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چکیــده | برداشــت از پیشــینۀ طرحهــا در حــوزۀ معمــاری بهعنــوان امــری رایــج ،از یکســو دچــار
تابــوی «تقلیــدی بــودن» ،و از ســوی دیگــر دچــار اتهــام «بدعتگــذاری» اســت .در ایــن زمینــه تاکنــون
بــه ســه مســئلۀ «اســتخراج دانــش کاربــردی از پیشــینهها»« ،تعریــف برداشــت صحیــح از پیشــینهها»
و «ابهامزدایــی از تفــاوت آموزشــی و تحقیقــی بــودن مطالعــه مــوردی» پرداختــه شــده اســت .آنچــه
همچنــان معنــای «برداشــت صحیــح از پیشــینههای معمــاریمنظــر» را نیازمنــد تحقیــق بیشــتر
میکنــد ،اجتنابناپذیــری تفســیر بــه واســطۀ نقــش فاعــل شناســا در معمــاریمنظــر اســت .پرســش
تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه اجتنابناپذیــری تفســیر چــه تأثیــری بــر معنــا و روش برداشــت صحیــح
از پیشــینههای معمــاری منظــر دارد؟ هــدف ایــن تحقیــق ،کاهــش موانــع نظــری اســت کــه میتوانــد
تــوان تولیــد دانــش ایــن دیســیپلین را دچــار اختــال کنــد .بــرای ایــن کار ،ابتــدا مفهــوم «تولیــد دانــش»
تدقیــق میشــود .ســپس «شــرایط پیشــینهها بهعنــوان منبعــی از دانــش» از یکســو و «شــرایط محقــق
بهعنــوان فاعــل شناســای مداخلهگــر» از ســوی دیگــر بهعنــوان مؤلفههــای تشــکیلدهندۀ «برداشــت»
در قالــب چارچوبــی نظــری تدویــن میشــوند .در نهایــت موضــع معمــاری منظــر در مقایســه بــا ایــن
چارچــوب تبییــن میشــود .نتایــج نشــان میدهــد بــرای تولیــد دانــش در دیســیپلین معمــاری منظــر
میتــوان -عــاوه بــر چهــار شــکل برداشــت «بیقاعــده»« ،ســطحی»« ،عمیــق» و «ســاختاری» کــه
ســطح دیگــری از برداشــت بــه شــکل
در تحقیقــات گذشــته بــرای معمــاری تبییــن شــده اســت -بــه
ِ
ـن «سهسویهســازی» و «تبلــور» ،میتوانــد
«پیوســتاری» نیــز توجــه داشــت .ســطحی کــه بــه کمــک دو فـ ِ
افقهــای تــازهای در معمــاری منظــر بــرای مواجهــه بــا مســائل دارای تعــد ِد تفســی ِر فاعــل شناســا ،و تأمیــن
اعتبــار یافتههــا بــاز کنــد.
واژگان کلیدی | معماری منظر ،برداشت از پیشینه ،مطالعه موردی ،طراحیپژوهی ،کلگرایی.

مقدمـه | در معمـاری همانقـدر که برداشـت از پیشـینۀ طرحها
رایـج اسـت ،بـر خالقیت نیـز تأکید میشـود .در چنیـن وضعیتی،
«برداشـت صحیح از پیشـینه» برای جامعه ،حرفهمندان و محققان
مهـم اسـت .زیـرا روند بـروز خالقیـت از دل تثبیت ،پیچیـده بوده
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و میتوانـد برداشـت را از یکسـو بـه «تقلیدیبـودن» و از سـویی
بـه «بدعتگـذاری» متهـم کنـد .از ایـنرو اسـت کـه تـا کنـون
محققان به سـه مسـئلۀ اصلـی در اینبـاره پرداختهانـد« :چگونگی
اسـتخراج دانـش کاربـردی از پیشـینهها بهمثابـۀ ابـزار آموزشـی
نظاممنـد»« ،تدقیـق تعریـف برداشـت صحیـح در ایدهپـردازی و
داوریِ آن» ،و «ابهامزدایـی از تفـاوت آموزشـی و تحقیقیبـودن

