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کتــاب »تحقیــق در معمــاری   منظــر روش هــا و 
ــارات  ــط انتش ــال 1398 توس ــی «، در س روش شناس
ــر و  ــازی نظ ــاری و شهرس ــر، معم ــکدۀ هن پژوهش
ــده و  ــه ش ــان، ترجم ــی از مترجم ــیلۀ گروه به وس
بــه چــاپ رســیده اســت. عنــوان اصلــی ایــن کتــاب 

 Research in Landscape Architecture: Methods
نویســنده   28 کار  حاصــل  و   and Methodology
دیدریــچ  برینــک،  دن  ون  ادری  ویراســتاری  بــه 
ــه  ــت ک ــل1 اس ــایمون ب ــی و س ــد توب ــز، هیل برون
ــده  ــر ش ــال 2017 منتش ــج در س ــارات راتل در انتش
اســت. همان طــور کــه در پشــت جلــد آمــده، محــور 
اصلــی آن چگونگــی تعریف کــردن پرســش تحقیــق، 
ــری  ــه آن، انتخــاب و به کارگی اهمیــت پاســخگویی ب
ــن  ــرد ای ــت. رویک ــر اس ــاری  منظ ــا در معم روش ه
ــدۀ  ــناخته ش ــق ش ــاب روش تحقی ــا دو کت ــاب ب کت
و   Architectural research methods یعنــی  دیگــر 
 Landscape Architectural Research: Inquiry, Strategy,
ــه  ــاب ک ــاف آن دو کت ــت. خ ــاوت اس Design متف
ــر،  ــم، راهبــرد و تدبی ــا تفکیــک ســه ســطح پارادای ب
شــیوۀ ســاختن روش را از جنبــۀ »نظــری« توضیــح 
ــت.  ــی« اس ــتر »اجرای ــاب بیش ــن کت ــد، ای می دهن
یعنــی اگــر آن دو کتــاب تدویــن مبانــی باشــد، ایــن 
کتــاب جنبــۀ عملیاتــِی پیاده کــردن آن مبانــی بــرای 
افزایــش تــوان آکادمیــک دیســیپلین معمــاری  منظــر 
ــک،  ــی آکادمی ــت کرس ــا تقوی ــا ب ــت ت ــرا اس در اج
ــق  ــر تحقی ــد و نش ــود را در تولی ــاوت خ ــش متف نق
ــنجی  ــی علم س ــام کنون ــر در نظ ــتماتیک معتب سیس

ــد.  ــا کن ــا ایف ــج در اروپ رای
مخاطــب ایــن کتــاب، دانشــجویان دکتــری، اســتادان 
تحصیــات تکمیلــی و شــرکت های تحقیق-پایــه 
ــب کتــاب در 4 بخــش  معمــاری  منظــر اســت. مطال
ــت.  ــده اس ــن ش ــل تدوی ــامل 16 فص ــاً ش مجموع
ــی  ــم نظــری اصل ــف و مفاهی ــه تعاری بخــش 1 و 2 ب
را  منتخــب  روش  شــش   ،3 بخــش  می پردازنــد. 
ــش اساســی  ــار چال ــد و بخــش 4، چه شــرح می ده
نیازمنــد تحقیــق را از جنبــۀ روش شناســی بــا اتــکا بر 
مفاهیــم و اصــول تعریف شــده در ســه بخــش قبلــی 
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تشــریح می کنــد. بنابرایــن کتــاب از ســطح مفاهیــم آغــاز می شــود و 
به تدریــج بــه ســوی ارائــۀ مصادیــق مــی رود. در ایــن ســاختار، بــه نظر 
می رســد جــای بخــش دیگــری خالــی اســت. بخشــی کــه در مقیــاس 
»فنــون« وارد شــود و صرفــاً بــه منابــع دیگــر ارجــاع ندهــد. به طــور  
نمونــه جــای ارزیابــی آزمون هــای آمــاری پارامتریــک و ناپارامتریــک، 
ــات داوری  ــده در مج ــتفاده ش ــی اس ــای تحلیل ــری و نرم افزاره نظ
همتــا، بــه ســبک »فصــل 6: ارزیابــی اولویت هــا و کیفیــت تحقیــق«، 
خالــی اســت. همچنیــن بــه نظــر می رســد از نمــودار و گرافیــک بــرای 

تشــریح متــن کمتــر اســتفاده شــده اســت. 
