاخت بن ــا
اســت .ایــن تحقیــق بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه گونههــای مشــارکتی معمــاری
معاص ــر کش ــورهای اس ــامی ش ــامل چ ــه م ــواردی اس ــت؟
هدف مقاله :رسیدن به طبقهبندی و گونهشناسی معماری جمعی در کشورهای اسالمی.
روششناســی 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 نمون ههــای کارآمــد و
پاســخگوی معمــاری جمعــی بــه طبقهبنــدی و گونهشناســی رویکردهــای آن دســت پیــدا کــرد.
شــیوه گــردآوری اطالعــات عــاوه بــر مطالعــات کتابخان ـهای و منابــع معتبــر ایــن حــوزه ،از طریــق
بازدیــد میدانــی ،مصاحبههــای تشــخیصی و محتوایــی صورتگرفتــه اســت.
فرضیههــای مقالــه :گونههــای مشــارکتی تأویلــی و ناحیهگــرا بیشــتر در معمــاری معاصــر
کشــورهای اســامی اســتفاده میشــود.
نتیجهگیـــری :معمـــاری جمعـــی ،دارای گونههـــای مختلفـــی از مشـــارکت کارب ــر در فراین ــد
طراحـــی اســـت بهطوریکـــه بررســـی نظریههـــا و نمونههـــای پاســـخگوی معم ــاری جمعـــی
نش ــان میده ــد گونهه ــای مختلف ــی از نح ــوه تعام ــل معمار-کارب ــر وج ــود دارد؛ ای ــن گونهه ــا
ش ــامل :بس ــیج اجتماع ــی ،4مش ــارکت پرس ـشنامهای ،طراح ــی مش ــورتی ،مش ــارکت کارک ــردی،
مش ــارکت تعامل ــی ،ناحیهگرای ــی 5و مش ــارکت تأویل ــی 6میباش ــند .تحلی ــل و بررس ــی معم ــاری
معاصـــر کشـــورهای اســـامی نشـــان میدهـــد کاربســـت نظریـــه معمـــاری جمع ــی بیش ــتر از
نظریههـــای مشـــارکتی و اجتماعـــی و از حیـــث؛ گونهشناســـی ،بســـیج اجتماع ــی و مش ــارکت
ناحیهگ ــرا و تأویل ــی ،موف ــق ب ــوده اس ــت.
کلیــد واژههــا :معمــاری جمعــی ،معمــاری مشــارکتی ،کاربــر ،گونهشناســی 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 words:
words: Community Architecture, Typologies of
Participation, user, design process, contemporary
Islamic architecture.
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مقدمه و بیان مسئله

بــرای بســیاری از افــرادی کــه در حوزههــای مختلــف ســاخت
محیــط مصنــوع ،کار میکننــد واژههایــی ماننــد :معمــاری
مشــارکتی ،معمــاری جمعــی و ...یــادآور طرحهایــی اســت کــه
در آنهــا از مشــارکت مســتقیم کاربــران در طرحهــا اســتفاده
ً
شــده و معمــوال برخــی از متخصصــان بــر ایــن بــاور هســتند
کــه ایــن روشهــا نمیتوانــد بــه نتایــج قابلقبولــی دســت
پیــدا کنــد چــرا کــه در بســیاری از مواقــع تنــوع و تضــاد عقایــد
کاربــران مختلــف بنــا ،مشــخص نبــودن کاربــران آتــی طرحهــا،
عــدم آگاهــی کاربــر نســبت بــه موضوعــات تخصصــی و مــواردی
ً
نظیــر ایــن و ،...عمــا باعــث ناکارآمــدی روشهــای مشــارکتی در
معمــاری میشــود .از ســوی دیگــر برخــی دولتهــا (بــه دلیــل
ســاختار نامناســب توزیــع قــدرت در جامعــه) بــا بهوجــودآوردن
مشــارکتهای کاذب ،آن را از هــدف اصلــی دور نمــوده ،یــا بــه
بهانههایــی همچــون؛ هزینــه و زمــان آن را کنــار گذاشــتند و
موجــب بدبینــی نســبت بــه کاربــرد ایــن موضوعــات در معمــاری
شــدهاند .در ســالهای اخیــر توجــه بــه مشــارکت مردمــی در
طرحهــای معمــاری نســبت بــه آنچــه در فاصلــه ســالهای 1960
تــا  1980قابلمشــاهده بــود ،کمرنگتــر شــده یــا گونههــای
کاذب ،بیشــتر نمایــان گردیــد .مســئله اصلــی در مقالــه حاضــر،
ایــن اســت کــه چــه گونههــای مشــارکتی در معمــاری و بــه ویــژه
در معمــاری کشــورهای اســامی میتوانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد
و چــه طبقهبنــدی میتــوان بــرای آن قائــل شــد؟ موضــوع بعــدی
اینکــه از میــان ایــن گونههــا ،هــر یــک چــه ســطح مشــارکتی را
بــرای کاربــران مدنظــر قــرار میدهنــد و نحــوه مشــارکت افــراد در
فراینــد طراحــی چگونــه اســت؟ پرســش دیگــر اینکــه کدا میــک
از ایــن گونههــا میتوانــد بــرای حضــور یــک معمــاری پیشــرو در
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زمینــه کشــورهای اســامی پاســخگویی مناســب باشــد؟
اهمیــت و ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع بــرای
بهدسـتآوردن نیازهــای واقعــی کاربــران و تأثیــر آن در محصــول
معمــاری بــرای ارتقــاء کیفیــت محیــط مصنــوع و تأثیــر مثبــت بــر
الگوهــای رفتــاری کاربــران اســت؛ بنابرایــن درک واقعــی نیازهــا،
تــوأم باتوجهبــه آرمانهــا و ارزشهــای معمــاری و درعینحــال
پیشــرو بــودن و نــگاه بــه آینــده داشــتن اســت؛ لــذا پرهیــز
از مشــارکتهای کاذب و شــعاری ،و رســیدن بــه یــک نــگاه
درونزا و معنامحــور در حــوزۀ معمــاری و درک ارزشهــای
کاربــران و نیازهــای مــادی و معنــوی آنهــا از مــوارد مــورد توجــه و
ضــروری موضــوع معمــاری جمعــی و گونهشناســی مشــارکتی
در معمــاری اســت .بــرای نیــل بــه ایــن مهــم ،رویکــرد ایــن مقالــه
بــه نمونههایــی اســت کــه توانســتهاند بــه نتایــج ارزشــمندی در
ایــن حــوزه دســت پیــدا کننــد و بــه عنــوان نمونههــای موفــق در
منابــع مختلــف از آنهــا یــاد شــده اســت تــا از طریــق نمونههــای
موفــق بــه نظریــۀ مؤثــر معمــاری جمعــی و بــه وســیله آن نظریــه بــه
نمونههــای پاســخگو در حــوزه معمــاری دســت پیــدا کــرد.