برداشت صحیح از پیشینههای معماری منظر برای تولید دانش | سیدامیر هاشمیزادگان و همکاران
مطالعـه مـوردی» .آنچـه در ایـن میـان معنـای صحیحبـودن
برداشـت در معمـاری منظـر را همچنـان مبهـم و نیازمنـد تحقیق
بیشـتر میکنـد ،اجتنابناپذیـری تفسـیر بـه واسـطۀ نقـش فاعل
شناسـا در معمـاری منظر اسـت.
طبـق نظریـۀ بازنمایـی ،افـراد بـا تخصصهـا و زیسـتجهانهای
مختلـف ،منظـر را به شـکلهای متفاوتـی بازنمایـی میکنند .مث ً
ال
بـه بیـان کورنـر ( )Corner, 1992یـک نقـاش ،متخصـص محیـط
زیسـت ،مهنـدس معـدن ،معمـار ،شـاعر و  ...یـک منظـر را بـه
شـکلهای متفاوتـی بازنمایـی میکننـد .حـال بـا توجـه بـه اینکه
میدانیـم معمـارمنظـر همـۀ آنهـا هسـت ولـی هیچیـک از آنهـا
نیـز نیسـت ( ،)Doherty & Waldhiem, 2015ایـن سـؤال مطـرح
اسـت کـه بازنمایـی در معمـاری منظـر چگونـه باید باشـد؟ ضمن
اینکـه در ایـن صـورت ،زمـان نیز برای یـک منظـر نمیتواند ثابت،
بلکـه بایـد اسـتمراری باشـد .زیرا اگـر چنین نباشـد ،ماننـد دیدن
مکانـی پویـا فقط از یـک نقطۀ دید اسـت؛ همچنین معمـارمنظر،
ً
مثلا نقـاش کـه خـودش منظـر را در یـک قـابِ نقاشـی
برخلاف
بازنمایـی میکند ،دسترسـی مسـتقیم بـه منظر نـدارد و این مردم
هسـتند کـه منظـر را میسـازند ( .)Corner, 1992بـه علاوه در
شـرایطی کـه شـکلهای بازنمایـی بـا هـم غیـر قابـل قیـاس ،در
تضـاد یـا در تخاصـم باشـند معیـار تفسـیر و نقـش معمـارمنظـر
چیسـت؟ (تصویر .)1
بنابرایـن پرسـش تحقیـق حاضـر ایـن اسـت کـه اجتنابناپذیـری
ِ
روش
برداشـت صحیح از پیشـینههایِ
تفسـیر چه تأثیری بر معنا و ِ
معمـاری منظـر بـا هـدف تولیـد دانـش دارد؟ فرضیـۀ تحقیق این
اسـت کـه برداشـت صحیـح از پیشـینههای معمـاری منظـر در
مقایسـه بـا دیسـیپلینهای همسـایۀ خـود -کـه کمتـر بـر نقـش
فاعـل شناسـا تأکیـد دارنـد -تفاوتهـای معنایی و روششـناختی
دارد .تفاوتهایـی کـه توجهنکـردن بـه آن ،تـوان تولیـد دانـش و
پرداختـن بـه مسـائل مبهـم پیـش روی معمـاری منظـر را دچـار
نقـش مختص
اختلال میکنـد .زیـرا معمـاری منظـر بـرای ایفای
ِ
خـود در جامعـه بهعنـوان یـک دیسـپلین ،نیازمنـد تولیـد دانـش

قدرتمنـد اسـت .یعنی اجتنابناپذیـری تفسـیر در آن نمیتواند به
معنـای معتبربـودن هـر تفسـیری باشـد ولی ایـن لزوماً بـه معنای
نفـی بیکرانگـی نیز نیسـت.

پیشینۀ پژوهش

پیشـینه یعنـی طراحیهـای قبلی سـایر معماران ،بهعنـوان منبعی
دانـش طراحـی بـرای بهرهگیـری و خالقیـت در طراحیهـای
از
ِ
آتـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .اسـتفاده از پیشـینهها همچـون
تیغـی دولبـه ،هـم میتوانـد نقـش مخربـی در خالقیـت داشـته
باشـد و هـم نقشـی سـازنده (محمـودی و ذاکـری .)1390 ،در
تحقیقـات اخیر خالف تحقیقات کالسـیک ،اسـتفاده از پیشـینهها
اجتنابناپذیـر فـرض میشـود .مسـئلۀ امـروز بررسـی «شـرایطِ »
برداشـتی اسـت کـه طـی آن از دل پیشـینهها ،خالقیـت بـروز
مییابـد (.)Crilly, 2015, 2019; Sio & Kotovsky, 2015
علیپـور ،فیضـی ،محمدمـرادی و اکرمـی ( )1395ضمن اشـاره به
اصطلاح طراحیپژوهـی و اتکا بر مـدل مفهومـی ورودی ،فرایند و
خروجـی (تصویـر  ،)2برداشـت صحیـح از پیشـینههای معماری را
«رسـیدن به سـطح آفریدن از طریق برداشـت سـاختاری» تعریف
کردهانـد (جدول  .)1پیشـنهاد آنها برای سـنجش صحت برداشـت
در معنـای فـوق ،ارزیابـی خالقیـت ایـده (کیفیت ،بداعـت ،تنوع و
کمیـت) و داشـتن شـباهت سـاختاری بـا نمونـه توسـط خبـرگان
است.
ولـی چـون امـروز غالـب معمـاران منظـر تلاش دارنـد تـا کلگرا
باشـند ( ،)Thompson, 2017در اینبـاره ابهامهایـی وجـود دارد.
کلگرایـی اگرچـه بـه معنـای پرهیـز از هرگونـه دوگانهانـگاری
ازجملـه عیـن و ذهـن اسـت ،ولـی بـه معنـای یـک «همافزایـی»
بهمثابـۀ «چیـزی بیـش از جمـع جبری اجـزا» نیز اسـت؛ کیفیتی
گشـتالتی (صادقـی )1398 ،کـه از جملـه دلـوز بـا تشـریح تفاوت
رابطـۀ «جـز و کل» بـا «عـام و خـاص» مطـرح کـرده اسـت
( .)Deleuze, 1968در ایـن صـورت آنچه در تفکیک انواع برداشـت
در جـدول  1بـه آن توجـه نشـده ،مفهـوم «همافزایـی» بهعنـوان

تصویر  .1مبهمترشدن تشخیص برداشت صحیح ،به سبب اجتنابناپذیری تفسیر .مأخذ :بازترسیم شده از .www.slideshare.net
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تصویر  .2تدوین مؤلفههای اصلی برداشت در سایۀ الگوی ورودی ،فرایند و خروجی طراحی براساس نمونه .مأخذ :علیپور و همکاران.1395 ،

