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ـی فعالیتهــای دانشــگاهی و حرفــهای از یکدیگــر ،مســئلهای اســت
چکیــده | جدایـ ِ
کــه بــا عنـوان لــزوم «پیونــد حرفــه و دانــش» در ســطح کشــور مطــرح اســت .لــزوم
پیونــد میــان حرفــه و دانــش در رشــتههایی نظیر معمــاری و شهرســازی نیز بهشــدت
ـم
احســاس میشــود .ایــن انفصــال دو دلیــل اصلــی دارد  :اولــی مربــوط بــه تولیـ ِد علـ ِ
ـکان ترجمــۀ کاربــردی از دانشهــای
نامرتبــط بــا نیــاز داخـ ِ
ـل کشــور و دومــی عــد ِم امـ ِ
تولیدشــده است.
ـان توســعۀ دانــش و صنعــت ،تولید
در کشــورهای توســعهیافته ،بــه ســبب رونـ ِد همسـ ِ
علــم ،مرتبــط بــا زمینــه اســت کــه بــا اقداماتــی ســازمانیافته تحت کنتــرل درآمــده و
کاربــردی میشــوند .در رشــته معمــاری منظــر ،یکــی از متصدیانــی کــه در ایــن زمینه
تأسیسشــده بنیــا ِد معمــاری -منظـ ِر آمریکاســت .در ایــن راســتا ،هرچنــد برنامــهای
کــه کشــورهای توســعهیافته اج ـرا میکننــد بهعن ـوان یــک حقیقــت عینــی ب ـرای
کشــوری چــون ایـران لزومـاً راهگشــا نیســت ،ولــی شــناخت و بررســی تجــارب ایــن
کشــورها حتم ـاً میتوانــد بخشــی از رونــد رســیدن بــه ج ـوابِ مســئله ق ـرار گیــرد.
سـؤال نوشــتار حاضــر ایــن اســت کــه ایــن بنیــاد چــه برنامــۀ ســازمانیافتهای بـرای
حــل معضــل «جدایــی میــان دانــش و حرفۀ »2معمــاری منظــر اجرا میکنــد؟ مطالعه
نمونــه مــوردی در ایــن برنامــۀ ســازمانیافته چــه اعتبــاری دارد؟ تعریــف ایــن بنیــاد از
مطالعــه موردی چیســت؟
3
در بنیــاد معمــاری منظــر آمریکا «مطالعــه موردی» بهعنوان هســتۀ محــو ِر
«تحقیق »
ِ
4
ایــن بنیــاد ،در کنــار دو محــور دیگــر ،یعنــی «بــورس تحصیلــی» و «رهبــری » ،نقش
بســیار پررنگــی در شــش حــوزة آمــوزش ،تحقیــق ،عمــل ،ســاخت نظریــه ،نقــد و
ارتباطــات و توســعه ۵در معمــاری منظــر دارد .در ایــن مقالــه ضمــن بررســی چیســتی
مطالعــه مــوردی ،مزیتهــا و محدودیتهــای آن بــرای معمــاران منظــر ،روش و
قالــب انجــام مطالعــه مــوردی منظــر از نــگاه بنیــاد معمــاری منظــر آمریــکا بررســی
میشــود .توجــه بــه تجربــه بنیــاد معمــاری منظــر آمریــکا ،بهرهگیــری نظاممنــد و
برنامهریزیشــده از شــیوه مطالعــه مــوردی در آمــوزش معمــاری منظــر و همینطــور
در حوزههــای حرفــهای معمــاری منظــر بهعن ـوان یکــی از راههــای برق ـراری پیونــد
میــان حرفــه و دانــش معمــاری منظــر معرفــی و مطــرح میکنــد.
واژگان کلیــدی | مطالعه موردی ،پیوند دانش و حرفه ،معماری منظر ،بنیاد معماری
منظر آمریکا.
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مقدمه | حدود  ۵0ســال پیش ،بنیاد معماری منظر آمریکا،
برای پیوند دادن هر چه بیشت ِر دانش و حرفه ،با هدف حمایت
از حفظ ،بهســازی و ارتقاء محیط ۶تأسیسشده است .این در
حالی است که در دهههای اخیر ،به سبب آنکه جمعیت جهان
بهطور فزایندهای شهرنشــین شده و تقاضا برای منابع طبیعی

بحرانی گشته ،معماری منظر نقشی حیاتی در حل مشکلهای
پیچیدة محیطهای وابسته به هم ازلحاظِ اقتصادی ،اجتماعی
و هویتی پیداکرده اســت ( .)https://lafoundation.orgدر این
میان تکیه بر مطالعه موردی به عنوان سیاســتی راهگشــا در
مراحــل مختلف مورد توجه این بنیاد بوده و به ویژه به عنوان

نمودار  : 1شاخههای مختلف سه محور اصلی فعالیتهای بنیاد معماری منظر آمریکا.
