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عنـوان اثـر: روش شناسـی فهـم و تبییـن 
مراجـع طراحـِی معمـاراِن سـنتی معاصِر 

ایران

هادی صفایی پور

HADI  SAFAEI POUR

كـه  وی  شـد.  متولـد  اصفهـان  در   13۶۰ سـال  در  صفایی پـور  هـادی 
تحصیـالت دانشـگاهی خـود را در رشـته معمـاری به انجام رسـانده اسـت، 
مـدرک كارشناسـی خـود را از دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد خوراسـگان و 
مـدرک كارشناسی ارشـد و دكتـری خـود را از دانشـگاه تربیـت مـدرس اخـذ 
نمـود و دوره فرصـت مطالعاتـی دوره دكتـری خـود را در گـروه تاریـخ هنـر 
دانشـگاه پنسـیلوانیا سـپری كرد. وی در سـال 1394 از رسـاله دكتری خود با 
عنـوان »روش شناسـی فهـم و تبییـن مراجـع طراحـی معمـاران سـنتی معاصر 
ایـران« دفـاع كـرد. دكتـر صفایی پـور هم اكنـون اسـتادیار مركز مسـتندنگاری 
دانشـگاه  شهرسـازی  و  معمـاری  دانشـکده  ایـران،  معمـاری  مطالعـات  و 
شـهید بهشـتی اسـت. از  ایشـان تاكنـون چندیـن مقالـه علمـی- پژوهشـی 
و علمـی- ترویجـی منتشـر و همچنیـن مقـاالت و سـخنرانی های متعـددی 
در همایش هـای داخلـی و خارجـی و كارگاه هـای آموزشـی متعـددی ارائـه 
نیـارش«  ایرانـی:  »معمـاری  كتـاب  ویرایـش  بابـت  تقدیـر  اسـت.  شـده 
)جایـزه كتـاب سـال جمهـوری اسـالمی ایـران در سـال 1391(، عضویـت 
در برنامـه پژوهشـی بـا عنـوان »پیونـد اقسـام تاریـخ هنـر: عبـور از مرزها«، 
كـه بـا هدایت مؤسسـه هنـر كورتلـد دانشـگاه لنـدن و حمایت مؤسسـه گتی 
در حـال انجـام اسـت و كسـب مقـام دوم در بخـش مسـابقه پایان نامـه برتـر 
)دومیـن كنفرانـس بین المللـی سـازه و معمـاری در سـال 139۰( از دیگـر 

افتخـارات وی اسـت.
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در دهه هـای گذشـته، پژوهشـگران تاریـخ معمـاری و شرق شناسـان، رویکردها و نگرش هـای مختلفی برای خوانـدن و فهمیدن  
معمـاری تاریخـی ایـران بـه كار برده انـد. در ایـن میان، یکـی از مسـائل بنیادی، چگونگی دسـتیابی به نگرشـی درونی اسـت كه 
امـکان فهـم معمـاری تاریخـی ایـران بـه صورتی اصیـل و بومـی را فراهم كنـد. با ایـن نگاه، رسـاله حاضر به سـراغ اسـتادكاران 
معمـار، بـه عنـوان یکـی از مراجـع اصلـی فهـم معمـاری تاریخـی رفتـه و مقولـه معمـاری را از چشـم آنهـا می نگـرد. مسـأله 
اصلـی رسـاله حاضـر، چگونگـی ورود بـه جهـان طراحـی اسـتادكاران معمـار معاصـر ایـران و در ادامه كشـف، ثبت و تفسـیر 
نمـودن مراجـع ذهنـی آنـان بـرای طراحی معمـاری اسـت. براین اسـاس، پرسـش اصلی رسـاله چنین طـرح می شـود: »مراجع 
طراحـی اسـتادكاران معمـار معاصـر ایـران چیسـت؟« پاسـخ بـه این پرسـش، نیازمنـد پاسـخگویی به دو پرسـش فرعـی دیگر 
اسـت: نخسـت آنکـه، »آیا اسـتادكاران معمار معاصـر ایران، هنـوز پیوندهای قابل شناسـایی با سـنت های طراحـی در معماری 
تاریخـی ایـران دارنـد كـه بتوانـد مـا را در انجام ایـن تحقیق یاری رسـاند؟« و دیگـر آنکه »روش تحقیق مناسـب جهـت مواجهه 
بـا اسـتادكاران معمـار معاصـر و اسـتنباط از گفته هـا و سـاخته های آنـان چیسـت؟« رسـاله حاضـر طی 
تحقیقـی بنیـادی- نظـری )هـدف تحقیق(، بـا انتخـاب روش كیفـی )پارادایم تحقیـق( و بـا بهره گیری از 
روش زمینه گـرا )راهبـرد تحقیـق(، بـه كاوش در زمینـه پرسـش طرح شـده می پـردازد. یافته هـای رسـاله 
بـر ایـن نظریـه داللـت دارد كـه الـف. اسـتادكاران معمار معاصـر ایـران از مراجـع اصیل و غیـر اصیل در 
 
ً
طراحـی معمـاری اسـتفاده می كننـد؛ ب. مراجـع اصیل طراحی اسـتادكاران معمـار معاصر ایـران عموما
 ذهنی هسـتند؛ ج. الگوهـای ذهنی مشـخص، نتیجه و جوهره همه مراجع اسـت 

ً
مراجعـی عینـی و ندرتـا

كـه به عنـوان مرجـع كانونی در جهـان طراحـی معمـاران نقش آفرینـی می كنند.