سـطحی دیگـر بـه غیر از سـطح «اجـزا» و «روابط» اسـت .سـطح
دیگـری از منبـع کـه دانـش میتوانـد در آن مسـتقر باشـد.
همچنیـن در تحقیقـات گذشـته ،بـه نقـش تفسـی ِر محقق/طـراح
دادن
بهمثابـۀ یک فاعل شناسـا کم توجه شـده اسـت .یعنی انتقـال ِ
چیـزی از منبـع ،فعالیتـی خنثـی فـرض شـده اسـت .از ایـن رو
اسـت کـه در بخـش ورودی تصویـر  ،2شـرایطی بـرای طـراح و
مسـئلۀ طراحـی مطـرح نشـده اسـت .ایـن وضعیـت بـا معمـاری
منظـر چنـدان همخـوان نیسـت ،زیـرا معانـی در معمـاری منظـر
نـه بهصـورت مسـتقل ،ثابـت ،مطلـق ،پیشـینی و انتزاعـی ،بلکه در
بافتـار بهصـورت پویـا ،مشـروط ،رخـدادی و انضمامی مطرح اسـت
( .)Thompson, 2017از ایـن رو الزم اسـت تـا متناسـب با دو مؤلفۀ
«نحـوۀ اسـتقرار دانـش در پیشـینهها» و «نقـش فاعـل شناسـا در
تحقیق/طراحی» ،انواع برداشـت بازتعریف ،و سـپس موضع معماران
منظـر نسـبت بـه آنهـا بـرای تولید دانش مشـخص شـود.
جدول  .1انواع برداشت .مأخذ :نگارندگان براساس علیپور و همکاران.1395 ،
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مبانی نظری و روش تحقیق

دو مؤلفـۀ «نحـوۀ اسـتقرار دانـش در پیشـینهها» و «نقـش فاعـل
شناسـا در تحقیـق /طراحـی» را میتـوان از دیدگاههـای مختلفـی
دسـتهبندی کـرد .بنابرایـن الزم اسـت ابتـدا متناسـب بـا پرسـش
تحقیـق ،مؤلفـۀ سـومی بهعنـوان یـک مقیـاس یـا سـاختار بـرای
دسـتهبندی تدویـن شـود .در تحقیـق حاضـر از آنجـا کـه هـدف
از برداشـت «تولیـد دانـش» عنـوان شـده اسـت ،ابتـدا مفهـوم
«تولیـد دانـش» بهعنـوان سـاختار الزم بـرای طبقهبندی بررسـی
شـده اسـت .سـپس براساس آن ،شـرایط پیشـینه و شـرایط فاعل
شناسـا در نسـبت بـا آن تفکیـک و روابـط ممکـن تحلیل شـدهاند
(تصویـر .)3
بـرای ایـن کار ،رویکـرد تحقیـق کیفـی اسـت .ابتـدا متناسـب بـا
پرسـش تحقیـق ،از طریـق مطالعۀ اسـنادی و کتابخانـهای ،ادبیات
از میـان سـه حـوزۀ اصلـی «مطالعـه مـوردی»« ،نظریـۀ معمـاری
منظـر» و «تحقیـق و طراحـی» جسـتوجو شـده اسـت .بـه ایـن
صـورت کـه ابتـدا مفهوم «تولیـد دانش» تدقیق و سـپس با تحلیل
محتوای کیفی آرای صاحبنظران« ،شـرایط پیشـینه» و «شـرایط
فاعـل شناسـا» در قالـب مبانـی نظـری طبقهبنـدی میشـوند.
ممکـن
درنهایـت بـا اسـتدالل منطقـی ،ضمـن بازتعریـف انـواع
ِ
برداشـت از پیشـینهها ،موضـع معمـاری منظر نسـبت به برداشـت
صحیـح بـرای تولیـد دانـش ،تحلیـل و ارائه شـده اسـت.

••تولید دانش

توجـه بـه پیشـینهها در میـان دو گـروه دیـده میشـود ،یـک
منـدان متمرکـز بـر کار و گـروه دیگـر اندیشـمندان
گـروه حرفه
ِ
متمرکـز بـر نظریـه .البتـه تفکیـک ایـن دو گـروه حداقـل در
جدایـی مطلـق نظریـه و کار نیسـت
معمـاری منظـر بـه معنـای
ِ
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تصویر  .3مبانی نظری مسئلۀ تحقیق .مأخذ :نگارندگان.

آیـا فراتـر از جسـتوجو یـا طراحـی منفـردی کـه انجام میشـود،
تالشـی بـرای بسـطپذیری نتایـج (در شـبکۀ دانـش تصویـر  )4و
مسـلحکردن جهـت اقـدام در شـرایط و حالتهای دیگـر نیز انجام
میشـود یـا خیـر؟
در ایـن راسـتا ملکافضلـی ( )1398بـه ابهامـی کـه النگریـش
( )Langrish, 1993دربـارۀ «تفـاوت آموزشـی و تحقیقـی» بودن و
«معنـای تحقیق» بهعنوان دو منشـأ بروز سـردرگمی برای مطالعۀ
موردی معرفی کرده متمرکز شـده اسـت .در نگاه او فاصلۀ آموزش
(تحقیـق بـرای پـروژه) تـا تحقیـق (پـروژۀ تحقیقاتـی) در طیفـی
هفتتایـی قابـل تفکیـک اسـت .عالیتریـن سـطح در ایـن طیـف،
تـوان قانعنشـدن از پیشـینهها
عبـور از آمـوزش و دسـتیابی بـه
ِ
و دگرگونـی آنهاسـت (تصویـر  .)5بـر ایـن مبنـا میتـوان گفـت
سـطح دانـش تولیدی (فارغ از قالـب آن در تصویر  ،)4متناسـب با
یافتن پیشـینه برای
وضعیـت دو مؤلفـۀ «میزان آمادگی و مناسـب
ِ
«میـزان نیـاز یا قصد برای حفظ آشـنایی با پیشـینه»
اسـتفاده» و
ِ
نـزد محقـق /طراح مشـخص میشـود.

