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 چکيده

پیاده سازی تعالیم خویش از آن بهره داستان و داستان گویی، از جمله عرصه هایی است که خالق یکتا نیز در 

گرفته است. در واقع این ابزار برای صیانت از آموخته های بشری است و از اینرو دور از انتظار نیست تا نقل سینه 

معماری که هنری است آمیخته  به سینه نیز شگرد داستان یافته و با ذات الوهیت پیوندی ناگسستنی برقرار نماید.

و آنهم حفاظت تحریری محتاج است تا که صد البته تجربه در آن فوق علم است؛ هم به حفاظت از علم و تجربه 

این  خطاها را در نقل و انتقال کاهش داده و باعث بکر بودن مسایل مطرح شده و زنده و ثابت ماندن آن گردد.

ی یات عمیق ایشان در حوزهباشد که حاصل تجربمی مقاله، برای ارزیابی و کاوش نظریات و دیدگاه های اولیا

معماری است و در سلسله مراتبی از جریاناتی بروز و ظهور نموده که یا در لحظه نازل شده یا محل تکفر جمعی 

می باشد. بر این پایه پس از مرور کوتاهی بر زندگی ولی، با کاربست روش تحلیل محتوا، مجموعه ای از مباحث 

واکاوی و برداشت از بناهای تاریخی و درس آشنایی با هنرهای سنتی ایران جلسات  مطرح شده از سوی ایشان در

در مجموع می توان نگاه اولیا را برای حفظ معماری اصیل و پایدار در دو محور شامل   ارزیابی می گردد.

ضرورت توسعه و گسترش حفاظت تحریری و عطف توجه به شیوه های آموزش معماری بدور از شیوه  
 سمی کنونی خالصه کرد.های مرسوم و ر

  .، روش تحقیقآموزش دکتر اولیاء، نظریه، معماری، حفاظت،  :يديکل واژگان
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 مقدمه
نثر، شفاهی یا  های داستان باشد که به صورت نظم یا  شامل متونی است که دارای شخصیّت، حادثه و کنش شخصیّت 1روایت

نداشته شود و در هیچ جا ملّت بیآغاز می روایت با تاریخ بشر  است. بنابراینمکتوب ازگذشته تاکنون عرضه شده   روایتـی وجود 

و معتقد است که اینها متونی هستند که    داندروایـت را محدود به قصّه و داستـان می  ،گریمـاس  . (Barthes,1977: 79).است

به کنش می 2متونی که کنشگری  .مجازی دارندماهیّت  زنند و شخصیّت داستان ـ مخصوص به خود دارند؛ کنشگرانی که دست 
)اخوّت، بدینگونه شخصیّت آنها شکل می شناسی، کشف الگوی جامع روایت است که تمامی (. هدف نهایی روایت9:  1371گیرد 

:  1384برتنس،  )  .کنندها هستند که تولید معنا را میسّر میگیرد. در واقع، همین روشبرمیها را در های ممکن روایت داستانروش

87) 

بهره تعالیم ادیان و کتب آسمانی از آن   سازیپیادهی آموزش و پرورش نوع بشری است که خالق یکتا نیز در عرصه ،داستان
مبتنی بر  نیز   از انتظار نیست تا نقل سینه به سینه دور های بشری است.از آموختهبرای صیانت   ضروریو در واقع این ابزار   گرفته

  )نقل سینه به سینه( این شیوهتوان  ای که میگونه  یافته باشد. بهذات الوهیت پیوندی ناگسستنی   با  و  بودههمان شگرد داستانی 

 ت. را ابزار دانش، ابزار آموزش و البته ابزار پرورش دانس
پویا   و بدانتر شده تاما آنچه بیشتر در داستان مس به نام حفاظت است. اگر داستان به  مقوله بخشیده،فعلیتی منسجم و  ای 

خورد. رقم می تحریریحفاظتی از نوع    ؛حفاظت کالمی یا زبانی شکل گرفته، اما اگر داستان به نثر کشیده شود ؛زبان تعریف شود

نقل و انتقال کاهش که خطااست   حفاظتیحفاظت تحریری،   شدهمسایل مطرحها و شود بکربودن جملهو باعث می  دادهها را در 

نوع حفاظتبماند.   و زنده  ثابت دانسته  یترین شیوهکاربردی  ،این  و صیانت از  حال و آینده و حفظ  علوم گذشتگان برای  ها و 
 ها و تجربیات امروزیان برای آیندگان است. ی حفاظتی بکری از قولچنین شیوههم

شخصی که حاصل تجربیات خود را که بخش عظیمی از آن محصول اقوال مختلف استادکاران داستان   منطقی است تابنابراین  

گرفته و رسوالنه پی  رسالت خویش را،  که ؛ گردآوری و تحلیل کرد. شخصیباشدخویش و زندگی عالمانه میو یا حاصل پژوهش  
نهاده تا آن را در مقام یک معلم معمار عرضه   ها و نکته  حاوی  که این روایات  است  آن ترشنیدنی صد البته .کنددر طبق اخالص 

   باشد.در لحظه نازل شده و یا حاصل یک تفکر جمعی مییا  که است جریاناتی  

 

 دکتر محمدرضا اولياء مرور کوتاه برزندگی

یازده  محمدرضا اولیاء معروف به دکتر اولیاء معماری است. او که فرزند ارشد خانواده است، در یک خانوادهدکتر   ی مذهبی 
فروردین پدر وی فرزند مرحوم   1331ماه سال نفره و در تاریخ چهارم  بم دیده به جهان گشود.  شهرستان  شمسی، در  هجری 

دان بانک ملی در یزد بود که بعد از بازنشستگی به دلیل وجهه مذهبی و رعایت حدود  ابوالحسن اولیاء از بازاریان یزد، یکی ازکارمن

نیز فرزند مرحوم حجت بر عهده داشت. مادر وی  االسالم سید  شرعیه، مسوولیت امور مالی دفاتر آیات عظام خاتمی و صدوقی را 
مورخین حوزه یزدی از  نجفی  نوههاشم  یزد و همچنین  حاکم  اهلل حای مرحوم آیتی  ج سید عبدالحی نجفی طباطبایی یزدی، 

 شرع یزد بودند.

ی دیپلم را در یزد، در دبیرستان ایرانشهر گذراند و سپس با قبولی در بورس تحصیلی، کارشناسی خود را از اولیاء، دورهدکتر 

دانشگاه علم   UTMدانشگاه   به موطن، کارشناسی ارشد را در  مراجعت  بعد از  نعت و دکتری خود را در و صآمریکا اخذ کرد. 
 رساند.دانشگاه تهران به پایان  

زاده شیرازی، دکتر مهدی اهللی دکتری از محضر اساتید بنام و بزرگواری چون استاد محمدکریم پیرنیا، دکتر باقرآیتدر دوره

دکتر داراب دیبا، دکتر ایرج اعتصام، مهناهلل قدیمی، دکتر حسین الهی قمشهحجت، دکتر حجت دس محمود توسلی، دکتر ای، 
حال، تالش برای دریافت سرچشمه موضوعات مرتبط مسعود پورریاحی و شادروان دکتر لطیف ابوالقاسمی کسب فیض نمود. با این

های مذهبی، باعث شد عالوه بر اساتید دانشگاهی مرتبط با معماری، از محضر دیگر بزرگواران نظیر دکتر محمود با معماری با ریشه

 
1- Narrative 

2- Actant 

http://www.racj.ir/


 93 -116 ، ص1400 تابستان، 21شماره  ،مهندسی عمران و معماری ایراندر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

های مذهبی که از ابتدا در وجود ایشان  های متعدد بیاموزد. البته رغبتن، دکتر هادی ندیمی و دکتر علی غفاری نیز نکتهرازجویا

های مباحث دینی و فلسفی و ...، در مراکز دینی و حوزوی شرکت نماید.  شد تا در حلقه موجبو از خانواده شکل گرفته بود، نیز  
ن و اهل بیت در مددگرفتن زیاد ایشان از آیات قرآن و احادیث )برای تبیین مباحث(، نمایان است؛ اولیاء با قرآدکتر  پیوند باطنی  

با استاد باقر آیتچنان زاده شیرازی گرفته است. اینکه قبل از هر اهللکه به گفته ایشان این درسی بوده که از شاگردی و مالزمت 

 تدا روشنگر راه باشد.ای مناسب آن، با مباحث آن جلسات، در ابصحبتی آیه

علی علیه السالم معتقد است  در زمان تحصیل و حتی پس    "تجربه فوق علم است"اما از آنجا که دکتر اولیاء به تأسی از امام 
مراکز هایی را که کمتر در و خارج استان، نکتهیزد  آموختگی، سعی بر آن دارد تا با نزدیکی به معماران بنام سنتی استان از دانش

یابد، از آنها بیاموزد. بدین علیخاطر سالعلمی توانسته بدانها دست  اکبر آخوند )خرمی(،  ها در کنار معمارانی نظیر استاد حاجی 

-زاده، استاد حسن کالنتر، استاد محمدحسین مطلبیزاده، استاد حاجیاکبر باغباناستاد حسن صادقیان، استاد کمالی، استاد علی
نام و حتی کارگران و ساکنان و شاغالن و بناهای سنتی آبادیهای اطراف در مقام استاد، خون  علی مرویستاد محمدعلی صادقیه، ا

 .ه استدلی خورده و در نهایت گلی حاصل کرد

ناسازگار بود و سعی داشت همواره یک دانش غیرمنعطف نظام اداری،  با روح خشک و کامالً  جو -با آنکه جنس دکتر اولیاء 

برای حفظ مواریث ماندگار استان به کار بندد، برخی  آموخته یماند؛ ولیکن با این نگاه که شاید بتواند علم و تجربهباقی ب شده را 
به گشایش کار در حوزه با امید  مسوولیت میراث فرهنگی استان،   1359ی معماری پذیرفت. بدین لحاظ از سالمناصب اداری را 

بر    1363بناهای تاریخی کشور و در سال  مسوولیت حفظ و احیای  با حفظ سمت ریاست، سرپرستی دفتر فنی استانداری یزد را 

با افتخار یاد می برپایی نمایشگاهی در سال عهده گرفت. در طول این مدت یکی از کارهایی که هنوز هم از آن  با    1359کند؛ 
پایگاه سابق میراث فر "جستجوی استقالل در معماری"عنوان  دلیل اهمیت مفهوم هنگی یعنی باغ دولت آباد بود و آن هم به در 

گانه جمهوری با یکی از شعارهای سه که  نمود و همچنین سنخیت فراوانیمیتر استقالل که بخصوص در معماری سنتی نمایان

عدها نقش یک معلم را برای (. یکی دیگر از کارهای مهم و قابل تأمل دکتر اولیاء که ب46:  1394اسالمی داشت )اولیاء، چیدمان،  

بحث نقش مؤثرشان در خریداری خانه به طول  این خانه ی  تخلیه زباله  ،قریب به دو ماه .بود  1363ی الریها در سالاو داشت؛ 
نام آن را منابع مدفوع  و نائل شددریافت اطالعات از محیط پیرامون    در موردنوعی نگاه جدید    به  نجاآاز  دکتر اولیاء  که   انجامیده

به شناخت محل انباشت زبالهها به روشی معکوس میها و نخالهنهاد. یعنی از طریق زباله ها و افراد مولد زباله و ساکن در آن  توان 

بناهای تاریخی،   (.1395محل رسید )برداشت از 
، در پی کوشش این دو بزرگوار و همچنین شاهی در یزدشدن از نظام اداری و با شروع به کار دکتر خاطربعدها به دلیل آزرده

ی معماری از مرکز کشور به اولین ایستگاه خود یعنی شهرستان یزد  اللهی کوچ آموزش علمی و دانشگاهی رشتهدکتر حسین آیت

ی بیگانگی  از جلوه ی آموزش معماری و معمارپروری بوجود آورد. چراکه معماریاتفاق افتاد که این، دگردیسی نویی را در زمینه

بود و فصل آموزشبه جلوه با بستر و زمینه کوچ کرده  برای ایجاد دانشکده  یافت. به دنبالحیات دیگری می  ،ی آشنای  ی تالش 
نهایت،  ی دکتر اولیاءبه عهدهه.ش، عضویت هیأت مؤسس دانشکده   1366معماری در سال  یکی از اعضای    ویو در  به عنوان 

 پژوهشان ارزانی داشت.داشتی به دانشجویان و دانشهیچ چشمعلوم خود را بی تجارب و  هاهیأت علمی، سال

نوشته علم و تجاربی است که سالها  های دکتر اولیاء که از صدق دل و صفای وجود تدوین میآثار و  برآمده از  شد؛ همگی 
بود. از وی تعداد کمی مقاالت در مج آورده  برای ایشان فراهم  یزد  پژوهشی در داخل و خارج از -الت مختلف علمیزیستن در 

های اطالعاتی معماری، تعمیر و مرمت کاشیکاری معرق، آشنایی با استادکاران های فرآوردهکشور به چاپ رسیده است که در حوزه

...، در سامعماری سنتی ایران، ساختار فضایی بازار، ارزش یزد و معماری اصولی و  پایدار در معماری سنتی  های مختلف  لهای 
بهرهکه عمدتاً به عنوان پایه منتشر شده -مندی دانشجویان و دانشای در تداوم راه ماندگاری میراث فرهنگی یزد، مرجعی برای 

 پژوهان است.

