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معماری منظر و شیوههای مدیریت دانش در فرآیند طراحي
مرتضي ادیب
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چکیده

معماری منظر رشتهای جوان در عرصه حرفههای مرتبط با طراحی محیط به شمار میآید و هنوز در حال طی مراحل تکامل خویش است.
هرچند معماری منظر در بسیاری از مباحث ،به ویژه در زمینه مفاهیم مربوط به خلق و سازماندهی فضا و مکان ،قرابت بسیار زیادی به
معماری دارد ،لیکن عرصه فعالیت آن در محیطهای باز طبیعی و مصنوع و ارتباط ناگزیر آن با فرآیندهای جاری در این عرصه ،باعث
ایجاد خصوصیات ویژهای برای آن شده است .این خصوصیات ویژه ،معماران منظر را به آشنایی با طیف وسیعی از دانش وا میدارد.
مهمترین سؤال پیش رو چگونگی ایجاد تلفیق و هماهنگی میان موضوعات گوناگون و دانش وسیع مرتبط با معماری منظر است.
همچنین سؤاالت دیگری در این زمینه مطرح میشوند .معماری منظر چیست و خصوصیات کلیدی آن کدام است؟ مهارتها و بدنة
دانشی که معمار منظر باید آنها را بیاموزد کدام است؟ چگونه میتوان به این حدود دانش نظم بخشید ،آن را به کار گرفت و آموزش داد؟
بدین ترتیب این مقاله میکوشد با معرفی اجمالی معماری منظر و حوزههای فعالیت آن به رفع برخی از ابهامات در زمینه ویژگیهای
خاص این رشته و وجوه تمایز آن با دیگر رشتهها و همچنین تبیین دانش مرتبط با این رشته اقدام کند .به نظر مهمترین ویژگی حرفهای
معماران منظر در حل مشکالت از طریق مدیریت خالقانه حدود دانش در ارتباط با موضوع است .لذا در این مقاله ساز و کارهایی با تکیه
بر مفهوم نگرش سیستماتیک ،مدلسازی و الگو برای غلبه بر مشکل پیچیدگی و گستردگی مفاهیم در جریان طراحی مورد بررسی
قرار میگیرد تا با پیوند آنها بتوان در نهایت چارچوبی مناسب و قابل تعمیم برای بکارگیری در طراحی منظر و آموزش آن پیشنهاد کرد.
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مقدمه

اگرچه «معماری منظر» در ایران تاریخچهای بسیار کوتاه در
جریان حرفههای مرتبط با طراحی محیط دارد ،اما در سطح
جهانی نیز با وجود بیش از یک قرن قدمت در عرصه حرفه
و آکادمی ،این رشته هنوز در حال طی مراحل تکامل خویش
است .هرچند معماری منظر در بسیاری از مباحث ،به ویژه در
زمینه مفاهیم مربوط به خلق و سازماندهی فضا و مکان ،قرابت
بسیار زیادی به معماری دارد ،لیکن عرصه فعالیت آن که به طور
معمول مرتبط با خلق ،ساماندهی و مدیریت فضاهای باز طبیعی
و مصنوع است ،و ارتباط ناگزیر معماری منظر با فرآیندهای
جاری در این عرصه ،باعث شده تا خصوصیات و ویژگیهای
خاصی برای آن پدید آید .خصوصیات ویژه این رشته باعث شده
تا معماران منظر در کنار درک مفاهیم عمیق در مورد خلق فضا،
نیازمند آشنایی و بکارگیری طیف وسیعی از دانشهای مرتبط با
رفتار انسان ،مفاهیم هنری و تاریخی مرتبط با فضاهای باز و
طبیعی ،دانش و علوم مرتبط با طبیعت و مؤلفههای طبیعی و نیز
دانش مهندسی برای ساخت و مدیریت منظر باشند.
همچنین این گستره وسیع دانش باعث شده طیف وسیعی از
آثار با عنوان معماری منظر ،اما با رویکردهای متفاوت در گوشه
و کنار دنیا شکل بگیرند .چنین نگرشهای متفاوت ،عالوه
بر جنبههای حرفهای به ایجاد سنتهای متفاوت آموزشی در
معماری منظر نیز منجر شده است .به عنوان مثال پس از انتشار
کتاب «یان مک هارگ» با عنوان «طراحی با طبیعت» در سال
 ،1969بسیاری از گروههای معماری منظر در اروپا و آمریکا که
تا پیش از آن در دانشکدههای معماری به فعالیت میپرداختند،
با شعار نیاز به یادگیری بیشتر علوم طبیعی ،به دانشکدههای
منابع طبیعی و کشاورزی نقل مکان کردند؛ فرآیندی که با
2
وجود مدافعان فراوان به اعتقاد برخی چندان مفید نبوده است.
آنچه مشخص است نگاه یکسونگرانه به معماری منظر ،بدون
تجزیه و تحلیل بافت پیچیده دانشی که این رشته در آن قرار
گرفته است و توجه به ابعاد متفاوت آن ،نمیتواند راهگشا باشد.
همانطور که «ماتالک» معتقد است معماری منظر حرفهای
پیچیده و میانرشتهای است و معمار منظر بایستي این دانش
میانرشتهای را تجزیه و تحلیل کند .براي اینکه طراحان منظر
به خالقان مکان و طراحان کارایي در توسعه پایدار فرهنگي و
اکولوژي تبدیل شوند باید در تلفیق هنر و علم ماهر شوند .آنها
باید طراحي خالق را با دانش نوین بیامیزند و روابط متقابل بیان
توسعه جدید و سیستمهای موجود فیزیکي و انساني را سر و
سامان دهند.
1