••شرایط پیشینه

تصویر  .4روابط پیچیدۀ حرفه و دانش .مأخذ.Deming & Swaffield, 2011 :

( .)Deming & Swaffield, 2011یعنـی تولیـد نظریـه تنهـا یکـی
از انـواع تولیـد دانـش در قالـب نظاممنـد بـوده و اینطـور نیسـت
کـه فقـط نظریـه بهمثابـۀ دانـش بتوانـد دیسـیپلین را توانـا کند.
قطبـی «حرفـه و دانـش» یـا «کار و
در ایـن راسـتا بـه جـای دو
ِ
1
نظریـه» بایـد بـه تفاوت مفهـوم «تحقیق بـرای پروژه» بـا «پروژۀ
تحقیقاتـی» )Bruns, Brink, Tobi & Bell, 2017( 2یـا طراحـی
تفریـدی 3بـا تعمیمـی 4توجه کرد (گـروت و وانـگ .)1391 ،یعنی

تحقیقـات گذشـته در بررسـیهای خـود بـه بسـیاری از شـرایط
پیشـینهها بهمثابـۀ منبـع دانـش اشـاره کردهانـد ،ولـی آنچـه در
تحقیـق حاضـر پیگیـری میشـود ،شـرایط ذکرشـده از جنبـۀ
«میـزان آمادگـی و مناسـب یافتن پیشـینه برای اسـتفاده» اسـت.
در فرض سـلطانی ،منصـوری و فرزین ( ،)1391پیشـینهها «الگو»
هسـتند ،نـه نمونـهای قابـل تقلیـد .در فرض آنها ،بسـته بـه اینکه
پیشـینهها چگونـه دسـتاوردهای بشـری را از طریق خود به نسـل
بعـد منتقـل میکننـد ،بـا نامهـای مختلفـی خطـاب میشـوند:
«اصـل پایـدار»« ،اسـکیما»« ،آرکیتایـپ»« ،5راهحـل عـام»،
«تیپشناسـی»« ،پارادایـم»« ،پروتوتایـپ»« ،مـدل» و «نمـاد»؛
«مـدل
خزاعـی و خالویـی ( )1395پیشـینهها را بـه سـه شـکل
ِ
«مـدل بخشـی» و «منبعـی از الهـام» خطـاب کردهانـد؛
کامـل»،
ِ
در فـرض علیپـور و همـکاران ( ،)1395پیشـینه بهعنـوان «منبع
دانـش» ،شـامل «اجـزا و روابطـی قابـل انتقال» اسـت.
سـونگرن ( )Svengren, 1993اشـاره میکنـد کـه پیشـینه
ِ
«عینیـت
لزومـاً «کنترلپذیـر نیسـت» و اساسـاً همیشـه یـک

تصویر  .5طیف هفتتایی آموزش تا تحقیق به معنای تولید دانش .مأخذ :ملکافضلی.1398 ،
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جستـار
مملـو از بـار ِارزشـی» اسـت .در فـرض دمینـگ و سـوافیلد
( )Deming & Swaffield, 2011پیشـینهها میتواننـد دارای
گوناگونـی و تنوعـی باشـند کـه قابـل خـرد و تجزیهکردن نیسـت.
پیشـینهها اگر نامیده و دسـتهبندی شـده باشـند «تیـپ» 6خطاب
میشـوند؛ اگـر ضمن نامیده شـدن ،در آنها روابطی سلسـلهمراتبی
از بـاال بـه پاییـن نیـز دیـده شـود یـک «آرایهشناسـی» 7هسـتند.
اگـر پیشـینهها بهمثابـۀ روابـط یـا انتزاعهایـی گرافیکی-ریاضـی
دیـده شـوند« ،توپـو» 8هسـتند .در نهایـت ایـن محققـان بـا نوعی
سـردرگمی بـه پیشـینهها بهمثابـۀ «آرکیتایـپ» اشـاره میکنند.
آنهـا در معرفـی آرکیتایـپ ،فقـط بـه ویژگـی بـاز بـودن ،ضمـن
داشـتن اصـول اکتفـا میکننـد.
اسـکات ( )1397بـه پیشـینه بهمثابـۀ آرکیتایـپ بیشـتر پرداخته
اسـت :پیشـینه هیـچ وقـت خنثـی و بیتالطـم نیسـت .پیشـینه
بهمثابـۀ چیـزی فیزیکـی و منسـجم ،محکوم به فرسـودگی اسـت.
فقـط سـبک فناناپذیـر اسـت و البتـه سـبک از حالـت فیزیکـی و
ِ
سبک پیشینه میتواند
درون
منسـجم جدا نیسـت .بنابراین چیزی
ِ
از عهـدۀ فرسـوده نشـدن برآید .پیشـینه امری چندظرفیتی اسـت
که در مسـی ِر انتخابی قابل تفسـیر اسـت .پیشـینه ،یـک متن قابل
ترجمـۀ همیشـه باز اسـت که فـرای از وزن عروضی ،قلـب دارد .از
نـگاه او پیشـینه بهمثابـۀ آرکـه ،مخلوطی فشـرده و درهـم از همۀ
نمونههـای احتمالـی چـه در گذشـته و چـه در آینـده اسـت .ایـن
مخلـوط فشـرده لزومـاً در یـک نمونه ،الگـو یا مدلی از یک سـبک
مخفی اسـت.
همچنیـن برخـی صاحبنظـران (Francis, 1999؛ Johansson, 2003؛
Prominski, 2017؛  )Swaffield, 2017واژههـای دیگـری مطـرح
کردهانـد ،اما خارج از آنچه گفته شـد حالـت دیگری مطرح نمیکنند.9
بنابرایـن در مجمـوع ،پیشـینهها را میتوان از جنبـۀ «بالفعلبودن
و آمادگـی» بـرای اسـتفاده ،در طیفی چهارتایی از «شـکلگرفته و
ِ
کیفیت اسـتقرار دانش
بسـته» تـا «بیشـکل و بـاز» تفکیک کـرد.
در ایـن طیـف را میتـوان بـه ترتیـب «غیرنظاممنـد»« ،تیـپ»،
«توپـو» و «آرکـه» نامیـد (تصویر .)6