روششناسی تحقیق

هنــری ســانوف 7روش تحقیــق عملیاتــی مشــارکتی ،را بــه
عنــوان یــک پارادایــم جدیــد و مؤثــر بــرای اســتفاده از دانــش
تولیــد شــده از طریــق رفتــار جمعــی میدانــد .بهطورکلــی روش
تحقیــق عملیاتــی ( ،)ORدر ســه قالــب؛ تکنیکــی ،عملــی و
انتقــادی ،بــه کار مــیرود .در ایــن تحقیــق عــاوه بــر روش
تحقیــق کیفــی ،بــا اســتفاده از روش تحقیــق عملیاتی-تکنیکــی
ســعی بــر ایــن اســت تــا بتــوان بــا اســتفاده از نمونههــای کارآمــد
و پاســخگوی معمــاری جمعــی بــه طبقهبنــدی و گونهشناســی
رویکردهــای آن دســت پیــدا نمــود .شــیوه گــردآوری اطالعــات

عــاوه بــر مطالعــات کتابخان ـهای و منابــع معتبــر ایــن حــوزه ،از
طریــق بازدیــد میدانــی ،مصاحبههــای تشــخیصی و محتوایــی
صورتگرفتــه اســت.

پیشینه تحقیق :چارچوب نظری گونهشناسی
معماری جمعی

در ادبیات عمومی موضوعهای مرتبط با مقوله مشارکت کاربر
در فرایند طراحی چنین مطرح است که توجه به شاخصههای
انسانی در محیطهایی که نتوانسته بودند نیازهای 8ساکنان
خود را برآورده سازند ،9در سالهای پس از جنگ جهانی دوم
تبدیل به یک خواست عمومی گردیده بود .10در این سالها
نقش معماران ،به عنوان تنها قدرت تصمیمگیری برای
طراحی محیط ،رفتهرفته تغییر پیدا کرده و توجه به نیازهای
کاربران ،11خواستها و عالئقشان موجب فراهم آوردن
فرصتهایی برای همکاری افراد مختلف در طرحها گردید
(کامل نیا .)4 :1387 ،این مهم برای توجه بیشتر به افراد و
نیازهای روانی آنها در محیط و فهم درست از نیازها صورت
گرفت ،و استمرار آن به تغییر الگووارههای معماری منجر
گردید .بهطوریکه سعی در ،درگیر نمودن افراد اجتماع (مردم یا
کاربران) در حوزههای مختلف طراحی و برنامهریزی داشت .این
رویکردها تحت عنوانهای مختلفی همچون :معماری جمعی،
طراحی مشارکتی ،برنامهریزی مشارکتی ،طراحی با کاربر و  ،...به
ویژه در حوزه معماری ،مطرح گردیده است.
بــرای یــک فراینــد طراحــی مشــارکتی در معمــاری ،روشهــای
مختلفــی مطــرح اســت کــه خــود جــای بحــث فــراوان دارد .بــه

توسعه طراحی

طــور مثــال ســانوف بــه مراحــل مختلــف یــک فراینــد طراحــی
مشــارکتی بــه صــورت زیــر اشــاره دارد (ســانوف:)31-32 :2000
 .1فراهمکردن چارچوب اولیهای از ویژگیهای اجتماع،
نمایندگان اصلی و گروهها؛
 .2برگزاری جلسه مالقات با نمایندگان گروههای عالقهمند
برای تعیین موضوعهای کلیدی؛
 .3اطالعرسانی همگانی از طریق رسانهها برای موضوع
مشارکتی؛
 .4ساماندهی کارگروهها برای بحث در ارتباط با مقولههای
مختلف و تعیین فاکتورهای ارزیابی برای رهبران گروهها؛
 .5آشناکردن رهبران گروهها جهت بازنگری تصمیمها و
پیشنهادهای گروهها؛
 .6آگاه نمودن افراد نسبت به گزینهها ،شاخصهها و
معیارهای ارزیابی و سنجش از طریق رسانهها؛
 .7سازماندهی کارگروه برای بهدستآوردن نظرات افراد؛
 .8برگزاری کارگروه سوم برای رهبران در جهت بازبینی
گزینهها و ارزیابی موضوعها؛
 .9انتشار گزینههای مورد قبول رهبران گروهها و نظرخواهی
از افراد درباره نتایج؛
 .10ساماندهی کارگروه برای مشخص نمودن گزینهها و
انتقال نتایج به رهبران گروهها؛
 .11انتقال دادن نتایج به صورت گسترده و برای مجموعه
وسیعتری از مشارکتکنندگان اجتماع؛
 .12جلسه نهایی برای نزدیک کردن عقاید گروههای مختلف
رهبران ،متخصصان ،مسئوالن با یکدیگر (شکل شماره .)1

مشارکت طراحی
شکل  :1فرایند طراحی مشارکتی از دیدگاه سانوف (منبع :سانوف )114 :2000

شماره اول
تابستان 1399

تحقیق طراحی

Model 1: Participatory design process from perspective of sanoff, 2000., 114
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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صرفنظ ــر از اینک ــه ی ــک فراین ــد طراح ــی مش ــارکتی چگون ــه
اســـت ،کمتـــر بـــه طبقهبنـــدی گونههـــای مختلـــف معمـــاری
جمعـــی پرداختـــه شـــده و بـــه طـــور معمـــول ،مخاطبـــان ایـــن
عبـــارت بیشـــتر متوجـــه بناهایـــی میشـــوند کـــه در آنهـــا
کارب ــران (ی ــا حت ــی اف ــراد مختلف ــی ک ــه کارب ــر بن ــا نی ــز نیس ــتند)
ب ــه ط ــور مس ــتقیم ب ــه وس ــیله پرســشنامه ،ش ــرکت در کارگاه
یـــا حضـــور در زمـــان ســـاخت بنـــا در طراحـــی دخالـــت داده
میشـــوند .بـــه طـــور حتـــم ،ایـــن یـــک تصـــور خـــام و ابتدایـــی
نس ــبت ب ــه ای ــن موض ــوع اس ــت و تحقیق ــات اخی ــر دامن ــه ای ــن
موضـــوع را عمیقتـــر میکنـــد.
در ســـالهای اخیـــر ،تحقیقـــات مختلفـــی در خصـــوص
اهمیــت شــرکت دادن افــراد در فراینــد تصمیمســازی محیطــی
12
کـــه در آن زندگـــی میکننـــد ،انجـــام گرفتـــه اســـت (بلونـــدل
 ،2005س ــانوف1978 13و 1979و 1990و  ،2000س ــاما،1995 ،14
فرانســـیس ،1988 15هـــاردی ،1988 16فریدمـــن،1970 17
کـــراس1972 18و  ،1984معتصـــم ،2005 19نویـــت،1987 20
واتـــز ،2000 21هابراکـــن ،1972 22هـــچ ،1984 23هکنـــی،2007 24
همـــدی ،1997 25هورلـــی ،2002 26و .)...
عمده تحقیقات مذکور ،تأکید بر جنبههای نظری
رویکردهای مختلف معماری جمعی دارند .اما نمونههای
متأخر ،بیشتر سعی دارند تا به نمونههای کاربردی و پاسخگو
در این حوزه اشاره داشته باشند .27در حقیقت نگاه عمده

