[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08 ]

[ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08 ]

43

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره هجدهم  /بهار  / 1397سال ششم

مفهوم مشارکت در محیط از منظر اندیشهی اسالمی و اندیشهی
غربی

مینو قرهبگلو

*

دانشیار معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنراسالمی ،تبریز ،ایران (نویسندهی مسئول)
**
بهروز توکلی
مربی ،گروه هنر و معماری ،دانشگاه پیامنور
***
آزیتا باللی اسکویی

استادیار معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنراسالمی ،تبریز ،ایران
****
رعنا سینمار اصل

دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی معماریاسالمی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنراسالمی ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 96/05/15 :تاریخ پذیرش نهایی96/11/03:

چکیــــده:

واژه های کلیدی :مشارکت ،اندیشهی اسالمی ،اندیشهی غربی ،اصول اخالقی ،محیط.

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد معماریاسالمی نگارندهی چهارم با عنوان «طراحی باهمستان آیینی با رویکرد مشارکتی در شهر
تبریز» است که با راهنمایی و مشاوره نگارندگان اول ،دوم و سوم مقاله در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرفته است.

** tavakkoli@pnu.ac.ir *** a.oskoyi@tabriziau.ac.ir **** r.cenmar@tabriziau.ac.ir

* m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

انسان به حکم موجودی اجتماعی ،برای برخورداری از آسایش و تأمین آرامش و امنیت خود به دیگران نیازمند است و همین
نیازها ایدهی تعاون و مشارکت با دیگران را در او ترغیب و گاه مجبور میسازد .امروزه طراحان و برنامهریزان شهری در قالب
متخصصان حرفهای سعی در درگیر کردن استفادهکنندگان از طرحهایشان از طریق رویکردهای مشارکتی طراحی در جهت
تشخیص جنبههای اساسی مسئله ،وضوح بخشیدن به آن جنبهها و پیشنهاد راهکارهای عملی برای اعالم نظر افراد جامعه
هستند .مقالهی حاضر با هدف رسیدن به مفهوم مشارکتو تعیین معیارهای همتراز جذب مشارکت در محیط با استناد
به منابع غربی و منابع معتبر اسالمی تدوین گردیده است .در این راستا ،سؤاالتی مطرح میگردد از آنجمله که افتراقات و
اشتراکات مفهوم مشارکت در محیط از دو منظر اندیشهی اسالمی و اندیشهی غربی چیست؟ با توجه به ماهیت بنیادی-
نظری و رویکرد کیفی پژوهش به گردآوری مجموعهای از دادهها به روش تفسیری-تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی
پرداخته شد .یافتهها نشان از این دارد که در اندیشهی غربی سطحبندی مفهوم مشارکت در دیدگاه نظریهپردازان طیفی از
عدم مشارکت تا مشارکت خودجوش را شامل میشود .همچنین ،بسیاری از دیدگاهها به صورت کلنگر ،و صرف ًا با توجه به
پسزمینهای از ذهنیات فردی و در نظرگرفتن ایدهآلهای نهادهای فکری و معماری بدون درنظرگرفتن فرهنگ و باورهای
اجتماعی جوامع گوناگون شکل گرفته است؛ و اصالت بر بعد فردی و رضایت طرفین بوده و ترجیحات فردی در اولویت قرار
دارد .در اندیشهی اسالمی ،یکی از اصول اخالقی اسالم در جامعهبرای رسیدن به امت واحده که تأکید فراوانی به آن شده،
مشارکت معرفی گردیده است .اصل مشارکت نیز دارای اصول اخالقی ثانویهای است که هرکدام از اصول در بطن خود
اصل مکملی را دارد که به مشارکت خودجوش منجر میگردد و با رعایت آنها میتوان به مشارکت مطلوب در محیط دست
یافت .نتایج حاصل از تطبیق مفاهیم و مظاهر در دو سطح اسالمی و غربی معیارهای مختلفی از مشارکت در محیط را ارائه
میدهد که مقایسهی اصول بیانگر این نکته است؛ برخالف نگاه غربگرایانه که بر بعد فردی و رضایت طرفین تمرکز نموده
است؛ دیدگاه اسالمی به مؤلفههایی ازجمله تعاون ،روحیهی وقف ،جهاد و انفاق بهعنوان مراتب باالی مشارکت تأکید دارد.
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پیشینهتحقیق

با پایان جنگ جهانی ،موضوعاتی چون تعامالت ،زندگی
اجتماعی ،روابط شهروندی ،توجه به ارزشها و خواستهای افراد
جامعه ،شرکت دادن شهروندان ،اثر شهروندی 8و تصمیمسازی
مشترک در جوامع پیشرفته مطرح گشت؛ مباحث مشارکتی در
طراحی ابتدا در بخش برنامهریزی 9و طراحی شهری 10مورد
توجه قرار گرفت (تیلور .)1998 11بااینحال ،نشانههای اندکی از
عمل به آن تا سال  2000به چشم میخورد .چرا که با وجود
خواست عمومی مشارکت ،برای بسیاری از متخصصان و
دولتها ،موضوع مشارکت به عنوان یک عمل زمانبر و هزینهبر
قلمداد میشد و سعی در اجتناب از آن وجود داشت (کاملنیا،
اسالمی و حناچی  .)48 ،1388بررسی مشارکت در محیط از
جنبههای مختلف و دیدگاههای متفاوت حاکی از آن است که
چنین رویکردیدر عرصههای مختلف پیش از طراحی ،حین
طراحی (سانوف ،)2000 12ساخت (فتحی  )1382و پس از ساخت
ّ
13
(هرتزبرگر  )23 ،2005نقش پیدا کرده است و پژوهشها و
جهتگیریهای مختلفی در ارتباط با رویکرد مشارکتی در
هرکدام از زمینههای قبل از ساخت (استنگ ولند )2011 14تا
بازسازی ،نوسازی (حبیبی و همکاران  )1389و احیا (حناچی و
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مقدمه
محیطهای زندگی اجتماعی به عنوان مکانی برای رفتار ،نمایش
و زمینهای مشترک برای ارتباطات و به عنوان مرحلهای برای
معرفت اجتماعی ،پیشرفت شخصی ،تعامل اجتماعی ،1تعاون 2و
مشارکت 3عمل کرده و شکلگیری روابط میانفردی در جامعه،
موجب تأثیرگذاری افراد آن جامعه در استفاده از محیط 4مشترک
بههم میگردد .بنابراین امروزه متخصصان سعی در درگیر کردن
افراد از طریق رویکردهای مشارکتی در محیط و پیشنهاد راه-
کارهای عملی برای اعالم نظر افراد جامعه هستند .مشارکت
در محیط با هدف توجه به باورها و ارزشها شکل میگیرد و
چنانچه در چارچوب قوانین باشد؛ موجب تکریم شخصیت انسان،
افزایش قدرت تفکر ،خالقیت و سرزندگی ،حس تعلق در جامعه،
بهبود مهارتهای افراد جامعه ،ارتقای توانایی و انجام رفتارهای
سازگارانه و مثبت میگردد .همچنین توجه به رویکرد مشارکتی
در فضاهای معماری شکلگرفته در جامعه میتواند کمکی به
افزایش مطلوبیت کیفیت فضاهای معماری ایجاد شده در شهرها
باشد .مشارکت در محیط سبب باالرفتن آگاهی و دانش عمومی
افراد نسبت به مسائل طراحی محیطی و نتایج حاصل از آن
میشود (اسالمی و کاملنیا  .)1392هم از این رو ،در سالهای
اخیر مشارکت مردمی از جنبههای نظری و عملی مورد توجه
فراوان قرار گرفته است و جوامع بسیاری در جهت نیل به
پایداری ،اثربخشی سیاستها ،توسعهی همهجانبه ،ایجاد حس
همبستگی ،5مسئولیتپذیری ،6پیوند اجتماعی ،خلق ایدههای
جدید ،آگاهی تصمیمگیران از خواستها و نیازهای مردم و اعمال
آنها در طرح-ها و ارتقای برابری و عدالت در جامعه در تالش
به تقویت حس مشورت 7و گفتگو میان شهروندان ،تعمیق روابط
بین اعضای جامعه ،افزایش احساس یگانگی ،سعهی صدر و
تسامح و تساهل هستند (رهنما و رضوی .)31 ،1391
مفهوم مشارکت رابطهای تنگاتنگ با نوع دیدگاه هر اندیشهای به
مفهوم اجتماع دارد .چنانچه عمده نظریههای جمعی در جستو-
جوی تعریف شاخصههایی از اجتماع بودهاند تا از راه آن بتوانند
رویکردهای مشارکتی را هدفمند کنند (اسالمی و کاملنیا ،1392
 .)132بدین صورت که مفهوم اجتماع از منظر اندیشهی غربی
گروهی از مردم با منافع مشترک ،مکانی که مردم در آن زندگی
کرده و باهم دارای روابط متقابل باشند تعریف میشود (عبدالهزاده

طرف ،بهزادفر و نقی زاده .)1389همچنین مفهوم اجتماع از منظر
اسالم را در تعبیر مفهوم امت واحده میتوان یافت .مفهومی که بر
پایه و اساس یکپارچگی اجتماعی میباشد و اصول و ارزشهای
اجتماعی در اعمال انفرادی امت نفوذ کرده و برخی از آنها به
اهداف مشترک جامعهی مسلمانها تبدیل شوند (هشام .)1387
بنابراین بررسی مفاهیم مرتبط و مشترک با مفهوم اجتماع در هر
اندیشه ضروری مینماید.
با توجه به مباحث پیشین و بر اساس مطالب و ضرورتهای
عنوان شده ،هدف از پژوهش حاضر رسیدن به اصول و معیارهای
مشارکت در محیط از منظر اندیشه اسالمی و اندیشهی غربی
میباشد.
ش و جهانبینیها در جوامع مختلف
با توجه به اینکه نوع نگر 
از موارد دخیل در شکلگیری مفاهیم در محیط میباشد .لذا در
پژوهش حاضر به بررسی ارزشهای مشارکت در محیط از دیدگاه
اندیشهی غربی و اندیشهی اسالمیو اشتراکات و افتراقات دو
دیدگاه خواهیم پرداخت.
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پورسراجیان ( )1391ضرابی و طهرانی  )1388انجام شده است؛
همچنین حوزههای مختلفی مانند علوم سیاسی ،علوم اجتماعی،
مطالعات روانشناسی محیط و دیگر علوم مرتبط سعی بر تعریف
مشارکت و شهروندی داشته و به سطوح متفاوت این مشارکتها
در هر زمینه اشاره کردند (شرفی و برکپور )1389؛ و عوامل
مؤثر بر سنجش میزان مشارکت جوامع مختلف در حوزههای
متفاوت را به بررسی گذاشتند (تقوایی ،بابانسب و موسوی .)1389
چنانچه چندی از این پژوهشها اقدام به بررسی تأثیر مشارکت
شهروندی بر سایر اصول روانشناسی محیط همچون تعامالت
اجتماعی (رهنما و رضوی  ،)1391سرمایهی اجتماعی (مهدوی
و همکاران  )1390و پایداری اجتماعی (اقتصادی  )1392و تأثیر
و تأثر آن در برنامهریزی شهری و طراحی محیطهای معماری
کردهاند (کوش .)2016 15بااینحال مطالعات اندکی در ارتباط با
حوزهی مشارکت در اندیشهی اسالمی و تأثیر و تأثر آن در محیط
انجام شده است .به گونهای که این پژوهشها محدود به بررسی
آرای اندیشمند اسالمی در باب مشارکت (پوراحمدی و همکاران
 )1391و یا بررسی واژهی مشارکت در متون دینی در حوزهی
ادبیات و سیاست بوده است (عیوضی و کریمی .)1390بنابراین،
در پژوهش حاضر مفهوم مشارکت در محیط از منظر اندیشهی
اسالمی با استناد به منابع معتبر اسالمی گردآوری و بررسی شده
است؛ با درنظر گرفتن مشارکت به عنوان اصل اخالق اسالمی
که خود دارای اصول اخالقی نیز میباشد؛ دادهها ،تطبیق و
مفهوم و ارتباط آن در محیط از منظر اندیشهی اسالمی واکاوی
شده است؛ تا اصول و معیارهای مطلوب مشارکت در محیط با
توجه به ارزشها ،باورها و نیازهای جمعی مشترک در جامعهی
ایدهآل بدست آید.
روش و ابزار

