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جایگاه و لزوم تحقیق در عمل معماری 

پژوهش کنید تا در کسب وکار معماری دوام آورید
سعیده قرشی، معمار/شهرپژوه 

اکثر شرکت های معماری مشتاق هستند که دانش متمایزی را ایجاد کنند، دانشی که به 
یک شرکت کمک کند مشتری های جدید و خاص جلب کند و البته دست مزد بیشتری را 
دریافت کند. برای ایجاد دانش متمایز که در گام های بعدی شرکت معماری را به اهداف 

مورد نظر برساند استراتژی هایی الزم است: 
استراتژی تحقیق داشته باشید

تحقیق شامل توسعه دانش یا تخصص در یک زمینه خاص است؛ اما این دانش باید 
در سراسر شرکت ادغام شود و به همین دلیل منطقی است که یک شرکت معماری 
تالش های تحقیقاتی خود را به گونه ای متمرکز کند که با استراتژی تجاری آنها همخوانی 
داشته باشد [البته اگر چنین استراتژی وجود داشته باشد]. به عنوان مثال اگر شرکت به 
دنبال ایجاد یک مزیت رقابتی در تعریف پروژه یا طراحی نما، یا طراحی پایدار یا جنبه ای 
از طراحی شهری باشد، تالش های تحقیقاتی آن باید با این موضوع همسو باشد و در یک 
پروسه تحقیقاتی مدام نه تنها دانش خود را روزآمد کند بلکه شبکه ای از متخصصین و 

کارفرمایان بسازد. 
تحقیقات حواس پرت چیست

روی  بر  کار  مقابل  در  فعلی  توانایی های  بهبود  برای  تحقیقات  انجام  بین  تعادل  یک 
نوآوری های به ظاهر جدید و بنیادی وجود دارد و این به تعادل رسیدن مهم است، اما 
گاهی اوقات تحقیقات احتیاج به حواس پرتی دارند این یعنی تحقیقاتی که مربوط به 
آزمون و خطا است که البته گاهی نتایج فوق العاده ای به بار می آورد. به بیانی ساده تر 
پژوهش در معماری باید بین دو نقطه متمرکز بودن بر پروژه ای خاص و به دنبال ایده های 

جدید بودن به حرکت درآید؛ جایی ما بین همگرا بودن و واگرا بودن. 
آن دسته از ما که در دنیای واقعی با مشاغل شخصی خود کار و تالش کرده ایم، کامال 
تحقیقات  این  اما  کنیم،  موضع گیری  یا  کنیم  تحقیق  مجبوریم  که  می کنیم  درک 
پرمخاطره در مورد موضوعات پیشرو و گاهی مغفول مانده است که احتماالً به شرکت ها 
امکان ایجاد مزیت واقعی در تجارت را می دهد زیرا مسلماً کار واضح و کم خطر، کاری 
است که بقیه نیز انجام می دهند. پس اگر پژوهش در معماری را حولی نقطه همگرا بودن 

پی می گیرید در بهترین حالت یک متوسط باقی خواهید ماند! 
ایجاد یک شبکه تحقیقاتی

از  اکوسیستم  یک  داده اند،  قرار  اولویت خود  در  را  تحقیقات  که  معماری  شرکت های 
مربیان، مشاوران و کارشناسان می سازند که می توانند برای بحث و به آزمون گذاشتن 
ایده های جدید با آنها تعامل داشته باشند. تقریباً تمام شرکت های نوپا دارای مشاورانی 
هستند که برای حل و رفع مشکالت و مخاطرات تجاری سازی ایده و سپس رشد به 
آنها مشاوره می دهند. پس چرا معماران چنین مشاورانی ندارند؟ شبکه سازی همیشه در 
معنای تالش برای یافتن مشاغل جدید نیست. مشاوران پژوهش برای معماران یا هر 
عنوان دیگری که برای آنها بگذارید می توانند به معماران و شرکت های معماری کمک 
کنند تا پروژه های جدید تعریف کنند، کارفرمایان احتمالی را بیابند، با موضوعات روز 
آشنا شوند و روش های شرکت را کارآمد کنند و در نهایت مزیتی برای شرکت معماری 

ایجاد کنند که آنها را از همتایان آنها متمایز می کند. 
از کارمندان خود برای ایجاد دانش تحقیق استفاده کنید

معضل دیگر معماران این است که چگونه می توان یک شرکت را برای انجام تحقیقات 
سازمان داد. باید در نظر داشت یک رویکرد از باال به پایین به اندازه یک رویکرد مشترک 
موثر نیست، تمام داستان همین است و این یعنی باید مکانیزم های پرورش ایده به صورت 

جمعی در شرکت های معماری سازمان یابد؛ استفاده از خرد جمعی، تکنیک های جلسات گروهی 
و البته وجود نظامی برای سازماندهی نتایج و به آزمون گزاردن ایده ها ضروری است؛ همه و همه 

می تواند توسط مشاور پژوهش پیگیری شود. 