مأخذ  :نگارنده ،برگرفته از .https://lafoundation.org
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راه حلی بــرای برقراری پیوند میان حرفه و دانش منظر مورد
بهرهبرداری قرار گرفته است.

جایگاه مطالعه موردی در برنامهها و سیاستهای بنیاد
معماری منظر آمریکا
ِ
فعالیت
از ســال  19۶۶مؤسســان بنیاد معماری منظر ،چهار
«استخدام»« ،آموزش»« ،تحقیق» و «انتشار در یک سیستم
سراســریِ ملی برای اشــتراکگذاری نتایج »7را پیشــنهاد و
بهتدریج راهاندازی نمودند .بدین ترتیب این بنیاد برای پیشبرد
دانــش و حمایت از ایدههای خالق و ابتکارهایِ موردنیاز برای
معماری منظر ،سه محور اصلی «تحقیق»« ،بورس تحصیلی»
و «رهبری» را -که هریک خود دارای چند شاخه است -تعریف
کرد .ساختار درختی این محورها و شاخههایشان در نمودار 1
نشان داده شده است (.)Ibid
در محو ِر «تحقیق» ،شاخۀ «سلسله کاربردی منظر» در چهار
قالب
قالب ،دستاوردهای بنیاد بهصورت آنالین انتشار مییابدِ .
«خالصۀ مطالعه موردی» ،پایگاهی از دادههای قابلجستوجویِ
بیش از  100پروژه ساختهشده بابیان مزیتهای محیطزیستی،
اقتصادی و اجتماعی است که توسط محققان بنیاد انجامگرفته
سریع یافتهها» ،شامل دسترسی سریع
قالب «کتابخانۀ
استِ .
ِ
بــه مجموعهای قابلجســتوجو از یافتههای منتشرشــده از
بیان نتیجه بهصورت
تحقیقات است .هر یافتۀ تحقیقاتی
ِ
شامل ِ
قالب «ابزارهای مفید»،
یک ارجاع و لینک مقالۀ مربوط استِ .
مجموعهای قابلجســتوجو از نرمافزارها و محاســبهگرهای
آنالین اســت که کارایــی و ارزش عناصر منظــر را تخمین
میزند؛ نرمافزارهایی مانند محاسبهگرهای انرژی ،میزان تولید
اکسیژن درختان ،تبدیل ارزشهای محیطی و زیباییشناسی
به ارزش اقتصادی ،ارزیابیهای اکولوژیکی و غیره که هماکنون
نزدیک به  2۵مورد هستندِ .
قالب «مجموعهها» ،مضمونهایِ
ِ
مختلف فوقالذکر
برجستۀ سازماندهی شــدهای از قالبهای
پیشگامان طراحی ،پژوهش ،آموزش،
هستند که به سرپرستی
ِ
ِ
صنعت این بنیاد تنظیمشدهاند.
ساخت و
«بررسی مطالعه
در شــاخهای دیگر از محور «تحقیق» یعنی
ِ
ِ
فعالیت محققان ،شرکتها
کردن
موردی» ،بهمنظور هماهنگ
ِ
8
روش واحد برای انجام
و دستیاران با اهداف این بنیاد ،از یک ِ
مطالعه موردی و تحقیقهای مربوط اســتفاده میشــود .این
روش واح ِد تحقیق ،در شــاخۀ دیگر این محور ،یعنی «روش
ِ
مطالعه موردی برای معماران منظر» قرارگرفته است .در شاخۀ
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طراحی زمین و جامعه» تاکنون
«کتابهایِ مطالعه مــوردی
ِ
پنج کتاب به چاپ رســیده که حاصل فعالیت برجســتهترین
محققان بنیاد هستند.9
دو محور دیگر این بنیاد ،یعنی «بورس تحصیلی» و «رهبری»
از طریق شاخههایشــان به ترتیب هر یک با استفاده از آخرین
پژوهشهــای ســازماندهی شــده ازیکطــرف و کاوش در
تجربههای پیشکســوتان و بزرگان حرفه از طرف دیگر محور
«تحقیــق» را که خود مبتنی بر «مطالعه موردی» اســت غنا
میبخشــند .حاصل این مطالعههای موردی در قالب سیستم
آنالین «سلســله کاربردی منظر» و کتاب در دسترس است.