مفهوم معماري منظر

ارائه تعریفي نظاممند و تحلیلي از معماري منظر و تعریف دقیق
اصطالحات مرتبط با آن ،به سادگي امکانپذیر نیست ،چرا که
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چنین تعریف جامعي وجود ندارد .یکی از روشهای معمول برای
درک یک مفهوم رجوع به ریشههای لغوی و فرآیند تکاملی آن
در طول زمان است .از سوی دیگر مروری بر برخی از تعاریف ارائه
شده از این رشته از ابتدای شکلگیری تاکنون میتواند به درک
روند تکامل آن در طول سالها کمک کند .اگر معماري منظر را
به سادگي ،معماري «منظر» بدانیم« ،منظر» نقشي کلیدي در
این بحث و روشن کردن مفهوم معماري منظر میتواند ایفا کند.
منظر برگردان فارسي واژه  Landscapeدر زبان انگلیسي است
و در لغتنامه دهخدا به معناي "جاي نگریستن ،هر چیزی که
دیده میشود و محل نگریستن واقع میگردد ،نظرگاه .جاي نظر.
دیدگاه" آمده است [دهخدا .]1388 ،در ادامه با ارائه ریشههای
لغوي واژه  Landscapeمیتوان قرابت معاني نهفته در این
برگردان و صحت آن را نیز مورد بررسي قرار داد.
لغت انگلیسي  Landscapeاز لغت آلماني قدیم Landschap
به معناي مجموعه کوچکي از بناها یا فضاي کشت و کار شده
که با طبیعت احاطه شده [ماتالک ]19 :1379 ،به عاریت گرفته
شده است که خود آن از واژه  Landبه معناي زمین و پسوند
 schapبه معناي شکل و وضعیت تشکیل شده است .هر دو واژه
 Landscapeانگلیسي و  Landschaftدر آلماني جدید،
وابستگي به «زمین» و «وسعت و وضعیت» دارند .در قرون
 16و  17میالدي کلمه  Landscapeبه معناي "تصویري
که چشماندازي از سرزمین را به نمایش میگذاشت" همانند
منظرهای از دشت یا صحرا به کار میرفت (تصویر .)1
در قرن  18معناي آن به "بخشي از چشمانداز زمین" گسترش
یافت و به طور ویژه "دیدگاه یا نمودي از چشمانداز زمین که فردي
با دیدگاه خاص میتواند از آن درک کند" و در قرن  19این معنا
به عنوان"بخشي از زمین با عناصر و خصوصیات متمایزکنندهاش و
محصولي از دستکاری یا شکلدهي فرآیندهاي طبیعي یا انساني"
تغییر یافت .از آنجا که در ادبیات حرفهای زبان انگلیسی میتوان
کلمه  Landscapeرا به صورت  Land+scapeنیز در نظر
گرفت ،با اضافه کردن  scapeبه عنوان یک پسوند به برخي
از کلمات اصطالحات خاصي نیز براي معرفي مناظر گوناگون

تصویر  .1منظر رودخانه ،اثر توماس گینز برگ  ،1770-1768نمونهای از مفهوم منظر
در قرن  17و  .18مأخذ Asfour & Williamson, 2000:53:
Fig 1. River Landscape by Thomas Gainsborough, 1768-1770,
“A sample of meaning of landscape in 17th and 18th centuries”,
Source: Asfour and Williamson, 2000:53.
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ایجاد شده است ،به طور مثال اصطالحاتي همچون Seascape,
 Cityscape, Streetscapeو غیره.
از بررسي ریشههای لغوي  Landscapeو طیف وسیع معاني آن

یا معماري منظر کاري دشوار تلقي میشود [تقوایي.]13 :1383 ،
در نامهای بدون تاریخ از «هنری هیل الیوت» 6یکی از وکالی شهر
نیویورک به شورای شهر ،از طراحان سنترال پارک« ،فردریک الو
المستد» 7و «کالورت وکس» 8به عنوان «معماران منظر» یاد شده
بود .از نظر برخی از نویسندگان این نامه در حدود  1860نوشته
شد که اولین نمونه از کاربرد این اصطالح برای نامگذاری یک
9
حرفه به شمار میآید .تا پیش از آن اصطالح «باغبانی منظر»
اصطالحی رایج برای فعالیت افرادی بود که در زمینه منظرآرایی
فعالیت داشتند .نزدیک به سه سال پس از نامه نخست ،در می
 ،1863المستد و وکس از این اصطالح در نامههای رسمی در
تالش خود برای به کرسی نشاندن ایدههایشان برای سنترال
پارک استفاده کردند .این اولین سند رسمی از بکاربردن این عنوان
برای فعالیتی است که نزدیک به نیم قرن المستد مشغول به آن
بود [.]Beveridge, 1983: 267
با شناخته شدن این رشته در اواخر قرن  19و اوایل قرن ،20
آهسته آهسته مبانی نظری این رشته و تعاریف آن نیز شروع به
رشد کردند« .هنري هوبارد و تئودورا کیمبال»10در کتابی تحت
عنوان «مقدمهای بر مطالعه طراحی منظر»11معماري منظر را
اساس ًا زیر مجموعهای از هنرهاي زیبا تعریف کردند که مهمترین
نقش آن خلق و آمادهسازي فضا و حفظ زیبایي در محیط انساني
و بخش وسیعي از محیط طبیعي است .همچنین این هنر از
نظر آنها به ارتقاي رفاه و سالمت جمعیت شهري توجه دارد
[ ]Hubbard & Kimball, 1929:1نزدیک به نیم قرن پس
از آن نورمن ت .نیوتن معتقد است "معماری منظر هنر و علم
ساماندهي زمین ،فضاها و عناصر روي آن براي استفاده متناسب،
سالم و خوشایند انسان است" [.]Newton, 1973: xxi
در سال  1977انجمن معماران منظر آمریکا ،معماری منظر را
اینگونه تعریف کرد " :علم و هنری که فعالیت حرفهای مربوط
به برنامهریزی سیستماتیک زمینهای باز ،طراحی فضاها و
مکانهای بیرونی ،حفظ منابع طبیعی و ساخت محیطهای زندة
کارآمدتر ،امنتر و مفرحتر را انجام میدهد" [.]ASLA, 1977: 19
شش سال بعد در نوامبر  1983این تعریف مجدداً توسط انجمن
معماران منظر آمریکا به این صورت به روز رسانی شد " :معماری
منظر حرفهای است که اصول هنری و علمی را برای پژوهش،
برنامهریزی ،طراحی و مدیریت محیطهای طبیعی و مصنوع بر عهده
میگیرد .افراد شاغل در این حرفه خالقیت ،مهارت ،دانش علمی،
فرهنگی و سیاسی خود را در ساماندهی مؤلفههای طبیعی و مصنوع بر
روی زمین با توجه به هماهنگی و محافظت از منابع طبیعی ،مصنوع
و انسانی به کار میگیرند .محیطهای حاصل [از معماری منظر] باید
کارا ،زیبا ،امن و لذتبخش باشد" [.]ASLA, 1988: 1
«مایکل لوري»12در سال  1986با بررسی نظرات افرادی مانند
«گرت اکبو» ،معماري منظر را بدینگونه تعریف میکند " :هنر
طراحي ،برنامهریزي و مدیریت زمین ،نظامدهي به طبیعت و