و کوشش کم پایدارسازی فعالیتتالش  اولیاء در  یزد را مینظیر دکتر  سنتی  تربیت  های اصیل معماری  پرورش و  در  توان 

نگاهداشت میراث ماندگار یزد یعنی معماری  برای  به حقی  شاگردانی جستجو کرد که هریک خود، در این دوره و زمانه دعوی 
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ایشان جستجو کرد. آن   یتوان در نظریههای گرایش دکتر اولیاء به معماری بویژه مرمت را میسنتی و اصیل یزدی دارند. زمینه

 جا که بیان می کند:
یکی هستند. مرمت انجام می»معماری از مرم باهم  نیست و این دو  برای اینکه بتوان معماری کرد. اینکه ما از ت جدا  شود 

دانم، تجربه به تولید برسیم با نوع نگاهمان متفاوت است. اینها در تعامل با یکدیگرند و اساساً تعمیر را یک فرصت مطالعاتی می

 دجامع و ... باشد« )مجله چیدمان. سال چهارم(.الدین یا مسجتواند سیدرکنفرصت مطالعاتی می

که در بافت تاریخی یزد قرار دارد  -یزدیهاشم نجفیاالسالم سیدمرحوم حجه -ی جدمادریشدن درخانهعالوه بر این، بزرگ
را در دل ایشان به ودیعه نهاد و در سال به مرمت  بذر عالقه و گرایش  به نوعی میراث فرهنگی است،  بعد بو  ه بار نشاند.  های 

باقر آیت همچنین با دکتر  باید مزید بر این دالیل دانست. دکتر اهللمالزمت  به میراث فرهنگی را نیز  در زمان ورود  زاده شیرازی 

 گوید:چنین می خصوصاولیاء در این  
توانستند اصطالحاتی را که اساتید معماری سنتی آموختگان دانشگاهی نمیساله در میراث، نشان داد که دانش»تجربیات یک

علی علیمثل استاد  باغباناکبر آخوند، استاد  برند، متوجه شوند. بعدها معلوم شد حتی معمارانی هم که در زاده به کار میاکبر 

فردی نوشتن تمامی آنچه  توانند این اصطالحات را متوجه شوند. بنابراین ضروری بود در میراث، نمی  ؛اندداخل کشور درس خوانده

 (.همان)  توانستند بر عهده بگیرد«را که نمی
 

   پيشينه پژوهش
بررسی پیشینه با این حال برخی از  در  نشده است.  به حال انجام  با این عنوان تا  تحقیقات ی پژوهش مشخص شد تحقیقی 

برخی از به دلیل مشابهت با این پژوهش مرور مینظریات برجستگان حوزه  بدلیل نوع روش انتخابی یا واکاوی   شود.ی معماری، 

نش بر این باور است که بررسی معماری معاصر ایران  ی آن است که با وجود تنوع آثار خلق شده، اصول ان دهندهمیرمیران 

نه تغییر و جایگزینی آن، بلکه با نوآوری  عوامل یادشده و  با ارتقای  ندارند و تکامل معماری ایران تنها  کلی و الگوها تنوع زیادی 
 (11:  2006)میرمیران،    صورت می پذیرد.

بررسی یادشده طبق نتایج بدست آمده از مؤلفه های معماران معاصر ایران و بررویکردها وگرایش شایان و همکاران در    ،های 

شمارند. بر این پایه آنان معتقدند با علم به  های مشترک و قابل اتکایی را از تفکرات و محصول معماری معاصر ایران برمیویژگی
بندی کرد.  های هر دوره را طبقهتوان گرایشها میهایی است که با انتساب به آنبندی رویکردها متضمن واژهطبقه  ،این موضوع

 دانند:شود؛ شامل موارد زیر میهای مختلف معماری مشاهده میآنها وجوه مشترکی را که میان رویکردهای نسل

عناصر آن در فضای معماری امروزی قابل مشاهده   - بدون تغییر معماری سنتی و  به احیای  برخی معماران گرایش  درآثار 

 است؛
نشان از تأثیر این جریان بر معماری معاصر ایران دارد که البته با خوانش معماران ایران ی دورهرویکرد مدرنیسم در همه - ها 

آمدن عناصر کاربردی در طراحی بومی موجب پدید  های دوم و سوم معماران معاصر ایران و تلفیق آن با معماری ملی وبه ویژه نسل

هایی چون  ی تثبیت روشهای اسالمی، سنتی، بومی و محلی، زمینهالبته با تلفیق گرایش ن شده است.و محصول معماری در ایرا
 گرایی فراهم شده است.رسوم گرایی وگرایی، منطقهتجدید حیات

دیگر متخصصان  های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و البته براساس میزان ورود آن به مرزهای ایران، معماران نیز همانند  درسال  -

برتر در ساخت و طراحی آثار خود استفاده کردهاز تکنولوژی  اند؛های 

آوری هایی مانند معماری دیجیتال و فنی علوم، معماری نیز از این امر مستثنی نمانده و حوزهدر همه  رایانه چنین با ورودهم
 نانو در معماری مطرح شده است؛

به ویژگیآثار، ایده  غالبعمدتاً در   - با معماری روز دنیا و توجه  فرهنگی، محیطی و بومی ایران قابل   های مشابه، همگامی 

 مشاهده است.

به این جمع نهایت هم  رسند که بر اساس ارزیابی و تحلیل محتوایی آثار سه نسل معماری معاصر ایران به  بندی میآنها در 

بینها و محصوالت معماری معاصر ایران، آمیزهی طرحندههای ساختاردهویژه پس از انقالب، ایده المللی و ای ازجریانات فکری 
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فرهنگ حاکم بر دورهمنطقه با بررسی آثار طراحی و تعامالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. هم  ،های موردنظرای،  چنین 

نکته اشاره کرد که فقدان مبانیایران می معماران معاصر به این  شده برای جریان معاصر، عالوه بر آن عدم   نظری تعریف توان 
پژوهان معماری و از همه ی معماری معاصر، یکی از دالیل سرگردانی معماران، طراحان، استادان و دانشآشنایی کامل با نظریه

 (17:  1393ن، شایان و همکارا)  مهمتر مخاطبین معماری است.

براین باور است که   در گسترهجابری مقدم  تناقضمدرنیته، عصر حاضر را  گیتی، وحدتی معماوار و  آمیز بخشیده است. ی 

به درون گرداب فروپاشی و تجدید حیات مستمر می گیدنز    (105:  1386م،  جابری مقد)  افکند.وحدتی مبتنی بر تفرقه که همه را 
های  ی افکار را در کثرت اندیشهاسب از میان این هجمههای متفرق این عصر و چگونگی برگزیدن راهی منی تعامل با اندیشهشیوه

بیشتر موارد از ایم که نمیداند و معتقد است در قلمرو رویدادهایی گرفتار آمدهاین عصر می توانیم به خوبی آنها را دریابیم و در 

 (6:  1377ز،  گیدن)  اند.دست ما خارج
های پیشین اعم از سنتی و مدرن، شدن تمامی اصول و ارزشکمرنگمدرن و کند ورود جهان به روزگار پستحجت بیان می

برابر اصیل پندارها در  باورها و  برابر معضلی فلسفی قرار داده است. این تکثر که از سرکشی حقیرترین  ترین آنها، معماری را در 

یگانه را برای آیندههای معماری ایران در دههترین ویژگیاصلی نشان نمی یهای اخیر است؛ راهی  توان دهد؛ لیکن میمعماری 

 (63:  1382ت،  حج) آن را در قالب تکثر اندیشه در جهان متفکر، فلسفه و هنر ارزیابی کرد.
های فرهنگی معماری ایران، سنت و نووارگی)مدرنیت(  حجت و همکاران معتقدند برخی از صاحب نظران در خصوص دگرگونی

شمرند. ایشان با اشاره ی ایران را در نوسان بین این دو قطب بر میدانند و احوال جامعهرا همانند دو قطب قوی در یک جامعه می

بسیاربه اصطالح و مفهوم ترجمه نووارگی، مشکل را در  برمی یی  شمرند.  از کشورهای در حال توسعه، اشکال در همین ترجمه 
 ی ایرانی در میان این دو قطب دانست.انی و نوسان جامعهتوان متأثر از سرگردگشتگی معماری امروز ایران را میآشفتگی و گم

با بیان دالیل تبدیل هویت واحد معماری ایران 9حجت و همکاران )همان: لحن معماری امروز،  ( درخصوص تحوالت چهره و 

 کنند:های کثیر، بیان میو هویت

داشتن هستند. در تعبیر ایشان، معماری سنتی به علت به همراهها  ها، درصدد تداوم آن» گروهی از معماران با تکیه بر سنت
تجربیات نسلگنجینه و ادراک ای از  توافق جمعی  بومی و اقلیمی،  با شرایط  جامعه و انطباق  بر اعتقادات وهنجارهای  ها، اتکا 

ی، معماری معاصر برای خود الزامی گردد. در مقابلِ رویکرد سنتمشترک را به همراه خود دارد و این امر، هویتی جمعی را سبب می

به پشتیبان نمیبه جهت رعایت هنجارها و توجه  بیند و تمایل زیادی به نووارگی دارد. معماری معاصر، خود را از های فرهنگی 
 های دیگران )گذشتگان و حاضرین( اصالتی ندارد«.داند؛ برای او یافتهنیاز میی تجربیات گذشتگان بیاندوخته

 

 ري  مبانی نظ
با گسترش علوم،  یونانی گرفته شده است.  لغت به معنای اندیشیدن و تحقیق آمده است که از تئوریای  یا نظریه در  تئوری 

از دیگر سو،   . (24:  1391)توسلی، ای اطالق شده استی هر مسالهیافته و به اندیشیدن و تحقیق دربارهمفهوم این واژه نیز توسعه
باشد و مبین بخشی از واقعیت  ایتوان مجموعهنظریه را می از گفتارهایی دانست که بر مبنای قواعد منطبق با یکدیگر در ارتباط 

 (89:  1368)شکویی،  . گردد

با نام ساخت نظریه وسیلهپردازی را میگوید: نظریهجامعه شناسی می  یجاناتان ترنر در کتاب خود  ای دانست که به  توان 
به سه هدف اصلی خود می  ای کهکمک آن فعالیت روشنفکرانه  رسد:به علم معروف است؛ 

 .طبقه بندی و سازماندهی وقایع در جهان به نحوی که در یک دیدگاه قرار گیرند -

 .افتندبینی اینکه چه وقت، کجا و چگونه در آینده اتفاق میتبیین علم وقایع گذشته و پیش -

 (13:  1372 )ترنر،.  یک احساس از فهم اینکه چرا و چگونه وقایع باید اتفاق بیفتد  یعرضه -
برند. اینان معتقدند تئوری، بررسی کلی و وسیع ی ذهن به کار میدر محدوه برخی نظریه را از عمل مبرا دانسته و آن را صرفاً

بدون اینکه این بررسی الزاماً با عمل داشته باشدرابطه مسایل از راه تفکر و تخیل است؛   (12:  1368 )جعفر نژاد،.  ای 
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نظریه، کوششی است عملی در راه جمعتجربه ،در مقابل یافتهگرایان معتقدند که  شواهد و  برقرارآوری  کردن های تجربی و 

بین یافته طرق استقراءهمبستگی  بر مشاهدات بردن هرگونه تصورات و تخیالت، توضیح اضافبدون به کار  ،ها و تبیین آنها از  ه 
 ( 24:  1391،  )توسلی  ها.ی علت و معلولی بین پدیدهتجربی، یعنی یک رابطه

 دو مورد خالصه کرد: توان درصورت کلی میه  اهداف ایجاد نظریه را ب

 ؛شناختیهای جامعهدادها و پدیدهکردن قالبی برای معناکردن وقایع، رخفراهم-

 (13:  1389  )تنهایی،  ای نزدیکر آیندهها ددادها و پدیدهبینی وقایع، رخپیش-
معماری معاصر جلوه رویکردهای  نظریه،  چناچهبعد از  دیگر دارد؛  معدود    در  ای  به جز  معاصر ایران  تاریخ معماری  مورد 

به دورهنوشته بیشتر پایگاه نظری و سلیقههایی که  خاصی یا مقطعی از معماری معاصر اشاره دارند و  ی دربارهی مؤلفان را های 

نگاری در دست نیست که بتواند به  های علمی تاریخکنند؛ هنوزهیچ تاریخ مدون و متکی بر روشجستارهایی از معماری بیان می
های معماری معاصر را در بین معماران تبیین کند. از دالیل  ها و نظریهعنوان سند و مرجع معتبر معماری معاصر، اشتراک گرایش

بی این امر،  مقابل ارزشتمشخص  بضاعت معماری معاصر در  به شناخت  نسبت  کهنوجهی  واالی  میراث گذشته  های  الگوها و 