طریق حامیان ،در محور «تحقیق» از سال 198۶
این بنیاد از
ِ
تا سال  20( 201۶سال) ،نه میلیارد و سیصد و شصت میلیون
تومان 10برای طرحهای تحقیقاتی هزینه کرده است ).(Ibid
ِ
مختلف سه محو ِر اصلی فوقالذکر
بنابراین در
میان شاخههایِ
ِ
منســجم را مشاهده کرد
(نمودار  ،)1میتوان یک ســاختا ِر
ِ
که راهبرد مطالعه موردی ،اســاس تمام فعالیتهای آن است
(نمــودار  .)2روش به کار گرفتهشــده و مبانی نظری مطالعۀ
موردی در این نظا ِم تحقیقاتی ،بهعنوان راهبر ِد کلیدیِ پیون ِد
حرفه و دانش شــایان توجه است .روش به کار گرفتهشده در
این بنیاد حاصل تحقیقهای «مارک فرانسیس »11است که در
ســال  1997به ســفارش بنیاد معماری منظر انجام و از سال
 1999به کار گرفتهشده است (.)Francis, 1999
روش مطالعه مــوردی از مطالعۀ
وی برای تحقیــق در مورد ِ
کتابخانهای و مصاحبه اســتفاده کرده است .او در ابتدا مروری
بررســی مطالعه موردی ،با تمرکز بر
پیشــین
بر رهیافتهای
ِ
ِ
مهمتریــن مزیتهــا و محدودیتهای آن ،در ســایر حرفهها
ازجمله علوم اجتماعی و اکولوژیکی کرده ،ســپس به کشــف
روش کاربســت مطالعه موردی در تحلیل
و فهمیــدن قالب و ِ
محیطی حرفهای و
طراحان
مکانهای طبیعی و مصنوعی نز ِد
ِ
ِ
محققان منظر پرداخته است (.)Ibid: 8

مطالعه موردی چیست؟
مطالعه مــوردی در حرفهها و رشــتههای گوناگونی بهعنوان
آموزش و تحقیق استفاده میشود .مطالعه موردی برای نشان
دادن چگونگی مدیریت شــرایط پیچیــده و یا تصمیماتی که
در عمل باید اتخاذ شود ،اســتفاده میشود (Groat & Wang,
2013; Johansson, 2003; Francis, 1999; Deming & Swaffiled

چالش عمل کردن در شرایط پیچیده،
 .)2011; Yin, 1994این
ِ
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منسجم تحقیق از شروع تا انتشار نتیجه
نمودار  : 2ساختا ِر
ِ
مأخذ  :نگارنده.

دانشــجویان و حرفهمندان را به «مشکلگشــاهایی مؤثر»12
تبدیــل میکند ،که میتوانند در عمل برای مســائل عمومی
راهحلهایــی توصیه کننــد .بهطور عمومــی مطالعه موردی
بیشــتر برای قابلفهم و عینی کــردن چیزی که برخی مواقع
تعمیمپذیر است و یا دســتیابی به اطالعاتی روایی و خالص
دربارة خو ِد تک پروژهها و روندهای آنها اســتفاده میشــود؛
از این طریق ایدههای غنی و قابل تکرار ،مشــخص میشــوند
( .)Francis, 1999: 8-11از میان تعاریف متعدد مطالعه موردی،
فرانسیس تعریف زیر را ترجیح میدهد :
بررسی خوب مستند شده و روشمندی
«یک مطالعه موردی،
ِ
اســت از رونــد تصمیمســازیها و نتایج پروژه کــه با هدف
غنیســازیِ اطالعات برای اقدامها ،سیاســتها ،نظریهها و یا
آموزشهای آتی انجام میشود» (.)Ibid: 9
بدین ترتیب مطالعه موردی از چند وجه ارزشمند است .برای
حرفهمنــدان میتواند یک منبع اطالعات عملی از راهحلهای

بالقوه برای مشــکلهای واقعی باشد .برای حرفه بهصورت یک
کل ،راهی برای ساختن بدنه و تئوری نقد و همچنین نمایش
مخاطبان بیرون از تخصص
دادن دستاوردها و نقش خود برای
ِ
است ()Ibid: 9؛ بنابراین ،مطالعه موردیِ چندگانه در یک نگاه،
دنبال درسهای قابلتعمیم و اصولی برای پیشــرفت است .در
این راستا ،پروژهها میتوانند مثالزدنی و استثنایی یا متعدد و
قابلتعمیم ،مربوط به جنبههای معاصر و یا جنبههای تاریخی
باشند (.)Ibid: 10
«رابــرت یــن »13ارزش مطالعه موردی را پتانســیل آن برای
نگهداشــتن کلیت و کاراکت ِر معنایــی در موقعیتهای زندگی
واقعی میداند (Groat & Wang, 2013; Johansson, 2003; Fran-
 .)cis,1999مطالعــه موردی ،بهطور ویژه روش تحقیق مفیدی
برای حرفههایی نظیر معمــاری منظر ،معماری و برنامهریزی
مناسب جایی که ِ
بافت دنیای واقعی ،مطالعۀ کنترلشدة
است؛
ِ
تجربی را با مشکل مواجه میکند (.)Francis, 1999: 13
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تاریخچه بهرهگیری از مطالعه موردی در مجامع حرفهای
تقریبــاً از ســال  198۵رشــتههای مرتبط با منظــر ،نظیر
برنامهریــزی ،توســعۀ اراضی شــهری و پارکهای شــهری
فعالیتهایی برای مطالعه موردیِ ســازمانیافته انجام دادهاند.