کمتـــر بـــه گونهشناســـی کاربـــردی مشـــارکت اش ــاره ش ــده و
تنهـــا برخـــی از نظریهپـــردازان کالســـیک طراح ــی مش ــارکتی
نظیـــر؛ (ارنســـتین )1969 ،28بـــه ســـطوح مختل ــف مش ــارکت
پرداختهان ــد( .وول ــز )1986 ،29در مقالـ ـهای ب ــا عن ــوان «مفه ــوم
مش ــارکت» 30ب ــه بررس ــی تطبیق ــی آث ــار چن ــد معم ــار ب ــا ن ــگاه
مش ــارکتی پرداخ ــت .او آث ــار معم ــاران پسـ ـتمدرنی 31مانن ــد؛
مایـــکل گریـــوز و آ لـــدو روســـی را در مقایس ــه ب ــا معم ــاران
«پساس ــاختارگرایی» 32همچ ــون رال ــف ارس ــکین ،رود هکن ــی و
کریســتوفر الکســاندر قــرار داد تــا گونــه مشــارکت را در کارهــای
ه ــر ی ــک ب ــه نمای ــش گ ــذارد (ج ــدول ش ــماره .)1
(وولز )1986 ،در مقالهاش به گونههای مشارکت تأویلی،
ناحیهگرا ،گزینهای و تصمیمسازی فردی 33نیز اشاره میکند.
هرچند که این طبقهبندی تنها در حد عنوان باقی ماند و از آنها
تعریف مشخصی ،ارائه نمیدهد.
شاید بتوان دیدگاه «وولز» را در طبقهبندی دورههای
مختلف معماری به صورت جدول شماره  ،2طبقهبندی کرد:
دیگــر نظریهپــردازان معمــاری جمعــی هی ـچگاه طبقهبنــدی
بــر مبنــای تحققپذیــری ایدههــای معمــاری جمعــی ارائــه
نکردهانــد کــه بــر اســاس آن بتــوان بــه یــک گونهشناســی
ً
دســت پیــدا نمــود .ازایــنرو تقریبــا تمــام نظری ههــا ،مبنایــی
ً
لهــای کاربــردی در
کامــا تئوریــک داشــته و کمتــر بــه مثا 
معمــاری پرداختــه شــده اســت .در نوشــتههای افــرادی ماننــد؛

جدول  :1کاربرد هریک از گونههای مشارکتی در کارهای چند معمار (گریوز ،روسی ،ارسکین ،هکنی و الکساندر ،وولز)161 :1986
Table 1: Different participatory types in work of architects

نظرات نوین معماری جمعی از محصول معماری به عنوان
هدف خارج ،و به تحقق الگوهای رفتاری کاربری ،خواستها
و نیازهای او میپردازد تا از طریق فهم صحیح آنها به ساخت
محیط بپردازد .این همان توسعه ایده هابراکن است که طراحی
را توسط کاربران (مردم) و برای آنها میدانست.
بااینحـــال در میـــان نظریههـــای مختلـــف مشـــارکتی،
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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ً
قهــای کاربــردی
هــچ ،ســانوف و ...نیــز کــه بعضــا بــه مصدا 
اشــاره شــده ،هیچگونــه طبقهبنــدی مشــاهده نمیشــود؛
بنابرایــن باوجوداینکــه چارچــوب نظریــه معمــاری مشــارکتی،
معمــاری جمعــی و ...دارای منابــع گوناگونــی اســت ،در خصــوص
گونهشناســی کاربــردی معمــاری جمعــی ،منابــع بســیار اندکــی
وجــود دارد.

گونههای مشارکتی
(وولز )

معماری مدرن
()1950-1920

پستمدرن
()1980-1960

معماری پساساختارگرا
()1975-1965

معماری 
بومی
()1980-1950

معماری ناحیهگرا
()2000-1970

اقتدار متخصص
تأویلی
پرسشنامهای
ناحیه گرایی
گفتگو
گزینهای
تصمیم مشترک

شماره اول
تابستان 1399

تصمیم فردی
اقتدار کاربر
جدول  :2طبقهبندی گونههای مشارکت در دورههای تاریخی معماری معاصر
Table 2: Different participatory types in historical periods of contemporary architecture

شکل  :2مدل نظری ارتباط گونه مشارکت ،سطح مشارکت و مراحل فرایند طراحی
Model 2: Theoretical model of participation types, level of
participation and design process

شــکل شــماره  2نشــان میدهــد کــه در یــک مــدل نظــری
گونهشناســی معمــاری جمعــی ،یــک بعــد فراینــد طراحــی شــامل؛
مراحــل الهــام ،برنامهریــزی ،طراحــی ،اجــرا و نگهــداری اســت؛
در بعــدی دیگــر ،انــواع مشــارکت شــامل؛ مشــارکت پنهــان،
اطالعگیــری ،مشــورت ،کارکــردی ،تعاملــی در بعــد دیگــر میــزان
اقتــدار کاربــر شــامل؛ کنتــرل کامــل ،کنتــرل مشــترک ،مشــاوره،
غیرمســتقیم و بــدون تأثیــر را نشــان میدهــد .برایناســاس
و در یــک جمعبنــدی ،مــدل نظریــه معمــاری جمعــی بــه هفــت
دســته قابــل طبقهبنــدی اســت (شــکل شــماره  ،)3شــامل؛
گونههــای بســیج اجتماعــی ،پرســشنامهای ،مشــاوره،
کارکــردی ،تعاملــی ،ناحیهگــرا و تأویلــی قابــل طبقهبنــدی اســت
(اســامی و کامــل نیــا.)175 :1393 ،

طبقهبندی
مشارکت در معماری

معماری اجتماعی
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معماری مشارکتی

