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 Designمتفــاوت اســت .خــاف آن دو کتــاب کــه
بــا تفکیــک ســه ســطح پارادایــم ،راهبــرد و تدبیــر،
شــیوۀ ســاختن روش را از جنبــۀ «نظــری» توضیــح
میدهنــد ،ایــن کتــاب بیشــتر «اجرایــی» اســت.
یعنــی اگــر آن دو کتــاب تدویــن مبانــی باشــد ،ایــن
ـی پیادهکــردن آن مبانــی بــرای
کتــاب جنبــۀ عملیاتـ ِ
افزایــش تــوان آکادمیــک دیســیپلین معمــاریمنظــر
در اجــرا اســت تــا بــا تقویــت کرســی آکادمیــک،
نقــش متفــاوت خــود را در تولیــد و نشــر تحقیــق
سیســتماتیک معتبــر در نظــام کنونــی علمســنجی
رایــج در اروپــا ایفــا کنــد.
مخاطــب ایــن کتــاب ،دانشــجویان دکتــری ،اســتادان
تحصیــات تکمیلــی و شــرکتهای تحقیق-پایــه
معمــاریمنظــر اســت .مطالــب کتــاب در  4بخــش
مجموعــاً شــامل  16فصــل تدویــن شــده اســت.
بخــش  1و  2بــه تعاریــف و مفاهیــم نظــری اصلــی
میپردازنــد .بخــش  ،3شــش روش منتخــب را
شــرح میدهــد و بخــش  ،4چهــار چالــش اساســی
نیازمنــد تحقیــق را از جنبــۀ روششناســی بــا اتــکا بر
مفاهیــم و اصــول تعریفشــده در ســه بخــش قبلــی

نقدی بر کتاب « تحقیق در معماریمنظر :روشها و روششناسی» | سیدامیر هاشمیزادگان
تشــریح میکنــد .بنابرایــن کتــاب از ســطح مفاهیــم آغــاز میشــود و
بهتدریــج بــه ســوی ارائــۀ مصادیــق مـیرود .در ایــن ســاختار ،بــه نظر
میرســد جــای بخــش دیگــری خالــی اســت .بخشــی کــه در مقیــاس
«فنــون» وارد شــود و صرف ـاً بــه منابــع دیگــر ارجــاع ندهــد .بهطــو ر
نمونــه جــای ارزیابــی آزمونهــای آمــاری پارامتریــک و ناپارامتریــک،
نظــری و نرمافزارهــای تحلیلــی اســتفاده شــده در مجــات داوری
همتــا ،بــه ســبک «فصــل  :6ارزیابــی اولویتهــا و کیفیــت تحقیــق»،
خالــی اســت .همچنیــن بــه نظــر میرســد از نمــودار و گرافیــک بــرای
تشــریح متــن کمتــر اســتفاده شــده اســت.
فنــی گــذرا -کــه پیشــنهادی در حــوزۀ
عالوهبــر ایــن دو پیشــنهاد
ِ
اعتبــار درونــی اســت -فرصتــی بــرای طــرح پرســشهایی دربــارۀ
کلیــت تفکــر حاکــم بــر کتــاب پیــش میآیــد :موضــع «عملگــرا.»2
درواقــع ایــن کتــاب بــرای ویژگیهــای متمایــز تحقیــق در معمــاری
منظــر و مشــکالت خــاص آن -کــه بهخوبــی بــه برخــی از مهمتریــن
آنهــا اشــاره شــده -موضعــی عملگــرا پیشــنهاد میکنــد ،کــه محــور
نقــد حاضــر اســت.
در ایــن کتــاب ،معمــاریمنظــر بــا تعابیــر مختلفــی همچــون حــوزه،
ی و ترنــس دیســیپلینی ،در مــرز میــان ســه امپراتــوری
اینت ـر ،مولت ـ 
علــومطبیعــی ،اجتماعــی و هنــر عنــوان شــده اســت .از طرفــی بــا
تفکیــک «تحقیــق [بــرای] پــروژه »3از «پــروژه تحقیقاتــی ،»4تحقیــق
آکادمیــک را تعریــف و از غیرآکادمیــک جــدا میکنــد .تحقیقــی کــه
بــه ضــرورت بایــد شــاهدپایه ،دقیــق و خالقانــه باشــد .ازایـنرو ویژگی
مــرزی معمــاری منظــر یــک تیــغ دو لبــه عنــوان شــده اســت .زیــرا
تفــاوت تعاریــف فنــی و زاویــۀ نگاههــای ســه امپراتــوری دخیــل در
آن ممکــن اســت آشــوب ایجــاد کنــد .آشــوبی کــه میتوانــد هــم بــه
خالقیــت ،هــم بــه کمتوانــی منجــر شــود.