در محیط از دو منظر اندیشهی اسالمی و اندیشهی غربی چیست؟
جهت پاسخ به سؤال و جمعآوری دادهها و مرور ادبیات موضوع،
با توجه به رویکرد کیفی پژوهش با مطالعهی نظری و روش
تفسیری -تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی ،در گام نخست ،به
تعریف فرآیند و سطحبندی مشارکت پرداخته شده؛ سپس کاربرد
مشارکت در حوزههای مختلف طراحی محیط و شاخصههای
تأثیرگذار بر مشارکت افراد در محیط ،مورد بررسی قرار گرفته
است .در گام دوم ،سعی بر واکاوی مفهوم مشارکت در محیط از
ی گردیده و ابتدا با بررسی مباحث مربوط
منظر اندیشهی اسالم 
به علم اخالق اسالمی ،اصول اخالقی -که اجتماعی هستند
و نه فردی -و به خصوص مواردی که به مشارکت در محیط
مربوط بوده؛ انتخاب شده است و در این راستا منابع موجود بین
علوم اسالمی به ویژه قرآن کریم به عنوان دائرهالمعارف اسالم
و احادیث و روایات و سخنان علمای اسالمی مورد استفاده ،قرار
گرفته است .با مطالعهی آیات و احادیث ،و با مطالعهی ویژگیها
و مظاهر مشارکت در محیط و با نگاهی چندجانبه در این زمینه
اصول و معیارها و نتایج حاصل از آن بدست آمد؛ تا در گام سوم با
جمعبندی دو مقولهی بررسی شدهی قبلی ،این اصول به صورت
تطبیقی سنجیده و اشتراکات و افتراقات مشخص گردد.
 .1مشارکت در محیط در اندیشهی غربی و مظاهر آن

گسست ارتباط اجتماعی کاربر و طراح ،یکی از عواملی است
که سبب تحوالت اندیشه در معماری غرب در دههی 1960
به بعد گشت؛ و در این موقعیت نوعی جامعهگرایی در طراحی
محیط شکل گرفت و جریانهای اجتماعگرای مطرح شده در
این دوران ،هرکدام بر وجه خاصی از مسائل تمرکز نمودند .در
دهههای اخیر جهتگیریها به سمت استفاده از فرآیند طراحی
مشارکتی و ایده-ی معماری جمعی به عنوان روشی برای جلب
مشارکت کاربران در حفظ و نگهداری محیط و ایجاد پیوند قویتر
میان مردم و محیط تغییر کرده است (ناریقمی .)88 ،1394
گرایشهای شکلگرفته در راستای توجه به رویکرد مشارکتی
را میتوان در سیر تکامل خود در زمان در سه حوزهی خردگرا،
انسانمحور و اجتماعی دستهبندی کرد .گرایشهای تحت تأثیر
نظریههای خردگرا ،نه بر ارزشها و آرمانها و اهداف در حوزهی
اخالق و فلسفه ،بلکه بر جنبهی علمی و فنی و تصمیمگیری
عقالنی تأکید دارد (اجاللی  .)1388گرایشهای کاربرمحور
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پژوهش حاضر با هدف رسیدن به مفهوم مشارکت در چارچوب
اندیشهی اسالمی و تعیین معیارهای همترازدر رابطه با مشارکت
افراد در محیط میباشد .لذا ،شناسایی ارزشهای مشارکتی مطرح
ی و تجربی
شده در غرب ،و بدست آوردن پیشینه و اطالعات علم 
(تجربه و عقل) و در ادامه بررسی اصول اخالقی مفهوم مشارکت
در مبانی اسالمی از طریق مطالعه در اندیشهی اسالمی (عقل و
نقل) 16ضروری مینماید (نقرهکار  .)8 ،1395در اینجا این سؤال
به ذهن متبادر میگردد که افتراقات و اشتراکات مفهوم مشارکت
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(انسانمحور) ،درصدد پاسخگویی به مسائل طراحی و توجه
و تحقق اهداف انسانی صرف با پیروی از تمایالت کاربران یا
الگوهای رفتاری ناخودآگاه کاربران (ناریقمی  )1394در طراحی
مطرح میشود .مشارکت اجتماعی که در آن مشارکت به عنوان
کنش اجتماعی مطرح میشود و بر دخالت دادن گروههای
اجتماعی به صورت جمعی ،آگاهانه ،داوطلبانه ،با اهداف معین و
بر سهیم شدن در نفع اجتماعی تأکید میگردد (یزدانپناه .)1386
در میان نظریههای مشارکتی غرب ،آنچه که مشارکتکنندگان
بر آن توافق دارند؛ مراحلی است که فرآیند برنامهریزی و طراحی
مشارکتی را در برمیگیرد :شامل زمینه ،افراد مشارکتکننده،
سطح مشارکت و زمان مشارکت (اسالمی .)26 ،1392
مشارکت شهروندان به عنوان یک ضرورت در حوزههای
مختلف نظیر برنامهریزی ،مدیریت و طراحی جمعی مطرح
میگردد؛ که طبق مطالعات انجام گرفته در سطوح و درجات

مختلف انجام میپذیرد و میتواند به گرفتن تصمیمات پایدارتر
و با اعتبار بیشتر و مبتنی بر نیازهای مختلف مردمی منجر
گردد .این سطوح و درجات ،از ابتداییترین آنها که ارتباطات
(حق باخبر شدن و اظهارنظر) به عنوان عنصر پایه در مشارکت
میباشد ،تا مشارکتهای حقیقی و فراتر از ارتباط چون تفویض
قدرت و اختیار به شهروندان و فراهم ساختن فرصت مشارکت
در بازآفرینی و مدیریت محیط به عنوان دخالت مستقیم مردم
در فرآیند تصمیمسازی را دربرمیگیرد .در همین راستا طیف و
سطحبندی مشارکت مردم در محیط ،بر مبنای مطالعاتی که
در رابطه با نظریهها و تکنیکهای مختلف مشارکتی براساس
سطوح مختلف در فرآیندهای مشارکتی (همپتون)31 ،1977 17
20
و (ارنشتاین )217 ،1967 18و (دشلر و سوک )1985 19و(اسمیت
 )36 ،2003و (پریکسولی )62 ،2003 21و (کریتون )2005 22انجام
گرفته است در جدول  1ارائه شده است.

جدول  .1سطحبندی مشارکت مردم در محیط (مأخذ :نگارندگان)

سطح
مشارکت

سطوح واقعی

نوع و درجات
مشارکت

مبنای طبقهبندی
و نمود مشارکت

مشارکت واال
(خودجوش)

مردم فعاالن اصلی در عرصهی
برنامههای محیط و فرآیند
تصمیمسازی

مشارکت فعال
(تعاملی)

تسهیل در تعامل طیف وسیع کاربران و شهروندان صاحب قدرت نقش اصلی طراحان در کنار
مردم شامل ساکنان ،مدیران ،و اختیار در طرح -هویتبخشی به کاربران در طراحیهای محیط
متخصصان ،و نهادهای اجتماعی کاربر -کاربران فیلتر اصلی رسیدن و به عنوان فیلتر دوم طراحی
محیط
به محیط مطلوب
در طراحیهای محیطی

مشارکت مشورتی

کاربر به عنوان مولد و
کنترلکنندهی محیط و زندگی
کننده در طرح -هویتدهی
کاربر به طرح

طراح به عنوان عضوی از
جامعه با اصول فرهنگی
مشترک با جامعه و نهفته در
ناخودآگاه

برنامهریزی و مشاوره با کاربران کاربران به عنوان جزئی از فرآیند
طراحی که در موارد مورد نیاز در
(مطالعهی جزئی و آشنایی با
ایدهآلهای گروه محدود کاربران) فرآیند پروژه دخیل میشوند.

مشارکت نامؤثر

حضور صرف کاربران
انتخابشده در نهادها

عدم ارتباط مؤثر میان کاربر
واقعی و زندگیکننده در طرح با
دیگر عوامل طراحی

مشارکت منفعل

باخبر شدن و اطالعدهی به
کاربران بدون حق رای

آگاهسازی کاربر به عنوان
پذیرندهی معماری و
مصرفکننده

عدم مشارکت

طراحان عامالن اصلی
فرآیند تصمیمسازی
در اهمیت قرار گرفتن
ذهنیات فردی طراح
مشاورین و متخصصین عامل
هدایت طرح -نگرش طراح با
زاویهی دید متأثر از فرهنگ و
ذهنیات فردی خود و نه کاربر

هویتجویی معمار ازطرح-
فریبکاری ،مطیعسازی و اقناع
گسست ارتباط میان کاربر واقعی
تحمیل ایدهآلهای فکری
کاربران در جهت منافع طراح
و عوامل طراحی
طراح و کارفرما بر متن جامعه
و کارفرما
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سطوح
کاذب

نقش کاربر در سطوح

نقش طراح در سطوح
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نظریهپردازان غربی بسیاری ابعاد مختلف مشارکت را بررسی
نمودهاند .جدول  2دیدگاه اندیشمندان غربی در باب مفهوم
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مشارکت در محیط و اصول و معیارهای حاصل از این نظریهها
میباشد؛ که در ارتباط با سطوح مشارکت ارائه شده است:

جدول  .2دستهبندی مفاهیم مشارکت در محیط از دیدگاه نظریهپردازان غربی و مظاهر آن (مأخذ :نگارندگان)

مفهومسازی

معیارهای مشارکتی حاصل
نوع مشارکت
معیارها

محققان

تجلی (مظاهر مشارکتی) مفاهیم
در محیط

شناخت کاربر جهت تأمین
پنا و پارشال 24خواست کارفرما -یکسانانگاری
(( )2001به نقل از کاربر و زمینه -استانداردسازی
ناریقمی  )1394موضوعات معماری برای
همهی کاربران در هر زمینهای

عدم
مشارکت

 25تکیه بر فضاهای تعاملی
فضای تعاملی جهت لوسی بولیوانت
دیجیتال حساس به حاالت
(( )2005به نقل از
برآورده ساختن
و حرکات مخاطب با تأکید
ناریقمی )1394
تمایالت آنی
بر پاسخگویی به نیاز کاربران