در طول قرون متوجه میشویم که این واژه را میتوان از یک
پرسپکتیو عمومي ،یک چشمانداز تا مکاني خاص جغرافیایي به
کار برد .این کلمه همچنین در مقام استعاره براي نمایش فرهنگ
یا وضعیتهای سیاسي نیز به کار گرفته شده است.
با مقایسه معاني گوناگون  Landscapeو معاني لغوي منظر،
عالوه بر معاني همساني چون چشمانداز یا نظرگاه ،متوجه قرابت
معنایي آنها در استفاده از مفهوم مکان ،جاي یا گاه و همچنین
مفهوم نظر کردن از دید خاص فرد نظرکننده یا به عبارت دیگر
تأثیر نوع نگاه فرد در نحوه نظر او میگردیم.
در معاني  Landscapeو منظر دو وجه مهم را میتوان برداشت
کرد  :نخست اشاره به مکاني خاص و از سوي دیگر بیاني از یک
فرهنگ .با توجه به این دو مفهوم منظر را میتوان اینگونه معنا
کرد که انسانها از چه دیدگاهي به محیطي خاص نظر کرده،
آن را درک کرده و با توجه به ویژگیهای فرهنگي خود آن
را از حالت کام ً
ال بکر به صورت فضاي انسانساخت درآوردهاند
[.]Makhzoumi & Pungetti, 1999:4

امروزه واژه  Landscapeو منظر مفهوم جامعي پیدا کرده
است که برخي از صاحبنظران همچون نوه و لیبرمن)1990(3
تامسون )2000(4و ترول )1971(5از آن استفاده کردهاند و آن
را تعریف فراگیري از محیط طبیعي ،شامل تمام شاخصههای
بومشناسانه ،علوم طبیعي و خصوصیات فیزیکي زمین و شرایط
آن و همچنین محیط انسانساخت درگیر با مسایل کاربري
زمین ،کشاورزي ،شهرنشیني و جامعه دانستهاند [ .]Ibid: 5این
گستردگی و جامعیت در مفهوم منظر ،نشاندهنده گستردگي
مفاهیم دیگر مرتبط با منظر از جمله معماري منظر است ،چرا که
گستره وسیع آن را از محیط طبیعي تا محیطهای انسانساخت و
همچنین تمامي فعالیتهای او براي تغییر محیط در طول حیات
بشري را میتواند به نمایش گذارد.
تکامل تعاریف معماری منظر

مطالعات انجام شده در زمینه معماري منظر نشانگر آن است که
در روند بلندمدت تکاملي بشر ،عواملي همچون پیشرفت تکنیکي،
دین ،فلسفه ،اقتصاد ،سیاست و زیبایيشناسي همواره کل جریان
فعالیت انسان را در مواجهه با «منظر» در مقیاسهای متفاوت،
تحت تأثیر قرار داده است .مقیاسهای متفاوتي که در طي
فعالیتهای انسان در محیط و تالش او براي ساخت محیطهای
انسانساخت مطرح شده است ،نشاندهنده گستردگي موضوع
و زمینههای مرتبط با آن است .از این رو ارائه تعریف دقیق و
جامعي از فعالیتهای انسان در محیط به ویژه در قالب معماري،
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عناصر دستساخت انسان که در آن پذیرش فرهنگ و علم به
صورت دانش درآید و در آن حفظ و نگهداري منابع طبیعي و
نظارت بر آن اهمیت قابل توجهي داشته باشد تا آن محیط به
صورت مفید و لذتبخش مورد استفاده قرار گیرد" .او همچنین
تفاوت معماری منظر و معماری را در ابزارها ،تکینکها و مصالح
میداند ،نه اهداف اولیه و پایه [.]Laurie, 1986: 10
«جان ماتالک» طراحي را فرآیند خالق پاسخگویي به وضعیت و در
ضمن تمرکز معاني معرفي میکند و طراحي منظر را فرآیند آگاهانه
سازماندهي ،برنامهریزي و ایجاد تغییرات فیزیکي در منظر میداند.
این فرآیند شامل سازماندهي فیزیکي منظر و طراحي مکانهاست.
از دیدگاه وي معماري منظر حرفهای است که وظیفه اجتماعي آن
ایجاد سینرژي میان علم و هنر به منظور ساماندهي ،برنامهریزي
و طراحي کل منظر فیزیکي و فرهنگي (که طبیعت بکر و محیط
شهري را نیز شامل میشود) است [.]21 :1379
بررسی تعاریف ارائه شده از معماری منظر ،نشاندهنده نزدیکی
بسیار زیاد اهداف این رشته با اهداف معماری برای خلق و
ساماندهی فیزیکی فضاهای انسانی است ،هرچند به نظر ابزارها و
تکنیکهای دستیابی به این اهداف متفاوت است .معماری منظر
توجه خاصی به محیط طبیعی و عناصر آن به ویژه زمین دارد .در
اکثر این تعاریف ،دو عامل انسان و طبیعت و مؤلفههای آنها در
رابطهای متقابل قرار میگیرند .روند تکاملی تعاریف از معماری
منظر از یکسو نشان از جانمایه در حال رشد و پویای این رشته
دارد و از سوی دیگر نیاز معماران منظر برای گسترش عرصه
دانش خود در زمینههای مختلف علوم انسانی و علوم طبیعی،
برای ایجاد سینرژی میان آنها را بیان میکند.

..............................................................................

حدود دانش در معماری منظر

با توجه به ابعاد گوناگون دانش معماری منظر« ،دمینگ» و «سوافیلد»
با بررسی تعریف فدراسیون جهانی معماران منظر ( )IFLAاز حرفه
معماری منظر در سال  ،2005نتایج پروژه تبیین حدود دانش
معماری منظر ( 13)LABOKتوسط انجمن معماران منظر
آمریکا در سال  ،2004پروژه  Le Notreتوسط شورای اروپایی
دانشکدههای معماری منظر ( )ECLASدر سال  2009و خالصه
مقاالت ارسالی به مجله « »Landscape Journalتا سال ،2010
به تنظیم جدولی تطبیقی برای حدود دانش در ارتباط با معماری
منظر دست یافتهاند که نشاندهنده ابعاد گوناگون این حرفه و نیز
تفاوت دیدگاههای مطرح در آن است [Deming & Swaffield,
]2011: 25؛ (جدول .)1به نظر میرسد این جدول تطبیقی ،دانش
مرتبط با معماری منظر را در چند وجه به نمایش میگذارد :
 .1تاریخ باغ و معماری منظر .2 .رابطه انسان ،محیط و منظر فرهنگی.
 .3ارزیابی منظر مبتنی بر پایداری .4 .بومشناسی و برنامهریزی
بومشناسانه .5 .مبانی نظری طراحی .6 .شیوههای پژوهش
و آموزش .7 .طراحی شهری (منظر شهری) .8 .زیرساختهای
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جدول  .1جمع بندی تطبیقی از حدود دانش معماری منظر ،مأخذ :