موسســه اراضی شــهری ،مؤسســه اراضی لینکلــن ،ائتالف
اراضی ملی ،انجمن برنامهریزی آمریکا و «ســازمان پارکهای
فعال حرفهایِ مشابه بنیاد
شــهری »14برخی از موسســههای ِ
معماری منظرند که بعضاً تاکنون  2۵0مورد پروژه موفق را با
جزئیات مستندسازی کردهاند ( .)Ibid: 11-13,50از فعالیتهای
مشــابه بنیاد معماری منظر میتوان به پروژهای در دانشــگاه
تورنتــو با عنوان «کتابخانه مجازی معماری منظر »1۵با حدود
 1۶0مطالعه موردی که تاکنون توسط دانشکدههای معماری
منظر انجامشده است اشاره کرد.
مطالعه موردی در معماری منظر ســابقه طوالنی دارد .اگرچه
این اســناد همیشــه مطالعه مــوردی خوانده نمیشــدهاند.
مستندسازی و انتشار اسناد از زمان المستد وجود داشته است.
اگرچه بســیاری از این اســناد فاقد نگاههای عمیق و انتقادی
هستند .پرســشهایی که در مطالعه موردی ،حدود سی الی
جدول  : 1فهرستی از مطالعات موردی پایه در معماری منظر.
مأخذ .Francis, 1999: 17,18 :
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چهل سال پیش توسط «ایان مک هارگ« ،»1۶کوین لینچ،»17
«هربــرت گنز »18و «جین جیکوبز »19آشــکار شــدند ،هنوز
مبنای بیشت ِر تفکرات در طراحی محیطی هستند .این نمونهها
بــه تولید یک نظریۀ هنجاریِ اولیــۀ کاربردی برای طراحی و
برنامهریزی کمک کردند .برخــی معماران منظر معاصر برای
توســعه و آزمایش نظریه و ایدههای طراحیشــان از مطالعه
موردی اســتفاده میکنند .افرادی نظیــر «ریچارد هاگ،»20
«رندی هســتر« ،»21کارل اســتاینیتز« ،»22ان اســپیرن،»23
«راب تایــر« ،»24جان لی »2۵و «پیتر واکــر »2۶تعداد کمی از
این افراد هســتند .امروز منابعی که بهطور کامل و یا بخشی از
آن مطالعه موردی است رو به افزایش است و نمونههای خوب
و متعددی میتوان بهخصوص در ناشــرهایی چون «پروسس
آرکیتکچر »27و «اســپیس میکر »28در آمریکا یافت .همچنین
مســابقات حرفهای طراحی نیز منابع مفیــدی برای مطالعه
موردی مثالزدنیها 29هستند (.)Ibid: 17
در هنگام بحث در مــورد مطالعه موردی نمیتوان به چندین
پــروژه اصلی 30که بخش زیادی از پایۀ دانش معماری منظر را
بناکردهاند و به همان میزان فرهنگ عمومی معماری منظر را
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نیز شناساندهاند ،اشاره نکرد .این پروژهها و تحقیقهای مربوط
طریق مستندسازیِ نمونه موردی ،تأثیر بسزایی بر
به آنها ،از
ِ
حرفه گذاشتهاند .این مطالعات موردی ،بهصورت تک نمونه و
یا مقایســه چند نمونه -که اشاره به پایۀ تئوری و حرفه منظر
دارند -انجامشده است (جدول )1؛ (.)Ibid: 17

کاربرد مطالعه موردی
کاربرد مطالعه موردی در معماری منظر را میتوان در شــش
حوزة کلی دســتهبندی کرد  :آموزش ،تحقیق ،عمل ،ساخت
نظریه ،نقد و ارتباطات و توسعه (.)Ibid: 13
آموزش  :معماری منظر در ابتدا با مثالها آموزش داده میشدو هنــوز مطالعه موردی راهی مؤثر برای اســتفاده از مثالها در
کالس درس و کارگاههاست .بیشــتر محافل آموزشی معماری
نوعی از مطالعه موردی را در برنامه تحصیلی خود دارند (Fran-
)cis, 1999; Delft university, 2016؛ مطالعه موردی راهی مفید
برای دانشــجویان جهت به دســت آوردن بینشی کامل نسبت
به پروژههای قبلی برای طراحی موفق نمونههای جدید اســت.