••شرایط فاعل شناسا

تحقیقـات گذشـته در بررسـیهای خـود بـه بسـیاری از شـرایط

فاعـل شناسـا در تحقیـق اشـاره کردهانـد ولـی آنچـه در تحقیـق
«میـزان
حاضـر پیگیـری میشـود ،شـرایط ذکرشـده از جنبـۀ
ِ
نیـاز یـا قصد بـرای حفـظ آشـنایی با پیشـینه» نـزد آنهاسـت .در
فـرض برخـی تحقیقـات (بنگریـد به محمـودی و ذاکـری1390 ،؛
محمـودی و نـاری قمـی1393 ،؛ سـلطانی و همـکاران1393 ،؛
اسـتخراج دانـش
علیپـور و همـکاران .)1395 ،قصـد محقـق،
ِ
کاربـردی از پیشـینهها بـه کمـک الگویـی تخصصی و آزمودهشـده
عنـوان میشـود تـا ضمن رسـیدن بـه راهحلهای خالقانـه ،جلوی
جـو فرمالیسـتی آتلیههـای طراحـی کـه مجـازی و غیرمنطبـق با
نیـاز واقعـی محیـط و کاربـران اسـت ،گرفتـه شـود .در نـگاه ایـن
تحقیقـات ،محقـق در مقـام خبـرهای دانـا و کارآزمـوده اسـت کـه
میتوانـد بـه کمـک الگوهای آشـنا ،اجزا و روابـط را تفکیک و برای
شـرایطی دیگـر آمـادۀ انتقـال کند .نـزد آنهـا درجاتـی از تخریب،
ً
مثلا
تفسـیر و دگرگونکـردن توسـط محقـق دیـده میشـود.
توصیـه شـده محقـق نبایـد عینـاً فضـای حاصـل از الگـو را تکـرار
کنـد ،بلکـه بایـد بتواند الگوی آنهـا را در قالب نظریه تکـرار کند .از
ایـن رو درجاتـی از ناآشناشـدن با پیشـینه را بهعنـوان چیزی نو تا
جایـی کـه هویـت و تسلسـل تاریخی پیشـینه به هم نریـزد بهطور
تلویحـی قبـول دارنـد .ولی دربـارۀ میـزان و نقش محقـق بهعنوان
فاعـل شناسـا ،از جنبـۀ نظریـۀ بازنمایـی بحثی نشـده اسـت.
در فـرض گروهـی دیگـر از تحقیقـات ،نقش محقق بهعنـوان فاعل
شناسـا از «مصرفکننـدۀ منفعل» بـه «پیشقدم» گسـترش یافته
ً
عملا حضـور
و بـا گرویـدن بـه پارادایـم جدیـد طراحیپژوهـی،
مؤثـر محقـق بـرای مداخلـه بهصورتـی غیرخنثـی بـه رسـمیت
شـناخته شـده اسـت (بنگرید بـه  Deming & Swaffield, 2011و
 .)Lenzholzer, Duchhart & Brink, 2017در ایـن سـیر ،از جنبۀ
فنـی شـیوۀ «سهسویهسـازی» 10بـرای مواجهـه بـا ناآشـناییها
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت (بنگریـد بـه Johansson, 2003؛
 Groat&Wang,2013؛ Deming&Swaffield,2011؛.)Swaffiled,2017
در بیـن ایـن گـروه از تحقیقـات )Armstrong, 2000( ،بهطـور
خـاص با اشـاره بـه نظریـۀ بازنمایـی به تفـاوت سهسویهسـازی و
«تبلـور» 11پرداختـه اسـت .او ابتدا با تشـریح اینکه ایهـام و مجاز
بهعنـوان فعالیتـی طراحانـه ،بـه معنای ناآشـناکردن آشناهاسـت

تصویر  .6نحوۀ استقرار دانش در پیشینهها از جنبۀ بالفعلی برای استفاده .مأخذ :نگارندگان.
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کردن ناآشـناها ،سهسویهسـازی را نوعـی بررسـی و
نـه آشـنا
ِ
بازجویـی از زوایـای مختلـف (شـامل نظریههـا ،روشهـا ،منابـع
داده و غیـر) میدانـد کـه بـرای تحقیقهـای کیفی پذیرفتهشـده
ً
مثلا در آتلیـۀ طراحـی ،بازنمایـی دانشـجویان،
هسـتند .یعنـی
آمـوزگاران و کاربران از مسـئلۀ طراحی ،بهمثابـۀ درجات مختلفی
از فاعلهـای شناسـا (از غوطـهور تـا بـا فاصلـه) بـا یکدیگـر بـه
اشـتراک گذاشـته میشـوند .بدینترتیـب ،بازنماییهـای مختلف
نقـد میشـوند تـا تصویـر کامـل و معتبـری از مسـئله و راهحـل
شـکل بگیـرد .او اشـاره میکنـد کـه ایـن کار (سهسویهسـازی)
بـرای تفسـیر کارهـای هنـری دارای محدودیـت اسـت .از نظر او
تبلـور میتوانـد از ایـن محدودیـت عبـور کنـد .در تبلـور بـه حد
بسـیار زیـادی سلسـلهمراتب آمـوزگار و دانشـجو حذف میشـود.
یعنـی رابطـۀ سلسـلهمراتبی «عـامو خـاص» جـای خـود را بـه
رابطـۀ غیرسلسـلهمراتبی «جـز و کل» میدهـد .طبـق تعریـف
او ،تبلـور بهعنـوان شـکل دیگـری از سـختگیری ،ایدههـای
«حـل خـوب مشـکل» و «سـلطۀ توافقـی دانـش» را
نزدیـک بـه
ِ
رد میکنـد و بـر اهمیـت مبـارزه ،ابهـام و تضـاد تکیـه میکنـد.
تبلـور درواقـع نوعـی ناآشناسـازی اسـت .در تبلـور نقـش فاعـل
شناسـا ورود در رونـدی بـاز و اجـازۀ بررسـی دادن بـه چهرههای
ِ
کلیت مفهومیشـان اسـت .هـدف از این
مختلـف بدون فروپاشـی
آشکارشـدن امکانهـای بـه کلـی نـو و دسـتیابی بـه چیـزی
کار
ِ
غیربازتابـی اسـت .یعنـی مقاومـت دربرابـر جاودانـه فرضکـردن
اطالعات آشـنا.
«میـزان
بنابرایـن در مجمـوع ،شـرایطِ فاعـل شناسـا را از جنبـۀ
ِ
نیـاز یـا قصد بـرای حفظ آشـنایی با پیشـینه» میتـوان در طیفی
چهارتایـی از «حفـظ آشـنایی» تـا «ترک آشـنایی» تفکیـک کرد.
نقـش محقـق بهمثابـۀ فاعـل شناسـا را در ایـن طیـف میتـوان به
ِ
ترتیـب «پیـش از نیاز به نظریـه»« ،نظریۀ مجزا-خنثـی»« ،نظریۀ
ترکیبـی بهصـورت توافقی/اشـتراکی» و «نظریۀ ترکیبـی بهصورت
افتراقـی /مقاومتـی» نامیـد (تصویر .)7