پرسشنامه ای

مشاوره

معماری جمعی

کارکردی

ناحیه گرا

تاویلی

تعاملی

شکل  :3طبقهبندی گونههای مشارکتی در معماری
Model 2: Classification of participatory types in architecture
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بحث :معماری معاصر کشورهای اسالمی و نظریه
معماری جمعی
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اصطــاح «معمــاری اســامی» 34از جملــه مــواردی اســت کــه
مجــادالت اجتماعــی مختلفــی را نیــز بــه خــود ســوق داده اســت.
ایــن عبــارت دربرگیرنــده دامنــه وســیعی از کاربردهــا در ادبیــات
نظــری معمــاری اســت :از نمونههــای معمــاری مربــوط بــه
کاربریهــای مرتبــط بــا دیــن (اســام) ماننــد ،مســاجد گرفتــه تــا
نمونههایــی کــه ســعی در برداشــت یــا ایدهبــرداری از مفاهیــم
مســتتر در ایــن موضــوع را داشــتهاند .معمــاری کــه تحــت تأثیــر
فرهنــگ اســامی شــکل گرفتــه اســت (پترســون.)1996 ،35
کشــورهایی کــه بیشــتر تحــت تأثیــر ایــن فرهنــگ قــرار گرفتنــد،
هســتند شــامل :اندونــزی ،هنــد ،پاکســتان ،بنــگالدش ،ایــران،
مصــر ،ترکیــه ،عــراق ،عربســتان ،مالــزی و ...هســتند.
در تعاریـــف مختلـــف و تقســـیمبندیهایی کـــه در
خص ــوص کش ــورهای اس ــامی صورتگرفت ــه ب ــه ط ــور عم ــده
کشـــورهایی کـــه دیـــن رســـمی آنهـــا اســـام اســـت یـــا اکثـــر
جمعیـــت آنهـــا را مســـلمانان شـــکل دادهانـــد ،بـــه عنـــوان
کش ــورهای اس ــامی خوان ــده میش ــوند .از ای ــن نظ ــر زمان ــی ک ــه
در خصـــوص واژه معمـــاری اســـامی ســـخن رانـــده میشـــود،
نیـــز عمـــده توجـــه بـــه معمـــاری کـــه در ایـــن کشـــورها وجـــود
دارد ،اس ــت ک ــه بیش ــتر تح ــت تأثی ــر تعالی ــم دی ــن اس ــام ق ــرار
میگی ــرد (کام ــل نی ــا .)1393 ،باتوجهب ــه تعاری ــف مط ــرح ش ــده
در نظریههـــای نویـــن معمـــاری معاصـــر کشـــورهای اســـامی
و پرهیـــز از ســـطحینگری و ظاهربینـــی و بـــه جـــای آن توجـــه
ب ــه الگوه ــای رفت ــار جمع ــی و ح ــس جمع ــی در ای ــن کش ــورها،
نظری ــه معم ــاری جمع ــی و کاربس ــت آن در آین ــده معم ــاری ای ــن
کش ــورها بس ــیار مه ــم اس ــت .ام ــری ک ــه در دههه ــای گذش ــته
توجـــه بـــه آن توانســـته اســـت نمونههـــای موفقـــی از حضـــور
م ــردم (کارب ــر ) را در س ــطوح مختل ــف فراینــد طراح ــی تجرب ــه و ب ــه
نتیج ــه مطل ــوب دس ــت پی ــدا کن ــد.
یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه در حــوزه طراحــی جمعــی
بــه ویــژه در کشــورهای اســامی در چنــد ســال گذشــته مطــرح
اســت ،رســیدن بــه ماهیــت و هــدف اصلــی مشــارکت در
طراحــی در بهبــود کیفــی محیــط و در راســتای تأثیرگــذاری بــر
رفتارهــای فردی-اجتماعــی اســت .ازایــنرو برخــی از محققــان
ایــن حــوزه بــه مثالهــا و مصداقهایــی اشــاره دارنــد کــه در
نــگاه اول نســبت آنهــا بــا رویکردهــای طراحــی جمعــی بــه ظاهــر
بیگانــه اســت .از نــگاه ایــن دســته هــدف ،اســتفاده از الگوهــای
رفتــاری و توســعه مفاهیــم درونــی مشــارکتی از طریــق اثــر
معمــاری اســت (بــه تأویلــی ،درونــی کــردن مفهــوم مشــارکت
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در معمــاری یــا اصطــاح مشــارکت درونزا کــه بــه کار م ـیرود
حکایــت از ایــن نــوع دارد) .ایــن امــر بــرای کاســتن فاصلــه میــان
نیازهــا و خواس ـتهای کاربــران بــا ســاختههای حرفــه معمــاری
اســت بهطوریکــه بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه دارد کــه حــوزه
تخصصــی نیــز میبایســت وظیفــه خــود را ایفــا کنــد و نمیتــوان
تنهــا بــا اســتفاده از مشــارکت صــوری کاربــر بــه نتیجــه الزم رســید
تــا از اشــتباهات ســاخت محیــط مصنــوع کاســت .36تفــاوت
واژههــای مشــارکت ،شــراکت 37و . ...چنانکــه پیشتــر اشــاره
شــد :معمــاری جمعــی ،معمــاری مشــارکتی ،معمــاری شــراکتی،
معمــاری اجتماعــی و ،...بــه ایــن مفاهیــم بیشــتر م یپــردازد.
گونههــای مختلــف مشــارکتی در رویکردهــای مختلــف
مشــارکتی نشــان از نحــوه دخالــت افــراد ،میــزان آن ،زمــان و  ...در
فراینــد طراحــی اســت .رویکردهــای عــام مشــارکتی کــه بــه دنبــال
مشــارکت دادن افــراد بــه ویــژه در مرحلــه اجــرا یــا تأمیــن مالــی
بــرای طرحهــا و مــواردی نظیــر ایــن میباشــند از افــراد بــه صــورت
بســیج اجتماعــی یــا گرفتــن اطالعــات اســتفاده میکننــد.
بــرای تحلیــل گونههــای مختلــف طراحــی جمعــی بــا دو
دســته از منابــع مواجــه هســتیم :دســته اول شــامل؛ منابعــی
اســت کــه بــه طــور گســترده بــه حوزههــای نظــری موضــوع
پرداختهانــد :بــارو و مورفــری ( ،)1998پرتــی ( ،)1994توکــر
( ،)2007فلمینــگ ( ،)2003واتــز ( ،)1987وولــز ( ،)1986همــدی
( )1991از ایــن نــوع هســتند .دســته دوم شــامل؛ منابعــی
اســت کــه بــه تحقــق روشهــای مشــارکتی در حــوزه معمــاری
کشــورهای اســامی نیــز پرداختهانــد .برخــی از نمونههایــی کــه
بنیــاد آقاخــان در کشــورهای اســامی و درحالتوســعه معرفــی
میکنــد (ماننــد :پــارک کــودکان قاهــره ،دهکــده آرنیــا در هنــد،
دهکــده آلتیــت در پاکســتان و  )...از ایــن زمرهانــد .همچنیــن
منابعــی ماننــد :اســامی و کامــل نیــا ( ،)1393بلونــدل (،)2005
ســانوف ( ،)2000فرامپتــون ( ،)2001هــچ ( )1984و ،...از ایــن
دســته هســتند.
تحلیــل و بررســی تطبیقــی منابــع فــوق نشــان میدهــد کــه
میتــوان بــرای رویکــرد جمعــی در معمــاری گونهشناســی را
ارائــه کــرد و آن را شــامل دســتههای ذیــل طبقهبنــدی نمــود:
تأویلــی؛ ناحیهگــرا؛ مشــارکت تعاملــی؛ کارکــردی؛ مشــاورهای؛
پرس ـشنامهای ،بســیج اجتماعــی .بــر اســاس هــر یــک از ایــن
گونههــا کــه در تحلیــل نظریــه بــه نمونــه مــوردی و برعکــس،
نمونــه مــوردی بــه نظریــه ( )theory to caseطبقهبنــدی شــده
اســت میتــوان کاربســت نظریــه معمــاری جمعــی بــر اســاس
گونهشناســی در معمــاری معاصــر کشــورهای اســامی را
تشــریح نمــود.
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تصویر  :2پل طبیعت ،ایران ()http://archdaily.com
Image 2: Tabiat bridge, Iran