بــرای ایــن مشــکل ،پیشــنهاد کتــاب یــک رویکــرد رونــدی 5اســت.
یعنــی بهجــای تمرکــز بــر تفاوتهــا و اختالفهــای پارادایمــی ،بــر
پرســش تحقیــق 6تمرکــز شــود .ایــن پرســش ،مــاده و محــل اشـ ِ
ـتراک
دیســیپلینهای مختلــف و بعضــاً متعــارض میشــود .در همیــن
راســتا نویســندگان در چندیــن فصــل ،صریح ـاً موضــع عملگرایانــه
را پیشــنهاد و بــرای تشــریح آن بــه جــدول ص 64فصــل  4ارجــاع
میدهنــد .جدولــی کــه مبتنــی بــر پارادایمهــای کرســول 7اســت و از
آن بــرای شــرح  RTDدر ایــن کتــاب اســتفاده شــده اســت .در کتــاب،
«طراحــی تحقیــق ،»8بهمعنــای
فعــل برپاکــردن چارچــوب نظــریِ
ِ
تحقیــق ،از «تحقیــق طراحــی »9تفکیــک شــده اســت« .تحقیــق
طراحــی» شــامل ســه نــوع تحقیــق دربارۀ/برای/ازطریــق 10طراحــی
میشــود .از ایــنبیــن ،تحقیــق از طریــق طراحــی ( RTDیــا طراحــی
پژوهــی) حــوزۀ جدیــدی اســت کــه در ایــن کتــاب نیــز بــهعنــوان
وجــه متمایزکننــدۀ معمــاریمنظــر در مواجهــه بــا عــدم قطعیتهای
منظــر مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .هرچنــد کتــاب موضــع
خــود نســبت بــه عــدم قطعیــت را چنــدان پررنــگ بیــان نمیکنــد؛
بهطورمثــال بهخوبــی شــرح داده نمیشــود چگونــه ممکــن اســت
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  RTDنیــز ماننــد وضعیتــی
اســت کــه بــرای «انتقــاد »11در همیــن کتــاب شــرح داده شــده.
انتقــاد هــم در علــو م طبیعــی مطــرح اســت ،هــم اجتماعــی و هــم
هنــر ،و البتــه منظــور و مفاهیــم آن بســیار متفــاوت هســتند .بنابرایــن

همانطــور کــه در ایــن کتــاب  RTDبــه خوبــی در  4نــوع تفکیــک
شــده (جــدول فوقالذکــر) ،اتخــاذ یــک موضــع عملگــرا بــا یــک
موضــع اثباتگــرا 12نســبت بــه آن بســیار متفــاوت اســت .بااینوجــود
در بحــث موازنــه بیــن عینیگرایــان و ذهنیگرایــان مطــرح شــده در
کتــاب ،نوعــی نســبینگریِ پســتمدرن در عملگرایــی پیشــنهادی
کتــاب وجــود دارد کــه بهنظــر میرســد عافیتطلبانــه اســت؛ یعنــی
ســعی شــده تــا بیطــرف یــا علمــی بمانــد و اســتدالل کنــد کــه
همــۀ دیدگاههــا میتواننــد درســت باشــند و همهچیــز فقــط منــوط
بــه پرســش تحقیــق اســت .البتــه ایــن اســتدالل میتوانــد منطقــی
باشــد ولــی کافــی نیســت .در عملگرایــی ،برخــاف کارکردگرایــی،
نوعــی نــگاه ترکیبــی و طــرد ایدئولــوژی ،ضمــن توجــه بــه نظریــه،
دیــده میشــود .چیــزی کــه بنــا بــه ادعــای رورتــی 13پیونددهنــدۀ
شــکاف فلســفۀ قــارهای 14و تحلیلــی 15اســت .بنابرایــن ضمــن تمرکــز
بــر کارکــرد و فنــون و ورود بــه نظریــه ،مــاک نهایــی را حــل مشــکل
میدانــد .ضعــف ایــن موضعگیــری بــرای معمــاری منظــر در
بخشــی کــه کتــاب بــا اشــاره بــه بلکبــرن( 16ص ،)45اثباتگرایــی بــه
ســبک رایلــی 17را امــروزه بیمعنــا میخوانــد و جــدال را بــه ســطح
عینیگرایــان و ذهنیگرایــان میبــرد ،بهتــر قابــل آشکارســازی
اســت .در کتــاب ،کمتــر بــه موضعگیریهــای مختلــف کنونــی در
قبــال جــدال میــان عینیگرایــان و ذهنیگرایــان اشــاره میشــود.