عدم
مشارکت

با وجود تأکید بر پاسخگویی به نیاز کاربران،
نوع و روش پاسخگویی ،دیکته کردن
ایدهآلهای فراطراحانه ،پدیدآوردن اثر بدون
مطالعه یا مشاوره روی نیاز کاربر و توجیهات
کاربرمدارانه برای ارضای کارفرما را در پی
دارد (ناریقمی .)1394

طراحان آگاه بر شیوههای
عدم
و
زندگی
مطلوب
جامعه -مشارکت /
آموزشدهندهی
معمار به مثابه رهبر وهدایتگر مشارکت
نامؤثر
جامعه -مشورت با گروه
نخبه و عالقهمند به هنر

مشورت به عنوان وجه سازندهی مفهوم
بوده؛ درعین حال معماری وابسته به ابزار
بیانی و مفهومی که برای طراح دارد و جدا
از متن زندگی و زندگیکنندگان آن است و
ایدهآلهای شخصی و صنفی طراحان اولویت
دارد (ناری قمی .)1394

کارکردگرایی
یکسانانگارانه

23

گیدیئون
(( )1389به نقل از
ناریقمی )1394
26

نخبهگرایی و طراح
محوری

تعلیم مخاطب
گزینشی

کرونا مارتینز
(( )2003به نقل از
ناریقمی )1394
27

28
گروت
مشارکت نوعی آموزش و
( )117 ،1384تعلیم مخاطب با هدف قابل
بری( )2006( 29به پذیرش نمودن اصول آن-
نقل از ناریقمی شفافسازی و ایجاد دیالوگ
برای کاربر با هدف اقناع
)1394

مسئولیتپذیری
اجتماعی

بورکی( 31به نقل
از علیالحسابی
)1389

مشارکت
فعال

توسعه خوداعتمادی -ابتکار -مشارکت
سربلندی -همیاری اجتماعی خودجوش

آگاهسازی صرف و اقناع کاربران در جهت
ذهنیات طراح و اقناع ذیمدخالن و حذف
نارضایتی و نه تحقق خواست آنان منجر به
مشارکت منفعل میگردد؛ با این وجود طراح
نقش پرورشدهنده و مثبت در جامعه دارد.
راهبرد کاهش فقر ،ارتقای کیفی زندگی،
توسعهی درونزا ،تصمیمات پایدار با اعتبار
بیشتر ،دخالت شهروندان در خلق و اداره
محيطهاي طبيعي و مصنوع در عین
مشارکت فعال ،منجر به تصمیمگیری افراد
غیرمتخصص و همکاری افراد فقط در صورت
داشتن نفع میشود.
از بین رفتن فقر ،توسعه و پایداری ،محیطهای
با کیفیت و امنیت باالتر و ارتقای نگهداری از
محیط از وجوه سازندهی این مفهوم میباشد.
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تایلور (( )1878به نقل درگیر کردن افراد طبقهی
از علیالحسابی  )1389پایین جامعه در تصمیم
30
سازی -عبور از مرزهای
مککنزی
همکاری بین دولت
(( )1980به نقل از حرفه سنتی -شهروندان
و ساکنین
علیالحسابی) فعال به جای مشتریان
منفعل (شرفی -)78 ،1389
سانوف ( )2000مشارکت از پایین به باال

مشارکت
منفعل

با وجود کسب شناخت از کاربر ،معیارهای
مفهوم منجر به فریبکاری و مطیعسازی
کاربران و سلب اختیار از کاربر در جهت منافع
کارفرما می-شود.
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رفاه اجتماعی

الکساندر)1984( 32
درک نیاز و خواست
33
هورلی ( )2002کاربران -برنامهریزی با
جیمز فریزر 34کاربران -مشارکت عامل
(( )1919به نقل از کنش با توسل به انگیزههای
علیپور  )1388اقتصادی-فرهنگی و مادی-
ایجاد رضایت متقابل -رفتار
دورکیم)1897( 35
نتیجهی سود و زیان نه
(به نقل از اسالمی
حاصل باورها و گرایشها
)1392

کانینگهام
(( )1972به نقل از تمرین قدرت افراد در
شرفی  )1389تصمیمگیریهای مربوط به
جامعه -مشارکت از پایین
فرآیند تمرین قدرت
37
(به
وبر
ماکس
به باال -تأکید به ارزشهای
نقل از توسلی خودکارایی و خودکمکرسانی
)1382

مشارکت
مشورتی

36

مشارکت
فعال

اعتماد اجتماعی

تسهیل ارتباطات و همکاری
رابرت پنتام 38و هماهنگی -افزایش
مشارکت
(( )1995به نقل از اعتبار -دادن نقش فعال به
خودجوش
شرفی  )1389اجتماع بومی -به حرکت
درآوردن افراد تحت فشار

تعامالت اجتماعی

مشارکت
فعال

اهمیت اجتماع بومی
و تمامیت اجتماعی

افزایش روابط اجتماعی در
39
قالب محورهای عدالت،
دوتوکویل
(( )1835به نقل از امنیت و رفاه -مشارکت شبکه
شرفی  )1389وسیع از افراد شامل ساکنان،
مدیران ،متخصصان و نهادها
چالرز آبرام
()1971

40

تأکید به نظام نمادی و نیازها
و پیشینهی تاریخی مشترک-
مشارکت
همبستگی اجتماعی ایزرائیل )1994( 42برآوردن نیازها -حضور در
خودجوش
(به نقل از اسالمی مقیاس همسایگی -باالبردن
احساس جمعی (کاتالیزور)
)1392

همراهی مشارکت با مفهوم شانس و تا زمانی
که افراد انتظارات معینی از رفتار دیگران
ی و همکاریهای منفعتطلبانه
دارند؛ فردگرای 
را در پی دارد؛ با اینحال افزایش حس اعتماد،
تحرک اجتماعی ،اجرا و سهیم شدن مردم در
فرآیند طرحها و ارزشیابی آنها نوع مشارکت
فعال را موجب میشود.
مردمساالری ،محیطهای مستعد یادگیری و
تعامل در جامعه ،توسعهی سرمایهی اجتماعی،
گسترش امنیت محیط از وجوه سازندهی این
مفهوم میباشد.
سرزندگی جامعه شهری ،پیوندهای اجتماعی
محکمتر ،کاهش ترس از وقوع جرم در محیط
با وجود انبوه و بزرگسازی و حذف محیطهای
نیمهخصوصی از وجوه شکلدهندهی مشارکت
فعال است.
توسعه جمعی ،امکانات عمومی کافی،
قاعدهمندی زندگی با همکاری به جای نزاع،
کاهش میزان ترس از وقوع جرم

توجه به واحد همسایگی ،افزایش احساس
جمعی (کاملنیا  ،)136 ،1389شکلگیری
محیطهای مشترک چون فضاهای آیینی،
ارتقای امنیت محیط و حس تعلق
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مکمیالن و
چاوز)1986( 41

دادن نقش فعال به اجتماع
بومی در برنامههای محیط-
مشارکت
اجتماع ،وضعیت آرمانی
خودجوش
از تمامیت اجتماعی که
هر فرد مکان خود را دارد

عمل به معیارهای رفاه اجتماعی با وجود ایجاد
محیطهای چند عملکردی ،توسعهی جمعی،
افزایش حس تعلق (علیالحسابی ،)1389
مشارکت مبتنی بر اراده و محیط با عملکرد
بهتر موجب فردگرایی ،انبوه و بزرگسازی،
تماشایی بودن (صمیمیفرد و حمزهنژاد
 ،)1392مشارکت افراد در صورت نفع بیشتر و
هزینه کمتر نیز می-شود.
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مطالعهی نظریههای اندیشمندان غربی در باب مشارکت و مظاهر
آن در طراحی محیط ،کالبد و ساخت مشارکتی نشان از افق
ت گروهی از
مشترک بسیاری از دیدگاهها در اهمیت دادن به خواس 
کاربران و مخاطبان دارد که مشارکت برای طراحی محیط ویژهی
خواست آنها صورت میپذیرد .به عبارتی فرهنگ و نظرات
افراد دخیل در پروژه بدون در نظر گرفتن فرهنگ کلی جامعه در
اولویت قرار میگیرد و هم از این رو افراد و گروهها در اصل بواسطة
اشتراک منافع مشارکت میکنند؛ همچنین ارزشهای مادی و
بشردوستانه به جای ارزشهای معنوی و دینی به عنوان عامل
شکلگیری مشارکت مطرح میشود و آنقدر که به موضوعات
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ادراکیفرهنگهانظیرسمبلهاومعانیتوجهمیشود؛ویژگیهای
ایدهآلی رفتار فرهنگی مورد دقت قرار نمیگیرد (مطلبی .)1380

 .2مشارکت در محیط بر اساس اندیشه ی اسالمیو
مظاهر آن

ایجاد توازن و روابط استوار مابین نیازها و رغبتهای انسان و در
نتیجهی یافتههای او به عنوان موجودی با ابعاد جسمی ،روحی،
عقالنی و ارادی مستلزم رجوع به وحی درکنار پژوهشهای علمی
است .صاحبنظران علوم اجتماعی ایرانی و فالسفهی اسالمی
ابعاد مختلف مشارکت اجتماعی را بررسی نمودهاند که به صورت
طبقهبندی شده در جدول  3آمده است.

جدول  .3دستهبندی مفاهیم مشارکت در محیط از دیدگاه نظریهپردازان اسالمی و مظاهر آن (مأخذ :نگارندگان)

معیارهای حاصل

نوع مفهومسازی

محققان

همکاری و تعاون
اجتماعی در قالب
پیوستگی و ارتباط

فارابی (به نقل از
پوراحمدی )1391

تعامالت اجتماعی

با وجود فرأیند فعال ،اندیشه ،تأمل و نظارت
فعال مشارکتکنندگان و ترغیب اقدام و
رحمان ()1993
کوشش و تالش جمعی -ائتالف منابع درصدد
عمل مشارکتی ،ائتالف منابع میتواند منجر
(به نقل از علیپور
دستیابی به اهداف
به ارجحیت دادن نفع گروهی بر گروه دیگر
)117 ،1388
شود.

ضرورت اجتماعی بودن افراد -تسالم (همزیستی
مسالمتآمیز) -پویایی و تحرک شهروندان-
حق مشارکت در امور جمعی
زندگی با مشارکت و تعاون با یکدیگر -معاونت
و کمک امت و ملت به یکدیگر
پیوستگی و ارتباط با یکدیگر

هدف از اجتماع ،تعاون و همکاری بر اموری
باشد که موجب دستیابی افراد به سعادت شود.
یاریگری و همکاری مدینههای یک امت برای
رسیدن به سعادت حقیقی

مسئولیتپذیری
اجتماعی

همبستگی اجتماعی
(اشتراک ارزشها)

پیران (به نقل
از علیالحسابی
)1389
عالمه مجلسی
،1081
ج 272 ،71

آگاهی شرکتکنندگان در فریند -همکاریهای
داوطلبانه و عدم تحمیل از سوی جامعه و گروه
و خانواده به فرد

در جوامع معاصر ،تأکید بر حق مشارکت
هر شهروند با ایدهآلگرایی و عدم
درنظرگرفتن واقعیتها همراه است و
منجر به تصمیمگیری افراد غیرمتخصص
و ناهنجاریها و اشتباهات ممکن افراد در
جامعه میگردد ،از طرفی جامعهی فاضله و
افزایش مشارکت و پایداری شهری ،پیشبرد
امور مردم ،توجه و تأکید بر زندگی جمعی
در قالب معاونت و کمک امت و ملت،
پیوستگی ،ارتباط و عدالت از وجوه سازندهی
همزیستی مسالمتآمیز و تعاون افراد است.