همچنین مطالعه موردی بهطور ویژه برای آموزش تاریخ و طراحی
پروژههای توســعهای وابسته به اجتماع ،سازنده و مفید هستند.
امروز از مطالعه مــوردی برای تدریس نظریه در معماری منظر
برای مقاطع مختلف تحصیلی بهخصوص در دانشگاههای ایالتی
آریزونا ،هاروارد ،ویرجینیا ،کالیفرنیا و بســیاری دیگر اســتفاده
میشود ( .)Francis, 1999: 13,14در ایران نیز ،برخی دانشگاهها
ســنتی آمورش معماری یعنی کارگاه طراحی
عالوه بر دو روش
ِ
و درس نظــری ،آموزش از طریق مطالعه موردی نیز موردتوجه
است .هرچند معنا ،اهداف ،راهبردها و روشهای مربوط در یک
توافق جمعی و علمی تدویننشده است.
 تحقیق  :حجم باال و باکیفیتی از بدنه ادبیات موضوع معماریمنظر با اســتفاده از روش مطالعه موردی توســعهیافته و به کار
گرفتهشده است .محققان معماری منظر از مطالعه موردی برای
ارزیابی پس از اشــغال ،اکولوژی منظر ،فناوری ســایت ،تحلیل
تاریخی و غیره استفاده کردهاند .بسیاری پایاننامههای کارشناسی
ارشد و دکتری نمونههای عالی از تحلیل موردی را انجام دادهاند.
موسســههایی نظیــر« CELA، ASLAو  » 31 EDRAتحقیقاتی
از جنــس مطالعه موردی را بهصورت ســاالنه پیش میبرند که
میتوانــد به حرفه و معرفی به عموم نیز کمک رســاند (Ibid:
 .)14برخالف منابع کالسیک ،تقریباً در تمام منابعی که امروز

با موضوع روش یا روششناسی تحقیق در معماری و معماری
منظــر نگارش میشــوند .راهبرد ،روش و یا عنــوان مطالعه
موردی یافت میشود.
عمــل  :مطالعــه موردی راهی ســاختارمند بــرای ذخیرهپروژههای معماری منظر اســت .مطالعه مــوردی برای حرفه
و فن راهی کاربردی اســت تا موفقیتها و اشتباهاتشــان را
ارزیابی کنند ،اگرچه تعداد محدودی بهصورت روتین این کار
را انجام میدهند .اقدامهای بعدی میتواند از طریق شــناخت
جنبههای منحصربهفرد در پاسخ به مشکالت یک بافت خاص
بر روی نمونههای موجودپایهگذاری میشــود ،در حین اینکه
اصول مفید دیگری را از پروژههای مشابه برمی گزیند .مطالعه
موردی میتواند ســبب تکرار موفقیتها و اجتناب از اشتباهها
شود .همچنین نشان میدهد که معماران منظر در پروژهها چه
نقشــی بازی میکنند و پروژههای موفق چگونه اجرا میشوند.