 .( Farahi,1998: 15)است

ی نقد و تحلیل آثار دوران های مفصل و قابل اتکایی را در زمینهتوان پژوهشدر ادبیات مکتوب معماری معاصر به سادگی می
به دورههای  پهلوی اول و یا دوره گردد؛ انسجام میهای معاصر در معماری ایران بازآغازین پهلوی دوم یافت؛ اما زمانی که موضوع 

به چنین موضوعی در حوزهتر میی آثار کمرنگو تحلیل همه جانبه پرداختن  ی تاریخ معماری معاصر  شود. از این رو ضرورت 

نیازی به بحث و استدالل طوال نمینی و مفصل دربارهایران کامال آشکار است و   شود )شایان و دیگران،ی ضرورت آن احساس 

هایی در میان  (. البته الزم به ذکر است که این گروه از مفاهیم نیز در جای خویش نیاز به تجزیه و تحلیل دارند تا نکته11:  1393

باشند  (. Mahdavynejad,2006 :12).  آنها انتخاب شوند که در پژوهش حاضر راهگشا 

دیگر نظر از مفاهیم  به  معماری سنتی است.    مطمح  برای معماری سنتی  که بیان تعریفی جامع و کامل  باید اذعان داشت 

دارند؛ مشخص شد که معماری سنتی های رایجی که مردم برای این اصطالح ابراز میپذیر نیست. با بررسی مترادفراحتی امکان
بال زما چهار  )معماری خودی، از  ...(، فرهنگ  و  معماری معاصر و معماری سنتی  بومی،  )معماری محلی و معماری  ن و مکان 

از آن است.  باارزش و...( برخوردار  بامعنی، معماری  )معماری  معنا  با هویت( و  اصیل، معماری  عامل  معماری  این چهار  جا که 

به برخی از صفات کلیدی این معماری د؛ امکان پذیر نیست. اما میها مصداق یابی وضعیتمتغیراند؛ بیان تعریفی که در همه توان 
 بندی اطالعات حاصل از سه تأمل زیر فراهم آمده است:اشاره کرد. این صفات کلیدی از جمع

 ی سنت؛بررسی لغوی واژه-

 ی سنت؛پیدا کردن سرچشمه-

 ی پیدایش و استفاده از این واژه در جامعه.یافتن تاریخچه -
به دست دادن و انتقال و استمرار همراه ای فرهنگی است که با دست ی سنت، روشن شد که سنت مقولهبررسی لغوی واژهبا  

شود که باری فرهنگی داشته باشد؛ بیانگر و تبلور فرهنگ جامعه باشد  است. بر اساس این ویژگی، صفت نسبی به چیزی اطالق می

دست شده و از نسلی به نسلی دیگر رسیده و ادامه یافته باشد. با این  به  و آن الگوی شناخته شده و فرهنگی، در طول زمان دست 
یافته است. گونه معماری که در جامعه وجود داشتهتعریف از سنت، معماری سنتی عبارت است از آن  و در طول زمان استمرار 

اند. سنت به معنای حقایق  ها، تجلیات زمینی الگوهایی آسمانی هستند که در نهایت به آن الگوی پایدار ازلی متصلتمام سنت

به همه و اصولی تیب، وحی و الهام شده است. به این تر ،ی قلمروهای کیهانیاست که منشأ الهی دارد و به انسان و در حقیقت 
 ناپذیر است.ی سنت امری قدسی است و آن چه سنتی است؛ از امر قدسی جداییسرچشمه

ی  ای که امر قدسی در آن حضور دارد، به معمار سنتی نیاز است؛ کسی که پیشه آوردن بنایی سنتی، یعنی معماریبرای پدید

شود. معمار  ز طریق آن به معمار جهان متصل میبیند که اای قدسی میداند و جایگاه خویش را در سلسلهخود را مقدس می

سنتی از دل یک نظام صنفی معماری، که از دل جامعه جوشیده و به صورتی طبیعی شکل گرفته، برخاسته و روش آموزش او با  
که در دانشگاهنحوه نه تنها شیوهها صورت میی آموزش معماران امروزی،  عمار سنتی، ی آموزش مگیرد؛ کامالً متفاوت است. اما 
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تفاوت دارد. این نکته و تمایز و تفاوت بارز روش آموزش و طراحی سنتی با   بلکه روش طراحی معماری او هم با طراحان امروزی 

یا دروسهای حِرفروش برخی    های رسمی  نظر  بناهاست، از  طرح و اجرای  غالب امروزی  آموزشی و طراحی معماری که روش 
اند. بنابراین  ته است که آن را مالک و معیاری برای تشخیص و تبیین معماری سنتی دانستهنظران چنان شاخص و برجسصاحب

 سه ویژگی اساسی معماری سنتی عبارت است از:

 معماری سنتی محصول روشی سنتی در طراحی و ساخت است؛ -

یافت- الگوهایی است که تبلور فرهنگ جامعه است؛ در طول زمان استمرار  به دست گشته و معماری سنتی دارای  ه و دست 
 منتقل شده است

 (8:    1392ای معماری با ارزش و با معناست )صادقی پی، معماری سنتی با امری قدسی مرتبط و گونه-

نوع تفسیری از  تحقیق حاضر،  چراکه  -راهبرد  است؛  به یافتهتاریخی  باید به تناوب  صورتی پژوهشگر تفسیری  های تحقیق 
شود؟ و از ای روایتی سازمان دهد. تاریخ چگونه روایت میها را با ذهنی تحلیلی و شیوهانجام تحقیق، یافتهروایتی بدهد و در روند 

قابل باور میچه راه یافتههایی، روایت تاریخی قوی و  اعتبار و  آنها آغاز  شود؟  در جریان وقوع  های تاریخی با شرح رویدادهای 

به عنوان جهان یگانهشود. روایت تاریخی نباید ترتیب رویدادمی یا ارتباطات درونی منسجم آنها را  ی تاریخی،  ها را تغییر دهد، 

 شود:مخدوش سازد. در این راهبرد سه رویکرد مطرح می
 های روایتیجمله از ساختاری  یمنزله به  تاریخ یایده-

 های تاریخیی ادبی برای روایتاستعاره-

 تاریخینقش تخیل و فهم در روایت -
بنا به سرشت خود روایت، با صورتبرخی نظریه -می   (84:  1391ود)کالینگودانند.های ادبی مرتبط میها، روایت تاریخی را 

. او این گونه  «کندای از داستان معتبر است؛ تأیید میتاریخ گونه  را که ادعااین   هایی دارد که»هر اثر موفق تاریخی، ویژگیویسد:  ن

 دهد:ادامه می

چه  کند؛ بلکه آنافتد، روایتی قابل پیگیری ارایه نمیچه در فرآیندهای طبیعی یا اجتماعی اتفاق مییافته، از آن»علوم سازمان
ها و ادبیات تخیلی، بیشتر سیاحت  های آرمانی یا ساده شده است... . ولی تاریخ به مانند تمام داستانکنند، مدلبه ما ارایه می

گونه خوانده  های موثق تاریخی اینگیری آشکار... . تمام نوشتهای روشن و اغلب یک رویکرد است تا نتیجهه محدودهاست تا ورود ب

 شود«.ها و جزییات متنوع تحوالت آنها جذاب میشوند؛ زیرا موضوع آنها از طریق رویدادها، حوادث، شکستمی
نکته اساسی مطرح است: اول اینکه تاریخ  131 :1973))وایت ریزی نگار کسی است که طرحمعتقد است در مورد تاریخ دو 

ها را با عملی که من کند و در مقابل، داستانپردازی را از رویدادها کسب میی تشریحی داستانکند. تاریخ نگار بخشی از قوهمی

نگار باید تمام مدارک در دسترس را در یک روایت منسجم ترکیب کند. دوم اینکه  سازد. تاریخام؛ از رویدادها میریزی نامیدهطرح

داند. به اعتقاد او، های تاریخی میهای ادبی را معیار انسجام و قوت داستانکند؟ وایت گونهچگونه چنین روایتی اعتبار کسب می
سازند. در مجموع، گالی و وایت هر دو در اساس مند میهای ادبی رویدادهای زندگی را از معانی فرهنگی پذیرفته شده بهرهگونه

به تجربه به اعتبار اتکا   دانند.ی واقعی زندگی، در خدمت روایت تاریخی میادبیات را 

های گذشته دارد و در مورد تصویر تاریخی معتقد است که تصور انسان، توانایی زیادی برای فهم کلی پدیده  ود)همان(کالینگو
پیوند جالبی برقرار میمیان این توان تاریخسازد. به گفتهایی و قوت ابداع هنری  کردن، نگار همیشه در حال گزینش، سادهی او 

هایی است که از نظر او مهم است. مسوول محتوای یک تصویر، هنرمند گرفتن چیزریزی، ردکردن مطالب غیرمهم و در اختیاربرنامه

 است نه طبیعت.

 

 روش پژوهش
با این حال دیگران )برای نمونه  متخصصین معتقدند که پژوهش تحلیل محتوا جزو روشبرخی از   های تحقیق کیفی است. 

جزو روش را  نوع تحقیق  دادهخاکی( این  کمی قرار  تحقیق  که ویژگیهای  است  روشی  های گوناگون پیام، اند. تحلیل محتوا، 

برای تجزیههای صدوی پیام، علتهای صادرکنندهها و اندیشهدیدگاه پیام  ر پیام و آثار پیام را،  های گوناگون  و تحلیل عینی منظم 
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)علوی، می بکار نظام210:  1384گیرد  تشریح کمی،  پیام  (. به سخن دیگر، نوعی پژوهش که برای  عینی محتوای آشکار  مند و 

  :1373های ارتباطی است )هولستی،  مباحث سیاسی و پیام(. کاربرد تحلیل محتوا، در معناشناسی آماری، 218:  1387است )فاخر،  
 (.62:  1393به نقل از عامری سیاهویی و دیگران،   15

بر ویژگیتعریف تنوع،  روش تحلیل محتوا وجود دارند گذشته از  عینیت، سیستمیهایی که از  بودن و عمومیت توافق های 

 (. 68-69:  1387)خاکی،   دارند.

اجزا محتوا،  فرستندهتکنیک تحلیل  پیام،  یعنی  را  اصلی ارتباطات  گیرندهی  و  پیام  تحلیل میی  تجزیه و  پیام را  کند  ی 
(Thomas carney,1972:121  ،255:  1380به نقل ازصدفی و همکاران  .) 

های دکتر محمدرضا اولیاء  محتوای تحلیل این پژوهش، مجموعه صحبت .تحقیق استبکار رفته در این تحلیل محتوا، روش 

در جلسات مربوط به دو درس برداشت از بناهای تاریخی و درس آشنایی با هنرهای سنتی ایران است. از مجموع موارد در اختیار، 
برداریهای  ها، یادداشتبودن دادهترسمتن ده جلسه استخراج و تحلیل گردیده که انتخاب این جلسات کامالً برحسب اتفاق و در دس

 تر و یا دسترسی به ضبط جلسات بوده است.قوی

های دکتر محمدرضا اولیاء شامل معماری سنتی، حفاظت، های کلیدی ارایه شده در سخنرانیکلمه چنینهمدر این پژوهش 

 گردد.میخراج و ارایه ی بینامتنی مفهوم آن استیافت، احیاء، بهسازی، استخراج و بر اساس رابطهبه

 

 ها  یافته
پایان برگرفته از  شهابیارشد   ینامهاین مقاله  عنوان  پور آزاده  ازاندیشی نظریات دکتر محمدرضا اولیاء در ببازخوانی و  "با 

و دکتر علی کبیری سامانی؛ همچنین  شهرکی  زادهکه تحت راهنمایی اساتید محترم جناب دکتر حمیدرضا بیگ  باشدمی "معماری

یادگاری به انجام رسیده است. اصل یافته جناببا مشاوره  ها به صورت مبسوط در مهندس علی ساکت یزدی و خانم دکتر زهره 
 شود. ها در اینجا ذکر میرساله به قلم کشیده شده و تنها نتایج حاصل از هر درس به عنوان یافته

نتایجی را   یاریهای متفاوت با ای متفاوت و مکانهروزهای متفاوت، تاریخ امکانات محیطی و بصری و حتی انسانی متفاوت، 

بطن واقعه دهد که در ابتدا الزم است هریک به صورت جداگانه مروری دوباره شود تا همین تکرار حقیقت، پیش رو قرار می  ،از 
به حقایق دیگر بازنمایی کند.  نائل های  های محوری دیدگاهویژگی، بررسی متن جلسات گزینش شدهه با توجه بشدن پژوهش را 

 خالصه کرد:بندی و دستهتوان در موارد و مسایل زیر  در خصوص معماری را میء اولیادکتر 

 

 اولياء در محضر اولياء

باید برآنفرشته گفت: » بکشی ناممکن چه تو  بیتوانی،  است و سنگین؛ حتی برای کوه. اما تو می دوش  قرار زیرا قرار است 
 (7-6:  1384)نظرآهاری،   فراموش نکن. نام تو قاصدک است و هر قاصدکی یک پیامبر«..  باشی

 

 گفتمان شناختروایت اول: -

 موضوع مکان زمان

21/11/1395 

 صبح تا به وقت طاقت8
 ، بافت، ماده، علم، ... .حفاظت ی علومی/اتاق مدیریت پردیسخانه

آشنایی و شناخت در این زمان است. زمان اول و برخورد اول. بافتی که ناگزیر از اولین زنجیره است، باید اتفاق ی  روترین الیه