با دانشگاهیان همکاری کنید
دانشگاهیان را وارد اکوسیستم تحقیقاتی شرکت خود کنید. مشاور توسعه ایده و راه اندازی تحقیقات 
کاربردی داشته باشید و به طور مستمر تیم خود را آموزش دهید. این امور یک شرکت را قادر 
می سازد که با حضور فعال در بخشی از بحث های عمومی و سیاسی مداوم، نسبت به رقبای خود 

برتری کسب کند. برای تقویت تجربه یادگیری در معماری و طراحی، باید آموزش در 
آموزش  اخیر  توجه  از  باشد، که بخشی  یادگیرنده محور وجود داشته  آموزش  معنای 

معماری نیز است. 
ترکیبی از صنعت و دانشگاهیان تشکیل دهید 

اگر ترکیبی از صنعت و دانشگاهیان وجود داشته باشد، تجربیات یادگیری بهتری ایجاد 
توسعه  و  بهتر  یادگیری  برای  تحقیق  بر  مبتنی  آموزش  به  نیاز  معماری  در  می شود. 
متخصصان اختصاصی وجود دارد. عالوه بر تئوری و عمل، نیاز به ترکیب عنصر تحقیق 
است که می تواند برای القای جهت گیری در معماران امروزی مفید باشد. آموزش معماری 
معرض  در  را  خود  باید  معمارها  نمی یابد؛  خاتمه  دانشگاهی  تحصیالت  تمام شدن  با 
روز،  دانش  سیاست گذاری،  از  باشند،  آشنا  روز  مسائل  با  دهند،  قرار  مداوم  یادگیری 
مصالح جدید، روش های ساخت، معضالت اجتماعی و تخصیص بودجه  بدانند. در این 
مقام مشاوران پژوهش و یا تیم پژوهش بسیار می تواند موثر باشد. متاسفانه در معماری 
گروهی که تحقیق و طراحی را انجام می دهند دو نهاد جداگانه هستند. این روند هرگز 
بهم پیوسته و موازی نیست. حلقه گمشده برای ادغام این دو موجودیت با یکدیگر نیاز 

مبرم معماری معاصر است. 
پژوهش در معماری از کجا تا کجا 

پیش فرض تنظیم شده برای تحقیق در معماری بیشتر اسطوره ای است و به عنوان یک 
تحلیل روشن برای تکامل یک فکر جدید و یک فناوری جدید در نظر گرفته نشده است. 
ارتباط با روند گذشته و ایجاد آینده ای جدید تنها در صورتی امکان پذیر است که گذشته 
انجام شود. وقتی در مورد معماری  تجزیه و تحلیل شود و نقش های مناسبی در آن 
معماری صحیح  به موضوع  یا ختم شدن  و  معماری  از موضوع  آغاز  پژوهش می شود 
به آن دخیل  نیست، اساسا موضوعات دیگری در شکل دهی معماری و روند معطوف 
هستند؛ با این توضیح وقتی از پژوهش در معماری حرف می زنیم از مسیری صحبت 
می کنیم که نیاز به تبیین دارد و ضروری است که از سایر رشته ها و علوم و جریانات 
حاکم در جامعه بهره  گیرد و در نهایت در نظر داشته باشند شرکت معماری ماهیت 
آمیختن  از درهم  مداوم  روند  معماری شامل یک  تحقیقات  دارد.  عمل  کسب وکاری 
سیستم های کاراست. متخصصان معماری غالباً ادعا می کنند که تحقیقات بر زمینه کاری 
آنها تأثیر نمی گذارد. این برداشت می تواند نتیجه توهماتی باشد که اصطالح »تحقیق« 
ایجاد کرده و نیاز به توضیح کافی دارد. تحقیقات اغلب به عنوان یک رویکرد نظری در 
یافتن پاسخ در نظر گرفته می شود و احتماالً به دلیل ماهیت سیستماتیک آن. با این 
حال، این یک مفهوم ساده است که شامل توسعه دانش یا تخصص در یک جهت خاص، 
با استفاده از یک روش کاماًل مشخص است، طرحی که به شدت مورد حمایت تحقیقات 
است، در جهت های خاصی از تخصص کار می کند و از مزیت های رقابتی باالیی برخوردار 
است. همچنین به معماران کمک می کند تا توانایی های خود را به عنوان متخصصان 
مجهزتر تقویت کنند.  از نظر تئوری، تحقیق می تواند خالص باشد یا کاربردی. تحقیق 
در معماری ماهیت عملکردی دارد، بنابراین کاربرد دارد و به معماران کمک می کند تا 
نیازهای جامعه، کارفرمایان و حرفه را بهتر درک کنند، زمینه های پروژه را ارزیابی کرده 