ارادهی جمعی -مشارکتی اجتماعی هدفمند
از وجوه سازندهی نظریههای هماهنگ با دو
رکن اسالمی بر اساس ویژگیهای جوامع
معاصر در رابطهی مفهوم مشارکت در
محیط است.

همبستگی و خدمت به یکدیگر از عوامل
خدمت کردن به یکدیگر -مؤمنان و امت
مؤثر بر افزایش تعاون و بدینسان مشارکت
اسالمی به مثابه یک بدن یا یک دست
در جامعه میباشد.
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جهاد

آیتاهلل خمینی (به
نقل از کالنتری
)43 ،1390

همه افرد جامعه همانطور که باید نماز بخواند؛
همانطور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.

نتایج عمل به معیارها
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تدبیر امور ،تعاون و تثبیت فضائل اخالقی
در جامعه از وجوه سازندهی الفت و مدارا با
یکدیگر است؛ اما باید این نکته را در نظر
زینالدین بن علی ایجاد الفت و پیوند دوستی میان مؤمنان– عدم
داشت که ارزشها در زمان و مکانهای
الفت و مدارای مردم
شهیدثانی  ،1380ج وجود کینه و حسد و عداوت مابین مردم -دوری
مختلف تغییر و تفسیر میگردند .همچنین
با یکدیگر
از غیبت
81 ،1
الفت و مدارا در همهی شرایط محیطی
امکان نادیده گرفته شدن قوانین بر پایهی
احساس و تصمیم فردی را دارد.
فارابی (به نقل از عدالت به عنوان یکی از اصول اخالقی پیشبرد
مشارکت
پوراحمدی )1391

عدالت

حکیمی (،1382
)118

بزرگترین سازندگی با اجرای عدالت آغاز
میگردد .در انقالب (منبعث از ارزشها) همه
باید در آغاز به اجرای عدالت بپردازند؛ تا همهی
قشرها از صمیم دل به کار سازندگی کمک
کنند و به نتایج آن در سطح عموم -نه کسانی
و گروهی چند -امیدوار باشند.

آیات و روایات فراوانی نیز در ارتباط با اصول اخالقی مشارکت
در اسالم ،وجود دارند كه كنشگران اجتماعی را به مشاركت

بر اساس دیدگاه اندیشمندان توسعهی
پایدار ،مشارکت تمامی قشرها در سازندگی
و سازندگی اثربخش بر تمامی آحاد جامعه
از وجوه سازندهی رکن اسالمی عدالت در
رابطه با مفهوم مشارکت در محیط میباشد.

در امور دعوت مینمایند که در جدول  ،4مؤلفههای مشارکت
در محیط از منظر اندیشهی اسالمی ارائه شدهاست.
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آیه  2سوره مائده

نشانی آیه

اعتماد

توکل در قرآن به معنى اعتماد و تکیه کردن بر
خدا و بر اثر آن از مشکالت و موانع نهراسیدن،
و این از نشانههاى مهم ایمان ،و از عوامل
موفقیت است.

اعتماد متقابل افراد اجتماع نسبت به یکدیگر
مهمترین سرمایه یک جامعه ،پیونددهندهی
جامعه همچون رشتههاى زنجیر ،پشتوانه
فعالیتهاى هماهنگ اجتماعى و همکارى در
سطح وسیع میباشد؛ حفظ این همبستگى
و اعتماد متقابل

مشورت برنامهی مستمر مؤمنان -برکات
بیشتر مشورت از زیانهاى احتمالى آن-
استبداد رأى عامل توقف افکار ،نابودی
شخصیت ،استعدادهاى آماده و بزرگترین
سرمایههاى انسانى

لغزش کمتر افراد با مشورت در کارها -دیگران
پیروزى مشورتگیرنده را از خودشان مىدانند-
درک میزان دوستى و دشمنى و ارزش
شخصیت افراد

اصل کلى اسالمی دربرگیرندهی مسائل
اجتماعى ،حقوقی ،اخالقى و سیاسی -لزوم
تعاون و همکارى در کارهاى نیک و عدم
همکارى در اهداف باطل و اعمال نادرست،
هرچند با دوست نزدیک یا برادر انسان

تفسیر آیهی قرآنی

43

آیه  91نحل

آیه  38سوره شوری

آیه  159آلعمران

تعاون و همکاری

مفهوم

آیه  78نمل

جدول  .4مؤلفههای مشارکت در محیط از منظر اندیشهی اسالمی (مأخذ :نگارندگان)
جدول  .4مؤلفههای مشارکت در محیط از منظر اندیشهی اسالمی (مأخذ :نگارندگان)
مشورت
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محمدی ری شهری
،1386
ج505 ،7 .

کلینى ،1377
ج524 ،3 .

امام علی(ع) :شخص مورد اعتماد کسى است که خردمند و دیندار
باشد و کسى که از خردمندى و انسانیّت بىبهره است؛ سرمایه اش
گناه باشد .و دوست هر کسى خرد اوست و دشمن او بىخردىاش.

امام صادق(ع) :هرگاه زمانه ،زمانهی جور باشد و مردم آن زمان اهل
نیرنگ باشند؛ اطمینان کردن به هر کس ،ناتوانی است.
امام صادق(ع) :برای اعتماد داشتن مرد ببرادرانش همین بس که
حاجتش را بسوی او برد.

مجلسی 1081
ج239 ،75 .

ابن بابویه  ،1382ج.
159 ،1

امام کاظم(ع) :همنشینی با دینداران شرف دنیا و آخرت است .و
مشورت کردن با عاقل ناصح یمن است و برکت و رشد ،و توفیقی
است از خدا؛ پس چون عاقل ناصح به تو رأیی اظهار کند؛ از خالف
کردن آن بپرهیز ،که سبب تباهی و هالکت است.
پیامبر اکرم (ص) :ای علی ! از آدم ترسو مشورت مخواه؛ که راه خروج
را بر تو تنگ میکند .و از بخیل راه مخواه؛ که تو را از رسیدن به
مقصود باز میدارد؛ و با حریص رایزنی مکن که حرص را در نظرت
میآراید.

حکیمی1380
ج311 ،1 .

شریف الرضی
 352 ،1392نامه
،53

نمایید و به کمک یکدیگر بشتابید و مبادا با هم قطع رابطه کنید و
به هم پشت نمایید و پراکنده شوید.

انجام هر کاری در راه رضای
خدا و نه نفع فردی -اعتماد بر
خدا  -اعتماد بر اهل خرد-
توجه به محیطهای مذهبی-
آیینی

مشورت همچون ،رویکردی از
عقل جمعی و مشارکت دادن
دیگران در تصمیمات جمعی و
آنچه به سرنوشت جامعه مربوط
است (فصیحی -)1386،93
اختیار رأی دادن به مردم-
بازگشایی فرصت پیشرفت
ردههای پایین  -مشورت با
افراد معقول و متفکر
(مصطفیپور )1386

افزایش همکاری در راه رضای
خدا -همکاری با خردمندان-
شکلگیری محیط مستعد
تعامل -شکلگیری محیطهای
امن

پیوستگی افراد و محیطهای
اجتماعی -بهرهمندی مردم از
فهم و عقل و وجدان یکدیگر به
منظور تحقق تصمیمگیری
معقول (جاویدی کالته جعفر
آبادی  )1385،13مشارکت مبتنی
بر اراده -جمعگرایی و مانع
فردگرایی

توصیه به مشارکت درامور خیر ایجاد روحیهی دیگرخواهی و
پیامبر اکرم(ص) :کسی که نسبت به امور مسلمانان اهتمام ندارد؛ چون ترویج عدالت ،برابری ،افزایش سالمت ،امنیت و
صلح ،امنیت و توسعه در جهت
مسلمان نیست.
رستگاری -افزایش محیطهای
رشد و ارتقای بشری -همکاری و
وقفی و محیطهای مستعد
امام علی(ع) :یکی از واجبات الهی ،یکدیگر را به اندازهی توان همیاری بدون توجه به روابط
یادگیری و تعامل  -بهتر شدن
شخصی ،نژادی و خویشاوندی و
نصیحت کردن ،بر پا داشتن حق و یاری دادن به یکدیگر است.
نیازمندی مشترک -تأکید به عملکرد محیط – توسعهی
امام علی(ع) :بر شما الزم است به یک دیگر بپیوندید و به هم بخشش «روح با هم بودن» و اعتماد بهم سرمایهی اجتماعی

حدیث  /روایت

امام علی(ع) :با دانشمندان ،فراوان گفتگو کن؛ و با حکیمان فراوان
بحث کن؛ که مایهی آبادانی و اصالح شهرها و برقراری نظم و
قانونی است که درگذشته نیز وجود داشت.

ابن شعبه الحرانی
337 ،1385

شریفالرضی1392،2
 66خطبه216

کلینی  ،1375ج:3.
238

حدیث /روایت

نشانی

آموزههای اسالم

معیارهای حاصل

نتایج عمل به این اصل
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در منطق اسالم پایهگذارى یک
برنامهی اجتماعى ،مسئولیتآفرین
است و انسان را در آن برنامه و کار
تمام کسانى که به آن عمل مىکنند
شریک مىسازد؛ و هر کس در مقدمه
کارى دخیل باشد؛ در ذىالمقدمه نیز
شریک است.

تفسیر آیهی قرآنی

آیه 110سوره آل عمران

توبه
امر به معروف و نهى از منکر به
عنوان یک وظیفه عمومى و
همگانی -معرفى مسلمانان به
عنوان بهترین «امتى» که براى
خدمت به جامعهی انسانى بسیج
گردیده است و دلیل آن این است که
«امر به معروف و نهى از منکر
مىکنند و ایمان بخدا دارند»

شرح صفات مؤمنان :آنها مردم را به
نیکیها دعوت میکنند -مردم را از
زشتیها و بدیها و منکرات باز
مىدارند.

مسئولیت هرکس در برابر اعمال
خویش آن نیست که از دعوت
دیگران به سوى حق و مبارزه با فساد
چشم بپوشد و روح اجتماعى اسالم را
تبدیل به فردگرایى و بیگانگى از
اجتماع کند -مردم در سرنوشت
اعمال یکدیگر ازطریق شفاعت و
تشویق و راهنمایى شریکند.

آیات  12-13سوره عنکبوت

آیه  71سوره

مسئولیت پذیری
اصالح و مبارزه با ناهنجاری ها

نشانی آیه
آیه  85سوره نسا

مفهوم

طوسی
(شیخالطائفه)
،1364
ج181 ، 6.

ابن شعبه
الحرانی ،1385
651

امام باقر به نقل از علی(ع) :هر کس امر به
معروف کند؛ به مؤمن نیرو مى بخشد و
هرکس نهى از منکر نماید بینى منافق را به
خاک مالیده و از مکر او در امان مىماند.