تصویر  :1انستیتو مدیریت احمدآباد ،هندوستان

(مأخذ تصویر)http://www.archigraphie.eu :
image 1: institute of management, India

مشارکت تأویلی

(فلمین ــگ )2003 ،در نوشـــتهای بـــا عنـــوان «لویـــی کان و
مش ــارکت افالطون ــی» 38ب ــه گونـ ـهای تلویح ــی تأوی ــل معنای ــی
معمــار از الگوهــای رفتــاری و تجلــی آن در فــرم و فضــای معمــاری
را نوع ــی از مش ــارکت اف ــراد در معم ــاری میدان ــد .هرچن ــد ک ــه
ن ــگاه او بیش ــتر ترکیببن ــدی فرم ــال و تأوی ــل هایدگ ــری از ف ــرم
را مدنظ ــر دارد ام ــا ب ــه نوع ــی در ای ــن ن ــگاه ،مش ــارکت تأویل ــی
بهعن ــوان گون ــه مش ــارکتی پاس ــخگو موردنظ ــر اس ــت.
ازای ـنرو برخــی از منتقــدان تأویــل محتوایــی از تأثیــر
الگوهــای رفتــاری کاربــر در معمــاری را بــه عنــوان گونــهای از
مشــارکت تلقــی نمودهانــد .فلمینــگ در نوشــته فــوق بــه ایــن
موضــوع اشــاره دارد کــه لوی ـیکان مدتهــا از رفتارهــای مــردم
در هنــد کروکــی م ـیزد تــا بتوانــد بــر اســاس نیازهــای معنایــی و
39
کارکــردی کاربــران طــرح خــود را «انســتیتو مدیریــت احمدآبــاد»
ارائــه نمایــد (تصویــر.)1
(هوســکینز )2005 ،40نیــز در مقالــهای بــا عنــوان «شــهر/
دموکراســی» بــا اشــاره بــه طرحهــای «تــاالر لنــدن» و «رایشــتاگ
فاســتر» ،تجلــی مفهــوم دموکراســی در اثــر معمــاری را بــه نوعــی
مشــارکت دادن تأویلــی کاربــر در معمــاری میدانــد و هــدف از
مشــارکت را کــه از دیــدگاه او توســعه دموکراســی اســت ،بــا ایــن
روش موردنظــر قــرار میدهــد؛ بنابرایــن در برخــی از مصداقهــا
و نوشــتهها ،مشــارکت تأویلــی (یــا معنایــی) بــه عنــوان گون ـهای
از مشــارکت در طراحــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
41
(وولــز )1986 ،و (توکــر )2007 ،اصطــاح مشــارکت تاویلــی را
بــرای ایــن گونــه طراحــی جمعــی بــه کار میبرنــد( .بارو-مورفــری،
 )1998و (پرتــی ،)1994 ،از اصطــاح «مشــارکت غیرفعال» 42برای

ایــن نــوع اســتفاده میکننــد .ایــن گونــه مشــارکت انفعالیتریــن
شــکل مشــارکت اســت .تاویــل از طریــق درک معمــار نســبت
بــه خواســتها و نیازهــای کاربــران صــورت میگیــرد .نقــش
معمــار ،تاویلگــر امیــال و رویاهــای کاربــر اســت .در ایــن نــوع،
جنبههــای هنــری معمــاری بیشــتر نمــود ،پیــدا میکنــد .در
مشــارکت تاویلــی تاثیــر شــهروندان و کاربــران در طــرح از طریــق
معمــار و پیشزمینــه حرفــهای و دانــش تجربــی او نســبت بــه
معمــاری ،صــورت میگیــرد .در حقیقــت معمــار از طریــق تاویــل
فــردی خــود نســبت بــه ویژگیهــای کاربــر ،بــه نیازهــای او پاســخ
میدهــد .در مشــارکت تاویلــی توســعه رفتــار جمعــی و ایجــاد
فضــای معمــاری بــا هــدف اجتماعــی (کــه بعضــا بــا اســتفاده از
کاربســت تکنولــوژی معاصــر هــم همــراه اســت) مدنظــر اســت.
در نمونههــای معمــاری معاصــر ایــران در ســالهای اخیــر
«پــل طبیعــت» (تصویــر  )2بــا ایــن رویکــرد و هــدف میتوانــد
نمون ـهای از ایــن گونــه معمــاری جمعــی باشــد.

مشارکت ناحیه گرا

(وولز )1986 ،توجه به ویژگیهای فرهنگی ،تاریخی و بومی
را با عنوان ناحیهگرایی نوعی از مشارکت معرفی میکند .از
دیدگاه او ناحیهگرایی یک نوع و گونه مشارکتی در طراحی به
شمار میرود .زمانی که وولز مفهوم ناحیهگرایی را در معماری
مشارکتی بیان کرد ،شاید کمتر کسی به حوزه مشارکت چنین
نگاهی داشت .نگاه او یک جریان و نگرش نوین به موضوعات
طراحی جمعی در معماری بود .وی با اشاره به جریانهای
ناحیهگرایی سالهای  1960و  1970و توجه به ویژگیهای بومی
در معماری ،به تأثیر ویژگیهای تاریخی زمینه در اثر معماری به
عنوان یک گونه مشارکتی اشاره کرد.
در پـــروژه «حضـــور در هرمـــز» (تصویـــر  ،)3نمونـ ـهای از
معم ــاری جمع ــی را ب ــا گونــهی ناحیهگ ــرا میت ــوان دی ــد هرچن ــد
کـــه در ایـــن طـــرح از روشهـــای کارکـــردی و حتـــی بس ــیج
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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اجتماعـــی نیـــز بهـــره گرفتـــه شـــده ،امـــا نـــوع غالـــب از منظـــر
معمـــاری جمعـــی ،ناحیهگـــرا قلمـــداد میشـــود.
کشف سمبلها ،فرمها و رفتارهای فضایی ساکنان در
یک ناحیه ،به عنوان اثربخشی از طریق فهم افراد و کاربران در
ناحیهگرایی به شمار میرود (گونه توسعهیافته یک مشارکت
تأویلی) .توجه به کیفیتهای نشانهای معماری در اینگونه
43
مشهود است (طرحهایی مانند؛ پارک کودکان قاهره
(تصویر  ،)4مرکز اجتماعی نوبیا  ،انستیتوپان افریکن و ...از
این نوع هستند).

مشارکت تعاملی

(هچ )1984 ،نیز در کتاب خود با عنوان «معماری اجتماعی»
به نمونههایی ازایندست اشاره دارد اما در نمونههای که
او معرفی کرده این شناخت برای عدم دخالت افراد در همه
مراحل کافی به نظر نمیرسد .برخی از نظریهپردازان مفهومی
باالتر از این نوع از مشارکت را با اصطالح «تصمیمسازی
مشترک» معرفی میکنند .تفاوتی که این نوع با مشارکت
کارکردی دارد ،در مرحلههایی است که مشارکت صورت
میگیرد ،قدرت تصمیمگیری میان طراح و کاربر مساوی است.
در تصمیمسازی مشترک ،وضعیتی متعادل از لحاظ نوع ارتباط
میان معمار و کاربر وجود دارد که در آن کاربر از مراحل آغازین
در طرح شرکت دارد .این نوع از مشارکت در حالت ایدهآل
خود با عنوان «مشارکت تعاملی» مطرح گردیده است (بارو
مورفری1998 ،؛ پرتی 1994 ،و سانوف( .)2000 ،سانوف)2000 ،
اصل مشارکت را به عنوان تعامل رودرروی افراد میداند .در
طرح دهکده آرنیا (تصویر  ،)5دوشی با استفاده از دیدگاهها و
نظرات کاربران تیپولوژیهای خانه خود را شکل داد.
44

Image 4: children park, Cairo

تجربههــای مشــارکتی موفــق اشــاره میکنــد .در کتــاب او
نمونههــای مختلفــی از طراحــی مشــارکتی وجــود دارد کــه در
آنهــا افــراد در مراحــل مختلــف طراحــی در ســطوح مختلــف
ً
وارد فراینــد طراحــی شــدهاند .در ایــن نــوع الزامــا همــه افــراد در
همــه مراحــل و بــه میــزان مســاوی در فراینــد طراحــی دخالــت
نمیکننــد .اینگونــه از مشــارکت را (بارو-مورفــری )1998 ،و
(پرتــی )1994 ،بــا عنــوان مشــارکت کارکــردی معرفــی میکننــد.
در پــروژه شــهر دوســتار کــودک بــم نیــز ،تاحــدی از مشــارکت
کارکــردی اســتفاده شــده اســت (اســامی و کامــل نیــا.)1393 ،