و عملکرد را ارزیابی کنند. 
 تحقیقات کاربردی معماری به سادگی کشف و مستند سازی مواد و فناوری ها نیست. 
به عنوان طراحان محیط ساخته شده، معماران مسئولیت ایجاد شرایط زندگی راحت 
برای کاربران را دارند برای تحقق این اهداف، تحقیقات به بخشی جدایی ناپذیر از فرایند 
طراحی تبدیل می شود تا آنها کاماًل کاربران خود را درک کرده و برای راحتی، کیفیت 
زندگی و رضایت آنها طراحی کنند. از طرفی دیگر ماهیت کسب وکاری شرکت های معماری نیازمند 
ملزوماتی دانش بنیان است و زمینه های پژوهشی به تعریف پروژه های معماری در سطح وسیع منجر 

شود. پژوهش در معماری نه تنها یک ضرورت بلکه راهگشای حضور در حرفه است. 

امکان سنجی پژوهش در شهرسازی
هومن فروغمند اعرابی

رشته معماری با اینکه در ایران پیشینه ای غنی داشت زیر نظر اساتید 
غربی )آنده گدار( آموزش داده شد، مدت 20 سال تسلط ایدههای بوزار 
در گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا زایش نظری قابل توجهی نداشت، 

ایده های مطرح شده تا حدود زیادی از 
تنها  )و  داشت  فاصله  ایرانی  معماری 
مصطفوی  مرحوم  مانند  استاد  چند 
سال  تا  می پرداختند(  مقوله  این  به 
1348 که تحوالت عمیقی در ایده های 
دانشکده رخ داد و مطالعات اقتصادی و 
اجتماعی نیز به ایده های معماری اضافه 
شد، این وضعیت تا انقالب ادامه داشت 
و قرینه خود را بعد از انقالب باز یافت و 
تنها در دهه گذشته دچار تحوالتی چند 
شد. می توان ریشه رشته شهرسازی را 
در همین مقطع 48 دید )البته بعد از 
ایران  در  شهرنشینی  آور  سرسام  رشد 
بعد از اصالحات اراضی در سال42 عمال 
به مطرح شدن  نیاز  پروژههای شهری 

یافته بود(. 
است،  تاملی  قابل  نکات  حاوی  ایران  در  دانشگاه ها  تشکیل  تاریخچه 
دانشگاه به عنوان نهادی کامال وارداتی در دوران پهلوی اول تاسیس شد، 
این نهاد آشکارا در امتداد نظام سنتی آموزش متخصص قرار نداشت و تا 

حدود زیادی به جامع نگری نظام سنتی آموزش بی توجه بود....
در همین مختصر شرح حال معلوم می شود که تشکیل نظام آموزشی 
معماری و شهرسازی حرکتی برای رفع یک نیاز درونی نبوده است، یعنی 
به  نیاز  نبود که  دلیل  این  به  رونق گرفت  ایران  اگر معماری مدرن در 
مطرح شدن آن بود. دانشگاه دو وظیفه اصلی تولید علم و متخصص را 
بر خود فرض کرده است، اما آیا دانشگاهی که خود از ریشه دغدغه تولد 
علم را نداشته و اساسا به مرزهای آن دسترسی نداشته میتواند مکانی 
برای تولید علم شود؟ امروزه تعداد دانشجویان و اساتید و حتی ساعت 
کالس ها و حجم تکالیف در دانشگاه ها کم نیست اما نتیجه کیفی تولید 
علم با حجم فعالیت ها سازگاری ندارد، دانشگاه امروزه مکانی شده است 
اول برای تولید مدرک و سپس تولید متخصص، متخصصینی که بازار 
نیست.  از تخصصشان  نشانی  مدرکشان  تجربه می داند  به  کار  حرفه ای 
نیز  علم  تولید  فرایند  که  می رسد  نظر  به  بهنجار  نا  وقتی  شرایط  این 
در دانشگاه ها ثمر آنچنانی نداشته باشد، متاسفانه روند تولید طرح ها و 
ایده های پژوهشی به شدت فردمحور است و این بر خالف روند تولید علم 
در جهان پیشرفته یعنی فرایند پژوهش محور است، در دانشگاه های ایران 
پژوهش دانشجویان در راستای ایده های استاد است و پژوهش های استاد 
بر اساس تجربه ها و تفکرات شخصیش است، این در حالی است که موفق 
ترین پژوهشکده های دنیا برای پژوهش های از پیش تعریف شده محقق و 
دانشمند استخدام می کنند، و این یعنی اینکه افسار علم در دست اساتید 