امام علی(ع) :هرکس که خدا او را مالی بخشید؛
پس باید به خویشاوندان خود بخشش نماید؛
و سفرهی مهمانی خوب بگستراند ،اسیر آزاد
کند؛ رنجدیده را بنوازد ،مستمند را بهرهمند
کند؛ و قرض وامدار را بپردازد.

امام علی(ع) :از خدا بترسید و تقوا پیشه کنید؛
زیرا شما در پیشگاه خداوند ،مسئول بندگان
خدا ،و شهرها ،و خانهها و حیوانات هستید.

پیامبر اکرم(ص) :مردم همیشه در خیر خواهند
بود؛ تا وقتی که امر به معروف و نهی از منکر
میکنند و در نیکی و پرهیزکاری یکدیگر را
یاری میرسانند.

امام صادق(ع) :امر به معروف و نهى از منکر
نکند؛ مگر کسى که سه خصلت در او باشد:
به آنچه امر میکند و از آنچه نهی مینماید
آگاه باشد؛ عادالنه امر کند و نهی نماید؛ با
مهربانی امر و نهی کند.

کلینى ،1377
ج167 ،3 .

شریفالرضی
146 ،1392
خطبه 142

شریفالرضی
184 ،1392
خطبه 167

پاینده
467 ،1383

پیامبر اکرم(ص) :اگرمسلمانی در میان
مسلمانان باشد و در خدمت آنان نبوده و کاری
به کار آنان نداشته باشد؛ جزو مسلمانان
نیست.

حدیث  /روایت

پیامبر اکرم(ص) :همهی شما رعایتگر و
مراقب هستید و همهی شما مسئول رعیت
خویش میباشید.

کلینى ،1377
ج164 ،2.

روایت

نشانی حدیث/

آموزههای اسالم

حق نظارت همه نسبت به رفتار و
کار(طراحی و معماری) دیگری -مقابله
منطقی همگانی با ناهنجاریها -ملزم
کردن افراد به مشارکت اجتماعی و باالتر از
آن ،به نظارت و کنترل اجتماعی-
اصالحجویی و مبارزه دایم با فساد (فصیحی
)94 ،1386

بهرهگیری درست از نیروها -اهتمام
مسلمانان -تکافل اجتماعی (فصیحی
 )94 ،1386مساعدت ،اعتماد و همیاری
اجتماعی افراد جامعه( .کالنتری - )1390
ارکان دین و کسب معرفت شرط ورود به
حرفه

معیارهای حاصل

مقابله با هرنوع کجروی و هنجارشکنی-
افزایش اعتماد و اطمینان و آرامش–
تسهیل کنشهای فردی و اجتماعی
(فصیحی  )1386ارتقا کیفیت ،حفظ و
نگهداری از محیط -کاهش میزان ترس
از وقوع جرم

اصالح بین مردم -توجه به الگوهای
زیستی و تأمین نیازهای مردم -ارتقای
کیفیت و امنیت محیط -ارتقا نگهداری از
محیط -افزایش حس تعلق به محیط-
معماری در نهایت استقالل ولی به تبعیت
از مردم و در اختیار احکام

نتایج عمل به این اصل
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نشانی آیه

مفهوم

آیه  90سوره نحل

عدالت

آیه 8سوره مائده
آیات  7تا  11سوره حدید

انفاق
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ایمان و انفاق دو سرمایهی بزرگ نجات و خوشبختى-
ارزشهاى متفاوت انفاق در شرایط مختلف -خدا
وامگیرنده ،انسانها وامدهنده در انفاق -انفاق عامل
شکلگیری جامعهاى با پیوندهاى عاطفى و روح
اجتماعى و تعاون عمیق -تعبیر«قرضا حسنا» یا انفاق
ارزشمند در این آیات و آیات مختلف :از بهترین قسمت
مال باشد؛ نه از اموال کمارزش (بقره -)267 -از اموالى
که مورد نیاز انسان است باشد (حشر -)9 -به کسانى
انفاق کند که سخت به آن نیازمندند -انفاق بهتر است
مکتوم باشد (بقره  -)273-271منت و آزارى با آن
همراه نباشد -توأم با اخالص نیت باشد (بقره265- :
 -)264آنچه انفاق مىکند کوچک و کم اهمیت شمرد
(آلعمران -)92 :خود را مالک حقیقى تصور نکند؛ بلکه
واسطهاى میان خالق و خلق بداند (حدید  -)7انفاق از
اموال حالل باشد (مائده)27 :

جامعترین برنامهی اجتماعى :عدل به معنى واقعى
کلمه آنست که هر چیزى در جاى خود باشد؛ بنابراین
هرگونه انحراف ،افراط ،تفریط ،تجاوز از حد ،تجاوز به
حقوق دیگران بر خالف اصل عدل است .از آنجا که
عدالت با همه قدرت و شکوه و تأثیر عمیقش در مواقع
بحرانى و استثنایى به تنهایى کارساز نیست؛ بالفاصله
دستور به احسان را پشت سر آن مىآید.

دعوت اکید به عدالت :اى کسانى که ایمان آوردهاید؛
همواره قیام براى خدا کنید و به حق و عدالت گواهى
دهید -نباید کینهها و عداوتهاى قومى و
تسویهحسابهاى شخصى مانع از اجراى عدالت و
موجب تجاوز به حقوق دیگران گردد؛ زیرا عدالت از
همهی اینها باالتر است -عدالت مهمترین رکن تقوا
و پرهیزگارى است.

تفسیرآیهی قرآنی

امام صادق(ع) :سه چیز است که همهی مردم به آنها
نیاز دارند :امنیّت ،عدالت و رفاه.

پاینده 173 ،1383

کلینى ،1375
ج521 ،3.

شیخاالسالمی
993 ،1384

حسن بن عطیّه از امام صادق(ع) :اخالق نیکو ده
تاست که اگر آنها را در خود داشته باشی چنین کن:
راستی در هنگام ناراحتی ،راستی زبان و ادای امانت،
صله ارحام ،پذیرایی از مهمان ،غذا دادن به
سائل،پاداش احسان ،حمایت از همسایه ،حمایت از
دوست و باالتر از همه آ نها حیا

پیامبر اکرم(ص) :خدای تعالی یاری رساندن به
شخص غمخوار و اندوهگین را دوست دارد.

ابوالحسن(ع):خداوند در زمین بندگانی دارد که برای
برآوردن نیازهای مردم میکوشند؛ اینان ایمنی
یافتگان روز قیامتاند.

امام علی(ع) :زکات توانگری و فراخی عیش احسان
کردن به همسایگان و پیوند با خویشان است.

ابن بابویه ،1382
ج149 ،2.

مکارم ،1387
ج401 ،11.

امام علی( ع) :عدل آنست که حق مردم را به آنها
برسانى  ،و احسان آن است که بر آنها تفضل کنى

ابن بابویه ،1382
ج339 ،1 .

اصبغ بن نباته از امام علی(ع) نقل میکند :ایمان بر
چهار پایه استوار است :صبر و یقین و عدالت و جهاد.
عدالت نیز چهار شعبه دارد :ژرفی اندیشه ،عمیق
بودن دانش و شکوفه حکمت و باغ بردباری ،هر
کس درست اندیشید جملههای علم را تفسیر میکند
و هر کس علم داشته باشد؛ غرایب حکمت را شرح
میکند و کسی که بردبار شد؛ در کاری زیادهروی
نمیکند که مردم به اشتباه بیفتند.

ابن شعبهالحرانی
578 ،1385

ابن ابی جمهور،
ج103 ،4.

پیامبر اکرم(ص) :زمین و آسمانها به واسطهی عدالت
بپاداشته شدهاند.

روایت

نشانی حدیث/

حدیث  /روایت

آموزههای اسالم

احسان و نیکی در راه خدا -پناه دادن
غریبه ،پذیرفتن سائل (اسالم با به رسمیت
شناختن مفهوم ارتباط خانوادگی ،انسجام
اجتماعی در ورای خانواده را تداومی از آن،
معرفی و ترویج کرده بدین ترتیب،
«غریبه» در موضعی نزدیک به
خویشاوندی تصور میشود که پذیرایی او
به عنوان هدف تکلیفی بوده و
ناخشنودکننده نیست و نقش اساسی در
همپیوندی اجتماعی ایفا میکند (ناری
قمی و عباسزاده .)95 ،1393

دادن نقش فعال به افراد جامعه در
برنامههای محیط -ایثار و احسان در کنار
عدالت -تعادل بین عملکردهای پاسخگو
به نیازهای مادی و معنوی انسان -قرار
گرفتن هر عنصری در جای مناسب خود

معیارهای حاصل

شریک کردن دیگران در عرصهی زندگی
خود– همپیوندی اجتماعی -آرامش روحی در
جامعه و افزایش تحرک و پویایی -مشارکت
تمامی قشرها در سازندگی در راه رضای خدا

محیطهای مستعد و سرزنده با امکانات کافی-
توسعه پایدار -رعایت حریم همدیگر آرامش
روحی در جامعه و افزایش تحرک و پویایی-
مشارکت تمامی قشرها در سازندگی-
سازندگی اثر بخش بر تمامی آحاد جامعه

نتایج عمل به این اصل
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آیه  18سوره توبه

نشانی آیه
حج

وقف
جهاد
آیه  27سوره
بقره

آیه  72سوره

تعامل اجتماعی

انفال

آیه  78سوره

آیه  261سوره بقره

مفهوم

آیه  36سوره
نسا

بیان سلسلهای از حقوق اسالمى اعم از آداب
معاشرت با مردم :شامل نیکی در حق والدین،
خویشاوندان همسایگان نزدیک و دورو...

فاسقان پیوندهایى را که خدا دستور داده بر قرار
بماند شامل پیوند خویشاوندى ،پیوند دوستى ،پیوند
اجتماعى ،پیوند و ارتباط با رهبران الهى و پیوند و
رابطه با خدارا قطع مىکنند.

کسانى که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و با اموال
و جانهاى خود در راه خدا جهاد نمودند و کسانى
که پناه دادند و یارى کردند اولیاء و هم پیمان و
مدافعان یکدیگرند.

خلوص نیت و انجام دادن اعمال براى خدا -تالش
و کوشش فردى و جمعى در بخش درون و برون،
کردار و گفتار و اخالق و نیت44

انفاق مایهی رشد آدمى است -عمل هر انسانى
پرتوى از وجود او است و هر قدر عمل گسترش
یابد؛ در حقیقت وجود انسان توسعه یافته است-
انفاق مهمترین طریق حل مشکل فاصله طبقاتى-
تشویق به انفاق ،وقف ،قرضالحسنه

تنها کسانى مساجد خدا را آباد مىسازند که قلبشان
مملوازعشق به خدا است و تنها احساس مسئولیت
در برابر فرمان او مىکند -عبارت «لَمْ یَخْشَ إلَّا
اللَّهَ» نشان مىدهد که عمران و آبادى و نگاهدارى
مساجد جز در سایه شهامت و شجاعت ممکن
نیست.

تفسیرآیهی قرآنی

شریف الرضی
 1392،263خطبه
215

ابن شعبه الحرانی
373 ،1385

امام علی(ع) :بندگانی که نگاهدار علم خداوند هستند و
چشمههای علم الهی را جوشان میسازند؛ با دوستی خدا ،با
یکدیگر پیوند داشته و یکدیگر را دیدار میکنند .شکّ و تردید
در آنها راه نمییابد ،و از یکدیگر بدگویی نمیکنند .سرشت و
اخالقشان با این ویژگیها شکل گرفته است.