درواقــع بــه نوعــی ،عملگرایــی را تنهــا گزینــه برونرفــت از ایــن تقابل
عنــوان میکنــد و مثــ ً
ا موضــع رادیکالهــا یــا نظریــۀ مقاومــت را
برجســته نمیکنــد.
بهنظــر میرســد کتــاب تفســیری ناکافــی از ایــدۀ «عــدم وجــود
فراروایــت» لیوتــار 18دارد :روشهــای مختلــف بــدون ارجحیــت
نســبت بــه هــم ،بســته بــه بهتریــن پاســخ بــه پرســش مــورد اجمــاع
دیســیپلینها ،در عمــل قابــل ترکیــب هســتند .ایــن موضعگیــری،
توافقــی و نوعــی اجمــاع اســت کــه نظریههــای مقاومتــی بــه خوبــی
ـکان بیطرفــی و عــد ِم
ـرض امـ ِ
بــه اشــکاالت آن پرداختهانــد .پیشفـ ِ
دادخواهــی (نظریــۀ رانســیر) مهمتریــن ایــن اشــکاالت اســت .آیــا
تحقیــق معمــاریمنظــر نســبتی بــا گفتمــان پنهــان قــدرت نــدارد؟
گــروه آکادمیــک و حرفهمنــدان بــرای انجــام ســفارش تحقیقــی کــه
از طریــق قدرتمنــدان و ســرمایهگذاران یــا مکانیســمهای مختلــف
مالــی برایشــان تعریــف شــده چگونــه میتواننــد بیطــرف باشــند؟
اگــر نــگاه معمــاران منظــر بــه شــهر متفــاوت اســت ،ایــن تفــاوت
توجهــی بــه ســاختار و دســتگاه ســرمایهداری نــدارد؟ آیــا ماننــد
فوکویامــای 19قدیــم ،معتقــد بــه پایــان تاریــخ هســتند؟ اگــر منظــور
علـ م هنجــاری 20کوهــن 21اســت پــس پاسخشــان بــه مباحــث افــرادی
نظیــر نیچــه ،فوکــو ،آگامبــن ،22هــاروی ،بدیــو و رانســیر 23چیســت؟
در کتــاب اگرچــه بــه بحــث «مسئلهســازی »24فوکــو و یــا نظریــۀ
معمــاریمنظــر میــر( 25ص )75اشــاره شــده ولــی بــا اتخــاذ موضــع
عملگــرا ،بــدون تشــریح دقیــق ،بــه نوعــی از آنهــا دور میشــود .مثـ ً
ا
ضمــن طــرح ایــن پرســش کــه هنــگام وجــود تفــاوت بیــن دانــش
ی
محلــی و جهانــی چــه بایــد کــرد؟ نمیتوانــد قــدرت نظریــۀ معمــار 
26
منظــر را آشــکار ســازد و بــا تکیــه بــر مفاهیــم برساختســازی
(عینی/ذهنــی) پیشــنهاداتی خــارج از دو قطبــی محلــی و جهانــی
بــرای آشــکارکردن تفــاوت درونزای هــر منظــر ارائــه کنــد؛ خــارج
از دوقطب ـیای کــه ،بــرای دو مفهــوم تحقیــق و طراحــی در فصــل 4
تــا حــدودی خــوب اشــاره شــده اســت .البتــه کتــاب چنــد پیشــنهاد
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نقطهنظر
عملیاتــی بــرای پرســش فــوق دارد .ازجملــه «انتقــال نتایــج تحقیــق
ط راهنمــای طراحــی»« ،انتقــال پرســشها بــه
در قالــب خطــو 
جــای راهحلهــا» و «ایفــای نقــش بــه عنــوان تســهیلگر بهجــای
مشــاهدهگر بافاصلــه» .ولــی دربــارۀ ویژگیهــای اشارهشــدهای
نظیــر «چابکــی فکــری»« ،شــهود»« ،چیــزی غیــر از خــرد
مکانیکــی» و «تجربــۀ اولشــخص بهجــای شــرح اولشــخص