ــوزۀ  ــه پیشــنهادی در ح ــذرا -ک ــِی گ ــن دو پیشــنهاد فن ــر ای عاوه ب
ــارۀ  ــش هایی درب ــرح پرس ــرای ط ــی ب ــت- فرصت ــی اس ــار درون اعتب
ــر کتــاب پیــش می آیــد: موضــع »عملگــرا2«.  کلیــت تفکــر حاکــم ب
درواقــع ایــن کتــاب بــرای ویژگی هــای متمایــز تحقیــق در معمــاری 
 منظــر و مشــکات خــاص آن -کــه به خوبــی بــه برخــی از مهم تریــن 
آنهــا اشــاره شــده- موضعــی عملگــرا پیشــنهاد می کنــد، کــه محــور 

نقــد حاضــر اســت.
در ایــن کتــاب، معمــاری  منظــر بــا تعابیــر مختلفــی همچــون حــوزه، 
اینتــر ، مولتــی  و ترنــس دیســیپلینی، در مــرز میــان ســه امپراتــوری 
ــا  ــوم  طبیعــی، اجتماعــی و هنــر عنــوان شــده اســت. از طرفــی ب عل
تفکیــک »تحقیــق ]بــرای[ پــروژه3« از »پــروژه تحقیقاتــی4«، تحقیــق 
آکادمیــک را تعریــف و از غیر آکادمیــک جــدا می کنــد. تحقیقــی کــه 
بــه ضــرورت بایــد شــاهدپایه، دقیــق و خاقانــه باشــد. ازایــن رو ویژگی 
مــرزی معمــاری منظــر یــک تیــغ دو لبــه عنــوان شــده اســت. زیــرا 
ــوری دخیــل در  ــۀ نگاه هــای ســه امپرات تفــاوت تعاریــف فنــی و زاوی
آن ممکــن اســت آشــوب ایجــاد کنــد. آشــوبی کــه می توانــد هــم بــه 

خاقیــت، هــم بــه کم توانــی منجــر شــود. 
بــرای ایــن مشــکل، پیشــنهاد کتــاب یــک رویکــرد رونــدی5  اســت. 
ــر  ــای پارادایمــی، ب ــا و اختاف ه ــر تفاوت ه ــز ب ــی به جــای تمرک یعن
پرســش تحقیــق6 تمرکــز شــود. ایــن پرســش، مــاده و محــل اشــتراِک 
دیســیپلین های مختلــف و بعضــاً متعــارض می شــود. در همیــن 
ــه  راســتا نویســندگان در چندیــن فصــل، صریحــاً موضــع عمل گرایان
ــاع  ــه جــدول ص64 فصــل 4 ارج ــرای تشــریح آن ب را پیشــنهاد و ب
می دهنــد. جدولــی کــه مبتنــی بــر پارادایم هــای کرســول7 اســت و از 
آن بــرای شــرح RTD در ایــن کتــاب اســتفاده شــده اســت. در کتــاب، 
ــرِی  ــوب نظ ــردن چارچ ــِل برپاک ــای فع ــق8«، به معن ــی تحقی »طراح
ــق  ــت. »تحقی ــده اس ــک ش ــی9« تفکی ــق طراح ــق، از »تحقی تحقی
ــق10 طراحــی  ــوع تحقیــق دربارۀ/برای/ازطری طراحــی« شــامل ســه ن
می شــود. از ایــن  بیــن، تحقیــق از طریــق طراحــی )RTD یــا طراحــی 
پژوهــی( حــوزۀ جدیــدی اســت کــه در ایــن کتــاب نیــز بــه  عنــوان 
وجــه متمایزکننــدۀ معمــاری  منظــر در مواجهــه بــا عــدم قطعیت های 
ــع  ــاب موض ــد کت ــت. هرچن ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــر م منظ
خــود نســبت بــه عــدم قطعیــت را چنــدان پررنــگ بیــان نمی کنــد؛ 
ــت  ــن اس ــه ممک ــود چگون ــرح داده نمی ش ــی ش ــال به خوب به طور مث