امام علی(ع) :جهاد بر چهار قسم است :امر به معروف ،نهی
از منکر ،راستگویی در هر حال ،دشمنی با فاسقان.
امام علی ( ع) :خوشا به حال آن کس که در طاعت خدا با
مردم انس گیرد و مردم نیز با او انس گیرند.

شریف الرضی
1392،389

پاینده 186 ،1383

امام علی(ع) :باارزشترین چیزی که متوسالن به پروردگار
سبحان ،به آن توسل میجویند؛ ایمان به او و فرستاده او،
و جهاد در راه او است.

پیامبر اکرم(ص) :کسى که چراغى در مسجدى برافروزد
فرشتگان و حامالن عرش الهى مادام که نور آن چراغ
در مسجد مى تابد براى او استغفار میکنند.

حلبی از امام صادق(ع) نقل میکند که فرمود :پس از مرگ،
چیزی جز سه خصلت به عنوان پاداش به دنبال شخص
نیست :صدقه جاریه ای که در زمان زندگی انجام داده که
پس از مرگش تا روز قیامت به عنوان صدقه وقف باقی
میماند و کسی آن را به ارث نمیبرد.

امام علی(ع) :مال با بخشش کاستی پذیرد؛ امّا علم با
بخشش فزونی گیرد.

حدیث  /روایت

پیامبر اکرم(ص) :جهاد (و تالش) کنید تا سالم و بینیاز
گردید.

حکیمی1380
ج.1.

مکارم  ،1387ج:7.
380

ابن بابویه ،1382
ج227 :1.

شریفالرضی
1392،147
حکمت 407

حدیث/روایت

نشانی

آموزههای اسالم

پیوستگی و ارتباط با
یکدیگر -همیاری -اجتناب
از ضرر رساندن به همنوع-
رفتار محبتآمیز  -مراعات
و مالحظه یکدیگر-
کوشش و تالش جمعی-
اندیشه ،تأمل و نظارت فعال
مشارکتکنندگان

کوشش و جهد در چیزى که
شرى به انسان نرساند-
تالش و تعاون در راه خدا -
تاکید بر جمعگرایی و دوری
از منفعتطلبی فردی

تشویق به انفاق ،وقف،
قرضالحسنه و کمکهاى
مختلف مالى -دعوت به
وقف علم -توجه به
فضاهای عامالمنفعه و
آیینی

معیارهای حاصل

از بین رفتن انزوا -سرزندگی
جامعه -تأکید به زندگی
شکلگیری
جمعی-
محیطهای چندعملکردی و
مستعد تآمل و تعامل -تجمیع
منابع جهت رسیدن به
اهداف -رشد معمار در جامعه
و با جامعه

بودن افراد جامعه

اجتماعی هدفمند-

فعال

همکاری داوطلبانه -مشارکت

آگاهی شرکتکنندگان و

محرومیتزدایی در جامعه-

مشارکت در شکلگیری ایده-
ها و افکار برای مدیریت و
ساخت و نگهداری -افزایش
حس تعلق و عضویت-
احساس رضایت در افراد
جامعه -تعدیل اقتصادی ،رفاه
و تعاون اجتماعی (گنجی و
همکاران  -)1394ارتقا و
توزیع عادالنهی امکانات-
تأکید به «روح با هم بودن» و
اعتماد به یکدیگر

نتایج عمل به این اصل
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مفهوم

مؤمنان برادر یکدیگرند -هر گاه دو گروه با هم نزاع
کنند در میان آنها عدالت و صلح برقرار سازید -قسط
و عدل و نفى هر گونه تبعیض را رعایت کنید که
خداوند عدالتپیشهگان را دوست دارد -اسالم سطح
پیوند عالئق دوستى مسلمین را به قدرى باال برده
که به صورت نزدیکترین پیوند دو انسان با یکدیگر
آنهم پیوندى بر اساس مساوات و برابرى ،مطرح
مىکند ،و آن عالقه" دو برادر" نسبت به یکدیگر
است

انسان بدون داشتن راهنما ،در قعر دره طبیعت ،و چاه
تاریک غرائز سرکش ،و جهل و نادانى باقى خواهد
ماند .و براى نجات نیاز به ریسمان محکمى دارد که
همان ارتباط با خد مىباشد -امت به جماعتى که
جنبه وحدتى در میان آنها باشد گفته مىشود خواه
وحدت از نظر زمان یا از نظر مکان و یا از نظر هدف
و مرام باشد .امر به معروف و نهى از منکر بمنزله
یک پوشش اجتماعى براى محافظت جمعیت است-
حفظ وحدت اجتماعى بدون نظارت عمومى ممکن
نیست -نتیجه اختالف و نفاق ذلت و خوارى است

آیه گرچه در مورد اختالفات خانوادگى ذکر شده ولى
یک قانون کلى و عمومى و را بیان میکند که در
همه جا اصل نخستین ،صلح و صفا و دوستى و
سازش است ،و تکامل انسان در سایه تعاون صورت
میگیرد نه تنازع

الفت و مدارای مردم با یکدیگر

تفسیرآیهی قرآنی

آیات  9تا  10سوره الحجرات

آیه  128سوره نسا

آیات  105-103سوره آل عمران

نشانی آیه

یکپارچگی اجتماعی (وحدت -اشتراک ارزشها)
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سازش و مهربانی افراد
پیامبر اکرم(ص) :صلهرحم ،خوش اخالقی و جامعه با یکدیگر -اهمیت
خوشهمسایگی ،شهرها را آباد و عمرها را زیاد میکند .همسایگان پس از خانواده-
امام علی(ع) :صبر و شکیبایی یا احسان محقق نمیشود برادری مؤمنان با یکدیگر و
مگر با تحمل مشاق ضدّ آنچه به آن الفت گرفته است انفاق و اصالح بین هم–
(احسان نماید به آنچه خیلی به آن عالقه دارد؛ و یا صبر شکلگیری جامعهای مبتنی
کند بر آنچه در صبر بر آن رنج فراوان کشد).
بر همفکری و همدلی
حق همسایه آنست :اگر از تو یارى طلبد یارى کنى واگر (حجت )14 ،1391

روابط محکم و دوستانه با
دیگران -مهربانی در
معاشرت -سخاوت -داشتن
سرپرست در جامعه -انصاف
و خدمت به یکدیگر -ایجاد
الفت و دوستی میان
مومنان -توازن و تعادل

تشویق به ساخت مشارکتی (بار
گذاشتن بر دیوار همسایه ،حق
شفعه ،حق ساخت در بن بست
براساس اجازه همسایگان و -)...
گستردن سفره در حیاط جلویی
خانه و ...همانند فضای جلوی
درب در خانههای قدیم -رعایت
حقوق کالبدی همسایگان (ارتفاع
مناسب و همخوانی با بافت)

غزالی ،1351ج،2.
461

شیخاالسالمی
1384،681

وام خواهد وام دهى؛ و اگر درویش شود منفعتى به وى
رسانى ...بناى خود بلند نکنى چنانکه باد را از وى باز دارى
مگر به دستورى او.

امام علی(ع) :حق دادن بطرف مخالفت را برطرف ساخته؛
باعث الفت میگردد.

امام صادق(ع) :خوشرفتاری و مدارا با مردم یک سوم
خردمندی است.

پاینده 173 ،1383

شیخاالسالمی
1384،1287

کلینى  ،1375ج:4.
457

شریف الرضی،150 ،
خطبه 146

امام صادق(ع) :بر مسلمانان سزاوا است در پیوستگی با
یکدیگر و در کمک کردن بر مهربانی دو جانبه و مواسات
با نیازمندان و عطوفت با یکدیگر کوشش کنند .

پیامبر اکرم(ص) :مؤمن نسبت به مؤمن مانند بنای استواری
است که اجزای آن ،یکدیگر را استحکام میبخشند.

پیامبر اکرم(ص) :اجتماع دو نقر از تنهایی ،سه نفر از دو نفر
و چهار نفر از سه نفر بهتر است .بنابراین ،همواره با
جماعت بودن و یکپارچگی را حفظ کنید.

امام علی(ع) :انصاف ،اختالفات را از بین مىبرد و موجب
الفت و همبستگى مىشود.

دستیابی به امت واحده (هشام
 - )1387شکلگیری محیطهای
هماهنگ درصدد افزایش
روحیهی تعاون -تضعیف انزوای
اجتماعی -افزایش احساس
جمعی -شکلگیری محیطهای
معماری مشترک چون فضاهای
آیینی و وفاقسراها -ارتقا امنیت
محیط -انتخاب معمار از طبقات
مختلف جامعه

حدیث  /روایت

امام علی(ع) :جایگاه رهبر و سرپرست در اجتماع ،جایگاه
رشتهای است که دانهها را بهم پیوند داده و جمع میکند.

کلینى  ،1375ج:3.
468

پاینده 138 ،1383

پاینده 176 ،1383

آمدی ،1378ج30: 2.

روایت

نشانی حدیث/

آموزههای اسالم

معیارهای حاصل

نتایج عمل به این اصل
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مطالعهی آیات و احادیث ،نظریههای اندیشمندان اسالم و
بهدست آوردن ویژگیهای ایدهآلی رفتار فرهنگ اسالمی،
بیانگر ابعاد مختلفی در باب مشارکت در محیط میباشد و
اصول اخالقی مکملی در تعریف شاخصهها و ویژگیهای
مشارکت در محیط ارائه میدهد که از عوامل مؤثر بر
شکلگیری امت واحده محسوب میشوند .مطالعات نشان
از این دارد که هرکدام از مؤلفههای تعاون و همکاری،
وحدت ،تعامالت اجتماعی ،وقف ،انفاق ،عدالت ،جهاد،
مسئولیتپذیری ،مشورت ،اصالح و مبارزه با ناهنجاریها
و الفت و مدارا با ارجحیت ارزشهای معنوی ،به عنوان
مراتب باالی مشارکت دارای معیارهایی میباشند که منجر
به دستیابی مشارکت مطلوب در محیط میگردد .همچنین
بررسی اصول اخالقی مشارکت در محیط از دیدگاه اسالمی
مؤکد این امر است که هر مفهومی با وجود قرار گرفتن در
سطوح مشارکتی متفاوت بهدلیل وجود مؤلفههای مکمل در
بطن خود و اصول و قواعد خاص با مرجعیت مکتب اسالم،
در سطح مشارکت خودجوش قرار میگیرد .به طور مثال،
امر به احسان در کنار مفهوم عدالت ،و امر به تعاون در
کنار مفهوم همکاری مطرح میشود (و مثالهای دیگری از
این جنس که در جداول به تفصیل به آنها پرداخته شده
است)؛ و در عین حال که مانع از ناهنجاریها و اشتباهات
ممکن و مشارکت با ارجحیت نفع فردی یا گروهی بر
پایهی احساس و تصمیم فردی میشود؛ منجر به امتزاج
طیفها و سطوح میگردد و میتوان گفت هر دستهبندی
و اصولی زیرمجموعهای از مشارکت خودجوش محسوب
میشود (نمودار .)1
بررسی تطبیقی مفهوم مشارکت در محیط از دو
منظر اندیشهی اسالمی و اندیشهی غربی