.Deming & Swaffield, 2011: 25
Table 1. Comparative summary of landscape architecture’s domain of knowledge, Source: Deming & Swaffield, 2011: 25.
Landscape Journal

LE NOTRE

LABOK

IFLA

تاریخ و فرهنگ

تاریخ و حفاظت

تاریخ و نقد معماری منظر

رابطه انسان و محیط

مناظر فرهنگی

سیستم های فرهنگی
و طبیعی

مناظر فرهنگی و تاریخی،
پارک ها و باغ ها

اکولوژی و برنامه ریزی منظر

برنامه ریزی منظر

آیین نامه ها و خط مشی
عمومی

ارزیابی منظر

مبانی نظری طراحی و شیوه
های پژوهش

مبانی نظری و روش شناسی

تئوری و شیوه طراحی و
برنامه ریزی

پایداری ،ادراک

آموزش و پرورش طراحی
طراحی شهری

طراحی و اجرای منظر

فضای باز محیط شهری،
پروژه های زیرساختی

طراحی منظر ،مدیریت منظر
مواد و ساخت

پوشش و مصالح گیاهی

حرفه معماری منظر

کار حرفه ای

ارتباطات و تصویر سازی
مجازی

تکنولوژی اطالعات

مدیریت عرصه های
محافظت شده

آنالیز سایت و برنامه ریزی

پژوهش و تدریس

زیر ساخت های محیط مصنوع
طراحی ،برنامه ریزی و
مدیریت

طراحی ،برنامه ریزی و
مدیریت منظر

طراحی و مهندسی سایت

طراحی و برنامه ریزی منظر

مستند سازی و مدیریت اجرا

مدیریت قراردادها ،مدیریت
پروژه

ارزش ها و اخالقیات
ارتباطات

شهری .9 .شیوههای ساخت و اجرا .10 .برنامهریزی منظر.
 .11مهندسی سایت .12 .آشنایی با پوشش گیاهی  .13 .قوانین حرفه
و تهیه اسناد  .14 .ارزشها و اخالقیات .15 .تکنولوژی ارتباطات.
البته باید توجه داشت بدنة دانشی که پایههای علمی معماری
منظر را تشکیل میدهد ،در فرآیند طراحی حرفهای و پژوهشها
و نقدهای آکادمیک ،اشکال گوناگونی پیدا میکند .براساس
مبانی سازماندهی دانش حرفهای ،چهار قلمرو از دانش که در
پژوهشهای علمی و حرفه به کار گرفته میشوند عبارت است از:
«دانش ضمنی» 14که برداشتی تلویحی و مبتنی بر شهود طراح و
کسب شده به وسیله تجارب حرفهای و یادگرفتن از طریق انجام
دادن است و «دانش مفهومی» 15که دانش ضمنی را روشن و
شفاف میسازد و آن را به صورت اصول و قواعدی طبقهبندی
شده به دیگران ارایه میدهد .به طور معمول مجالتی که به
معرفی و نقد پروژههای حرفهای میپردازند یا متنهایی که توسط
افراد حرفهای برای توصیف آنچه انجام میدهند ،تهیه میشود ،با
این نوع از دانش سر و کار دارند.
«دانش سیستماتیک»16که به صورت صریح و روشن و بر
مبنای اصول علمی طبقهبندی شده ،بیان و ارزشیابی میشود
و برگرفته از فعالیتهای پژوهشی و آکادمیک در حوزه حرفه
است .مجالت علمی و پژوهشی منتقلکننده این سطح از دانش
هستند« .دانش عملیاتی» 17که از طریق آن دانش سیستماتیک
و دانش مفهومی به زبان اجرایی در عرصههای گوناگون آموزش
و فعالیت در حرفه ترجمه میشود [Deming & Swaf-
 .]field, 2011: 19دانشی که معماران منظر در پژوهش و
طراحی به کار میگیرند نیز ممکن است مبتنی بر همین روند
تغییر شکل و تکامل پیدا کند .به طور مثال امروزه مجالتی
مانند « »Landscape Architecture Magazineمتعلق به
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 ASLAو منتقلکننده دانش مفهومی معماری منظر و مجله
« »Landscape Journalمتعلق به  CELAمنتقل کننده دانش
سیستماتیک معماری منظر هستند .دانش عملیاتی معماری منظر
در کتابها و جزوات سنجش تواناییهای حرفهای و اعطای
گواهینامه حرفهای معماری منظر در کشورهایی تدوین شده است
که ساز و کار مناسب ارزیابی و انجمنهای صنفی کارآمد برای
این رشته را در اختیار دارند.
مهمترین سؤال پس از تبیین ابعاد گوناگون دانش دخیل در
معماری منظر ،چگونگی استفاده از این طیف وسیع دانش در
فرآیند طراحی است .لذا مروری بر فرآیندهای طراحی در معماری
منظر برای پاسخگویی به این پرسش مناسب به نظر میرسد.
فرآیند طراحي

میتوان گفت به تعداد طراحان ،فرآیندهاي طراحي وجود
دارد ،اما همگي آنها از ویژگیهای مشترکی برخوردار هستند
[ماتالک]511 :1379 ،؛ (نمودار  .)1فرآیند طراحي ،خطی نیست
و بعد مشخص و استانداردی ندارد ،بلکه مبتنی بر تبدیل مداوم
و بکارگیری ابعاد گوناگون دانش است .لذا این فرآیند را میتوان
چرخهای و پیشرونده دانست .فرایند طراحی ممکن است با
مشاهده مسئلهاي ،داشتن ایدهای ،خلق فیزیکي چیزي یا با ارزیابي
وضعیت خاصي آغاز شود .طراحي ،فرآیندي هدفمند است که
طراحان به دنبال یافتن نقطههای پایاني و بهترین راه حل هستند.
به عبارت دیگر ،همه به دنبال ایده یا ایدههایی براي تصمیمگیري
درباره مورد یا حل مسئله هستند .هنگام طراحي ،شباهت بسیاري بین
روش کار معماران منظر و معماران وجود دارد .بسیاري از این فرآیندها
در متون گوناگون و توسط افراد مختلف منظم و جمعآوري شده و از
نمودار  .1چرخه معمول فرآیند طراحی
مأخذ Motloch, 2000:286 :

Fig 2. Common Process of Design, Source: Motloch, 2000:286.