طراحــی بهتــر از ریاضیــات و مهندســی از عهــدۀ عــدم قطعیــت منظــر 
برآیــد و در ایــن زمینــه، بیشــتر بــه تاریــخ طراحــی پرداختــه شــده 
اســت. بایــد توجــه داشــت کــه وضعیــت RTD نیــز ماننــد وضعیتــی 
ــده.  ــرح داده ش ــاب ش ــن کت ــاد11« در همی ــرای »انتق ــه ب ــت ک اس
ــوم  طبیعــی مطــرح اســت، هــم اجتماعــی و هــم  ــاد هــم در عل انتق
هنــر، و البتــه منظــور و مفاهیــم آن بســیار متفــاوت هســتند. بنابرایــن 

ــوع تفکیــک  ــی در 4 ن ــه خوب ــن کتــاب RTD ب همان طــور کــه در ای
ــک  ــا ی ــرا ب ــع عملگ ــک موض ــاذ ی ــر(، اتخ ــدول فوق الذک ــده )ج ش
موضــع اثباتگــرا12  نســبت بــه آن بســیار متفــاوت اســت. بااین وجــود 
در بحــث موازنــه بیــن عینی گرایــان و ذهنی گرایــان مطــرح شــده در 
ــنهادی  ــی پیش ــت مدرن در عملگرای ــبی نگرِی پس ــی نس ــاب، نوع کت
کتــاب وجــود دارد کــه به نظــر می رســد عافیت طلبانــه اســت؛ یعنــی 
ــه  ــد ک ــتدالل کن ــد و اس ــی بمان ــا علم ــرف ی ــا بی ط ــده ت ــعی ش س
همــۀ دیدگاه هــا می تواننــد درســت باشــند و همه چیــز فقــط منــوط 
بــه پرســش تحقیــق اســت. البتــه ایــن اســتدالل می توانــد منطقــی 
ــی،  ــاف کارکردگرای ــی، برخ ــت. در عملگرای ــی نیس ــی کاف ــد ول باش
ــه،  ــه نظری ــوژی، ضمــن توجــه ب ــگاه ترکیبــی و طــرد ایدئول نوعــی ن
ــدۀ  ــی13 پیونددهن ــای رورت ــه ادع ــا ب ــزی کــه بن ــده می شــود. چی دی
شــکاف فلســفۀ قــاره ای14 و تحلیلــی15  اســت. بنابرایــن ضمــن تمرکــز 
بــر کارکــرد و فنــون و ورود بــه نظریــه، مــاک نهایــی را حــل مشــکل 
می دانــد. ضعــف ایــن موضع گیــری بــرای معمــاری منظــر در 
بخشــی کــه کتــاب بــا اشــاره بــه بلکبــرن16 )ص45(، اثبات گرایــی بــه 
ســبک رایلــی17  را امــروزه بی معنــا می خوانــد و جــدال را بــه ســطح 
عینی گرایــان و ذهنی گرایــان می بــرد، بهتــر قابــل آشکار ســازی 
ــی در  ــف کنون ــای مختل ــه موضع گیری ه ــر ب ــاب، کمت ــت. در کت اس
ــود.  ــاره می ش ــان اش ــان و ذهنی گرای ــان عینی گرای ــدال می ــال ج قب
درواقــع بــه نوعــی، عملگرایــی را تنهــا گزینــه برون رفــت از ایــن تقابل 
ــت را  ــۀ مقاوم ــا نظری ــا ی ــع رادیکال ه ــًا موض ــد و مث ــوان می کن عن

ــد.  ــته نمی کن برجس
ــود  ــدم وج ــدۀ »ع ــی از ای ــیری ناکاف ــاب تفس ــد کت ــر می رس به نظ
فراروایــت« لیوتــار18 دارد: روش هــای مختلــف بــدون ارجحیــت 
نســبت بــه هــم، بســته بــه بهتریــن پاســخ بــه پرســش مــورد اجمــاع 
ــری،  ــن موضع گی ــب هســتند. ای ــل ترکی دیســیپلین ها، در عمــل قاب