بهانهشروع آموزش است. بهانه  ،افتد تا شروع، آغاز شود. ادب ای  ای برای تعارف که همان انجیر خشک است و در واقع همان هم، 

شدن نیاز دارد تا نیازمند شود. نیاز دارد اگرد باید متوجه شود که برای آغاز محققی جمعی در وادی شناخت. شاست برای شیرجه
شود. استاد همچون بر نیاز مربوطه، راه شناخت به صورت جمعی پیموده می  تا کشف کند و نیاز دارد تا به شناخت نائل شود. بنا

پله بازهمشاگردی دست در دست دیگر شاگردان و  این سؤاالت خود زایشگر   پله از سؤال و سؤال و  سؤال که دوباره هریک از 
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شدن است. چون سراپای آدمی در این  بر خویش است و این ابتدای محققرو در کنار راه. و رهپیمایدراه را میسؤاالت دیگر است،  

بشناسد و بفهمد که نمی باید خود را  ندانستن است. محقق  برمسیر مملو از  پرسشگر ابزاری   ای رسیدن به این مهمداند. و ذهن 
. تمامی مباحث حفاظت، انواع تعریف کلمه، چه به صورت لغوی، چه به صورت بومی، چه  ایجاد نمایدو این نیاز را خود باید   است

نحوه است تا  به اندازهبه صورت کاربردی همه مستمسکی  درنتیجه   .شود  ها سنجه و آزمودهی جغرافیای فضا و آدمی شناخت 

 ریب فی.داند. و این رمز ورود به دنیای حقیقت است. المحقق باید بداند که نمی  آن است که ءهای اولیااندیشهاولین درس در 

 

 هاگفتمان ریشه روایت دوم:-

 موضوع مکان زمان

28/11/1395 
 صبح تا به وقت طاقت8

 منابع، تمدن و تجدد، حکمت، تأویل، ... . ی علومی/اتاق مدیریت پردیسخانه

نابع  مخلوق، ممنابع مکتوب، منابع نظیر   یهاست که از کاویدن در منابع متعدد پیرامونمنزل بعدی در تحقیق، دریافت نشانه
شود. و از اینجا به بعد قرار است در هر منزل، مکان تفاوت کند.  مسموع حاصل میمنابع   و مدفوعمنابع مخروب،  منابع صنوع، م

تر اطراف خود را باید یاد بگیرد که موشکافانه محققگیرد. صورت می یهای متنوعصورت ممکن، دریافتترین بنابراین در ظاهری

به گرایش و عالقه بکاود. منابع پیش دادهبه عنوان مخازن    شود.  ی محقق از موضوعیت و محوریت برخوردار میرو نیز با توجه 

بافتی از مجهوالت به تصویر میترین فعل یک معمار، اتودکردن است که خیال رایپایه به هماهنگی دادها در  های کشد تا 
با جمله نوشتن است. و  نوع  از  اتودکردن  مطالعات معماری  یک دانشجوی  برسد. برای  اولیایی که میبیرونی و درونی  گوید  ی 

تمدن پای هدف اولیااتودکردن  رونمایی می  ءساز است؛ رد  و آن هم تحولیدر آموزش معماری  ی معماری و نو در رشته  شود 

کند و این حکمت بنیه و البته حکیمانه عمل می  دار و پرساز هم کسی است که ریشهساز است. معمار تمدنپرورش معماران تمدن
به راحتی هر ی هضمیهداند که در کنار آن، قوهها و مطالعات قوی میرا وامدار جذب اطالعات و داده ی خویش را تعالی داده و 

دار باشد  مدت برجای ننهد؛ بلکه معماری محصول، باید ریشههای با عمر کوتاهطریق ساختهپذیرد تا بدینویی را از بیرون نمیالگ

و استدالل محکم بر این مدعا هم ذکر این    پیوند بخورد؛ مهبهکم  گرفته بین معماری دیروز و امروز کمتا از این طریق انقطاع شکل

محقق به صورت آگاهانه،    نتیجه آن که دراین گامباشد«.  گفته از زبان اولیاست: »استراتژی درس ما تأویل )بازگشت به گذشته( می
نتیجهساز است  دار و تمدنیک معماری قرص و محکم، ریشه .ستهاهمیشه کنجکاو و در حال دریافت نشانه و   مندیهنر یو 

 کند.  را سترگ می یهای معمارمعماری است که مطالعاتش قوی است. مطالعات قوی، ریشهشخص  حکمت

 گفتمان تشخيص روایت سوم:-

 موضوع مکان زمان

05/12/1395 

 روز مهندس
 چادرسیاه-ی علومی/ اتاق کنجی سمت راست رو به محوطهخانه

Review- Story& History- 
 چادر، ... .سیاهگویی،  قصه

 

 چادري کالس در سياهادامه(: 1تصویر )
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برسد که تشخیص الزمهتشخیص اتفاق می  ،در این منزل باید به این مهم  یعنی محقق  با  ی تحقیق است. و تشخیص  افتد. 

دارد تا بارها و بارها از خود بپرسد  وامیی است که محقق را او تشخیص، مرحله  ارتباط دارد؛  نگریبا آیندهو  ی فاهمهبا قوهتدبیر، 
محقق را به سوی حقیقت  وای بس مبارک است  گوید که هدیهو از حقیقت موضوع پرسشگری کند. اولیاء از فرصت تحقیق می

پیوند میپیوند می انجام  خود در مسیر او قرار خواهند گرفت. این مرحله اگر درست و بجا  گوید، که خودبهدهد و از تشخیص اهل 

به انحراف کشیده گیرد که در کند. در این مرحله هشدار جدی صورت میمحقق در مسیر تحقیق جلوگیری می شدنشود، از 

های قبلی کانالیزه  ی تحقیق نرود؛ چراکه ذهن را به سمت تحقیقفرآیند تحقیق، تا اتمام کار به هیچ عنوان محقق به دنبال پیشینه
رونمایی   "تثبیت و تکثیر و توزیع"منزل شعار حفاظت تحریری یعنی  از این رو در این گیرد.محقق میکرده و همین، شجاعت را از  

 . شودمی

 

 ي آقاي عبيداوي در مضيفي دفاع پروژهجلسه(: 2تصویر )

 گفتمان پيوند روایت چهارم:-

 موضوع مکان زمان

19  /12/1395 

 صبحگاهان تا به وقت طاقت

 -کارگاه چرمی علومی/ خانه

 اتاق شکم دریده  -ی صفویهای ورودی خانهخرابه

چرم، کتیبه، تفاوت متریال طبیعی و 

 مصنوع، پیوند، فتح الباب، ... .

 
 (: کارگاه چرم3تصویر )

 "تجربه، فوق علم است"  عبارتهای مختلف، بازتکرار  حال وقت رفتن است تا سلوک اتفاق افتد. بازدیدهای متعدد در ایستگاه

با حدسیات سامان دهد و را بگیرد و ضبط کند حتی می  هاادهباشد. محقق باید دمی در حفاظت   "جای خالی"تواند مجهوالت را 

میهای معماری است و طلبتحریری که همانند خالی پس آن اتفاق  مجاب میافتد، رهکاری که در  کند که کیفیت این  رو را 
برای چگونگی برخورد با کشف و ضبط    است که های مناسب تمیز داد. این طریق، فتح بابی در مسیر تحقیقباید با واژهها را خالی

 شود.حاصل می ،اطالعات و اتفاقات در لحظه

  محقق باید آگاه شود، هدف، فرآیند کار است که از ارزش باالیی برخوردار بوده و البته فرآورده مهم نیست. همچنین است که

با فتح شود که قصهها چنین دریافت میها و اشارهها، نکتهاز تمام عرض ی تدریس استاد این است که در ابتدای راه، شاگردان 
ای، دری را دنبال کند، چه اگر گشایشی  ی خود در هر زمینهتواند بنا بر عالقهبابی آشنا شوند و وقتی آن، اتفاق افتد، هرکس می

چنین گاهی مواقع ممکن است، نقش تاریخی که فرد دارد این باشد  بودن ارزشمند است. هم-رونباشد، فعل رهو اگر   ؛باشد که بهتر
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تواند درهای زیادی  ی زمانی میاین، نه آن صفت دربگشای خداوندی است؛ بلکه قابلیت انسانی است که در بازه  ؛ و"مفتح األلباب"

بشناساند.  را شناسایی و 
بدون تذ با مثالی از  دوباره تأویل  بیان می  storyو  historyکر؛ در بیانات مستتر است، آنجا که  که  نقش یک محقق را  دارد 

تواند آن را تداوم بخشد. به شرط آن که بداند نقش او چیست و همچنین این ایفای تواند در تولید تاریخ سهیم باشد و حتی میمی

باشد. بنابراین نقش مح به چیستی موضوع تحقیق ارتباطی تنگاتنگ  نقش، متناسب زمانه و زمینه  بر کیستی محقق،  قق عالوه 

از مجهوالت را   قرار است چه بعدیکند؛ همچنین اینکه موضوع مورد تحقیق چه امری را در آینده قرار است سبب شود و پیدا می
 بگشاید.  

پیوند معرفی می یکی از اهل  بدون اشارهمحقق در مقام  مستقیم، و میشود،  پروژهای  سال پیش آغاز  تواند  هایی که هزاران 

ی  باشد نگاه   "درنگذشته"خواهد نگاه محقق به تاریخ  شده را ادامه دهد و اینگونه پیوند را با گذشته برقرار نماید. آنجا که اولیاء می
پیوند باشند و می  پژوهشگرانشود که محقق متوجه می  ،رو در این گامازاینی فرایند تحقیق است. مستلزم ادامه که توانند اهل 

بتوانند با پیوند با اکنون فرآیند تحقیق را دنبال نمایند.  بنابراین دیگر نگاهشان نباید به تاریخ درگذشته باشد تا 

 

 گفتمان حقيقت روایت پنجم:-

 موضوع مکان زمان

 پوست، ... .تخته باغچهی علومی/ گودالخانه 23/1/1396

  

وی یک موضوع قرار داد تا حقیقت را دریابد و یا حداقل متوجه آن  ر در  کردن محقق است. باید او را رومنزل، منزل اهلیاین   

تواند صورت گیرد: یکی اینکه موضوع با جزییات مطرح گوید: »در رویارویی محقق با موضوع تحقیق، دو برخورد میشود. اولیاء می
 انه و آدرس باشد«. بنابراین، همکاری جمعی بهترین ابزار برای این منزل است. شود، دوم اینکه هدف، فقط دادن نش

برداری بگوید و همه یادداشت  ،ولو به غلط موضوعداند در مورد  بدون قضاوت اینکه صاحب سخن که باشد، هرفرد هرچه می

داند، نصف علم را با خود دارد. و محقق زمانی  داند که نمیتواند سؤال کند و همین که میداند، میکنند. حتی کسی که نمیمی

ی برخورد، در راستای ایجاد فرصت شناخت به  چنین این نحوهداند. همیابد که زگهواره تا گور بداند که نمیدار پرورش میریشه
د. البته در مسیر کند که شاگردان از منظرهای مختلف به یک حقیقت واحد بپردازنصورت مرحله به مرحله، ظرفیتی را ایجاد می

به پرداخت می  شود. تحقیق، محقق باید شجاعت و جسارت توأمان داشته باشد و تمام اینها در این منزل تحریک و شروع 

علم است"حال وقت آن است تا عبارت  توان دارد: » فوق علم را نمیدر این منزل تکمیل شود و اولیاء بیان می  "تجربه فوق 
با فروکاهش همراه است«.به زبان علم ترجمه نمود غیر این صورت،  باید  قدر حقیقت   در این گام نتیجه آن است که ؛ چراکه در 

 کشف شود و رسالت یک محقق کشف همان و البته این قدرشناسی است که عوام از کشف و قدرشناسی آن مستثنی هستند.  

 

 گفتمان توسعه روایت ششم:-

 موضوع مکان زمان

6/2/1396 
کوچ به  -علومی/گودال باغچه/ اتاق آوا و نوای  خانه

غلوم  سیاهکاروانسرای 

نشانه شناسی، هنر اسالمی،  انواع تحقیق، 

 مشارکت،... .