فن نیست بلکه نیاز علمی پژوهش را تعریف می  کند. امروزه تقریبا تمامی 
منابع معتبر و بروز رشته معماری و شهرسازی بیرون از دانشگاه های معتبر 
منتشر می شوند، مجله ها و سایت ها با سرعتی به مراتب بیشتر از اساتید 
دانشگاه های معتبر دانسته ها را ترویج می دهند و این در حالی است که 

تعداد معدودی اساتید که در سر هوای پژوهش دارند به دلیل اینکه کامال 
فردی به طرح مسئله می پردازند خارج از گود هستند و تولیداتشان سهم 
ناچیزی از مصرف علمی مخاطبان فعال را تشکیل می دهد. این اساتید 
آنقدر به این سیستم بسته و فرد محور عادت کرده اند که اگر در یک 
مرکز پژوهشی یا تحقیقاتی )که تعدادشان محدود است( مشغول به کار 
شوند باز هم پژوهش با نظر ایشان تعریف می شود و همکاران پژوهش هم 
از آشناهای او انتخاب می شوند شاید گاهی که سر موضوعی اختالف نظر 
پیدا می کنند احساس کنند کار گروهی انجام می دهند! این فضای بسته 
را فضای خیالی مقایسه کنید که پژوهش های مورد نیاز شهرداری ها و 
وزارت مسکن و شوراها و ... ابتدا شناسایی شده و سپس اساتیدی دعوت 
شوند و همکاران بعد از فراخوان استخدام شوند. بی گمان نتیجه پژوهش 
در چنین فضایی کاربردی تر و در عین حال بیشتر در معرض انتقاد است 
) پس سریعتر به روز می شود( اما این روند در دانشگاهی که برای امتحان 
مقاطع باالتر از موسسات کنکوری عقب مانده و دانشجو برای گذراندن 
درس ها و یاد نگرفتن مطلب هزار راه حل دارد شکل نمی گیرد، اساتید هم 
نمی توانند برای دانشجویانی که چند سال مهمان سفره دانشگاه هستند 
انرژی و سرمایه زیادی صرف کنند، این در حالی است که انتخاب رشته 
در تمامی مقاطع هم به شدت تحت تاثیر موضوعات بی ربط قرار دارد، 
انجام  باز هم کاری دشوار  تزبیت کند  اگر متخصص  اینچنین  محیطی 
داده، اما می تواند پژوهشکده هایی وجود داشته باشد که مخاطبانش در 
درجه اول از روی عالقه وارد آن شوند و مهمان چند روزه آن نباشند، و 
در عین حال خارج از جنجال مدرک و... مشغول بررسی موضوعی خاص 
باشند، برای اینکه پژوهش ها بر اساس امیال افراد تدوین نشود می تواند با 

موسساتی که نیاز به خوراک علمی دارند قرار داد تدوین کند. 

پیرامون هویت در شهرهای جدید
الله حالج 

شهرهای جدید نیز ملهم از نظریه ابنزر هاوارد مبنی بر ایجاد باغشهر 
انگلیسی(  پرداز  )نظریه  هاوارد  ابنزر  بیستم  قرن  اوایل  در  است.  ها 
بر  نظریه وی  کرد. چارچوب  را مطرح  باغشهر  ایده  بار  نخستین  برای 

ساماندهی جمعیت و مسئله اسکان 
به  بود،  استوار  بزرگ  شهرهای  در 
طوری که امکان شهرسازی مبتنی 
بر طرح و برنامه پیش از اسکان را 
و  جمعیت  توزیع  کرد.  می  فراهم 
از  خودکفایی  و  اشتغال  مسکن، 
در  جدید  شهر  که  است  مواردی 
طرح  زمان  از  آنهاست.  تامین  پی 
نظریه باغشهر تا جنگ جهانی دوم، 
ارائه مسکن  شهرهای جدید جهت 
ویالیی و به صورت معدود تشکیل 
نظریه  همان  حد  در  بیشتر  و  شد 
باقی ماند. بعد از جنگ جهانی دوم 
شهرهای  میالدی  هفتاد  دهه  از  و 
سرریز  جذب  سیاست  با  جدید 
در  اقتصادی  توسعه  و  جمعیت 
نقاط مختلف جهان شکل گرفتند. 
در ایران نیز برای اولین بار بین دو 
با  جدید  شهرهای  جهانی،  جنگ 