توافقــی و نوعــی اجمــاع اســت کــه نظریه هــای مقاومتــی بــه خوبــی 
ــدِم  ــی و ع ــکاِن بی طرف ــرِض ام ــد. پیش ف ــه اشــکاالت آن پرداخته ان ب
ــا  ــت. آی ــکاالت اس ــن اش ــن ای ــیر( مهم تری ــۀ رانس ــی )نظری دادخواه
تحقیــق معمــاری  منظــر نســبتی بــا گفتمــان پنهــان قــدرت نــدارد؟ 
گــروه آکادمیــک و حرفه منــدان بــرای انجــام ســفارش تحقیقــی کــه 
ــف  ــم های مختل ــا مکانیس ــرمایه گذاران ی ــدان و س ــق قدرتمن از طری
ــد بی طــرف باشــند؟  ــه می توانن ــف شــده چگون ــی برایشــان تعری مال
ــاوت  ــن تف ــاوت اســت، ای ــه شــهر متف ــاران منظــر ب ــگاه معم ــر ن اگ
ــد  ــا مانن ــدارد؟ آی ــرمایه داری ن ــتگاه س ــاختار و دس ــه س ــی ب توجه
فوکویامــای19 قدیــم، معتقــد بــه پایــان تاریــخ هســتند؟ اگــر منظــور 
علــم  هنجــاری20 کوهــن21 اســت پــس پاسخ شــان بــه مباحــث افــرادی 
نظیــر نیچــه، فوکــو، آگامبــن22، هــاروی، بدیــو و رانســیر23 چیســت؟ 
ــۀ  ــا نظری ــو و ی ــازی24« فوک ــث »مسئله س ــه بح ــه ب ــاب اگرچ در کت
معمــاری  منظــر میــر25 )ص75( اشــاره شــده ولــی بــا اتخــاذ موضــع 
عملگــرا، بــدون تشــریح دقیــق، بــه نوعــی از آنهــا دور می شــود. مثــًا 
ضمــن طــرح ایــن پرســش کــه هنــگام وجــود تفــاوت بیــن دانــش 
محلــی و جهانــی چــه بایــد کــرد؟ نمی توانــد قــدرت نظریــۀ معمــاری  
ــازی26  ــم برساخت س ــر مفاهی ــه ب ــا تکی ــازد و ب ــکار س ــر را آش منظ
ــی  ــی و جهان ــی محل ــارج از دو قطب ــنهاداتی خ ــی( پیش )عینی/ذهن
ــد؛ خــارج  ــه کن ــاوت درون زای هــر منظــر ارائ ــرای آشــکارکردن تف ب
از دوقطبــی ای کــه، بــرای دو مفهــوم تحقیــق و طراحــی در فصــل 4 
تــا حــدودی خــوب اشــاره شــده اســت. البتــه کتــاب چنــد پیشــنهاد 
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عملیاتــی بــرای پرســش فــوق دارد. ازجملــه »انتقــال نتایــج تحقیــق 
در قالــب خطــوط  راهنمــای طراحــی«، »انتقــال پرســش ها بــه 
ــوان تســهیل گر به جــای  ــه عن ــش ب ــای نق ــا« و »ایف جــای راه حل ه
مشــاهده گر بافاصلــه«. ولــی دربــارۀ ویژگی هــای اشاره شــده ای 
از خــرد  غیــر  فکــری«، »شــهود«، »چیــزی  »چابکــی  نظیــر 
اول شــخص  به جــای شــرح  اول شــخص  و »تجربــۀ  مکانیکــی« 
تجربه هــا« -چیــزی کــه ســرآغازی بــر فهــم معمــاری بی قــرار )غیــر 
عملکــردی27( اســت- تمرکــز کــم اســت و می تــوان گفــت بــه ســمت 
ــن  ــا درنظرگرفت ــن ب موضعــی عملگــرا مصــادره شــده اســت؛ بنابرای
ــه  ــاب ک ــمند کت ــش ارزش ــن پرس ــه ای ــخ ب ــدرت و در پاس ــام ق نظ