 

باشد. تا حواس می  "کوچک زیباست"استادشدن در یادگیری. عبارت تأکیدی در این منزل    .منزل استادی است ،ششم  گاهمنزل
نسبی محقق دقیقپنجگانه از قبل  به محقق دوت به پارهتر  محیط اطراف عمل کند. در ابتدای راه،  روش   اطالعات دریافتی از 

با موضوع  -1شود: گردآوری اطالعات پیشنهاد می روش گردآوری بدون موضوع. در روش اول، موضوع تحقیق  -2روش گردآوری 

بنا ولی محقق  ندارد؛  موضوعی وجود  است و در روش دوم،  پرسشگری  مشخص  پژوهش  بر سرشت  خود میو  به  دوستی،  تواند 
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نسبت به تمام دحساس  صورتی عبور از حتی جزیی  هایادهگونه  پیرامون و عدم  ها ترین منابع معلوماتی، از دل دادهارسالی از 

دید محدود می به محقق  قیاس روش دوم  کند. روش اول در  چند موضوع استخراج  حالیچندین و  در  با  دهد؛  که روش دوم 
گوید. برای وسعت بیشتر  و این همان دید باز اولیایی است که بارها و بارها از آن سخن گفته و می .ی موضوعی همراه استتوسعه

به شکل گروهی انجام شود؛ چراکه بحثاین نگاه، اولیاء پیشنهاد می و شنودها، دید بازتری و نگاه   ها، گفتدهد تا فرآیند تحقیق 

نگاه او پنهان مانده، از زاویههایی از حقیقت که از زاویهشود الیههد و باعث میدتری به محقق میعمیق ی نگاه دیگران برایش  ی 

نگاه اولیا  نمایان شود.  :مل استأواجد برخی نکات قابل تمسیر تحقیق    ءاز 
 در مسیر تحقیق، محقق باید خطاپذیرانه عمل کند تا تصحیح اتفاق افتد.  -

بردن  وجه باشد مسیر درستی را انتخاب کرده یا نه، باید توجه داشته باشد، مادامی که در حال لذتیک محقق برای آنکه مت-

 است؛ یعنی راه، درست است. 
پیوند یا راهنمایان، هممحقق می- اهل  باشد، تا زمانی که در ارتباط  دقت داشته  به این مهم  افزایی تواند در مسیر تحقیق 

با آنان ادامه دهد برای قطع   یسیگنال همان  افزایی تبدیل به تخریب شد، این؛ ولی اگر هرجای مسیر این همصورت گیرد،  است 

   تا محقق از مسیر تحقیق دچار انحراف نشود.  ،ارتباط

 دارد:همچنین تکلیفی برای محقق قائل شده و در لفافه بیان می
 یاد بگیرد. ؛اگر محقق بلد نیست برود-

نشناختن است. ی ناروا نکند که مداخلهنکند؛ اگر مداخله کرد، مداخلهشناسد، مداخله  اگر نمی-  ی ناروا از سر 

 برداشتی واقعی از زکات است.شود و این شناختش را به دیگران عرضه کند؛ چون باعث افزایش شناخت و دانایی افراد می-
 از سر عشق، تحقیق را انجام دهد. -

نتیجه میشود. رونمایی میهم    در این مرحله از چیستی هنر اسالمی و کیستی مخاطب هنر اسالمی بیان کرددر  اگر   توان 

 چیز از دست رفته است. معمار دانا به علم زندگی نباشد، همه

 

 گفتمان تصحيح روایت هفتم:-

 موضوع مکان زمان

 ها، ... .دغدغه، معماری،  محقق ی ناصح،خانه حفاظت، نوای علومی/گودال باغچه/ اتاق آوا و خانه 13/2/1396

 

منزل تمرین استاد نمونه  شدن در شاگردیمنزل هفتم،  یادگیری از  ای است که  ی ناصح نمونههاست. داستان حیاط خانهو 
مورد تاریخ یک سرزمین، معلومات در  توان فهمید برای کنکاش و دریافت پارهحکایت از مبانی عمیق بومی دارد. از این پژوهش می

به حل مسأله پرداخت قوانینیتوان با قواعد و نمی ای دیگر است. باید  چراکه همین امر خود موجب مسأله .خارج از آن سرزمین 

-دیواربه هایهمسایه  حتیهای آن سرزمین  فرهنگ و تاریخ آن ملک را آنقدر به خوانش و بررسی کشید و آنقدر در روابط آدم

... و ز خانه، اشدیوار ی فراوان در هادهحصول دا  ؛. حتی اگر جوابی هم در کار نباشدرسیدجواب  به  سر زد تا    ، رابازار و جامعه و 
پیوند تاریخ ایران گذشته به معاصر  تواند باعث  این فرآیند می چنینفرآیند چنین تحقیقی، بار آموزشی فراوان برای محقق دارد. هم

یا حداقل گذشتهیافتن فرمول باعث  و  وام  گردد. های  سرزمینی دیگر، عبثتزریق و  از  ممکن است. محققترین راهگیری   حل 

برای هضم قوی معلومات   را شناسی بستریپیوند بین خودشناسی و زمینه و بتواند باشناس خوبی هم باشد باید زمینه چنینهم
نکاتی   .جستجو کرد  نه با آداب و فرهنگ بیگانهو  بطن فرهنگ و مردم آن تاریخ هر ملتی را باید در   چراکه. فراهم سازدتاریخی 

 که در این زمینه مطرح است؛ از این قرار است:

وارد کاری شد؛ محقق  آید. در واقع وقتی ها در هرحدی که شروع شود و جلو برود؛ دستور کار از دلش بیرون میکار پروژه-

 .  باید انجام دهدچه کار د فهمدفعه میاین
 تواند برایشود؛ چراکه هر محقق میهایشان، فصل مشترک کارها حاصل مینشینی محققان و صحبت در مورد پروژهبا هم-

پیوند"ای از دیگر نمونهمحققان  هرکدام از  افزایی در ارتباطات شکل گیرد. باشد و از این طریق هم  "اهل 
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برای جلوگیری از تفرق ذهنی، یک پیشنهاد می - های مختلف و در دروس مختلف، بررسی شود موضوع خاص از جنبهشود 

نگاه از وجوه مختلف به یک پدیدهتا کشف حقیقت از الیه  . است ی واحدهای دیگر سهل و ممکن شود. و این روش خوبی برای 
سو بوطه نگاهی همکند، مهم است که استاد مراگر محقق، یک موضوع را از زوایای مختلف و با اساتید مختلف پژوهش می -

 جهت با موضوع تحقیق داشته باشد تا این ارتباطات دچار تخریب نگردد.  و هم

به کیستی محقق و چیستی تحقیق پرداخت برای رسیدن به نسبت تحقیق با محقق و سنجه- کردن آن، در ابتدا بهتر است 

برای کیستی،   با چه منابعی  در    از جانب محقق است.  ی رزومهارایهکه بهترین روش  ادامه، بحث منابع تحقیق است که محقق 
برجسته می ممکن است سر بیشتر  پیدا کند. و این سرشت محقق را  به این شکل حاصل میو کار  - 1شود:  کند. یعنی ترتیبی 

شود که همبا این تحقیق چه مسأله-4خواهم انجام دهم؟  من محقق چه کار می-3چیستی -2یستی  ک ین ای قرار است مرتفع 

 کند.  مینایل  مرحله، محقق را به منابع موجود و در دسترس  
. اولیاء با اشاره به  استدانشجوی مطالعات  ی برجستهنقش   و شدن در تولید تاریخبحث سهیم  ،ی دیگری که وجود داردنکته

دانش برای  حال حاضر ظرف مناسبی  در  را  دانشگاه  مظروف،  نمی-ظرف و  او جو  نظر  از  کشور  سیستم آموزشی  داند؛ چراکه 

نیت دانش یعنی  است.  تحقیق،  -استعماری  بدو امر  در  پایهجو را  قربهمدرکی بر  و از  داده  قرار  بودن  الیمحوری  پژوهش اهلل 

برای آید که صورت آبادانی دارد. اولیاء در تشریح این گفته نگرا. و این تنها از ذات تخریبگری برمیکندمیجلوگیری  نی خود را 
نکته که آدم به این  بیان داشته و با اشاره  های های مختلف نقشها و مکانتوانند در زمانها میسرگذشت و سرنوشت معماری 

برهه برای عوض  ،ی تاریخیمتفاوتی ایفا کنند؛ نقش خود را در این  داند به این امید که قواعد استعماری کردن ظرف میتالش 

 ماند.  نتیجه میبرداری سیستم آموزشی کشور از غرب، بیی آن عوض شود. اما این تالش به دلیل کپیدانشگاه هم در پ
هایش بگوید؛  شود که شفاف و شجاعانه از دغدغهاین حق را برای محقق قائل می  یک گفت و شنود معلم و شاگردی،او در  

 شود:در باب تحقیق و محقق بیان میبه شرح زیر هایی مهم  در این قسمت نیز نکته.  داندچراکه زندگی را حل مسأله می

یکی نیست؛ بنابراین باید همواره آمادهها و روشراه-    ی پاسخگویی و یا حداقل شنیدن بود.های رسیدن به حقیقت 

   محقق باید واقف باشد که چگونه با تعامل، گفتن، شنیدن، یادگرفتن همواره خود را تصحیح و تکمیل کند.-
 ،ی شاگرددغدغه  چراکه؛  ی مشترک داریم، حتی اگر این دغدغه شخصی باشدتا زمانی که ما در حال ترمیم هستیم، دغدغه-

 هست.  استاد همی خود دغدغه

باعث می-2بشناسد و   -1دارد: محقق دوکار مهم دارد:  میبند تحقیق اعالم پایان در پیوند  بشناساند و این دو کار مهم  شود، 
ی سهم خود در حال ترمیم شکاف ایجاد  تاریخی صورت بگیرد. یعنی در این برهه تاریخی اگر محققی چنین عمل کند، او به اندازه

اولیاء معتقد است: وقتی شما  نتیجه آنکهاست. سهیم  تولید تاریخ    شده بین معماری گذشته و معاصر است و به همین اندازه در

هرکسی عیب کارتان را می باشید، بیش از  بجز تولید  .فهمیدمولد یک فکر  داند عیب کارش کجاست؛ یک  کننده که میچون 

رش کنند. مرتب هم پوست  دانند چه کاخودشان هم می ،افرادی که مولد فکر هستندتواند آن را تشخیص دهد.  کننده نمیمصرف
توان حال خوبی را برای . بنابراین تا زمانی که اصول معماری از خارج سرزمینی تزریق شود، نمیکننداندازند و دایم آن را نو میمی

یک نظریه ممکن است چون  پردازی نیز چنین است.تکمیل و تصحیح معماری آن سرزمین باعث شد. همچنین نگاه او به نظریه

 محاسنی یا معایبی داشته باشد؛ ولی خاستگاه، خاستگاه دیگری است.
 

 گفتمان حفاظت روایت هشتم:-

 موضوع مکان زمان

 ، ... .حفاظت،  روش کشکولی، درد سیستمی ی علومی/ اتاق یک دری رو به محوطهخانه 19/7/1396

 

عبارت  نمشه"تحقیق، تعمق و تحلیل  برای   "تو خونه بند  شامل:    گامشده در این  . مباحث مطرحشودمی  آموختنقاصدی 
دانشگاه، حفاظت از هنر است که در گرو به   "پسکی"ی روش کشکولی )گردآوری نامنظم اطالعات(، درد سیستمی، طرح توسعه

 کردن آن است.کاربردن و عملی
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پرداخته میدر این  به این موضوع  با   شودگام  نگاه به تاری اینکه اگر محقق  به  نوع  خ و معلومات تاریخی که آن را مسبوق 

و آنچه در دوران سنت    آن را شناساندو    شناختها را  توان با معلومات تاریخی، قابلیتگذشته نداند، به میدان بیاید و بپذیرد که می
به جریان بیاندازد، این یک امداد غیبی در جهت    .است "تولید تاریخی"اتفاق افتاده است را 

غیبی ای صادقیان کاشین جلسه که همانا از راهامداد  به هنر کاشیرسیدن استاد  سخن را  سمت و سوی  کاری کار است، 

ی معمار است که  پیداکردن هنرهای سنتی مثالً کاشی معرق، این وظیفه  شود برای ماندگاری و ادامهکشاند. اولیاء متذکر میمی

باید   برای تولید آن ایجاد کند. و این اتفاق   .  استحرکت بازتولید هنر و این به صورت گروهی شکل گیرد فضا را 
سالی هستند، ها که معموالً افراد کهنهدر تداوم هنرهای سنتی، چون محقق بیشترین تعامل و برخورد را با هنرمندان این رشته

بنابراین با پاره کردن ماندگاری و حفاظت از آن را نقل و ثبتشود که تنها راه رو میزیاد روبه  معلوماتی در قالب قصه و خاطرهدارد؛ 

بیان میآن می به نوعی از آن  دارد محقق اگر چیزی را که یاد میداند. همچنین اولیاء  بالفاصله آن را جایی به کار گیرد،  گیرد؛ 
 دانش حفاظت کرده است. 

پیوند بین محقق و سوژه برای تحقیق که تعامل و گفتاین  پاره  و شنودهایی  های انسانی  و حاوی  پی دارد،  معلومات  را در 

 میان کارهای تحقیقاتی و محققان است.   برقراری پیوندهمان وسیعی است، 

به روشدر این مرحله اشاره تواند فهم خود را در مورد هر موضوع به بیان گرافیکی شود که محقق میشناسی تحقیق میای 
ای است برای اینکه محقق متوجه شود ندگار کند؛ چراکه بیان گرافیکی سنجهطریق آن را ما)یادداشت ترسیمی( درآورد تا بدین

ب تر استناد بیان تصویری راحت  ابه چه اندازه فهم درست و دقیقی داشته است تا تصحیح و تکمیل صورت بگیرد. همچنین مفهوم، 

 شود. تر منتقل میو سریع
به شورگذاشتن انوع دیگر روش »یعنی محققی در مورد شود که: در این خصوص بیان میست.  شناسی تحقیق، موضوعی را 

اتفاق  تواند، میدر آن لحظه ،در آن واحد  ،ترغیب و ... ،تحقیق  ،تکذیب  ،نقد گویند و در این زمینه،گوید، دیگران هم میمطلبی می

افتد و هر کدام از توسعه اتفاق می ،نوشتاردر این گفتار یا  بنابراین  . گیردصورت میدر همان لحظه تصحیح و تکمیل هم  کهافتد.  