آمدند.  به وجود  نفتی  اسکان شاغالن بخش  نظامی و  اهداف سیاسی/ 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، شهرهای جدید با استراتژی ساماندهی 
اقتصادی در  تامین مسکن و توسعه اجتماعی و  جمعیتی مادرشهرها، 
سطح منطقه ایجاد شدند. امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و افزایش 
از  بیش  جدید  شهرهای  توسعه  و  ایجاد  ضرورت  شهرنشین  جمعیت 
گذشته احساس می شود. از آنجایی که شهرهای جدید با فاصله از شهر 
اصلی و اغلب در جایگاهی به عنوان سکونتگاه قرار دارند، ممکن است 
چنان که شایسته و بایسته است هویت مستقل نداشته و ساکنان نسبت 
به محیط، حس تعلق خاطر نداشته باشند. اینکه فرد مکان زندگی اش را 
دوست داشته باشد و آنرا بخشی از هویت و خاطره ذهنی خود بداند نکته 
مهمی است که در برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید باید مدنظر قرار 
گیرد. علیرغم برنامه ریزی ها و امکانات رفاهی منظور شده برای شهرهای 
جدید، به نظر می رسد جذب جمعیتی این شهرها در حد انتظار نبوده 
است. از سویی ساکنان شهرهای جدید از سکونت در این شهرها اغلب 
رضایت نداشته و شهر را محیطی سرد و خالی از روح مکان درک می 
کنند. از اینرو توجه به طراحی و خلق فضای هویت مند و خاطره انگیز در 
راستای تحقق یکی از مهم ترین اهداف ایجاد شهر جدید که همانا جذب 
سر ریز جمعیتی کالنشهر خود است، اهمیت دارد. از دیرباز هسته مرکزی 
شهر به عنوان قلب تپنده شهر در نقش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
شناخته شده و نشاط و سرزندگی را برای شهر به ارمغان می آورد. در 

شهرهای جدید با توجه به نو بودن مکان و تنوع کم مشاغل، به جهت 
آفرینش فضایی سرزنده و پویا ضرورت دارد که هسته شهر به مرکزی 
برای فعالیت های تجاری، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود. وجود کانون 
مرکزی مشترک برای انسجام شهری و تقویت حس همدلی و مشارکت 

از  بدمد؛  به کالبد بی جان شهر  را  تواند روح مکان  در شهروندان می 
طرفی کاربری تک منظوره به تنهایی نمی تواند برای آفرینش یک مرکز 
اقتصادی در  باشد. ترکیب کارکردهای فرهنگی و  شهری جدید کافی 
کنار یکدیگر فضایی فعال و پویا و اجتماع پذیر شکل می دهد. در این 
معنا خلق فضایی چند کارکردی با رویکرد فرهنگی و اقتصادی در مرکز 
شهرهای جدید، هم در بازآفرینی مفاهیم هویتی موثر است و هم حس 
تعلق خاطر به شهر و شکل گیری خاطرات جمعی را تقویت می کند. 
به عنوان مثال وجود یک مجتمع اداری/تجاری چند منظوره در راستای 
ایجاد فرصت های شغلی و تنوع فعالیتی موثر بوده و از سویی بستری 
برای تعامل و مشارکت شهروندان فراهم می کند. با توجه به اینکه برنامه 
از پیش بررسی و سنجیده می شود  ریزی فضایی در شهرهای جدید 
می توان با امکان سنجی و پیش بینی های مقتضی، زمینه مساعد برای 
ساخت و بهره برداری از مجتمع چند منظوره فرهنگی، تجاری و رفاهی 
در هسته مرکزی شهر را به وجود آورد.برای اینکه در شهرهای جدید 
هویت مندی یا به عبارتی »حس مکان« را برای شهروندان ایجاد کرد 
می توان از نمادها و نشانه های آشنا در مرکز شهر بهره جست و فضایی 
منسجم و یکپارچه که برای مخاطب تداعی گر ادراکات ذهنی آشناست، 
ساخت. در این حالت است که شهر جدید به مکانی با کیفیت و جذاب 
از هیاهوی  به سبب فاصله  برای سکونت و اشتغال تبدیل می شود و 

شهری اولویتی مناسب برای کار و زندگی شهری محسوب خواهد شد. 