ــۀ  ــر، درزمین ــاری  منظ ــدگاه معم ــده و دارای دی ــراد آموزش دی »اف
ــد پیشــنهاد دهنــد  ــی را می توانن تحقیــق، چــه بینــش و رویکردهای
ــوان  ــاید بت ــازی ش ــد برساخت س ــد؟« از دی ــران نمی توانن ــه دیگ ک
ــد رهایی بخشــی28 باشــد  ــه بای ــی بلک ــد عملگرای ــت موضــع نبای گف
تــا بتوانــد تفــاوت بنیادیــن معمــاری  منظــر را نشــان دهــد. چراکــه 
ــازد.  ــی منظــر را آشــکار س ــای عینی/ذهن ــد ظرفیت ه ــر می توان بهت
ــلط  ــدرت مس ــایۀ ق ــردن در س ــی و عمل ک ــر، علم گرای درحال حاض
ــگ اســت. یعنــی نوعــی  ــوز پررن ــا نظریه هــای موجــود هن پنهــان ی
اشــتغال بــرای عمــل رایــج اســت. می تــوان گفــت دنیــای نیوتنــی29 
منجــر بــه ســاخت هواپیمــا، موشــک نقطــه زن، ربات هــا و بســیاری 
از دســتاوردهای مــدرن شــده اســت ولــی دنیــای هایزنبرگــی30 هنــوز 
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ــد  ــی نشــده اســت. معمــاری  منظــر نبای ــه دســتاورد چندان منجــر ب
اســیر راهبردهــا و فنــون پوپــری31 یــا هابرماســی32 باقــی بمانــد. در 
ــاوت از  ــتقل و متف ــدان مس ــی چن ــر و طراحی پایگ ــاب، هن ــن کت ای
علــوم  طبیعــی و اجتماعــی بــه صــورت پررنــگ نمایــش داده نشــده 
اســت. البتــه ایــن کار بنیان هــای نظــری و زیست  سیاســت قدرتمنــد 
ــژه  ــرب و به وی ــد در غ ــر نمی رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــی می خواه مرتبط
ــان  ــلط موجودش ــام مس ــل نظ ــه دلی ــون33 ب ــفۀ آنگلوساکس در فلس
خودنمایــی داشــته باشــد. درنتیجــه ممکــن اســت موضــع عملگــرای 
ــه ای  ــگاه حرف ــدی، جای ــوم تقلی ــایر عل ــه ســبک س ــد ب ــاب بتوان کت
ــز  ــی هرگ ــود- ول ــکی موج ــد پزش ــد -همانن ــود را بیاب ــر خ متناظ
نمی توانــد توانــش متفــاوت خــود را ابــراز کنــد و وارد آرخــه34  
شــود. بــه بیــان مک هــارگ35 بحــث اشــرف مخلوقــات نــه به معنــای 
ســلطه بــر ســایرین، بلکــه بــه معنــای پرورانــدن هم زمــان بــا خــود 
اســت. بنابرایــن عملگرایــی در نظــام ســرمایه داری یعنــی اجــازه دادن 
ــه ســلطه حتــی اگــر خــودش ســلطه ایجــاد نکنــد. یعنــی نوعــی  ب
ــه  ــده ب ــای جــدی واردش ــه حســاب آوردن نقده ــای ب ــازش به ج س
ســاختار عملکــردی کنونــی اســت؛ و این یعنــی، طرفداری از ســاختاِر 
ــردن  ــا خواســِت توانســتِن دگرگون ک ــه ب ــری ک ــی! ام ــِی کنون عقان
منظرهــا در جهــت دادخواهــی و بی قرارکــردِن تفــاوت درون زای 

مقیــد بــه شــرایط یکتایشــان قابــل جمــع نیســت.
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