از امروز -2از حاال به بعد،    -1ند«. اما مفهوم توسعه از دیدگاه اولیاء به دو صورت است: یافتن بحث، سهم داردر این توسعه محققین
با برگشت به عقب، عیب را جستجو کرد، آن را یافت و تصحیح و تالبته در این مورد می  :به گذشته که این نوع    کردکمیل توان 

 کند.  توسعه، سهم عظیمی در ترمیم و پیوند تاریخی برقرار می

نوع روش کشکولی است و او در نظر دارد محقق بیشتر از روش گردآوری اطالعات بدون   و اما روش تحقیق اولیایی بیشتر از 
نسبت به پیراموضوع بهره گیرد؛ چراکه محقق مادام محقق می    یابد.مون تعالی میماند و حساسیت او 

 شود:بندی میترین صورت ممکن مرحلهبنابراین بار دیگر روند تحقیق در پیوند با محقق در کلی

به قصد قربت انجام می-1  اهلل.الیدهد؛ قربهتصحیح نیت محقق: محقق تحقیق را 

یا نه، چند  -2 برای اینکه بفهمد آیا مسیر درست است  گیرد؛ خدا دستش را می-1راه دارد:  افتادن در مسیر تحقیق: محقق 
 ها در طول مسیر که آن هم از جانب خداست.دریافت نشانه-2ألذین جاهدوا فینا )اگر اهل حقیقت باشید(  

بعدی بودن  nاولیاء است. این تئوری منتج از   "کالس بی کالس"شود: تئوری  به آن پرداخته می گامموضوع دیگری که در این  

نظر اولیاء  چونفهم، فرایند فهم و فرایند شناخت است؛   اگر  نتیجه آن که .در آن دخیل است مکان و هزار مورد دیگر ،زماناز 
لوازم آن صورت پذیرد؛ این علم خود به خود  فرآیند شناخت به درستی با همه  بازتولید خواهد شد.ی 

 

 گفتمان تداوم روایت نهم:-

 موضوع مکان زمان

 صادقیانمنزل استاد حسن  -باغهای آبشاهیکوچه-مسجد راستین 21/7/1396
خاطرات و تجربیات استاد حسن 

 صادقیان، ... .
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 در حال نشان دادن انواع وجب صادقيان (: استاد حسن4تصویر )

شود. یزدی تجربه مییک محقق با یکی از اهالی هنرمند قدیمی   کردنو البته داری و رفتار برخوردی  در این منزل، طریقه
روبرو است که به زبان اهل   ییهاکه چگونه بتوان به دریافت و ضبط اطالعات از آنان نائل شد؛ چراکه در اینجا محقق با تجربهاین

یعنی یا زبان خودند یا زبان  .  گویندمی ی دیگرانیا از تجربهو ی خود  نکته این است که آنان یا از تجربه  وشود. تجربه جاری می

ناقل دیدهدیگری، هم نقل می    یند.هاها و شنیدهکنند و هم 

بازگویی تجربیات بر غالب قالبی که اهل تجربه برای  گزینند، اول قالب خاطره و دوم قالب قصه دارد. این خاطرات، بنا  میاما 
بنابراین محقق باید به   .با فراموشی همراه استگاهی جامانده برای استادکاران، بیشتر صورت منقطع دارد و به شرایط و هوش به 

در گفتهاندازه باشد تا موارد را  به شیوهی کافی ذکاوت داشته  ی  دوستانه و مهربانانه استادکار را در زنجیره ای  ها دنبال کرده و 

نماید و از البه به شیوهالی صحبتسخن همراهی  پیگیر موضوع باشد.ای رندانه برجسته کند تا استادکار هم دقیقها، نکات را     تر 
برای دریافت، ثبت و نگهداری اطالعات و الگوی ابزاری،  لگوی درا  .پرکاربردترین است  ،بنابراین در این روند، الگوی اخالقی 

 اخالقی: 

ای با خود داشته باشد. آنان از نسل قدیم  محقق باید بداند برای ورود به حریم استادکاران، برای شروع مراوده حتماً باید تحفه-

با فرهنگ قدیمند. فرهنگ در گذشته، برای آنان    است.   "نگذشته-در"و هموارشده 
باشدحتی- در گاهی  خانواده المقدور قرار  به حاشیه میکه افراد  باشند؛ چون بحث  استادکار، کمتر حضور داشته  رود و ی 

تواند کسب تری را میاولتر با استادکار مالقات داشته باشد، معلومات بیشتر و دستهچنین هرچه محقق خلوتپراکندگی دارد. هم

 کند.  
های کاری خود بگذارند؛ بنابراین این از رندی محقق است که  روژهیکی از پ دهند قرار را سرمعموالً استادکاران ترجیح می -

 ای رفتار نماید که کنجکاو و کاردزد جلوه نکند.به گونه

ی حسنه بین  ها محقق بخواهد از احوال استادکار دیگری جویا شود، حتماً مدنظر قرار دهد که آیا رابطهالی صحبتاگر البه -

یا نه؛  روند صحبتچراکه در صورت اختالف، استادکار مربوطه دچار مقاومت ذهنی شده و از ادامهدو استاد برقرار است  ها به  ی 
 دهد.  ای از دادن معلومات انصراف میای طفره رفته و قرار را یا به وقت دیگر موکول کرده یا به بهانهشیوه

برای ضبرکوردر یا هر وسیلهتوان از تحقیق، میالگوهای ابزاری  در  برداری، دفتر ترسیمی و ط صدا، دوربین عکاسی و فیلمای 

یادداشت و البته مداد طراحی برای ترسیم کروکیدفترچه وگو طرح را دهد بجای گفتگاهی استادکار ترجیح میبهره برد. ها ی 
بدهد؛ که میپیاده کند یا در حد چند خط ار دیگری جویا شد؛ توان رمزگشایی آن را از استادککشیدنی کوتاه، توضیحی سرسری 

 گویند.ها میبه همان اندازه خودشان ساده و روان از تجربه و  اندی رمزگشاییبعضی از استادکاران شیفتهکه البته  

مرور  زیرا  .از صحت و دقت باالتری برخوردار است ،برداری شودمکان دیدار، یادداشت همان گوید اگر تمام اتفاقات دراولیاء می

زمان، محقق را دچار فراموشی کرده و ممکن است معلومات مهم و بسیاری از دست برود. اهمیت تجربیات هم به این دلیل است 
باشد.  تواند صورت حفاظتی و یا کاتالیزور )تسریعکه می  کننده( را در فرآیند تحقیق و نگارش داشته 

باید متوجه این نکته باشد که در این  با همچنین محقق  شود که اولیاء آن را کشف زیادی مواجه می "گویندهایمی"مسیر 

برقرار می "گویندمی"کند: »رمز می  کنیم«.  یعنی چگونه داریم با یک تجربه ارتباط 
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 (: استاد حسن صادقيان و پسران، استاد محمدجواد صادقيان )اولين نفر سمت راست(5تصویر )

باید آن را  کند هرکسدر ادامه اولیاء تأکید می با   ارایهی هر قابلیتی دارد،  مقاله    ارایهکند تا جامعه از آن بهره گیرد و محقق 
دهد به امر مرمت و را عملکرد پیامبران دانسته و همین را پیوند می روش  دهد و حتی ایناین قابلیت را در معرض داوری قرار می

باشند و دربست باشند. یعنی اگر هایی نیاز است که در  گوید: »در کار مرمت به آدممی مواجهه با بنای تاریخی فنی باشند، فهیم 

باید آدمپدر بنا را درمی  ،گوییم که پیمانکاریمی های درستش را هم معرفی کنیم؛ چراکه دلسوزی، عنصر  آورد و درآورده است؛ 

یخی فعالیت بهینه دارند، در واقع از محصول  بناهای تار یدهند یا در بحث احیااصلی مرمت است. کسانی که کار مرمت انجام می
شود ه مییکنند«. و این یعنی وقتی قابلیتی ارافکر و عمل یک بزرگواری که طراح و مجری ساخت آن بنا بوده است؛ حفاظت می

 کند.  بردن جامعه، همان جامعه هم از آن حفاظت میبرای بهره

یکی از  اینجاست که می نتیجه گرفت  جویان به  دالیل وقفیت اولیاء در مسیر آموزش، شناساندن قابلیت فرد فرد دانشتوان 
بدین ای از آنان بهره گیردجامعههم و  شانهم خودخودشان است تا  اینچنین سهم   اود.  نمحافظت کن خویش نأش  از  گونهو هم 

ب کند کهایفا می  خود را در تولید تاریخ با تربیت محققینی پیوند گذشته ببه دنبال حقیقت و  معاصر و آیندگان   اه نیت قربت در 

 خواهد.می  اسلوب )اصول(گرفتن  توان چنین نتیجه گرفت که به قول ضرب المثل فارسی سرکههستند. به عبارتی می
 

 گفتمان اهليت روایت دهم:-

 موضوع مکان زمان

16/8/1396 
  -ورودی کتابخانه وزیری  درگاه-مسجد جامع یزد

 فروشی خیابان مسجدجامعفالوده
-، مرمت کاغذ، اصول شاگردی، صحافیاستاد شایق

 کردن، حفاظت، ... .

 

 (: دکتر محمدرضا اولياء در کنار استاد شایق6تصویر )
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 :شود که شاملهایی از سر دلسوزی برای تداوم هنر و هنرمند جاری میدر این منزل نصیحت

بفهمد یعنی در پیششاگرد باید معرفت  - دانم گاه استاد، حرمت علم و دانایی را حفظ کرده و میداشته باشد و باید حرمت را 
نیندازد. آموزش برای کسی است که نمیمی کردن الزم داند، باید آموزش دهد. در مکتب استاد، شاگردیداند، آنکه میدانم راه 

 کردنم«.گوید: »من استاد شاگردیاست و اولیاء می

با مخاطب حرف بزند؛ باید اخالق داشته باشد.  اگر هنرمند می -  خواهد کارش ماندگار شود و در اصطالح 

عاشق کارش باشد )چه هنرمند، چه شاگرد، چه محقق(، پرت وقت ندارد. -  اگر هرکسی 
از نظر او حتی خود افرادی که در گذشته با   . چونداند که نباید در آن خیانت صورت گیرداولیاء میراث فرهنگی را امانتی می

بوجود و هنرشان  به خود اجازهآورندهمحصول دست  رسیده،  به ارث  هستند که  امروزی  مداخله در آن را ی همین فرهنگ  ی 

پیاده بشود، میدادند که این مسألهنمی در آن  توان از آن بسیار آموخت. بنابراین باید صالحیت کسی که ی مهمی است که اگر 
 کند.  مداخله بکند یا نه، مشخص شود. و اینجاست که اهلیت موضوعیت پیدا می

 های جاری در این منزل عبارتند است از:  و اما نکته

 .  اصول،  تواضع ،افتادگی ،معرفت ر،هنشود به انبوه؛ فن، ل مییصحبتی با یک فوق علم، محقق نادر هم-

 شود که از این قرار است:العمل حفاظت از دانش تجربی حاصل می، دستور"تجربه، فوق علم است"از عبارت  -
 کردن در مورد آن تجربهصحبت-1

 به عمل درآوردن آن تجربه-2

  ی زبان شود.قهقلل ،و اما برای مداومت این حفاظت، باید این دانش
بار به دانش این ؛آن پرداخته شدهای پیشین به عالوه بر هنر اسالمی، مخاطب هنر اسالمی و فرهنگ اسالمی که در منزل-

بدون اشاره نظر میاسالمی  با نگاه به حدیث نبوی که میی مستقیم  توان برم«، میفایده به تو پناه می»از دانش بی  فرماید:شود. 

یا برای چه سیستمی در   استمنزلت دانش اسالمی را درک کرد و این سنگ محکی  باشد در چه سیستمی و  تا محقق متوجه 

پذیرش کذب برای او حا پی تحقیق است و اینجا کذب، و  و در  پیوسته در راه حقیقت  ل تحقیق است. چون یک محقق واقعی، 
بازنشسته می بار تجربه،  با این  سیستمی که هنرمندی چون استاد شایق صحاف را  بنابراین در  به  جایگاهی ندارد.  را  کند و او 

برخورد، تنها از یک سیستم غیراسالمی قابل  نحوهین که ا نتیجه گرفتتوان  سپرد، میفراموشی می . و اما اینجا  شودمنتج میی 

چنین برخورد دارد، حداقل به جامعه، رفتار اسالمی  ینماید و اولیاء در پی آن است تا اگر سیستمی با هنرمندنقش جامعه مهم می
 گذاری شود.تواند از پرورش شاگردان و محققین نطفهرا بشناساند و این جامعه می

ای است ی هوشمند، جامعهشود این است که جامعهی بیمارستان شهید رهنمون آنچه حاصل میو اما با اشاره به طرح توسعه

می پیشگیری مرتفع  در جهت  نیاز را  بیشتر طلبکاری میکه  پیشگیری،  حیث  از  جامعه به مرور  مردم  نه درمان و  کنند.  سازد 

پیشگیری، خ گونه جامعه و سیستم ود به خود رفتاری مختص به خود را به سیستم حاکم تزریق کرده و بدینطلبکاری از جهت 
ی معماری، اگر معمار صادق باشد، علیم باشد،  الزم و ملزومانه عمل کرده و با تعمیم این مطلب به دامنه ،حاکم همچون زنجیری

نیز این خصوصیات را دارد و   معماریی که درست باشد، حکومت هم درست است. و در اینجا اولیاء نقش حکیم باشد، معماری او 

برجسته کرده و تشریح می تواند چگونه می ،بیند در حق معماری ظلم شدهکند وقتی یک استاد معماری مییک استاد معمار را 
 خاموش بماند؟!