چارچـوب ،بـه غیـر از برداشـت «بیقاعـده»« ،سـطحی»« ،عمیق
یـا کپیبـرداری» و «سـاختاری» کـه تاکنـون مجموعـاً محمـودی
و ذاکـری ( )1390و علیپـور و همـکاران ( )1395بـرای برداشـت
صحیـح از پیشـینههای معمـاری تفکیـک و بـه آن پرداختهانـد،
ِ
برداشـت «پیوسـتاری» 12را میتـوان مشـاهده کـرد.
طبـق مقایسـۀ انجامشـده در ایـن چارچـوب (تصویـر  ،)8میتوان
دیـد در «برداشـت سـطحی» کـه تنهـا فعالیتهایـی نظیـر
عکسگرفتـن بدون هیچ نظامی مطرح اسـت ،محقـق فقط «اجزا»
را بـدون مداخلـه و حتـی آگاهـی ،بهصـورت بیقاعـده منتقـل
میکنـد .در «برداشـت عمیـق» کـه شـامل بهکارگیـری واحـد یـا
الگویـی تخصصـی بـرای تحلیـل میشـود ،محقـق «هـم اجـزا و
هـم روابـط» در پیشـینه را بـا کمتریـن نقـص بهصـورت آگاهانـه
بـرای شـرایط مشـابه منتقـل میکنـد .در «برداشـت سـاختاری»
کـه شـامل انتزاعیکـردن پیشـینه بـه معنـای گرفتـن زمـان و
مـکان از آن میشـود ،فاعـل شناسـا امکان مقایسـۀ مقـدار زیادی
از نامعلومـی ،تفـاوت و گوناگونـی را براسـاس سهسویهسـازی ،از
تمـام دریچههـای بازتابـی دارد .بدینترتیـب در این نوع برداشـت،
محقـق «فقـط روابـط» را ضمـن اعمـال تغییـرات الزم منتقـل
میکنـد.
در «برداشـت پیوسـتاری» کـه شـامل فعالیتهایـی بـرای
«ناآشـناکردن آشـنا» و «کنـار کشـیدن از بازتابـی عملکـردن»
ِ
امـکان نشـانگذاری و برقـراری
اسـت ،فاعـل شناسـای جدیـدی
ِ
ارتبـاط در آرکـه یـا فشـردهترین حالـت پیشـینه (تـودۀ پیوسـتۀ
بیشـکل) را بـرای بـروز تفاوتهـای نـو پیـدا میکنـد .یعنـی بـه
غیـر از «تکـرا ِر چیـزی خـاص از یـک عـام» بـه کمک «مقایسـه»
افزایـی» مسـتقر در کل را مییابـد.
امـکان ایجـا ِد تغییـر در «هم
ِ
از ایـن رو اسـت کـه «تبلـور» از طریـق مقاومـت در برابـر بازتابـی
دیـدن منظـر ،بهصـورت غیربازتابی و خارج از سـاختار ،نـه «اجزا»
یـا «روابـط» ،بلکـه کل یـا همـان «همافزایی» کـه رژیمـی از بروز
تفـاوت اسـت را دگرگـون و منتقـل میکنـد.

چارچوب نظری

موضع معماری منظر نسبت به انواع برداشت

بـا اتـکا بـر مبانـی ،از طریـق کنـار هـم قـراردادن طیفهـای
«نحـوۀ اسـتقرار دانـش» (بنگریـد به تصویـر  )6و «نقـش محقق»
(بنگریـد بـه تصویـر  ،)7میتـوان انـواع برداشـت از پیشـینه را در
قالـب چارچوبـی نظـری بازتعریـف کـرد (تصویـر  .)8طبـق ایـن

اکنـون از طریق چارچوب نظری تشریحشـده (بنگرید به تصویر )8
میتـوان موضـع معماری منظر را برای تشـخیص برداشـت صحیح
نظران
از پیشـینهها در تولیـد دانش مشـخص کـرد .بیشـتر صاحب
ِ
روش تحقیـق و نظریـۀ معمـاری منظـر ،موضـع این دیسـیپلین را

تصویر  .7نقش محقق از جنبۀ حفظ میزان آشنایی با پیشینه .مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  .8بازتعریف انواع برداشت .مأخذ :نگارندگان.