مشارکت مشاورهای

سطح باالتری از مشارکت پرسشنامهای ،مشارکت مشاورهای
است که افراد میزانی از قدرت تصمیمسازی برایشان مهیا است
و با مشاوره دادن به طراح در شکلگیری محیط مؤثر هستند.
(بارو-مورفری )1998 ،و (پرتی )1994،مشارکت با مشاوره را به
عنوان گونهای دیگر از مشارکت در طراحی معرفی میکنند .اما
(وولز  )1986از واژه گفتگو 45برای این نوع مشارکت استفاده

مشارکت کارکردی

ســانوف در کتــاب خــود بــا عنــوان «مشــارکت افــراد در طراحــی
و برنامهریــزی» بــه مصداقهــا و نمونههــای مختلفــی از
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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میکند .دیدگاه فریدمن 46برای خواست نظرات مردم عادی نیز
ازاینگونه است .این نوع از مشارکت به ارتباط غیررسمی میان
معمار و کاربر نظر دارد (مانند تجربه ارسکین در طرح بیکر که با
تأسیس یک دفتر عمومی معماری در داخل سایت این ارتباط
را برقرار نمود) .با استفاده از این روشهای غیررسمی ،افراد
تشویق میشوند تا نظرات خود را با خیالی آسوده ابراز کرده و
به آسانی با معمار رابطه برقرار نمایند .47طرح روآناک چالرز مورد
این نمونههاست .بررسی نمونههای کشورهای اسالمی نشان
میدهد که اینگونه مشارکتی کمتر مورد توجه بوده یا به نتایج
قابلقبولی دست پیدا نکرده است.

مشارکت پرسشنامهای

در مش ــارکت پرســـشنامهای ،اســـتفاده از مطالعـــات آمـــاری
و علم ــی (کـــه پیشـــینه آن بـــه ســـالهای  1930برمیگـــردد) در
ً
اولوی ــت اســـت (وولـــز .)155 :1986 ،معمـــوال ایـــن روش در
رویکرده ــای سیاس ــی و اجتماع ــی بیش ــتر موردنظ ــر اس ــت چ ــرا
ک ــه تع ــداد بیشــتری از اف ــراد در فراین ــد مش ــارکتی حض ــور دارن ــد
و جمعیته ــای بزرگت ــری را تش ــکیل میدهن ــد ک ــه نیازمن ــد
اس ــتفاده از آمـــار اســـت .مشـــارکت پرســـشنامهای از طریـــق
مطالع ــات سیس ــتماتیک معم ــاری ص ــورت میپذی ــرد و آم ــار و
نتای ــج در ط ــرح مورداســتفاده اس ــت .یک ــی از نق ــاط ضع ــف ای ــن
روش ،غلب ــه نظ ــر اکثری ــت (ب ــه لح ــاظ آماره ــا) ب ــر دیگ ــر اف ــراد
ً
اس ــت (چ ــرا ک ــه نظ ــر اکثری ــت الزام ــا ب ــه عن ــوان نظ ــر درس ــت
نیس ــت) .اینگونـــه نیـــز باوجوداینکـــه یـــک روش رایـــج در
بهدســتآوردن اطالع ــات اس ــت ام ــا ب ــه صورت ــی مش ــخص در
نمون ـهای خــاص (کشــورهای اســامی) و ویــژه دیــده نتایــج آن،
دی ــده نش ــده اس ــت هرچن ــد پ ــارک االزه ــر قاه ــره و حت ــی پ ــارک
فرهنگــی از ایــن نــوع مشــارکت بهــره گرفتنــد ،امــا گونــه غالــب
ب ــه ش ــمار نمــیرود.

بسیج اجتماعی:

(آرنس ــتین )1969 ،در نردبـــان مشـــارکت ،ســـطحی را کـــه بـــا
عن ــوان ع ــدم مش ــارکت معرف ــی میکن ــد ش ــامل؛ دو بخ ــش
درم ــان و دســـتکاری میدانـــد .از دیـــدگاه او دخیـــل کـــردن
اف ــراد در مراحل ــی از فراین ــد طراح ــی ک ــه در ارتب ــاط ب ــا س ــاخت و
نظای ــر آن میباش ــد ،نوع ــی مش ــارکت کاذب اس ــت .ای ــن ن ــوع از
مشــارکت تحــت عنوانهــای دیگــری نیــز معرفــی شــده اســت.
برخ ــی از نظریهپ ــردازان آن را «بس ــیج اجتماع ــی» ن ــام نهادهان ــد.
(بارو-مورف ــری( ،)1998 ،پرت ــی و دریس ــکل)1994 ،؛ در ای ــن
ن ــوع از مش ــارکت اف ــراد بیش ــتر ب ــرای کم ــک در س ــاخت ،تهی ــه
هزین هه ــا ،مـــواد و مصالـــح ،تأمیـــن نیـــروی کاری و  ...در طـــرح

مشــارکت میکننــد .نمونههــای بســیاری از ایــن نــوع از طرحهــا
ب ــه وی ــژه در کش ــورهای درحالتوس ــعه قابلمش ــاهده اس ــت.
بارزتریـــن ایـــن نمونههـــا ،دهکـــده گورنـــا اثـــر معم ــار
مط ــرح مص ــری ،حس ــن فتح ــی اس ــت (فتح ــی .)1382 ،کال ــج
پابرهنـــگان در هنـــد نیـــز بـــر اســـاس ایـــن فلســـفه ش ــکل
گرفت ــه ک ــه در گذش ــته نی ــروی متخص ــص ب ــرای ش ــکل دادن
ب ــه محی ــط نب ــوده و گروهه ــای اجتماع ــی دان ــش تجرب ــی خ ــود
را توس ــعه میدانن ــد ( .)2001:78 ,Frampton, et alپ ــس اف ــراد
میتوانن ــد ب ــا اس ــتفاده از تج ــارب خ ــود محی ــط دلخ ــواه خ ــود را
ش ــکل دهن ــد.
48
در طـــرح «دهکـــده آلتیـــت» در پاکســـتان موض ــوع
بســـیج اجتماعـــی بهعنـــوان یـــک گونـــه مشـــارکتی در نظ ــر
ب ــوده اس ــت .در ای ــن ط ــرح ،ط ــراح؛ کارفرم ــا و کارب ــر یک ــی ب ــوده
اســـت بهطوریکـــه ســـاکنان روســـتا در تمامـــی موضو عه ــای
خـــود دخیـــل بودهانـــد .از تأمیـــن برنامـــه و زیرســـاختها ،ت ــا
ســـاخت و نگهـــداری دخیـــل هســـتند .از دیگـــر نمون هه ــای
موف ــق «مدرس ــه رودراپ ــور» در بن ــگالدش اس ــت (تصوی ــر)6
ک ــه ع ــاوه ب ــر اس ــتفاده از بس ــیج اجتماع ــی در س ــاخت ای ــن
مدرســـه متوجـــه موضوعـــات اقلیمـــی و الگوهـــای رفت ــاری
بوم ــی در طراح ــی نی ــز ب ــوده اس ــت؛ بنابرای ــن در گونهشناس ــی
ً
نوی ــن معم ــاری جمع ــی ب ــا اس ــتفاده از بس ــیج اجتماع ــی صرف ــا
اســـتفاده از کاربـــر یـــا ســـاکنان بومـــی در ســـاخت مس ــئله
ط ــراح نیس ــت؛ بلک ــه درعینح ــال توج ــه ب ــه الگوه ــای رفت ــاری
و ســـبک زندگـــی در بنـــا ،نیـــز مدنظـــر قـــرار دارد؛ اس ــتفاده
س ــمبلیک از مصال ــح ،ن ــور ،باف ــت و مصال ــح نی ــز از م ــوارد م ــورد
توج ــه اس ــت.
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رویک ــرد سیس ــتماتیک ب ــه طراح ــی مش ــارکتی ک ــه ب ــه دنب ــال
دخالـــت کاربـــران در فراینـــد طراحـــی و در مراحـــل مختل ــف
آن اســـت از انـــواع طراحـــی مشـــاورهای ،کارکـــردی و تعامل ــی