گاه باید قدرشناس هر دانشجو باشد و کمترین  ی دانشگاه سهیم است و دانشاو معتقد است هر دانشجو به سهم خود در توسعه

برابر تحقیق صورت گرفته از طرف دانشجویان، منفعل عمل نکرده و مکانی را در حد  حالت قدرشناسی دانشگاه این است که در 
  بضاعت دانشگاه برای گردآوری محصوالت علمی و تحقیقی اختصاص دهد.

نوع عالماولیاء در دنباله به دو  نوع اهل دانشگاهی متذکر می  ی عرض خود،  نوع اهل تولید است و دیگری از  شود که یکی از 

هستند که سرشان درد  جوالنگاه اوست و آنان افرادی  پیوند محکم با آفرینش است و مسیر حقیقت  تزریق. عالم اهل تولید در 

عالم تزریقی را باید از اعتیاد واگویهمی  آید.  داند چه بر سر علم و عالم میوگرنه خدا می  کردن رهانیدکند برای یادگرفتن، و اما 
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نکته به توسعهی آخر اولیایی در مورد زاویهو اما  این پیامی دیگر نگاه است  نکتهی دانشگاه، زمانی که تمام  ها، ماجراها، ها، 

شود نزل قاصدک اولیایی رونمایی میها، خاطرات و اتفاقات تکثیر شود؛ همانا توسعه از وجه دیگر اتفاق افتاده است. و در این مقصه
پیام را از یک منبعی میگوید: »آنجا که اولیاء می آورد! نبوت  در حقیقت این قاصدک در تداوم رسالت رسوالن است. چون دارد 

به    ها رسالت ختم نشده است«. و در مکتب اولیایی هر انسان، رسولی است صاحب رسالت که بستهختم شده؛ ولی انگار برای آدم

یا نه، می بردارد    اتیجت ن یا غیرخدا.باشد  تواند انتخاب کند مقصد نهایی به خدا  تصمیم خویش که بخواهد در مسیر حقیقت گام 

متدولوژی سرزمینی از جای دیگر وارد شود، روش تحقیقش از جای دیگر وارد شود و حکومت اینکه    خشونت علیه حقیقت یعنی
 آن سرزمین متوجه نباشد.  

 

 هاي اساتيد )رویارویی نسل تشنه و نسل سيراب(آموزان دبستان به صحبت(: جذب دانش8) و (7تصویر )

 

 ما همه آفتابگردانيم

بلد است و کارش را می » آفتابگردان به من گفت: داشتن آفتاب و فهمیدن خورشید داند. او جز دوستآفتابگردان راهش را 

بدون خدا، انسانآفتاب آمیخته است و انسان با خدا. بدون آفتاب، آفتابگردان میکاری ندارد. آفتابگردان با    .  میرد؛ 

به خدا برسی، دیگر »تویی« نمی ماند. و  روزی که آفتابگردان به آفتاب بپیوندد، دیگر آفتابگردانی نخواهد ماند و روزی که تو 
 (46-43:  1386)نظرآهاری،  کنی؟«.نه پر میها را چگوکنم، تو فاصلههایم را با نور پر میگفت من فاصله

 

و نتيجه  گيري بحث 
بیند و فهم آن  نوع نگاه اولیا به معماری، رویکردی منحصر به فرد است. او در عین حال که معماری را با طبیعت هم تنیده می

و سنگین می جزییاترا سهل  رعایت بسیاری از  حاصل تفکر جمعی و  نهایی بنا را،  میپیش داند؛ ترکیب  داند که در پا افتاده 
 آفرینش آن نقش دارند.

)برداشت از بناهای تاریخی   متنی از سلسه جلسات ایشانهای اصلی پژوهش مبتنی بر تحلیل بینااینک با این رویکرد، پرسش

مورد تأکید   ءمباحث دکتر اولیاگیرد. مفاهیم و مصادیق معماری که در  و درس آشنایی با هنرهای سنتی ایران( مورد بحث قرار می

 گردد.خالصه می  حفاظت، شناخت بنا، معماری، آموزش، علم  شامل  گیرد؛ در چند مفهوم اساسیقرار می
نگاه ایشان پایداری تجلی می ،از  باید به دنبال  معماری می  از این رو یابد؛زندگی مدرن درپی آرامش است و این آرامش در 

بنا با زمینه چه به لحاظ ساختار، چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ نوع و کیفیت مصالح  پایداری و آرامش باشد و ضر وری است 

های معماری قدیمی یا سنتی است؛ داند که با حکمت یا حکم که از ویژگیارتباط برقرار کند. ایشان معماری محکم را معماری می
پشتوانه ی جمیع جهات در طراحی فضای سکونت  ات مستحکم و در بردارندهای قوی از مطالعدرآمیزد و این امر مستلزم داشتن 

 )به معنای محل آرامش( باشد.

باعث کم نگاه بازاری به معماری،  به دلیل آن که تمام دغدغهدر رویکرد ایشان، داشتن  به ماهیت اشیاء شده و  اش،  توجهی 

برای این حوزه تواند ارزش افزودهسرعت باال در تولید است؛ نمی ایجاد نماید. هرچند بسط الزامات زندگی مدرن، تولید و تفکر ای 
است با این حال از دیدگاه اولیاء درصورتی که    ؛بازاری را با ورود رویکردهای نوین معماری که عموماً وارداتی  ضروری می سازد؛ 

و نه احساس آرامش دارند. اولیاء  کنند  ها خانه دارند اما نه احساس امنیت میبین فرهنگ و معماری هضمی صورت نگیرد؛ انسان
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نسبتی ندارد. از ایننگری میمدرنیسم را ضد تاریخ معرفی کرده و آن را نوعی جهان رو تدریج در معماری داند که با گذشته هیچ 

 یک اصل برای پذیرش تغییر، بدون برهم خوردن آرامش است. 
یا به عبارتی همان منطقه  با فرهنگ هرهایی که کسب و هایی که دیده یا شنیده شده یا تجربهدر نگاه اولیاء، منابع مسموع 

ی معماری بیانی دیگر در رشته  بهقرار گیرد. ؛ در معماری معاصر نیز به عنوان یک اصل مورد استفاده  است عجین و همراه شده

پیوند دهد. از آنهایی از تمدن دیروز را میباید به دنبال این بود که چه رگه جا  توان شناخت که تمدن دیروز را با امروز و فرداها 

بودنش را درک کباید به گونهکه در معماری، فضا می بدین لحاظ، انسان از ای طراحی شود که انسان با تمام وجود، ایرانی  ند و 
چه از غرب  صورت پذیرفته و هر آنتلفیق باید بین فرهنگ و معماری، دلتنگی مستتر در اعماق وجود خویش پیشگیری نماید؛ می

 ی معماری داخلی به عنوان معیاری از معماری پایدار قبول کرد.برآمده را در انطباق با الگوهای تاریخی در حوزه

پیشنهادراه پیرامون نحوهکار  این است که در   ؛دهدمیها و تجربیات معماری سنتی ارایه  ی تلفیق دیدگاهی که دکتر اولیاء 
ی آن هم نوشته  و قصه مورد توجه قرار گیرد. بدین لحاظ باید در معماری پس از دیدن، قصه  )ساختار(معماری معاصر باید ساخت

به نگاه در پس آن داشود؛ چراکه قصه به رفتن است. دومین راهکار اولیاء در این  رد و در واقع شیوهها اشاره  برای دعوت افراد  ای 

شده و  باعث بحث گروهی  بازدید گروهی  است؛ چراکه  به صورت گروهی  فضاهای معماری شاخص  بازدید از  بر  خصوص تأکید 

نمایان شده و یافتهشود تا الیهموضوع متأخر سبب می پیوند  ها چندین بهای دیگری از کار  رابر شده و از این جهت درک نقاط 
اساسی شناختن و شناساندن    یتر شود. در نهایت ایشان با بیان اینکه در معماری دو وظیفهاشتراک معماری معاصر و گذشته آسان

یعنی شرایطی را فراهم آورد که هنرهای  ؛مطرح است؛ بر این باور است که برای حفظ معماری سنتی باید فضای آن را تولید کرد

 سنتی با این معماری یعنی معماری سنتی خواهان پیدا کند.

دیدگاهراه برای تلفیق  بر اینکار سوم  با تأکید  نقدهای معماری سنتی و معاصر  لوازم  یکی از  بر    ،که  یکی عدل است  علم و 

به یک موضوع پافشاری نموده و ک نگری که بر دانش امروز حاکم است گرایی را بر خالف جزییلیتداشتن دیدهای متفاوت راجع 

بلکه  به عنوان اصل شناخت در معماری مطرح می نه حفاظتی  بعدی بوده و زمان و مکان و  nنمایند. شناختی که نه سطحی و 

 هزاران مورد دیگر در آن دخیل است. 
الگوهای  بلکه  الگوی واحد   نه نر تکرارناپذیری است؛ در معماریمعماری از منظر اولیاء به مفهوم هنر است و از آنجا که ذات ه

یابد. به نحوی که فرش که در اصول مشترکند. از دیدگاه او معماری اول در بافته و سپس در ساخته تجلی می وجود دارد واحدی

به عنوان یک نقشهو زیرانداز را می پذیرش تدریجراه در معماری تلقی کرد. اصول مورد تأکید در م یتوان  برای   یعماری اولیاء، 
به فضاهای تعدیل عبور از مسایل و کننده، بهرهپذیرش تغییر بدون برهم خوردن آرامش؛ توجه  گیری از ابزار فکر و اندیشه برای 

آورد، بوم  ها، شناخت کارکرد مصالحکند، توجه به نور، شناسایی پیمانهها، توجه معمار به اینکه برای چه کسی طراحی میمحدودیت

به زبان گرافیک، در نظرگرفتن هندسه ی هماهنگ با مصالح طبیعی، دانابودن به علم زندگی، هماهنگی با فطرت ترسیم اتفاقات 

 باشد.میانسان 
ازای خارجی و مصداق عینی رعایت اصول از آن نام برد، مجموعه بناهای مستحکمی توان به عنوان مابهآنچه که در معماری می

بجای بناهای   بنای فاخر  به همین دلیل هم ساخت  با طبیعت منطقه است. دقیقاً  پایداری آن نشانگر همسویی  و  است که دوام 

 تاریخی قبلی، نوعی فریب و تبدیل به افسد است. 
برای اثبات این ادعا، بر این باور است که حتی ی آخر اینکه بهترین ویژگی  نکته معماری سنتی از منظر او، تناسب است و 

فرش دستی بوده است. حفاظت به عنوان یک موضوع پیچیده و در عین حال بسیار ساده و کاربردی   یفضای بناهای احداثی، قواره

پایه، ح بر این  نکات قابل توجه است.  پیشین موضوع مورد فاظت مینیز در معماری مدنظر اولیاء از  بایست کارکرد و محتوای 
بهره ها  گیری از شیوه تعاطی افکار برای بسط آن الزامی است. برای حفظ و تداوم دیدگاهحفاظت را نگهدارد و برای درک این امر 

پیوند بین تمدن  هاداند؛ کشف رگهآمده در معماری سنتی در حیات انسان کنونی که خود را معاصر میو تجربیات به دست ی 

دیروز با امروز و حتی فرداها نخستین شرط است. به عبارتی فضای معماری سنتی باید تولید شود. همزمان نیز باید به جای نگاه  

نگذشته را ساری و جاری کرد به نحوی که فرآیند متوقف نشود. از سوی دیگر از تمرکز   -به پروژه به عنوان درگذشته، باید نگاه در
باید پرهیز کرد و با توجه به فرهنگ حاکم بر هر منطقه و درک طبیعت آن اقدام کرد.کردن ساختمانو تیپ  های امروزی 
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بر این باور است که ارزش و اعتبار بناهای تاریخی به صیانت از آن به همان شکل اولیه بستگی دارد. به لحاظ فنی   دکتر اولیاء

بیان می نمونه، ایشان چنین  بستگی دارد. کند: »اربرای  به همان شکل اولیه  به صیانت از آن  زش و اعتبار مسجد جامع فهرج 
ناشیانه و غیرعلمی دراثر، جدا هرگونه مرمت آن باید توسط کارشناسانی خبره و ذی صالح صورت گیرد و از هرگونه مداخله ی 

 (48:  1383پرهیز شود«. )اولیاء، 

 

و تشکر    تقدیر 

نریمان فرحاساتید محترم آقای  از   علمی دانشکدهأزا عضو هیدکتر  یزد،   معماری  هنر و  ت  شیدا   دکتر سرکار خانمدانشگاه 
علمییزی  گچن و معماری    عضو هیأت  حمایتگروه هنر  برای تمام  )ع(  جواد  مهریزی و هادانشگاه امام  مهدی حجازی  ، آقای 

قدردانی و تشکر   دی و معنوی که در این مسیر مبذول داشتندهای ماحمایتتمام  نگاران عصر دانش فردا برای مدیریت شرکت ره

 شود.می
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[7] ( محمدرضا  فرآورده"(، 1373اولیاء،  مصرف  و  دانشکدهتولید  در  معماری  اطالعاتی  و های  معماری  های 
دوره رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد،  لنامه اطالعفص  ،"شهرسازی

 ، زمستان.1شماره  ،11

(، شناخت اصطالحات معماری سنتی ایران )منطقه مورد مطالعه: یزد( به سوی روشی 1381اولیاء، محمدرضا ) [8]

 ا.جایگزین در بازشناسی معماری، دانشگاه تهران: پردیس هنرهای زیب
؛ بهار  19و   18، فرهنگ یزد، شماره  "نظیر دوران انتقالمسجدجامع فهرج، اثر کم"(،  1383اولیاء، محمدرضا ) [9]

 و تابستان.  