تجربههــا» -چیــزی کــه ســرآغازی بــر فهــم معمــاری بیقــرار (غیــر
عملکــردی )27اســت -تمرکــز کــم اســت و میتــوان گفــت بــه ســمت
موضعــی عملگــرا مصــادره شــده اســت؛ بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن
نظــام قــدرت و در پاســخ بــه ایــن پرســش ارزشــمند کتــاب کــه
«افــراد آموزشدیــده و دارای دیــدگاه معمــاریمنظــر ،درزمینــۀ
تحقیــق ،چــه بینــش و رویکردهایــی را میتواننــد پیشــنهاد دهنــد
کــه دیگــران نمیتواننــد؟» از دیــد برساختســازی شــاید بتــوان
گفــت موضــع نبایــد عملگرایــی بلکــه بایــد رهاییبخشــی 28باشــد
تــا بتوانــد تفــاوت بنیادیــن معمــاریمنظــر را نشــان دهــد .چراکــه
بهتــر میتوانــد ظرفیتهــای عینی/ذهنــی منظــر را آشــکار ســازد.
درحالحاضــر ،علمگرایــی و عملکــردن در ســایۀ قــدرت مســلط
پنهــان یــا نظریههــای موجــود هنــوز پررنــگ اســت .یعنــی نوعــی
29
اشــتغال بــرای عمــل رایــج اســت .میتــوان گفــت دنیــای نیوتنــی
منجــر بــه ســاخت هواپیمــا ،موشــک نقط ـهزن ،رباتهــا و بســیاری
از دســتاوردهای مــدرن شــده اســت ولــی دنیــای هایزنبرگــی 30هنــوز

ی منظــر نبایــد
منجــر بــه دســتاورد چندانــی نشــده اســت .معمــار 
اســیر راهبردهــا و فنــون پوپــری 31یــا هابرماســی 32باقــی بمانــد .در
ایــن کتــاب ،هنــر و طراحیپایگــی چنــدان مســتقل و متفــاوت از
علــومطبیعــی و اجتماعــی بــه صــورت پررنــگ نمایــش داده نشــده
اســت .البتــه ایــن کار بنیانهــای نظــری و زیستسیاســت قدرتمنــد
مرتبطــی میخواهــد کــه بــه نظــر نمیرســد در غــرب و بهویــژه
در فلســفۀ آنگلوساکســون 33بــه دلیــل نظــام مســلط موجودشــان
خودنمایــی داشــته باشــد .درنتیجــه ممکــن اســت موضــع عملگــرای
کتــاب بتوانــد بــه ســبک ســایر علــوم تقلیــدی ،جایــگاه حرفــهای
متناظــر خــود را بیابــد -هماننــد پزشــکی موجــود -ولــی هرگــز
34
نمیتوانــد توانــش متفــاوت خــود را ابــراز کنــد و وارد آرخــه
شــود .بــه بیــان مکهــارگ 35بحــث اشــرف مخلوقــات نــه بهمعنــای
ســلطه بــر ســایرین ،بلکــه بــه معنــای پرورانــدن همزمــان بــا خــود
اســت .بنابرایــن عملگرایــی در نظــام ســرمایهداری یعنــی اجــازهدادن
بــه ســلطه حتــی اگــر خــودش ســلطه ایجــاد نکنــد .یعنــی نوعــی
ســازش بهجــای بــه حســاب آوردن نقدهــای جــدی واردشــده بــه
ســاختار عملکــردی کنونــی اســت؛ و این یعنــی ،طرفداری از ســاختا ِر
ِ
توانســتن دگرگونکــردن
خواســت
عقالنــی کنونــی! امــری کــه بــا
ِ
ِ
قرارکــردن تفــاوت درونزای
منظرهــا در جهــت دادخواهــی و بی
ِ
مقیــد بــه شــرایط یکتایشــان قابــل جمــع نیســت.
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