فرآیند طراحی در معماری منظر

شیوه طراحي منظر در طول تاریخ همیشه به یکسان دنبال نشده
است .همچنین در فرهنگهای گوناگون نگاه به شیوههای طراحي
متفاوت بوده است .رویکردهاي انسان در طول زمان باعث ایجاد
تغییر در شیوههای طراحي شده است .پس از دوران رنسانس و با
تغییر تفکرات از یک دیدگاه جامع نظري-عملي که در برگیرنده
توأمان علم و هنر بود ،به یک نظام تفکیکگراي مدرن که تحت
تأثیر فلسفه دوگانه دکارت نظر و عمل را از هم جدا کرد ،نوع
نگرش به شیوه طراحي منظر نیز تغییر کرد .طراحان منظر ،که تا
پیش از آن استادان معمار و یا باغباناني بودند که پس از گذران
یک دوران استاد و شاگردي به بلوغ مورد نیاز براي طراحي و
اجراي عملي منظر میرسیدند به مرور تا قرن  19به افرادي بدل
شدند که کار خود را روي کاغذ انجام داده ،بدون آنکه خود را
در فرآیند اجرا درگیر سازند ،اجراي آن را به کارگران و باغبانها
میسپردند .پس از شکلگیري رسمي معماري منظر در اواخر
قرن  19در آمریکا توسط المستد و آغاز آموزش آکادمیک معماري
منظر در ابتداي قرن  20در مدرسه معماري دانشگاه هاروارد،
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لحاظ نظري روشن شدهاند 18 .فرآیندهای طراحي به طور عام داراي
مراحل تعریف مسئله ،ایدهپردازي ،اجرا (تبدیل ایده به طرح) و
ارزشیابي طرح هستند [.]Motloch, 2000: 286
تعریف مسئله را میتوان نقطه آغازي بر فرآیند طراحي دانست.
تعریف صحیح از مسئله یک پروژه باعث موفقیت در حل آن
میشود .تعریف مسئله فرآیندي چرخشي است که معمو ًال پیچیده
و شهودي و مبتنی بر دانش ضمنی طراح است .این مرحله با
تجزیه و تحلیل همراه بوده و شامل تفکر منطقي و قیاسي است.
تجزیه و تحلیل شامل شکافتن و تشریح یک کل پیچیده ،مطالعه
اجزاي آن ،شناسایي الگوهاي جدید ،پرمعنا و قابل درکتر است.

یکي از مشکالت مهم طراحان در این مرحله گم شدن در انبوهي
از دادههاست که براي اجتناب از آن طراح باید هدف خود را در
نظر گرفته و از جمعآوري دادههای نامرتبط اجتناب کند .به همین
جهت امروزه مدیریت و نظمبخشی به این دادهها و تبدیل آن به
مدلهای قابل درک توسط طراحان ،اهمیت ویژهای یافته است.
برخالف تعریف مسئله که تا حدي منطقي ،عقلي ،استنباطي و
عملي است ،ایدهپردازي بر خالقیت طراح تکیه داشته و مبتني بر
تفکر مبهم است .جرقه ایده ممکن است در یک لحظه پدید آید
اما مسلم ًا تا پیش از آن طراح بایستي زمان زیادي را صرف درک
موضوع و جايگیري آن در ضمیر ناخودآگاه کند تا ذهن براي
دریافت یک ایده آماده شود .یک ذهن خالق میتواند ایدههای
زیادي را خلق کند اما انتخاب میان این ایدهها مستلزم تفکر و
درنگي است که مهارت در آن تفاوت میان طراح پخته و با تجربه
را با طراح ناشي و بيتجربه مشخص میکند .طراحان ناشي
معمو ًال اولین ایده را گرفته و بر آن اصرار میورزند که در نهایت
به خلق ایدههایی فاقد ارزشهای الزم منجر میشود گرچه افراد
حرفهای نیز هستند که این روش را ترجیح میدهند و غیر از این
را اتالف وقت میدانند.
ایدهپردازي غني چیزي نیست که بتوان به کسي یاد داد ،اما
ساماندهی دادهها و ارتباط طرح با حدود دانش و همچنین
رفع موانع ذهنی در مقابل طراحی نکاتی است که از طریق
شیوههایی قابل انجام است .یکي از مهمترین وظایف مهم استاد
و دانشجوي طراحي در راه پرورش خالقیت بیشتر ،رفع اینگونه
موانع مفهومي و ایجاد محیطي پذیراي خالقیت و ایدههای نوین
است [ماتالک.]514 :1379 ،
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شیوههای طراحي معماري منظر همراه با شیوههای طراحي در
معماري دچار تحوالت عمیقي شد که تا به امروز نیز تا حدي
ادامه دارد.
همراهي و همگامي معماري منظر و معماري باعث شد معماري
منظر نیز فارغ از تفکرات حاکم بر معماري نباشد .از یک سو
نظریهها و باورهاي معماران مدرنیست همچون "فرم تابع
عملکرد است" ،لویي سالیوان ،یا "معماري به مثابه ماشین" و
پیشنهاد «لوکوربوزیه» براي یک خانه براي تمام ملل و تمام
اقلیمها و از سوي دیگر در اولویت قرار گرفتن پیشرفتهای
تکنیکي و صنعتي و باور به بيپایاني منابع انرژي ،باعث شد تا در
ابتداي قرن  20تا اوایل دهه  ،70مناظر بسیاري بدون توجهات
زیستمحیطي ،اکولوژیکي و فرهنگي خلق شدند .مشکالت وسیع
زیستمحیطي و عدم پایداري ،از دست رفتن هویتهای مکاني
و فرهنگي دستاورد چنین رویکردي به طراحي منظر بوده است.
به عقیده «تام ترنر» نتایج این دیدگاه به لحاظ زیبایيشناسانه از
نتایج معماري مدرن نیز به مراتب آزاردهندهتر و مشکلزاتر بوده
است [.]Turner, 2001
دهه  70میالدي را میتوان نقطه عطفي در تفکرات معماري و
معماري منظر دانست .مشخص شدن مشکالت حاصل از معماري
مدرن و نگرش مدرن به منظر در از دست رفتن هویت و عدم
دستیابي به اهداف زیبایيشناسانه ،از یک سو و نظریههای جدید
در رابطه با مشکالت زیستمحیطي توسط افرادي چون «راشل
20
کارسون» ،)1962(19سید حسین نصر( )1976و آرنه نائس
( )1973از سوی دیگر موجب تحول در نگرشهای معماري
و معماري منظر و نگاه جدیدي به تاریخ ،فرهنگ ،اجتماع و
طبیعت شد .شکلگیري سبکهای جدید در معماري همچون
پستمدرن ،دیکانستراکشن و نئو مدرن پس از آن سرعت گرفت.
این سبکها تأثیراتي نیز بر طراحي منظر به ویژه از لحاظ شکلي
داشتند که در برخي از پروژههای منظر نیز نمود پیدا کرد.
با این حال مهمترین تغییر در نگرشهای طراحي منظر که
آن را از معماري متمایز و باعث پیشرفت و تحول آن شد،
تفکرات برنامهریزي و طراحي برگرفته از نظریات معطوف به
اکولوژي و فرهنگ است که ورود آنها به عرصه معماري منظر
با آثار «مک هارگ» و کتاب وي با عنوان «طراحي با طبیعت»
پایهگذاري شد .مک هارگ شیوه استخراج الیههای فیزیکي،
اجتماعي و بیولوژیک و برهم نهي آنها را پیشنهاد کرد .استخراج
الیههای تحلیلي شماتیک از منظر ابداعي بود که نه تنها به دلیل
تحلیل وضع موجود با ارزش بود ،بلکه به علت ترکیب الیههای
جدید براي ساخت مناظر جدید نیز اهمیت داشت.
شاید مهمترین تأثیر تفکر مک هارگ فارغ از ارایه شیوهای که برای
برنامهریزی ،نمایش شخصیتی علمی از معماری منظر و تقویت
نگاه سیستماتیک به طراحی منظر بود .اهمیت مدلسازیهای
گوناگون بر پایه این دانش سیستماتیک و عملیاتی کردن مفاهیم
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از طریق آن ،امروزه یکی از شیوههای رایج برای طراحی و کنترل
و ارزیابی طرحهاست .فرآیندی که تا پیش از آن فقط مبتنی بر
دانش ضمنی و مفهومی و خالقیت معماران منظر بود.
دیگر نظریههای مهم معماري منظر در این دوران همانند زبان
منظر[ 21اسپرین ،]1998 ،منظر هرمنوتیک[ 22کرنر ،]1991 ،منظر
به عنوان یک محصول فرهنگي[ 23کوسگرو ،]1984 ،طراحي
25
براي اکوسیستمهای انساني[ 24الیل ]1985 ،و طراحی باززاینده
[الیل ]1994 ،نشانگر رویکرد عمیق و چندوجهي نوین در
معماري منظر است که وجهه علمي این حرفه را پر رنگتر کرده
و آن را با وجهه هنري معماري منظر درميآمیزد.
با توجه به تغییرات یاد شده در رویکرد معماري منظر تام ترنر
( )2001تفاوت میان شیوههای طراحي در معماري منظر در ابتدا
و اواسط قرن  20و دیدگاه نوین چندوجهي این رشته در حال
حاضر را در تفاوت دو شیوه طراحي  SADو  PAKILDAبیان
کرده است که در ادامه با این دو شیوه آشنا میشویم :
شیوه طراحي SAD