نمودار  .1سطحبندی مشارکت مردم در محیط منطبق
بر مفاهیم اندیشه اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

به دنبال مبنای بیشتر نظریهها بر خردگرایی و خودمحوری،
عم ً
ال جوامع انسانی و در پی آن عملکردهای افراد جامعه
در حوزههای مختلف ،بیشتر متوجه فردگرایی میشود؛ و
علت آن تأثیرپذیری از اندیشهی جامعهای است که در آن
اصالت با مدنیت و مبتنی بر همزیستی و همزبانی است
و هنجارهای اجتماعی با مرجعیت اکثریت تعینیافته و
تغیرپذیرند؛ جامعه ای که در آن دین ،اخالق و عقیده به
صورت مسئلهای شخصی درمیآید« :هرکس با اخالق
خودش»( 45اندیشهی غربی) در سمت مقابل جامعهای
است که در آن اصالت با مکتب و مبتنی بر همفکری و
همدلی است و هنجارهای اجتماعی با مرجعیت مکتب
تعینیافته و تغییرناپذیرند؛ جامعهای که در آن فرد در برابر
دین ،اخالق و عقیدهی حاکم بر جامعه مسئولیت دارد
(حجت )14 ،1391؛ و به مفاهیمی چون تعاون (بهعنوان
مرتبهای باالتر از همکاری که به روح باهم بودن بدون
توجه به روابط و نیازهای فردی تاکید دارد) ،وقف (باور
و عملی برای ایجاد فضاهای عامالمنفعه جهت رسیدن به
خیرات و مبرات) ،جهاد ،اصالح و مبارزه با ناهنجاریها،
انفاق و مسئولیت تمام افراد در قبال یکدیگر تأکید فراوانی
شده است.
براساس مطالب عنوان شده ،افتراقات و اشتراکات مشارکت
در محیط در دو اندیشه و مظاهر معیارها به صورت خالصه
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جامعه در بیشتر اوقات ،مخاطبی خاموش و اثرپذیر است که
می-تواند با هوشمندی به مخاطبی اثرگذار تبدیل گردد؛
و راه ،برای ارتقای دائمی محیط انسانها فراهم شود.
همسنخی با مصرف-کننده در صورتی که به نوعی همدلی
و افق مشترک فکری بینجامد؛ یا مشارکت فعال آنان را
در روند خلق و ساخت محیط دامن زند؛ کیفیتی بیبدیل
و مقبول ایجاد خواهد کرد (ندیمی  .)129 ،1385بااینحال

با وجود اندیشههایی که تأکید بر فضاهای عامالمنفعه و
ارتباطات اجتماعی دارند؛
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در جدول  5بیان شده است:

اصول مشارکتی در اندیشه

وحدت (اشتراک ارزشها)

گسترش مجموعههای آیینی-
مذهبی -حضور در مقیاس
همسایگی -توازن و تعادل،
هماهنگی و پیوستگی،
خوانایی و سادگی و
سازماندهی نظام یافته محیط-
وجود معانی مقدس و
انگارههای معنوی -استفاده از
عناصر هویتبخش -پرهیز از
ایجاد عناصر بحثبرانگیز و
تجمالت

شورا و مشورت

مشورت قبل از ساخت و
بررسی الگوهای رفتاری و
ترجیحات کالبدی مردم
ساخت فضاهای مجموعهای
(مراکز مذهبی -آیینی ،مرکز
محالت ،میادین و تکایا،
شورای محالت) جهت
گسترش تعامل و شورا

اعتبارسنجی

نمونهی تحقق اصل در محیط

(اشتراکات و افتراقات
معیارها)

در اندیشهی غربی و اسالمی

سلسلهمراتب فضایی و توزیع مطلوب
کاربریها و عناصر مذهبی در بافت تاریخی
میبد از فراز نارین قلعه
(مأخذ تصویر :نگارندگان).

یزد -مقیاس همسایگی متناسب و
شکلگیری ارزشها -مراسم افطاری با
مشارکت ساکنین
(مأخذ تصویر(http://sarveabarkouh.ir :

نایین – وجود  7حسینیه در  7مرکز محله
شهر انسجام و الگوی رفتاری را به شهر
دیکته میکند و منجر به افزایش مشورت
مشارکت ساکنین میگردد (مأخذ تصویر:
ناری قمی .)32 ،1394

در غرب اصالالالالح و م بارزه توسالالالط
مجریان قانون انجام میگیرد و مردم
مسالالئول رفتار همدیگر نیسالالتند .لکن
در اندیشهی اسالمی مردم نسبت به
رفتار هم باتوجه به ارزشهای مکتب
اسالم مسئولند.

گروهبندی مشارکتکنندگان در
نمونههای غربی طراحی مشارکتی به
صورت اتفاقی ،یا براساس گروههای
سنی انجام می شود؛ اما در حوزهی
اسالمی ،موضوع ،خانوادهمحور است
و تمام انسجام اجتماعی در ورای
خانواده ،تداومی منطقی از همان،
معرفی و ترویج میگردد.
در غرب صرفاً با گروه نخبه و عالقه-
مند به هنر مشورت و یا بالعکس،
قدرت دادن به هر فردی مطرح می-
شود که هردو میتواندبه فردگرایی و
منفعتطلبی منجر شود؛ حال آنکه
توصیه به شورا در اسالم در تمام امور
جامعه و تصمیمگیری تمام افراد تحت
حمایت پیشرو میباشد.
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اصالح و مبارزه با ناهنجاریها

ساخت مساجد -پرهیز از
مزاحمت متقابل و اشرافیت به
خصوصی-
فضاهای
سلسلهمراتب فضایی جهت
کنترل محیط (چشمهای
ناظر -محیطهای غریبگز)

نخبهگرایی /فرآیند تمرین قدرت

محیط

همبستگی اجتماعی

اسالمی

شیوهی تحقق اصل در

-

با اصل اندیشه اسالمی

اصل مشارکت غربی همتراز

جدول  .5ارتباط مابین معیارهای مشارکت در محیط از منظر اندیشهی اسالمی و مطالعات غربی و نحوهی تجلی آن (مأخذ :نگارندگان)
جدول  .5ارتباط مابین معیارهای مشارکت در محیط از منظر اندیشهی اسالمی و مطالعات غربی و نحوهی تجلی آن (مأخذ :نگارندگان)

اصول مشارکتی در اندیشه

وقف
تعامالت اجتماعی

تعامالت اجتماعی

جهاد

-

اسالمی

رفاه اجتماعی

با اصل اندیشه اسالمی
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شیوهی تحقق اصل در
محیط

اعتبارسنجی

نمونهی تحقق اصل در محیط

(اشتراکات و افتراقات
معیارها)

در اندیشهی غربی و اسالمی

در غرب رفاه اجتماعی مادی مطرح
فضاهای
گسترش
است و رفاه فردی در اولویت قرار دارد
عامالمنفعه -احداث موقوفات
ولی در اسالم نیازهای مادی و معنوی
(ابوابالخیرات)
طرح شماتیک از غازانیه و ابواب الخیرات توأم مطرح میشود (باقی الصالحات)
اطراف آن (خانقاه -مدرسه -مسجد جامع-
بیت القانون -بیت الکتب -دارالشفا-
رصدخانه -گرمابه) (مأخذ تصویر :نگارندگان)
گسترش فضاهای عمومی-
همسایگی-
همبستگی
محیط
شکلگیری
چندعملکردی و مراکز
محالت -عرض متناسب فضا
در عین رعایت آسایش
اقلیمی -تقویت پیوندهای
محلی و محلیگرایی-
کاربریهای
مکانگزینی
مختلف در کنار هم
در دورههای تاریخی ساخت
حصار شهری -تأمین امنیت
شهر توسط خود شهروندان-
امکانات عمومی کافی به
منظور خودکفایی

اصفهان ،میدان نقش جهان .قرارگیری
عناصر حکومتی ،مذهبی و تجاری در کنار
یکدیگر در عین توجه به شرایط آسایشی
(مأخذ تصویرhttp://www.auf-den- :
)/spuren-des-medicus.de/hallo-welt

-

در غرب تعامالت بر اساس دیدگاه
فراخانوادهای مطرح ،و پیوند درون
خانواده به نفع گروههای اجتماعی
نادیده گرفته میشود و در تالش به
تقویت تماسهای اتفاقی هستند .لکن
در اندیشهی اسالمی ،تعامالت در
امتداد تأکید بر خانوادهمحوری و
پیوندهای محلی است.

-
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اصول مشارکتی در اندیشه

مسئولیتپذیری

هماهنگی و همبستری طرح با
زمینه (مسئولیت طراحان در
قبال فرهنگ ،دین ،اخالق و
عقیده) -رعایت حریم -توجه
به الگوهای زیستی مردم

تعاون و همکاری

محیط

همکاری بین دولت و ساکنین

اسالمی

شیوهی تحقق اصل در

مسئولیتپذیری اجتماعی

با اصل اندیشه اسالمی

اصل مشارکت غربی همتراز
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محیطهای مستعد یادگیری و
تعامل و روابط متقابل در
محیطهای
جامعه-
چندعملکردی -فرصت دادن
برای قرارگیری گروههای
اجتماعی -اقتصادی و مذهبی
در کنار هم
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اعتبارسنجی

نمونهی تحقق اصل در محیط

(اشتراکات و افتراقات
معیارها)

در اندیشهی غربی و اسالمی

توجه به الگوهای زیستی و اعتقادی مردم
توسط معمار( کاشف محبوب) در مرکز
دوستی بنگالدش -گیباندا
(مأخذ تصویر)https://www.arel.ir :

ساختار بازار بزرگ تبریز -تجلی اصول
افزایشدهندهی مشارکت در آن و قراگیری
عناصر مختلف تجاری مذهبی آموزشی در
کنار یکدیگر
(مأخذ تصویر :آرشیو بنیاد ایرانشناسی
تبریز)

هردو به دنبال ایجاد توسعه،
خوداعتمادی ،ابتکار و همیاری
اجتماعی میباشد .در اسالم افراد باید
مبتنی بر مسئولیت خویش در قبال
فرهنگ ،دین ،عقیده و اخالق عمل
کنند.

در غرب همکاری تا زمانی عینیت
دارد که افراد انتظارات معینی از رفتار
دیگران دارند .لکن تعاون در مرتبهای
باالتر از همکاری بوده و به روح باهم
بودن بدون توجه به روابط و نیازهای
فردی تأکید دارد.
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اصول مشارکتی در اندیشه

رعایت تناسبات و در
و
مقیاس
نظرگرفتن
ویژگیهای انسانی -مکان
یابی و توزیع مطلوب عناصر و
کاربریها -تعادل بین
عملکردهای پاسخگو به
نیازهای مادی و معنوی و
محیط طبیعی و مصنوع-
زیبایی فارغ از تجمالت-
هماهنگی با بناهای همجوار-
رعایت اصل نه ضرر و نه ضرار
(خط آسمان مناسب -عدم
برهم زدن آسایش اقلیمی
بناهای مجاور) -رعایت
حریم -بهرهمندی تمامی افراد
و طبقات از امکانات -اهمیت
دادن به شرایط ویژهی
گروههای مختلف

الفت و مدارای مردم با یکدیگر

تشویق به ساخت مشارکتی
(بار گذاشتن بر دیوار همسایه،
حق شفعه ،حق ساخت در بن
اجازه
براساس
بست
همسایگان و) -رعایت حقوق
کالبدی همسایگان(ارتفاع
مناسب و همخوانی با بافت)

اعتبارسنجی

نمونهی تحقق اصل در محیط

(اشتراکات و افتراقات
معیارها)

در اندیشهی غربی و اسالمی

بافت تاریخی شهر یزد  -وجود معیارها و
شیوههای تحقق عدالت به لحاظ استقرار
مطلوب کاربریها – پاسخگویی متناسب به
نیازها-هماهنگی بناهای همجوار و سایر
ویژگیهای مطرح شده در اصل
(مأخذ تصویر:
(http://www.tehrantimes.com

نمونه از ساخت مشارکتی (حق شفعه) به
عنوان نمودی از الفت و مدارا مردم با
یکدیگر در بافت سرخاب تبریز
(مأخذ تصویر :نگارندگان).