درروند طراحی ،مطالعه موردی میتواند بهعنوان راهی کاربردی
طیف متنوعی از مردم را در مســئله پیچیده  32روند حرکت از
شناسایی مشکل تا تولید راهحلها ،شرکت دهد (.)Ibid: 14,15
این حوزه در ایران بهصورت محدود برای معماری انجامشــده
اســت که ازجمله میتوان به کتاب دوجلــدی معماری معاصر
عمومی ( ،)1388معماری معاصر
ایران  7۵ســال تجربه بناهای
ِ
ایران ( ،)1388سبکشناسی و مبانی نظری در معماری معاصر
ایران ( ،)1392نشست یکصد معمار ،یکصد انتخاب (،)1394
وبســایت معمار معاصر ایران ( )1390و  ...اشاره نمود .در این
میان فعالیتی بــارز متمرکز بر معماری منظــ ِر معاصر صورت
نگرفته است .همچنین نگاه انتقادی که ضعفها را نیز بهگونهای
قابلاستفاده در عمل ،که از طریق یک سیستم و روش نظاممند
یکپارچه انجامشــده باشد ،بهطور فراگیر دیده نمیشود .درواقع
فعالیتهای انجامشده که بیشتر از جنس تاریخی و نظری هستند
ارتباط الزم با عمل در حرفه را بهخصوص حرفه نوظهور معماری
منظر در ایران برقرار نکرده اســت (البته مجله منظر به صورت
موردی در شــمارهها و ویژهنامههای مختلف تالش در بررسی و
مطالعه سازمانمند پروژههای معماری منظر ایران در موضوعات
مختلف داشــته است) .عم ً
ال در کشــور ،لحاظکردن نظر مردم
درروند طراحی از طریق نمونه موردی در مشاوران و نمایندگان
کارفرما صورت نمیگیرد.
ساخت نظریه  :مطالعه موردی در توسعه نظریههای جدیدمربوط به معماری منظر میتواند سودمند باشد .مطالعه موردی
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تنهــا پروژهها یــا مکانها را توصیف نمیکنــد بلکه میتواند
اقدامات آتی را شرح داده و پیشبینی کند .مطالعه موردی در
منظر از مقیاس ســایت تا منطقه میتواند برای توسعه چیزی
که «کریســتینا هیل »33آن را رهیافتی راهبردی یا حســاب
تخمینی 34مینامد اســتفاده شــود .بهعنوانمثال ،یافتههایی
از مطالعه موردی بر رفتارهــای مربوط به پیادهراه یا پارکها
میتواند به پیشبینی اینکه چگونه فعالیتها در فضایی مشابه
شــکل میگیرند کمک کند ( .)Ibid: 15مطالعه موردی مانند
آنچه در مورد طراحی و ســاخت نظریــه از طریق آن مطرح
اســت ،در بیشتر دانشگاهها به لحاظ ساختار آموزشی و اداری
با اتهام عدم تعمیمپذیری ،فاقد اعتبار علمی تلقی میشــود و
به همین سبب کمتر موردتوجه قرار میگیرد .مطالعه موردی
برای ســاخت یک نظریه بیشــتر از طریــق تحقیق علمی به
رسمیت شناختهشده و از طریق طراحی کمتر موردتوجه است.
 نقد  :بدنهای از نقد برای هر حرفه جهت توســعه و پیشرفتضروری اســت .مطالعه موردی راهی مفید برای این منظور در
معماری منظر اســت که میتواند هم نقاط مثبت و هم نقاط
منفی پــژوه را بیان کند .مطالعه مــوردی همچنین میتواند
جریــان مناظرههای فکــری و بحثهای انتقــادی حاضر در
معماری منظر را اطالع دهد .در مطالعههایموردیِ گذشــتۀ
معمــاری منظر ،نقد عمدتاً نبوده اســت ( .)Ibid : 15این عدم
دید انتقادی نســبت به پروژههای منظر در کشــور ایران نیز
وجود دارد؛ و البته از طرفی ندیدن پیشــرفتها و تالشها در
این حوزه حتی از آنهم بیشتر به نظر میرسد.
 ارتباطات و توســعه  :مطالعه موردی بــرای ارتباط برقرارکردن با جامعــه و بیان نتایج پروژههــای معماری منظر نیز
راهی مناسب است .این راهبرد برای گزارش دادن در رسانهها
بسیار مناســب است و میتواند حرفه را برای مردم ملموستر
کند ( .)Ibidبهعنوانمثال انجمن معماران آمریکا با تشویق به
اشــتراکگذاری تصاویری از پروژههای معماری منظر همراه
با یک نوشــته با مضمون «طراحیشــده توسط معمار منظر»
ســعی در ارتقاء ارتباط با جامعــه دارد ( .)asla, 2015در حوزه
معمــاری منظر ایران ،مطالعه موردی برای توســعه ارتباط با
جامعه بهصورت سازمانیافته و هدفمند ،تاکنون نمونه بارزی
نداشته است.

محدودیتهای مطالعه موردی
مطالعه موردی دارای محدودیتهای قابلتوجهی نیز هســت.