شیوه پیمایش -تحلیل -طراحي یا به طور مخفف ،SAD
شیوهای است که معماران منظر و همچنین معماران آن را به
طور وسیعي به کار میگیرند .در این شیوه ابتدا یک تحقیق نیمه
علمي براي شناخت بستر طرح صورت میگیرد ،سپس دستاورد
تحقیق مورد تحلیل واقع شده و سرانجام طراحي با یک شیوه
خالقانه صورت میگیرد.
چنانکه مشخص است این نوع از طراحی بیشتر بر پایه دانش
ضمنی و شهودی طراح قرار دارد و چندان تعمیمپذیر نیست.
این شیوه با اینکه ظاهري کام ً
ال موجه دارد و چهرهای علمي از
طراحي نشان میدهد ،اما در عمل به علت نگرش سطحي در
جمعآوري و تحلیل دادهها و عدم سازکار مناسب در بکارگیري
نتایج این تحلیل در طراحي ،نتایج ناموفقي از خود به جاي نهاده
است .مشکل را میتوان در عدم وجود ساز و کار مناسب برای
ارزیابی و نتیجهگیری بیان کرد ،ضمن آنکه دامنه جمعآوري
دادهها و زمان پایان کار آن مشخص نیست و شیوه تحلیل مؤثر
وجود ندارد تا به هدف نایل شود.
مشکل عمده ،نحوه بکارگیري آن توسط معماران منظر در
دنیاي حرفهای است که باعث میشود به نظر رسد پژوهش
یا روش گردآوري اطالعات به نوعي تشریفاتي بوده و برخي
از برنامهریزیها که به ظاهر بر مبناي این گردآوري اطالعات
صورت میپذیرد تنها تظاهري است تا بر بياستفاده بودن آنها
سرپوش بگذارد .حال آنکه هیچ راهکار مناسبي براي طراحي
براساس خالقیت ارائه نمیدهد .نتیجه آن است که در بسیاري
از موارد در روش  SADمیان پژوهشها و طراحي صورت گرفته
رابطه معناداري احساس نمیشود.
26
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• شیوه طراحي PAKILDA

«تام ترنر» با هدف ایجاد سیستمی برای تعریف فرآیند معماری
منظر و بکارگیری وجوه گوناگون دانش آنگونه که پیشتر مورد
بحث قرار گرفت ،کوشیده است تا شیوهای چندوجهی و منظمتر
از طراحی منظر ارائه کند .او این شیوه 27 PAKILDAرا مینامد