ها ، مجموعه مقاالت نخستین همایش شناخت و معرفی مزیت"میراث در اغماء"(،  1389اولیاء، محمدرضا ) [10]
 رهنگی. تهران: نشر سمیرا.برداری از اماکن تاریخی و فهای احیاء و بهرهوظرفیت

 .مجموعه مقاالت دکتر محمدرضا اولیاء، چاپ نشده ،"فرهنگ صیانت"تا(،  اولیاء، محمدرضا )بی [11]

 (، مبانی نظریه ادبی؛ ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: نشر ماهی.1384برتنس، هانس ) [12]

 خدمات فرهنگی کرمان.(، دیوان شمس تبریزی، نشر 1393الدین محمد )بلخی، موالنا جالل [13]
)بلخی، موالنا جالل [14] الدین محمدبن  تألیف: رنلدالین نیکلسون؛ جالل  ؛(، مثنوی معنوی1393الدین محمد 

 الزمان فروزانفر. نشر ثالث.  محمد مولوی؛ بدیع

 .4319ی  ، روزنامه اعتماد، شماره"2رموز اهلیت"(،  1397بهشتی، سید محمد ) [15]
جاناتان اِچتِ [16] نظریه (،1372)  رنِر،  نوید    ؛عبدالعلی لهسائی زاده  مترجم  ،های جامعه شناختیساخت  شیراز: 

 .شیراز

بهمن برنا، جلد دوم.  ،(، تخیل جامعه شناختی1389ابوالحسن ) تنهایی، [17]  تهران؛ انتشارات 

 ، تهران؛ انتشارات سمت.نظریه های جامعه شناختی  (،1391عباس )غالم توسلی، [18]

ی درون، مترجم هوشنگ های ناشناخته(، دندان ببر، تجاربی معنوی از سفر به جهان1376)توئیچل، پائول   [19]

 اهرپور؛ تهران: انتشارات دنیای کتاب.

(، شهر و مدرنیته. تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 1386جابری مقدم، مرتضی هادی ) [20]
 اسالمی؛ چاپ دوم.

های جبران خلیل جبران به ماری های عاشقانه یک پیامبر: مجموعه نامهنامه(،  1383جبران، خلیل جبران ) [21]

بین سال تهران: 1908-1924های  هَسکل  پائولوکوئلیو؛ برگردان آرش حجازی؛  آزاد  ، گردآوری و اقتباس 

 کاروان، چاپ دهم.
مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا؛ "سازیتئوری و تئوری"  (،1368)  د، احمداجعفرنژ- [22]  ؛ تهران.1شماره، 

 (، دیوان حافظ، تصحیح محمد قزوینی، تهران: انتشارات پیام عدالت.  1398الدین محمد )حافظ، شمس [23]
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پژوهشی هنرهای زیبا، تهران،   -، نشریه علمی"هاارزشی ارزشآموزش معماری و بی"(،  1382حجت، عیسی ) [24]

 .14ی شماره
[25] ( معاصر ایران،  "(،  1392حجت، عیسی  گسست فرهنگیمعماری  صد سال "رویای تغییر و  همایش ملی   ،

 معماری و شهرسازی معاصر ایران.

بهاره )حق [26] سنگ«؛ طراحی مجتمع آپارتمانی در یزد با نگاه ویژه به امکان بازی و ارتباط (، »هفت1397جو، 

پایان گروجمعی کودکان،  و معماری؛  هنر  هنر: دانشکده  علم و  دانشگاه  مهندسی نامه کارشناسی ارشد؛  ه 
 معماری. 

نویسی، تهران؛ کانون فرهنگی انتشارات داریت، نامه(، روش تحقیق با رویکردی به پایان1387خاکی، غالمرضا ) [27]

 چاپ دوم.

-بررسی رابطه بین جهانی"(،  1396اکبر؛ دهقان، فاطمه؛ بهجتی، سیدفخرالدین )پور، یاسین؛ دهقان، علیخرم [28]

 ، پاییز.  1، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره دوازدهم، شماره "شهر یزددن و بازاندیشی در بین جوانان ش

-60، فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره"ای در باب نقد آثار معماریمقدمه"(،  1379خویی، حمیدرضا ) [29]

61. 
 .12، فصلنامه خیال، شماره "نسبت دانش معماری با نقد آثار آن"(،  1383خویی، حمیدرضا ) [30]

)دانایی [31] حسن،  مفهومتئوری"، (1384فرد،  استراتژی  استقرایی:  رویکرد  از  با استفاده  تئوری  پردازی  سازی 

 .11شماره  دانشور رفتار، تهران، مجله علمی پژوهشی ،"بنیادی
[32] (  نامه دهخدا.(، فرهنگ دهخدا، تهران: انتشارات موسسه لغت1335دهخدا، علی اکبر 

بروجردی (ای )کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیقهای رسانهتحلیل پیام رایف، دانیل؛ [33] ، ترجمه مهدخت 

 .علوی

 .84، مکتبه الحیدریه، نجف، ص"جامع األخبار"تا(،  ر.ک: شعیری، محمد بن محمد )بی [34]
[35] ( باغ نظر، تهران، سال 1396رحمانی، الهه؛ اعتصام، ایرج؛ مختاباد امرئی، مصطفی  پژوهشی  (، مجله علمی و 

 .50یچهاردهم، شماره

[36] ( ، فصلنامه فرهنگ مردم ایران، تهران، شماره "نشینچادر؛ معماری عشایر کوچسیاه"(،  1395روحی، ترانه 
 .46و45

ی شیوه خوانش متن معماری مبتنی بر نظریه"(،  1397رحیمی اتانی، سمیرا؛ بذر افکن، کاوه؛ رییسی، ایمان )- [37]

 . 6یان، شماره، مجله فرهنگ معماری و شهرسازی اسالمی، تهر"بنیامتنیت

 (، هفت عمق آگاهی، تهران؛ انتشارات عصر کنکاش.1393ریاعی، مسعود ) [38]

، پیک نور، سال هفتم، شماره "ی فعالیت آن در ایراناصل چهار ترومن و گستره"(،  1387ساجدی، عبداهلل ) [39]

2. 

 .چاپ اول انتشارات سمت،؛  تهران ،های کاربردیهای تحقیق با تأکید بر جنبهروش  (،1375) ساده، مهدی [40]
باقر [41] علوم اجتماعیروش"  (،1377) ساروخانی،  علوم انسانی و مطالعات    :تهران  ،"های تحقیق در  پژوهشگاه 

  .فرهنگی

 (، قمار عاشقانه شمس و موالنا، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط؛ چاپ چهارم.1379سروش، عبدالکریم ) [42]
 ی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: خاشع.  (، کلیات سعد1385بن عبداهلل )سعدی، مصلح [43]

شناسی جدید، تهران: موسسه انتشارات و سینا و تطبیق آن با روانالنفس ابن(، علم1323اکبر )سیاسی، علی [44]

 چاپ دانشگاه تهران.
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رویکردهای معماری معاصر در ایران و "(،  1393شایان، حمیدرضا و معمار دزفولی، سجاد ) [45] بررسی تطبیقی 

؛ 2یی علمی و پژوهشی نقش جهان؛ سال چهارم؛ شماره. مجله"بازشناسی نظریه در آثار سه نسل از معماران
 اصفهان.

 .انتشارات آستان قدس رضوی مشهد:، های جغرافیایی و جغرافیای کاربردیمکتب  (،1368) شکویی، حسین [46]

)صادق [47] مهدی  مقاومت"(، گفتگو با دکتر محمدرضا اولیاء: 1392احمدی،  ، تدبیر آینده، سال سوم، "میراث 

 شماره هشتم، تیر و مرداد. 
 ؛ تهران.48، مجله صفه؛ شماره "تأملی در معماری سنتی"(،  1392صادقی پی، ناهید ) [48]

، تهران: spssی آماری های خاص تحقیق با تکیه بر برنامه(، تکنیک1380ینه )اهلل و بابایی، سکصدفی، ذبیح [49]

 انتشارات آتیه.
 .امیرکبیر :تهران ،چگونگی انجام مطالعات اجتماعی  (،1369) طالب، مهدی [50]

 دوم.  چاپ ؛انتشارات پیام نور ، تهران:روش تحقیق نظری  (،1375) طالقانی، محمود [51]

حجت،  [52] تعریف و تدوین دستگاه واکاوی فرم معماری "(،  1394عیسی؛ انصاری، حمیدرضا )طایفه، احسان؛ 

 .6، مجله مطالعات معماری ایران، شماره"مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد
(، روش تحقیق در معماری، تهران: 1393عامری سیاهویی، حمیدرضا؛ لیتکوهی، ساناز؛ جهان بخش، حیدر ) [53]

 ام نور.انتشارات دانشگاه پی

[54] ( پایان1396عبیداوی، وهاب  نامه کارشناسی، دانشگاه فنی (، مطالعات، طراحی و ساخت مضیف خوزستانی، 
 ای استان یزد: واحد شهید صدوقی یزد.  و حرفه

نشر علوم دین.ای بر روش تحقیق، تهران: موسسه(، مقدمه1384علوی، پرویز ) [55]  ی 

 هران: انتشارات دانشگاه تهران.(، ابزار عمومی تحقیق، ت1387فاخر، علی ) [56]

 ، لندن، انتشارات دانشگاه آکسفورد.2005فرهنگ لغات انگلیسی به انگلیسی آکسفورد،  [57]
 فرجام، چاپ اول.(: حکایت دولت و فرزانگی، مترجم عفت حیدری، تهران: نیک1395فیشر، مارک ) [58]

 قرآن کریم. [59]

نشرنی.(، اصول تاریخ، ترجمه 1391کالینگود، ار.جی) [60]  عبدالرضا ساالر بهزادی، تهران، 
) کرلینجر، [61] پاشا شریفی و   ،)جلد اول و دوم( مبانی پژوهش در علوم رفتاری،  (1374فرد. ان.  ترجمه حسن 

نور :تهران  ،جعفر نجفی زند  .انتشارات آوای 

 انتشارات سروش.(، ساختار انقالب های علمی، ترجمه احمد آرام؛ تهران: 1989کوهن، توماس ) [62]

نشر مرکز.1377گیدنز، آنتونی ) [63]  (، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثالثی؛ تهران: 
 اصغر سعیدی، تهران: کویر.  (، مبنای مدیریت، گفتگو با آنتونی گیدنز، ترجمه علی1380گیدنز، آنتونی ) [64]

ه ناصر توفیقیان، تهران: (، تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجم1387گیدنز، آنتونی ) [65]

 نشر نی.  
 :تهران ؛ترجمه فاضل الریجانی و رضا فاضلی، های پژوهش در علوم اجتماعیروش  (،1390الریجانی، فاضل) [66]

 سروش. انتشارات

 ، تابستان.  10(، مجله چیدمان، سال چهارم، شماره 1394مصاحبه با محمدرضا اولیاء ) [67]
 ن: انتشارات زرین.(، فرهنگ معین، تهرا1386معین، محمد ) [68]

نشر حکمت.1394نصر، سیدحسین ) [69]  (، هنر و معنویت اسالمی، تهران؛ 

عرفان ) [70]  ، تهران: افق."هر قاصدکی یک پیامبر است"(،  1384نظرآهاری، 

نشر علمی فرهنگی.(، منطق الطیر، ترجمه1390نیشابوری، عطار ) [71]  ی گوهرین؛ تهران؛ 
 های روزانه، مترجم محمود پورآزاد؛ تهران: ذهن زیبا، چاپ اول.(، موهبت1398ویلیامسون، ماریان ) [72]
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