حالتـی ترکیبـی عنـوان میکننـد کـه دارای وضعیتـی مـرزی یـا
رفتوبرگشـتی همـراه بـا طیفـی از انتخاب بین سـه تا چهـار گروه
از پارادایمهاسـت (جدول .)2
ایـن موضعگیـریِ ترکیبـی از آن روسـت کـه ایـن دیسـیپلین بـه
مسـائل مبهمـی توجـه دارد کـه طبق تعریـف دارای سـطح باالیی
از پیچیدگـی ،عـدم قطعیـت و اختلاف ارزشـی قابلتوجـه بیـن
ذینفعـان هسـتند ( .)Backhaus, Fryd & Dam, 2017رونـد فهـم
فهمیـدن طبیعـت مسـئله اسـت کـه از آن
ایـن مسـائل ،همـان
ِ
بـه «قاببنـدیِ مسـئله از طریـق طراحـی» نیـز یـاد شـده اسـت
(شـریعت راد و ندیمـی .)1395 ،از همیـنرو اسـت کـه معمـاری
منظـر را طراحی-پایـه مطـرح میکننـد ( )Girot, 2013و در آن
طراحیپژوهـی بهعنـوان پارادایـم جدیـد تولیـد دانش مـورد توجه
اسـت (Lenzholzer et al., 2017؛  .)Armstrong, 2000البتـه در
ایـن زمینـه توصیـه شـده فوایـد علـم را نباید بـا علمزدگـی خلط
کـرد (.)Thompson, 2017
بنابرایـن در معمـاری منظـر ،دیدگاههـای نزدیـک بـه
پسـااثباتگرایی فقـط بهعنـوان یـک نقطـۀ دیـد مطـرح اسـت
و بهصـورت منفـرد ،سـطحی عالـی از تولیـد دانـش محسـوب
نمیشـود .زیـرا در آن ،عینیـت ،فـارغ از بـار ارزشـی فـرض شـده
تشـخیص دانش
اسـت .بحـث کنونی در معمـاری منظر ،بـه معیا ِر
ِ
از فریـب و خطـا و ملزومـات آن بـرای بسـطپذیری در جهانـی که
تفسـیر اجتنابناپذیـر بـوده مربـوط اسـت .دراین شـرایط گروهی
«فایـده» داشـتن را و گروهـی «شـمردن شمردهنشـدهها» را حـد
نهایـی و معیـار تشـخیص قـرار میدهنـد (جـدول .)3
برایناسـاس ،در مجمـوع میتـوان در معمـاری منظـر سـه بـازه از
64
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شـناختن انوا ِع برداشـت را مشـاهده کرد .بازۀ نخست،
به رسـمیت
ِ
بهعنـوان یـک حداقـل« ،پایـۀ کا ِر ترکیبـی» اسـت .ایـن بـازه
ِ
نهایـت حد
بهعنـوان حداقـل ،محلـی از جـدال نیسـت .بـازۀ دوم،
مجـاز بـرای تخریـب ،تفسـیر و ترکیب پیشـینهها را «سـاختارها»
میدانـد .بـازۀ سـوم ،نهایـت حـد مجـاز را تـا در معـرض حـذف
قـراردادن سـاختارها بـرای رؤیتپذیرشـدن آنچـه در سـایۀ ایـن
ِ
سـاختار مخفـی اسـت ،پیـش میبـرد .چون تنهـا راه آشـکارکردن
تفاوتهـای درونزای هـر منظـر و تولیـد دانشـی قدرتمنـد در
عالیتریـن سـطح را نیازمنـد رؤیتپذیرشـدن آن چیـزی میدانـد
کـه در سـایۀ سـاختار (هـر سـاختاری) مخفـی میمانـد .از این رو
دربـارۀ حداکثر سـطح مجـاز برای تخریـب ،تفسـیر و ترکیب ،بین
ایـن دو بـازه جدال اسـت.
بـر ایناسـاس کمتریـن و بیشـترین بـازۀ بهرسمیتشناختهشـده
بـرای برداشـت صحیـح در معمـاری منظـر را میتـوان در قالـب
جدول  .2گروه پارادایمهای معتبر نزد صاحبنظران معماری منظر .مأخذ :نگارندگان.

گروه پارادایمها

صاحبنظر
)Swaffiled (2002

بنیادی

هرمنوتیکی

انتقادی

& Deming
)Swaffield (2012

عینیگرا

برساختگرا

ذهنیگرا

)Thompson (2017

علوم طبیعی

علوم انسانی

هنر

Lenzholzer et al.
)(2017

(پسا)اثباتگرا برساختگرا

تحولگرا

عملگرا

برداشت صحیح از پیشینههای معماری منظر برای تولید دانش | سیدامیر هاشمیزادگان و همکاران
تصویـر  9تدویـن کـرد .در ایـن شـکل ،تولیـد دانـش در هریـک
تایـی آموزشـی-تحقیقی
از بازههـا دارای همـان طیـف هفت ِ
تصویـر  5اسـت؛ زیـرا دگرگونکـردن و آفریـدن میتوانـد در
تیپهـا (روابـط و اجـزا) یـا توپوهـا (روابـط) و یا آرکـه (همافزایی)
رخ دهـد .مثـال بیانشـده در تصویـر  9فقـط یـک الیـه را نمایش
میدهـد .متناسـب بـا انـواع بازنمایـی مـورد نظر محقق /طـراح در
فراینـد برداشـت از پیشـینهها ،برهمنهـی الیههـای مختلـف بایـد
انجام شـود.