[.]Turner, 2001

در این شیوه از مفهوم الگو برای کشف روابط و مدلسازی دانش
منظر استفاده میشود .ترنر معتقد است الگوها ابزاری برای
سادهتر کردن فرآیندهای پیچیده هستند .مفهومی که پیش از
آن توسط «کریستوفر الکساندر» در کتاب «یک زبان الگو» برای
توضیح روابط و پیچیدگیهای محیطهای گوناگون و به عنوان
ابزاری در دست معمار معرفی شده بود .با این حال ترنر برای
درک بهتر آنچه در شیوه  PAKILDAمد نظر دارد ،استفاده
از ابزارهای سادهتری برای فرموله کردن مسیر طراحی مانند
استفاده از کلمات ،دیاگرامها ،ماکتها و پالنها براي تشخیص
و بررسي وضعیت طرح و توصیف فرآیند طراحي را نیز به طرح
خود میافزاید.
از نظر او ،فرآیند طراحي با روش  PAKILDAنه خطي،
نه چرخشي و نه تصادفي است .برای روشنتر شدن موضوع،
تام ترنر از مثال حرکت زنبور عسل براي تشبیه جستار طراحانه
به این شیوه استفاده میکند.
اگرچه گردش زنبور عسل از کندو تا مرغزار به نظر تصادفي
میرسد ،اما مشخص شد که این حرکت هدفمند است .زنبورها
یک سري نشانهها را به خاطر سپرده و وقتي از یک نقطه به
نقطه دیگر حرکت میکنند ،از نقشههای وسیع استفاده میکنند.
به همین نحو معماران منظر سفري طوالني را از وضعیت موجود
به وضع پیشنهادي ،با بسیاري انحرافات غیر قابل پیشبیني دنبال
میکنند (نمودار  .)2هرچند هدفهای طول مسیر کام ً
ال مشخص
نیستند ،اما استفاده از الگوهای متفاوت برای شرح وضعیت و پیوند
مفاهیم و جلوگیری از افتادن در مسیرهای گمراهکننده میتواند
مؤثر باشد.

• فرآیند اشتاینیتز براي طراحي معماري منظر

تاکنون مشخص شد مدلسازی و نگاه سیستماتیک برای هدایت
و کنترل طراحی منظر و تبدیل دانش ضمنی و مفهومی طراحان
به دانش سیستماتیک و عملیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در میان فرآیندهای گوناگون مطرح در معماري منظر فرآیند
پیشنهادي اشتاینتز ( )1990را میتوان یکي از فرآیندهایی دانست
که با نگاه علمیتر و نظاممند به فرآیند معماری منظر همخواني
دارد و مدلها را به طور گستردهای مورد استفاده قرار میدهد.
«اشتاینیتز» پس از ساختن مدلهای گوناگون در طول  20سال
در اواخر دهه  80چارچوبي بر نظریهای ارایه کرد که براي آموزش
معماران منظر و دیگر طراحان حرفهای قابل بکارگیري است.
هدف او نمایش مراحل اصلي در فرایند طراحي است که قابل
الگوبرداري براي معماران منظر باشد .وي مدلسازي را مفهوم
پایه در فرآیند طراحي منظر و اتخاذ تصمیمات میداند.
دمینگ و سوافیلد مدلسازی به شیوه اشتاینیتز را یکی از
شیوههای مدیریت طراحی و پژوهش در عرصه معماری منظر
میدانند [.]Deming & Swaffield, 2011: 26
از دیدگاه اشتاینیتز در هر مرحله از فرآیند معماری منظر ،طراح به
طور مداوم با سؤاالتي اساسي روبرو شده و باید براي پاسخگویي
به آنها (شش سؤال) ،از ترکیبي از شش مدل پاسخگو استفاده
شود .جدول  ،2این شش سؤال و شش مدل را در کنار یکدیگر
نشان میدهد .او استفاده از این مدلها را در سه مرحله عمده از
انجام یک پروژه یعني تشخیص زمینه ،انتخاب شیوه و مطالعات
طراحي پیشنهاد میکند .نتایج میتوانند به صورت نقشه ،چارت،
مدلهای کامپیوتري و غیره باشند.
یکي از ویژگیهای مهم این شیوه انعطافپذیري آن است .طراح
میتواند هر مرحله را به مقدار الزم تا رسیدن به پاسخ نهایي بارها
تکرار کند؛ عاملی که خالقیت و نقش مهارت و تجربه طراح در
فرآیند طراحی را پر رنگتر میکند.
جدول  .2سؤاالت پیش روی طراحی و مدلهای پاسخدهنده آن .مأخذ  :نگارنده.

نمودار .2جستار طراحانه در شیوه  ،PAKILDAحرکتی زنبور وار.
مأخذ .Turner, 2001 :
Graph2. Design research in PAKILDA method, Moving like a
bee, Source: Turner, 2001.

سؤاالت کلیدی

مدلهای پاسخدهنده

منظر چگونه باید توصیف شود؟

نمایشي

منظر چگونه عمل میکند؟

فرآیند

آیا منظر به درستي عمل میکند؟

ارزیابي

چگونه منظر باید اصالح شود؟

تغییرات

تغییرات منظر چه تفاوتهایي ميتوانند ایجاد کنند؟

تاثیرات

آیا منظر باید تغییر کند؟ این تصمیم چگونه اتخاذ
ميشود؟

تصمیمگیري

..............................................................................

Table 2.The questions facing the design and models of the
respondent it. Source: Author.
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به عالوه ،یکي از مهمترین دستاوردهاي بهرهگیري از این
مدل ایجاد قابلیت مدیریت بر پروژه به عنوان یک قابلیت
اساسي مورد نیاز براي معماران منظر ،چه در مقیاس یک پروژه
کوچک و چه در پروژههای میانرشتهای بزرگتر است که به
ویژه در کارگاههای آموزشي از اهمیت برخوردار است.اشتاینیتز
این مدل را که از کار عملي خود به دست آورده  ،در فرایند
آموزشي خود در دانشگاه هاروارد به کار گرفته است (نمودار .)3
همچنین در برخي از دانشگاههای دیگر دنیا 28تجربیاتي با
بکارگیري این شیوه اجرا شده است .این تجربیات نشاندهنده
آن است که دانشجویان پس از درک این نمودار توانستهاند نسخه
شخصي خود را از این نمودار ایجاد و با آن کار کنند و به عالوه
محصول کار خود را به وسیله آن توجیه کنند.29

نمودار  .3چارچوب عملی اشتاینیتز .مأخذ .Steinitz, 1990: 136 :

Graph3. Practical framework of Steinitz
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نتیجهگیري