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یکی از محدودیتهای شــایع ،ضعف در قابلیت مقایسه میان
نمونههاســت ،مخصوصاً زمانــی که انواع ناهمســانی از داده
گردآوریشده است .در معماری منظر ،برخی طراحان ،عکس
گرفتــن از پروژههای ساختهشــده را بهعنــوان نوعی مطالعه
فقدان
موردی اســتفاده میکنند و در این شــرایط ضمــن
ِ
استفاده از یک روششناســی نظاممند ،تحلیلهای تجربی و
انتقادیِ بیشــتر جایش خالی اســت ( )Francis, 1999:16این
هردو چالشی است که اعتبار مطالعه موردی را کاهش میدهد
و در ایران نیز شایع است.
مطالعــات مــوردی معمــوالً پرهزینــه هســتند؛ مخصوصاً
زمان زیاد در ســایت
درصورتیکــه بهصورت عالــی با صرف
ِ
انجامشــده باشــند .معموالً درحالیکه میتوان از نقاط منفی
بهاندازه نقاط مثبت استفاده کرد ،اکثر حرفهمندان نقاط منفی
را مخفی نگه میدارند و آنها را برجســته نمیکنند .مطالعه
موردی معموالً برای پروژههایی که تازه ساختهشــدهاند مؤثر
نیســتند و حداقل یک تا دو ســال و گاهی یک دهه یا بیشتر
برای مطالعه باید صبر کرد.
اغلب به مطالعه مــوردی بهعنوان ماهیتی مســتقل توجهی
نمیشــود مگر آنکه در مجله علمی -پژوهشــی چاپ شده یا
ارجاع داده شود .بهعنوان مثالی ساده پایاننامههای دفاع شده
در این نوع بهندرت منتشــر شــده و قابلدسترس هستند؛ و
نهایتــاً میتوان گفت ،مطالعههایمــوردی بر روی پروژههای
شــاخص نظیر ســنترال پارک نیویورک محدودند ،ولی الزم
اســت به نمونههای معمولیتر ،منظرهای روزانه مانند باغهای
شهری ،راههای سبز و نظایر آن نیز توجه شود (.)Ibid: 16

روش و قالب پیشنهادی مطالعه موردی
«مطالعــه موردی یکی از پرکاربردترین راهبردهای تحقیق در
معماری منظر اســت و معموالً بهصــورت ترکیبی از چندین
راهبرد دیگر نظیر راهبرد تجربی ( ،)Ulrich, 1984شبه تجربی
( ،)Zube, 1984تاریخــی ( ،)Walker and Simo, 1999روایــی
( )McHarg, 1996و غیره مورداستفاده قرار میگیرد» (.)Ibid:10
تحلیل مطالعه موردی معموالً شــامل طراحی مطالعه موردی،
انجام مطالعه موردی ،تحلیل یافتهها و انتشــار نتایج است .به
اعتقاد «رابرت ین» مطالعه موردی میتواند تکی و یا چندتایی
باهدف مقایسه پروژهها انجام شود .مطالعه موردی در معماری
منظر میتواند بر اساس نوع پروژه ،مشکل ،موقعیت جغرافیایی
و یا طراح سازماندهی شــود .هرکدام دارای اهداف و مزایای
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جدول  : 2سه سطح از تحلیل مطالعه موردی.
مأخذ .Francis, 1999: 17,18 :
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مأخذ .Francis, 1999: 18 :
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منحصربهفرد خود هستند.
اینکه چه کسی قرار است مطالعه موردی را انجام دهد ،مسئلۀ
شــناختی مهمی است .عینیتپذیری مطالعه موردی در
روش
ِ
هنگام طراحی و اجرا باید تأمین شود .تنها به شرطی که افراد
دیگر نظیــر صاحبنظران دانشــگاهی ،روزنامهنگار و کاربران
در آمادهســازی و تهیه مطالعه موردی دخیل باشند ،میتوان
از عینیتپذیری صرفنظر کرد .شــخص یــا گروه تهیهکننده
مطالعــه موردی بایــد از هرگونه گرایش مبرا بــوده و در امر
پرسیدن ســؤال و گوش کردن حرفهای باشد و بتواند موضوع
موردنظر را درک کند.