نتیجهگیری

بررسـیها نشـان میدهد برداشـت از پیشـینههای معمـاری منظر
و مواجهشـدن بـا تعـدد شـکلهای مختلـف بازنمایـی در تفسـیر

آنهـا ،اجتنابناپذیـر اسـت .در ایـن وضعیـت ،بـرای تأمیـن اعتبار
توأمـان اتکاپذیـری و خالقیـت از جنبـۀ روششناسـی ،معمـاران
منظـر علاوه بـر سـختگیری بـه شـیوۀ «سهسویهسـازی» از
سـختگیری بـه شـیوۀ «تبلـور» نیـز اسـتفاده میکننـد .تفـاوت
ایـن دو شـیوۀ سـختگیری باعث میشـود کـه نه تنها «برداشـت
بیقاعـده» و «برداشـت سـطحی» در معمـاری منظـر مـورد اقبال
نباشـد؛ بلکـه فراتـر از «برداشـت عمیـق» بهعنـوان حداقـل الزم،
دربـارۀ ضـرورت و امکان «برداشـت پیوسـتاری» که برداشـتی غیر
از «برداشـت سـاختاری» اسـت نیـاز بـه تلاش و تحقیق باشـد.
در «سهسویهسـازی» ،معمـار منظـر همـۀ بازنماییهـای مختلـف
از پیشـینه را اشـتراکگیری میکنـد .سـپس بهعنـوان یـک
میانجیگـر تلاش میکنـد تـا بـا طبقهبنـدی و اولویتبنـدی

تصویر  .9مقایسۀ موضع معماری منظر با انواع برداشت بازتعریفشده .مأخذ :نگارندگان.

جدول  .3اختالف موضعگیری دربارۀ معنای رویکردهای ترکیبی در شرایط اجتنابناپذیری تفسیر در منظر .مأخذ :نگارندگان.
صاحبنظران

فیلسوفان ارجاعدادهشده

معیار

رویکرد

)corner (1992
)Armstrong (2000
)Thompson (2017

پوپر ،هایدگر ،هابرماس ،دریدا

فایده

بهترین عملکرد براساس ساختارهای موجود از بهترین گزینۀ ممکن حاصل
میشود .بهتدریج اشکاالت ساختار رفع میشود.

دلوز ،هایدگر ،آگامبن ،رانسیر

شمردن
شمردهنشدهها

توافقی گروهای مسلط بر
کنارکشیدن از سلطههای خواسته یا ناخواستۀ
ِ
دیدنشدها (نه فقط انسانها) .نه صرفاً برای ژستی اخالقی ،بلکه به سبب یک
کل مستقر.
ضرورت در فهم مسئله و ایجاد تغییر در ِ

)Meyer (1997
)Boano (2017

برک ()1398

تابستان  1399شمارۀ 51

65

جستـار
آنهـا ،توافقیتریـن بازنمایـی را از جنبـۀ ارائـۀ مؤثرتریـن راهحـل
صورتبنـدی کنـد .یعنـی رویکـردی اتخـاذ میکنـد کـه
اسـتفادههای متعـددی دارد ولـی معانـی خـاص را نیـز در بـر
میگیـرد؛ تـا جاییکـه فایـده براسـاس عقالنیـت کنونـی دچـار
اختلال نشـود .در «تبلـور» ،معمـارمنظـر همـۀ بازنماییهـا را نه
بـرای اشـتراکگیری بلکـه بـرای شناسـایی آنچـه در بازنماییهـا
غایـب اسـت صورتبنـدی میکنـد .در ایـن شـیوه ،معمارمنظر در
نقـش یـک نشـانگذار اسـت .او بـه دنبـال افتراقیتریـن بازنمایـی
از جنبـۀ شمردهنشـدن در صورتبنـدی مسـئله اسـت .یعنـی
رویکـردی اتخـاذ میکنـد کـه خـارج از ترتیـب «عـام و خـاص»
باشـد .تلاش ایـن رویکـرد ارائۀ یـک ج ِز دیدهنشـده بـهمثابه یک

بازنمایـی باقیمانـدۀ دیگر اسـت کـه در فرایند توافقی /مشـارکتی
نتوانسـته نقـش تکیـن خود را برای بروز شـکل متفـاوت دیگری از
افزایـی کل در پیشـینه ایفـا کنـد.
هم
ِ
در مجمـوع آنچـه نتیجه میشـود وجود مفاهیمی چـون آرکه ،نظریۀ
غیربازنمایـی و تبلـور اسـت کـه نشـان میدهـد در معمـاری منظـر
«برداشـت سـاختاری» لزوماً برداشـت صحیح محسـوب نمیشود .در
معمـاری منظـر تلاش میشـود تا بـرای تولیـد دانـش در عالیترین
سـطح خـود« ،برداشـت سـاختاری» بیتوجـه بـه مفهوم «برداشـت
ِ
ظرفیت دیسـیپلین
پیوسـتاری» نباشـد .زیـرا در غیـر ایـن صـورت،
مبهـم طراحیپایه کـه در آن دانش محلی
بـرای پرداختن به مسـائل
ِ
و جهانـی بعضـاً در تخاصـم هسـتند محدود خواهـد بود.

پینوشتها

* این مقاله مستخرج از بخشی از رسالۀ دکتری «سیدامیر هاشمیزادگان»
با عنوان «نقش فهم هرمنوتیکی مورد در طراحی پدیدارشناسانۀ منظر» است
که به راهنمایی دکتر «سیدامیر منصوری» و دکتر «ناصر براتی» در دانشکدۀ
معماری دانشگاه تهران در حال انجام است.
Project research .1
research Project .2
idiographic .3
nomothetic .4
Archetype= arche type .5
type .6

taxonomy .7
topo .8

 .9برخی از این واژهها عبارت است از :راهحل برای شرایط عمومی ،مثالزدنی،
حامل تاریخ ،فکتهای غیرمنتظره ،شاهد ،اطالعات
مصداق ،رپرتور ،مصنو ِع
ِ
یا داده ،راهنمای طراحی ،طرحهای آزمایشی ،بهترین عمل ،منبعی از انتزاع،
پارادایمی ،مفرط ،انتقادی و غیره.
triangulation .10
crystallization .11
 .12مجموعهای فشرده و همبند (.)continuum
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