با مروری بر مفهوم منظر و معماری منظر ،ابعاد گسترده این رشته و ارتباط آن با مفاهیم گوناگون انسانی و طبیعی تا حدود زیادی نمایان
شد .مرور ویژگیهای معماري منظر ،وظایف معماران منظر و فرآیندهاي طراحي مطرح در این رشته نشان دهنده شخصیتي علمي،
هنري و خالقانه از آن است .توانایي معماري منظر در قابلیت پاسخگویي به مسایل در طیفي نسبت ًا وسیعتر از تخصصهای وابسته به
آن قرار دارد .در این مقاله با مروری بر جمعبندی تطبیقی از تعاریف چهار نهاد عمده فعال در زمینه معماری منظر در سطح جهانی یعنی
 IFLA, ASLA, ECLASو  CELAحدود دانشی که معماران منظر باید آن را بیاموزند در  15عنوان شامل  :تاریخ باغ و معماری
منظر ،رابطه انسان ،محیط و منظر فرهنگی ،ارزیابی منظر مبتنی بر پایداری ،بومشناسی و برنامهریزی بومشناسانه ،مبانی نظری طراحی،
شیوههای پژوهش و آموزش ،طراحی شهری (منظر شهری) ،زیرساختهای شهری ،شیوههای ساخت واجرا ،برنامهریزی منظر ،مهندسی
سایت ،آشنایی با پوشش گیاهی ،قوانین حرفه و تهیه اسناد ،ارزشها و اخالقیات و تکنولوژی ارتباطات ،استخراج شد.
دانشی که معمار منظر برای دستیابی به اهداف خود به کار میگیرد را میتوان در چهار دسته دانش ضمنی ،دانش مفهومی ،دانش
سیستماتیک و دانش عملیاتی دستهبندی کرد .به نظر میرسد فرآیندی که از تبدیل دانش ضمنی تا دانش عملیات ،در کنار خالقیت
و جنبه هنری معماری منظر جزو جدانشدنی از آموزش رشتههای طراحی است ،برای آموزش معماران منظر اهمیت فراوان دارد .لذا از
مهمترین عواملی که باید در آموزش معماری منظر مورد توجه قرار گیرد ،افزایش توانایی دانشجویان برای پیوند مهمترین زمینههای
علمی و عملی مطرح با تمام گستردگی خود ،از طریق نگاهی سیستماتیک به موضوع طراحی است .کشف و بیان الگوها میتواند یکی
از کارامدترین ابزارها برای معماران منظر و همچنین شیوهای مناسب برای آموزش دانشجویان باشد .تام ترنر در بیان خود از شیوه
 PAKILDAاز مفهوم الگو برای مدیریت زمینههای دانش مرتبط با معماری منظر بهره گرفته است .او الگو را مفهومی برای قاعدهمند
کردن مسیر طراحی میداند .اشتاینیتز با پر رنگ کردن نقش مدلها در مراحل گوناگون طراحی ،از نگاهی دیگری تفکر سیستماتیک در
طراحی را راهکاری برای حل مشکالت پیچیده و بهرهگیری از زمینههای مختلف دانش مرتبط با معماری منظر میداند .به نظر ،ایجاد
تعادل میان راهکارهاي قابل دسترس با استفاده از الگوها و مدلها ،میتواند در کنار خالقیتهای موجود در فرآیند آفرینش اثر معماري،
کیفیت کار معماران منظر را ارتقا بخشد .همچنین این شیوه تفکر میتواند چارچوب مناسبی برای آموزش معماری منظر پدید آورد.
پينوشتها
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Landscape Architecture and methods of managing
the body of knowledge in design process
Morteza Adib*

Abstract
Landscape Architecture is a young discipline, yet it is still in the process of continuous evolution. Because of their special reciprocal relationship to practice, applied disciplines like landscape architecture draw many, if not most, academic research questions
from problems and opportunities encountered by professionals in the field of practice. Landscape architecture is closely related to
architecture in many aspects. This is particularly the case when considering that both deal with creation and management of space.
Nevertheless, the domain of activity of in natural and man-made open spaces in relation to a broad variety of processes and flows
in these environments, leads to some specific characteristics for landscape architecture and makes landscape architects to learn and
apply a wide body of knowledge in the fields of human behavior, art, history, ecology and engineering.
Recent decades have seen an unprecedented increase in the standards and complexity of disciplinary expertise and with that comes
increasing pressure to formalize the ways in which we seek, create, and validate knowledge. Therefore, the main question about
landscape architecture and its related body of knowledge is how to manage and balance this rather large body of knowledge. Accordingly, the present article tries to answer some other questions related to the question, including: “What is landscape architecture
and its key characters? “What are the main abilities and skills which landscape architects must learn?” and “How it is possible to
manage the body of knowledge and make it applicable in profession and teachable to students?”
The present article starts with a review on concepts of "Landscape" and "landscape architecture" and official and academic definitions of landscape architecture and its domain. It later tries to remove obscurity about landscape architecture, and its related body
of knowledge. It seems that the most essential part of landscape architects' professional identity is considered to be the ability to
solve design problems through creative management of the body of knowledge regarding each project. Four realms of knowledge
are identified in applied research situations: tacit knowledge, the implicit taken-for-granted knowledge of practice; conceptual
knowledge, which makes tacit knowledge explicit and codifies it as principles and protocols; systematic knowledge, which is also
explicit and formally expressed, validated, and integrated into the core of the discipline; and operational knowledge, through which
systematic knowledge and conceptual knowledge are translated into different realms of practice. Transformation of these forms of
knowledge in landscape architecture happens through a process of learning and design.
The next step of this research is a review on different design processes and introducing some new approaches in landscape architecture, regarding methods of managing the body of knowledge through systematic thinking, modeling and patterns. Architectural
methods of work are older than landscape architectural design and usually what landscape architects do is very similar to architectural design. Nevertheless, as mentioned earlier, there is a need for landscape architects to have some special method for managing
different fields of knowledge and using them in design.
One of these different design methods was introduced by Mc Harg in 1969. His Analytical extraction of landscape into thematic
layers was not just as a part of an analytical process but as a creative part of combining new layers back into a new landscape. It
made changes in how landscape architects think about design. Turner summarizes the differences between methods of landscape
architectural design with differences between SAD and PAKILDA.
SAD or Survey-Analysis-Design method, dominated landscape design in the second half of the twentieth century, and it is a linear
process of design consisting of a shallow analysis of data gathered in survey and sometimes this analysis is forgotten in the creative process of design. However, PAKILDA or Pattern-Assisted-Knowledge-Intensive-Landscape-Design-Approach applies the
concept of pattern for managing the wide domain of landscape knowledge and uses different kinds of models in a cycling process of
design. Pattern was used by Christopher Alexander in a “pattern language” for describing complex relations of concrete entities in
different environments as a tool in the hand of architect, and it seems that Turner borrowed this concept for landscape architecture
design process.
One of the recent design methods, which is perfectly matched with Turner’s PAKILDA is Steinitz’s models method. This method
consists of a six-level framework that organizes questions associated with a landscape design problem. Each has an associated
modeling type. The framework can be used to integrate applicable knowledge and also to identify areas where contributions of
theory are needed. Systematic thinking through the design process, using pattern and models is a framework applicable for landscape design and its education. Developing analytic and creative models for describing different steps of the design process is the
main core of the frameworks which can enhance artistic aspects of design in landscape architecture.
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