اطالعــات الزم بــرای مطالعه موردی میتوانــد از روشهای
کل روند،
مختلفــی تأمیــن شــود ،مهم این اســت کــه در ِ
روشــمند ،ممتد و پایدار باشــد .مطالعه موردیهای موفق از
ِ
مختلف گــردآوری و تحلیل اطالعات نظی ِر
ترکیب روشهای
مشاهده سایت ،تحلیل ســایت ،تحلیل تاریخی ،تحلیل روند
طراحی ،تحلیل رفتــاری ،مصاحبه با طراحــان ،کارفرمایان،
مدیران و مقامات دولتــی؛ مصاحبه با کاربران و غیر کاربران؛
مطالعات کتابخانهای و اسنادی شامل فایلهای پروژه ،مقاالت
روزنامهها ،خاطره و ذهنیت عمومی ،کتابشناســی تشریحی و
جستوجوی اینترنتی استفاده میکنند (.)Ibid: 21

در این راســتا ،با توجه به طیفی از دانش که موردنیاز اســت،
حداقل میتوان ســه ســطح از تحلیل نمونه موردی در نظر
گرفت .اولی ،بهعنوان ســادهترین ،خالصهای از پروژه 3۵است
3۶
در دو الی ســه صفحه .سطح دوم ،یک مطالعه موردی کامل
اســت .سطح ســوم ،تحلیل عمیق 37است که با بافت یا قواعد
منحصربهفرد نیز همراه اســت .بسته به هدف و نوع مخاطب،
از این سطوح استفاده میشــود ولی برای استفاده آموزشی و
حرفهای باید از ســطح دو یا سه استفاده نمود ( .)Ibid: 21در
جدول  2عناوین موردنظر در هر سطح تدوینشده است.
قالب پیشنهادشــده توسط فرانســیس ،درحالیکه برخی
در ِ
از اطالعاتی که به دســت میآیند ،در یــک پروژه و ِ
بافت آن
منحصربهفرد هستند ولی همچنین برای توسعه دانش و حرفه
بهصورت عام نیز مفید میتوانند باشند (.)Francis, 1999,2003
ســرفصلها و ســؤالهایی که یک مطالعه موردی باید داشته
باشد در جدول  3تدوینشده است .مطالعات موردی انجامشده
به چندین روش قابل ســازماندهی هستند .ازجمله مهمترین
آنها ســازماندهی بر اســاس ،تقسیمات رســمی کشوری،
جغرافیا ،منابع مالی ،تصمیمســازی ،نقش معمار منظر ،گونۀ
منظر ،معمار منظر و مسئله است (جدول )4؛ (.)Francis, 1999

جدول  : 4مثالهایی از انواع سازماندهی مطالعه موردی بر اساس گونه و مسئله.
مأخذ .Francis, 1999 :
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دانــش و ارتباط با حرفه و جامعه برای یک مؤسســه عملگرا
.مورداستفاده قرارگرفته است
 نشــاندهندة ظرفیتهای باالی این،فعالیتهای ایــن بنیاد
راهبرد در معماری منظر است که در کشور ایران مغفول مانده
 چراکه.و هنوز بهطور تخصصی به آن پرداخته نشــده اســت
هرچند در ایران اســتفاده از واژه مطالعه موردی متداول است
،و در انــواع حوزهها و به صورتهــای مختلف انجام میگیرد
ِ
باعث استفادة
،منســجم نظری
ِولی نوعی ضعف در چارچوب
ِ
 این در حالی است که.ســطحی و منفعل از آن شــده اســت
دانش مبتنی بر هویت خود است و
کشور ایران نیازمند تولید
ِ
 دنیای واقعی و پیچیده را منبع،ازآنجهت که مطالعه موردی
 راهبرد مطالعه،شــناخت میداند و نه مطالعات صرفاً نظری را
.موردی بهعنوان نوعی اقدام فعال اهمیت ویژهای مییابد

نتیجهگیری | بررسی ســاختار فعالیتهای بنیادی معماری
 نشــان-که در پی پیوند حرفه و دانش اســت- منظر آمریکا
.نقــش کلیدی و مرکزی دارد
میدهد مطالعه موردی در آن
ِ
 بــر این باور،ایده اســتفاده از مطالعه مــوردی در این بنیاد
 خالقیت و ایدههای نو از افزودن یک پیچ به: استوار است که
 در این راستا برای دستیابی.ایدههای قبلی حاصل میشــود
 روشــی یکپارچه برای هدفمندسازی فعالیتها،به این هدف
و مطالعــات موردی توســط معمار منظر مارک فرانســیس
 آموزش و، مستندســازی، در این روش.تدوینشــده اســت
تحقیــق از طریق مطالعه موردی دارای اعتبار اســت؛ که در
 ســاخت نظریه و استفاده از، آزمون نظریه،قالب شــش حوزه
نظریه برای متخصصان و غیرمتخصصان از طریق بهکارگیری
 درواقع مطالعه موردی فراتر.مطالعه موردی توصیهشده است
 بهعنوان پایۀ تولید،از یــک راهبرد تحقیق برای تولید مقالــه
پینوشــت
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