تصویر  :6مدرسه رودراپور ،بنگالدش  ()www.akdn.com
Image 6: Rudrapour school, Bangladesh
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اســـتفاده میکنـــد و زمانـــی کـــه الگوهـــای رفتـــاری کاربـــران،
باورهـــا ،ارزشهـــا و ...آنهـــا موضـــوع مشـــارکت اســـت ،حـــوزه
طراحـــی جمعـــی خـــود را نمایـــان میکنـــد .در یـــک جمعبنـــدی
از می ــان نظریهه ــای مختل ــف دررابطهب ــا گونهه ــای مش ــارکتی،
میت ــوان ب ــه هف ــت گون ــه مش ــارکتی کارب ــردی ک ــه در طرحه ــای
مختل ــف ،بیش ــتر ب ــه چش ــم میخ ــورد ،اش ــاره ک ــرد .ای ــن هف ــت
گون ــه عبارتان ــد از :مش ــارکت تأویل ــی ،مش ــارکت ناحیهگرای ــی،
مشـــارکت تعاملـــی ،مشـــارکت کارکـــردی ،طراحـــی مشـــورتی
(مشـــاورهای) ،دریافـــت اطالعـــات (پرســـشنامهای) ،بســـیج
اجتماعـــی.
برایناســـاس و باتوجهبـــه تعاریـــف ارائـــه شـــده در
بخشهـــای قبلـــی دررابطهبـــا ویژگیهـــای رویکردهـــای

رابط ــه نظاممن ــد می ــان کارب ــر و متخص ــص ،بررس ــی نمونهه ــا
نشـــان از وجـــود گونههـــای دریافـــت اطالع ــات ،مش ــاوره،
مشـــارکت کارکـــردی و تعاملـــی اســـت .در ای ــن نمون هه ــا،
بـــه ویـــژه مشـــارکت کارکـــردی ،بیـــش از دیگ ــر گونهه ــا
مورداســـتفاده اســـت.
در مشارکت اجتماعی ،دخالت افراد در فرایند بیشتر با
استفاده از بسیج اجتماعی ،گرفتن اطالعات و مشاوره صورت
میپذیرد .جدول  3این ویژگیها را نشان میدهد.
تحلیـــل و بررســـی معمـــاری معاصـــر کش ــورهای اس ــامی
نش ــان میده ــد نظری ــه معم ــاری جمع ــی و رویک ــرد معم ــاری
جمعـــی بیـــش از مدلهـــای معمـــاری مش ــارکتی و معم ــاری
اجتماعــی موفــق بــوده اســت .از ســوی دیگــر ،توجــه بــه باورهــا،

گونه مشارکت

معمار

نظریهپرداز

سطح
مشارکت

فرایند طراحی

معمار-کاربر

نمونه موردی کشورهای اسالمی

مشارکت تأویلی

لوئی کان
فاستر

فلمینگ
هوسکینز

غیرفعال

الهام و ایدهیابی

اقتدار
متخصص

مؤسسه مدیریت هندوستان-
پل طبیعت تهران

مشارکت ناحیهگرا

شعیب -الکفراوی

همدی
سالما
معتصم

غیرمستقیم

ایدهیابی

اقتدار
نسبی
متخصص

پارک فرهنگی قاهره
حضور در هرمز -ایران

مشارکت تعاملی

بالکریشنا دوشی-
هرمان هرتزبرگر

هورلی
واتز
نویت
هکنی

اشتراک
تصمیم
مشترک

برنامهدهی-
مطالعات و
برنامهریزی-
طراحی

گفتگو

دهکده آرنیا -هند

مشارکت کارکردی

هنری سانوف-
کریستوفر الکساندر-
رود هکنی

سانوف
هچ

اشتراک در
موقع لزوم

تمامی فازها بسته
به نیاز

برداشت
گزینهای

مشارکت مشورتی

رالف ارسکین -چالرز
مور

ترنر
هابراکن

تصمیم
مشورتی

طراحی شماتیک-
ارزیابی

مشورت
گزینهای

مستقیم

مطالعات

برداشت
مستقیم

مستقیم

هزینهها
ساخت و نگهداری

اقتدار کاربر

مشارکت
پرسشنامهای
مشارکت جمعی
(بسیج اجتماعی)

حسن فتحی-
عارف حسن-آنا هرینگر

ارنستین
دیویدوف
پرتی

POE

کالج پابرهنگان
دهکده گورنا
مدرسه رودراپور

جدول  :3مؤلفههای مختلف در گونههای مشارکتی در معماری ،نمونه کشورهای اسالمی
Table 3: Different components in participatory types in architecture, examples of Islamic countries

مختلـــف طراحـــی جمعـــی در معمـــاری (معمـــاری جمعـــی،
معمـــاری مشـــارکتی و معمـــاری اجتماعـــی) میتـــوان ویژگـــی
گونههـــای مشـــارکتی را بـــرای هریـــک چنیـــن تعبیـــر کـــرد:
در معمــاری جمعــی ،ازآنجاکــه اســتفاده از باورهــا ،ســمبلها
و آیینه ــا موردنظ ــر اس ــت و دخال ــت اف ــراد از طری ــق فه ــم مؤث ــر
آنهـــا صـــورت میگیـــرد ،گونههـــای تعاملـــی ،ناحیهگرایـــی و
تأویل ــی موردنظ ــر هس ــتند .در معم ــاری مش ــارکتی ،باتوجهب ــه
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قت ــری را ارائ ــه
ســـمبلها و ســـبک زندگـــی نمونههـــای موف 
نمودهانـــد تـــا نمونههایـــی کـــه تنهـــا بـــه ص ــورت مش ــاورهای
یـــا بســـیج اجتماعـــی از کاربـــر در طراحـــی اس ــتفاده کردهان ــد و
بیش ــتر حال ــت ظاه ــری و ص ــوری تأثیرگ ــذار ب ــوده اس ــت .ب ــه
عبارت ــی رویک ــردی معم ــاری جمع ــی تلفیق ــی از توج ــه ب ــه باوره ــا
و س ــبک زندگ ــی برگرفت ــه از دی ــدگاه آیین ــی ب ــه هم ــراه ن ــگاه ب ــه
آین ــده و پیش ــرو ب ــودن و معاص ــر ب ــودن را ب ــه هم ــراه داش ــته

ً
اس ــت .از منظ ــر گونهشناس ــی نی ــز معم ــوال دو طی ــف بس ــیج
اجتماع ــی و پرســـشنامهای و از ســـویی دیگـــر مشـــارکت
تأویل ــی و ناحیهگـــرا بیشـــترین گونـــه مـــورد توجـــه بودهانـــد
درحالیک ــه مش ــارکت مش ــورتی ،کارک ــردی و تعامل ــی بیش ــتر در
س ــایر کش ــورها (ب ــه وی ــژه توس ــعهیافته) قاب ــل کارب ــرد اس ــت.