عدالت اسالمی مشتمل بر تمام ابعاد
زندگی انسانی است؛ در اندیشهی
اسالمی در کنار عدالت از واژهی
احسان یاد میشود که مؤکد روحیهی
جمعی و درخدمت جمع بودن است-
عدالت در اندیشهی غربی با
استانداردسازی محیط برای تمام
اقشار و فرهنگها و گروههای مختلف
معنا میشود و به عبارتی با توسل به
کارکردگرایی یکسان انگارانه بدون
درنظرگرفتن تفاوت و باورهای
اجتماعی فرهنگهای مختلف در
جستجوی عدالت و رفاه اجتماعی
هستند.

اسالم ،الفت و مدارا با یکدیگر را به
عنوان تشویقکنندهی حقوق
مشارکتی بر کالبد توصیه میکند .اما
در غرب چنین حقوقی قانونمحور
میباشد.
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عدالت

محیط

-

اسالمی

شیوهی تحقق اصل در

اهمیت اجتماع بومی و تمامیت اجتماعی

با اصل اندیشه اسالمی
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اصول مشارکتی در اندیشه

اعتماد
انفاق

-

اسالمی

اعتماد اجتماعی

با اصل اندیشه اسالمی

اصل مشارکت غربی همتراز
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شیوهی تحقق اصل در
محیط

61

اعتبارسنجی

نمونهی تحقق اصل در محیط

محیط پیونددهندهی انسان
شریعت و قرآن (استفاده از
انگارههای معنوی) -ایجاد
محیطهای امن -ایجاد حس
مالکیت و تعلق خاطر -رعایت
ترجیحات کالبدی و حریم
بصری (فاصلهی مناسب
قرارگیری افراد در کنار هم با
اطمینان از حریم شخصی و
امنیت فکری)

-

در اندیشهی اسالمی بر اعتماد به
خردمندان و باالتر از آن به اعتماد بر
خداوند که شرط و اساس هر کاری
میباشد تأکید میگردد و انسان بیشتر
از نفع فردی جهت رضای خداوند و با
توکل و اعتماد بر او هرکاری را انجام
میدهد.

مفهوم «احسان» از منظر اسالمی
یک رابطهی اجتماعی یکسویه است
که از طرف احسانگر بدون
چشمداشت آغاز میشود و طرف
واقعی آن خداست.

این
است.
اسالمی
اندیشهبری
محیط در
مشارکتدر در
حاضربرنشان
نوشتار
این اساس
اسالمی است.
اندیشهی
محیط
باب
در
غربی
های
ه
نظری
دهد
ی
م
نشان
حاضر
نوشتار
اساس
دهد نظریههای غربی در باب مفهوم مشارکت در محیط در یک
می
روش
با
بنیادین
عنصر
یک
در
محیط
در
مشارکت
مفهوم
عنصر بنیادین با روش اسالمی تفاوت دارند و آن اهمیت دادن به
عقل
غفلتبهاز حس
شناخت ودادن
یگانهآنمنبعاهمیت
دارند و
منابع ووحدانی
تفاوتعنوان
اسالمی عقل به
حس و
وحدانی
غفلت از
شناخت و
یگانه بیمنبع
منابعاز تطبیق
نتایج حاصل
میباشد.
بدیل و کامل
عنوان منبعی
بهبه عنوان
حاصل
نتایج
غربیباشد.
کامل می
بدیل و
مختلفی از
معیارهای
اسالمی و
ی سطح
منبعیدر بدو
عنوان مظاهر
بهمفاهیم و
غربی
اسالمی و
مظاهر در
تطبیق درمفاهیم
بیانگر این
سطحی اصول
دو مقایسه
دهد که
محیط راو ارائه می
ازمشارکت
دهد
ارائه م
محیط را
مختلفی از
معیارهای
دریمیان
کیفیت عام
مشارکتبهدرعنوان
نظرگرفتن مفاهیم
است؛ در
نکته
نظرگرفتن
است؛ در
اصول دربیانگر
مقایسه
رسمیت نشناختن
نکتهو به
اندیشهاینغربی
یمختلف
های
کهفرهنگ
مفاهیم به عنوان کیفیت عام در میان فرهنگهای مختلف
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دین اسالم و جهان شمولی قوانین آن و اهمیت مفهوم

معیارها)

در اندیشهی غربی و اسالمی

امکان شریک کردن دیگران
در عرصة زندگی خود (پناه
دادن غریبه ،پذیرفتن سائل،
گستردن سفره در حیاط جلویی
خانه) همانند فضای جلوی
درب در خانههای قدیم -مراسم افطاری و گستردن سفره در یزد و
پرهیز از تجمالت
شریک کردن دیگران در عرصهی زندگی
(مأخذ تصویر)http://sarveabarkouh.ir :

نتیجهگیری
نتیجه
گیری
فضاهای
مدیریتمدیریت
ساخت و
فضاهای زندگی
جامعه سدراخت و
افرادجامعه در
دادنافراد
مشارکت دادن
مشارکت
انسانیبه
دستیابی
جهت
معاصر
جوامع
که
روندیست
زندگی
روندیست که جوامع معاصر جهت دستیابی به جامعهی
ارتقای
واال و
اجتماعی
تعامالت
تعامالت ایدهآل
ایدههآلیبا انسانی
جامع
بشر در پی
زیست
ارتقای جایگاه
اجتماعیباواال و
های
باب نظریه
کنکاشی در
هایپی آنند.
نظریهدر
زیستدر بشر
مشارکت و
اندیشمندان غربی در
جایگاهکنکاشی
آنند.
محیط،
در
آن
مظاهر
و
مشارکت
باب
در
غربی
اندیشمندان
مظاهر آن در محیط ،و در پی آن تحلیل و تفسیر ابعاد مختلف
احادیث،در
مشارکت
قوانینتفسیر
تحلیل و
و در
مختلفآیات،
ابعادتمرکز بر
اسالمی با
آناصول و
پی در
مشارکت
روایات
احادیث،
اسالمیآیات،
تمرکز بر
اسالمی
روایاتووقوانین
اصول
جامعیت دین
نمایانگر
صاحببانظران
اندیشههای
جامعیت
نمایانگر
نظرانآن واسالمی
های صاح
مشارکت در
اهمیت مفهوم
شمولیبقوانین
اندیشوهجهان
و اسالم

(اشتراکات و افتراقات
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در اندیشه غربی و به رسمیت نشناختن ایدهآلها و باورهای
اجتماعی فرهنگهای مختلف در مورد نقشهای جنسیتی
و ایدهآلهای رفتاری و گروهبندی مشارکتکنندگان در
طراحی مشارکتی به صورت اتفاقی ،یا
غربی
نمونههای
ِ
ِ
براساس گروههای سنی ،بیانگر تأثیرپذیری از اندیشهایست
که در آن اصالت بر بعد فردی و رضایت طرفین بوده و
هنجارهای اجتماعی با مرجعیت اکثریت تعینیافته و
تغییرپذیرند .در اندیشهی اسالمی ،مشارکت نیز به عنوان
یکی از رهیافتهای اسالم به سمت اجتماع و جامعه ذیل
مفهوم امت واحده که تأکید فراوانی به آن شده ،معرفی
گردیده است .پیروی از اصول اخالقی مرتبط با مشارکت،
چون مؤلفههای تعاون وهمکاری ،وحدت ،تعامالت
اجتماعی ،وقف ،انفاق ،عدالت ،جهاد ،مسئولیتپذیری،
مشورت ،اصالح و مبارزه با ناهنجاریها و الفت و مدارا
بهعنوان مراتب باالی مشارکت از دیدگاه اسالمی سبب
ایجاد محیطهای هماهنگ اجتماعی و فیزیکی میگردد.
بنابراین مشارکت را میتوان راه حلی در راستای رسیدن
به کیفیت مطلوب در محیط دانست .همچنین ،اشارات
متعدد به تبلور نمادین ارزشهای اسالمی در شکل کالبدی
معماری توصیه شده گواه این مدعاست که دیدگاه اسالمی
شرط و اساس هرکاری را درراه رضای خدا و در توجه به

بعد روحانی انسان میبیند و به وضوح نشان میدهد که
ارزشهای دینی و فرهنگی بر همه خواستهای جزئی یا
کوتاه مدت و نیازها و ترجیحات فردی و گروهی مرجح
میباشد .بنابراین برخالف سطحبندی که در اندیشهی
غربی با توجه به مطالعات نظریهها و تکنیکها و سطوح
مختلف در فرآیندهای مشارکتی انجام گرفت و درجات
آن از عدم مشارکت تا مشارکت خودجوش دستهبندی
شد؛ در اندیشهی اسالمی هریک از اصول در بطن خود
مؤلفههای مکملی را دارند که منجر به امتزاج طیف-ها
و سطوح میگردد (امر به احسان در کنار عدالت که تبلور
ایثار و فداکاریست و مثالهای دیگری از این جنس که در
جداول به تفصیل به آنها پرداخته شد) و میتوان گفت هر
دستهبندی و اصولی زیرمجموعهای از مشارکت خودجوش
محسوب میگردد.
در پایان ذکر این نکته ضروریست که نظریات مشارکتی
بررسی شده بیشتر در حوزهی مدیریت شهری بوده و جهت
تحقق مشارکت در طراحی و ساخت محیط در جوامع
اسالمی ،تهیهی فهرستی از گامهای اساسی بسترسازی
در سطوح مختلف پیش از ساخت ،ساخت و پس از ساخت
و سیاستگذاریهای محیطی بر اساس شیوههای تحقق
اصول و یافتههای نوشتار پیشنهاد میگردد.

سپاسگزاري
نگارندگان بر خود الزم میدانند از آقای دکتر مسعود ناریقمی عضو هیات علمی آموزشکدهی فنی و حرفهای قم به خاطر راهنماییهای ارزنده
ایشان در راستای انجام این پژوهش تشکر و قدردانی نمایند.
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Urban Design
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نيك اعم از عبادات و غير عبادات ،و در آخرين مرحله ،سخن از جهاد و تالش و كوشش فردى و جمعى در بخش درون و برون ،كردار و گفتار
و اخالق و نيت به ميان آورده است (مکارم شیرازی  ،1387ج.)198 ،14.
 .45میشل فوکو به نقل از (احمدی )179 ،1377
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