از طرف ــی جریانه ــای پیش ــرو در معم ــاری معاص ــر کش ــورهای
اس ــامی از حال ــت بس ــیج اجتماع ــی ام ــروزه بیش ــتر ب ــه س ــمت
مشـــارکتهای ناحیهگـــرا و تأویلـــی متمایـــل شـــدهاند و
توانس ــته اس ــت ،الگوه ــای مطلوب ــی را ب ــر اس ــاس ب ــاال ب ــردن
احس ــاس جمع ــی خل ــق کنن ــد.
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پینوشتها

1. Community Architecture
2. Participatory Architecture
3. Social Architecture
4. Social Mobilization
5. Regionalism
6. Interpretive Participation
7. Sanoff, Henry

 .8یکــی از مهمتریــن انتقادهــای وارده بــر جنبــش معمــاری مــدرن ،عــدم توجــه بــه نیازهــای ســاکنان و نــگاه و تکیــه بــر تولیــدات انبوه
اســت .ایــن مطلــب از ســوی برخــی از نظریهپــردازان بــه گونـهای دیگــر تشــریح میشــود ( .)2005 ,Carloبــا عنــوان موضوع«معمــاری
مــدرن :میــان تعهــد و عدمتعهــد» برخــی از ایــن انتقادهــا را نادرســت میپنــدارد .بــه ایــن معنــی کــه جنبــش مــدرن (بــه ویــژه در دوران
بیــن جنگهــای جهانــی) توجــه بــه نیازهــای کاربــران را در دســتور کار خــود داشــت امــا اشــکال وارده ایــن بــود کــه آنهــا بــه ویژگیهــای
عــام و فراگیــری از نیازهــای انســانی توجــه داشــتند کــه در زمینههــا و بســترهای دیگــر تغییــر میکــرد .بــه ایــن ترتیــب جنبــش مــدرن
بــه دلیــل عــدم توجــه بــه نیازهــای ویــژه ســاکنان مــورد انتقــاد اســت.
« .9تیــل» میگویــد :ایــن یــک امــر جــدی اســت کــه روشهــای متــداول و مرســوم معمــاری نتوانســتهاند خواســتها را بــرآورده
ســازند و معمــاری مــورد قبــول را بــه وجــود آورنــد و طرحهــا و نقشـهها بــه انتظــارات پــس از اســکان پاســخ ندادهانــد؛ هرچنــد کــه ایــن
جمــات بیشــتر تبدیــل بــه نوعــی غرغــر زدن شــبیه شــده اســت! (.)2005:37 ,Till
 .10باوجوداینکــه برخــی معمــاران مــدرن را مــورد حملــه قــرار میدادنــد امــا پیشگامــان معمــاری مــدرن بــه مفهــوم کاربــر در طرحهــا
توجــه خاصــی داشــتهاند .گریپیــوس در جایــی اشــاره دارد کــه هــدف باوهــاوس بــرای توســعه نیازهــای روزآمــد ســاکنان در بناهــا
اســت؛ از ســادهترین موضوعــات موردنیــاز مســکن گرفتــه تــا موضوعــات پیچیــده و کلــی آن .باوهــاوس در جســتجوی سیســتمی
از موضوعــات عملکــردی ،فرمــی ،تکنیکــی و اقتصــادی اســت تــا بــه موضوعــات طراحــی بــر اســاس خواســت کاربــران پاســخ دهــد.
()2006:124 ,Redstorm, Grauers
 .11کشــف نیازهــای کاربــران بــه معنــی شــناخت حــق افــراد بــرای داشــتن چیزهایــی اســت کــه متعلــق بــه آنهــا اســت .پــس مشــارکت
در طراحــی بــرای پاســخ بــه ایــن خواســت صــورت میگیــرد (.)2005:18 ,Carlo
12. Blundell Jones
13. Sanoff
14. Salama
15. Francis
16. Hardie
17. Friedman
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18. Cross
19. Moatasim
20. Knevit
21. Wates
22. Habraken
23. Hatch
24. Hackney
25. Hamdi
26. Horelli
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 .27رای آشنایی با منابع نظری موضوع نگاه کنید به :اسالمی و کامل نیا1393 ،

28. Arnstein
29. Wulz
30. The Concept of Participation

ً
 .31معمــاری پس ـتمدرن کــه بــا شــعار توجــه بــه نیازهــا ،خواس ـتها و ســمبلهای کاربــران پــا بــه عرصــه گذاشــت عمــا نشــان داد
کــه از مشــارکت تنهــا بــه صــورت شــعاری اســتفاده نمــوده اســت.
 .32جنبــش ســاختارگرایی ( )Structuralismدر معمــاری و برنامهریــزی شــهری ،در اواســط قــرن بیســتم میــادی و در واکنــش
علیــه ســیام عملکــرد گــرا مطــرح شــد .انتقــاد عمــده ســاختارگراها بــه تحمیــل ســامانههای از پیــش تعییــن شــده برنامهریــزی شــهری
در عرصــه زندگــی انســانی و بیتوجهــی بــه نیازهــای ســاختارهای اجتماعــی ســاکنان بــود .نظریهپردازانــی ماننــد جــان هابراکــن انتقــاد
اصلیشــان بــه بیتوجهــی برنامهریــزان و معمــاران بــه خواس ـتها و عالئــق کاربــران در طــرح بــود.
 .33در تصمیمســازی فــردی (شــخصی) ،تأثیــر معمــار رفتهرفتــه کــم میشــود .در اینگونــه ممکــن اســت تعــداد کاربــران محــدود
باشــد و نقــش معمــار بــه عنــوان تســهیلکننده اســت.
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

 .46یکــی از معروفتریــن تجربههــای او مدرســه لیــس دیویــد اســت« .یونــا فریدمــن» بــا ایــده اســتفاده از مشــارکت کاربــران در
طراحــی ایــن مدرســه را طراحــی نمــود .مراحــل ایــن طــرح عبــارت بــود از:
 .1معمار ،دستورالعمل طراحی مشارکتی را به وزارت آموزش ارائه داد؛
 .2خانوادهها ،بچهها و  ...به صورت فردی و گروهی دعوت شدند تا نسبت به برنامه آگاهی پیدا نمایند؛
 .3معمار برای طرح مدرسه از یک سامانه ساختمانسازی صنعتی استفاده نمود؛
 .4مالقاتهای کاری مختلفی میان کاربران و معمار برای تدقیق طرح صورت گرفت.
« .47وولز »1986 ،مدل گفتگو را شامل چهار هدف اصلی میداند:
 .1دموکراتیزه کردن برنامهریزی از طریق اطالعرسانی به ساکنان دررابطهبا طرح؛
 .2گرفتن بازخوردهای اولیه اجتماع بومی و پیشنهادهای اولیه طراحی؛
 .3بهدستآوردن ویژگیهای ناحیه توسط معمار؛
 .4عدم تسلط طرفین (معمار و کاربر ) به لحاظ تعامل رودررو.

48. Altit
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