
 

 
 
 

 شناسِی معماری:انسان
 ان سنتی معاصر ایرانهای طراحانه معمارمعرفی روشی برای ثبت اندیشه

 
 هادی صفایی پور *

 چکیده
و « اریمطالعات تاریخ معم»با پیوند دو حوزه خ معماری، های گذشته، برخی پژوهشگران تاریدر دهه

ع فهم ، به عنوان مراجو از آنها فتهر ایران معماران سنتی معاصر به سراغ « شناسانهمطالعات انسان»
دهد که بسیاری از این اند. مرور مطالعات پیشین نشان میو شناخت معماری سنتی استفاده کرده

های طراحانه معماران سنتی ها، ابزار مناسبی جهت مواجهه با منابع شفاهی و ثبت اندیشهپژوهش
کنند.  وثق گردآوریقیقی را به روشی علمی و ماطالعاتی عمیق و داند در اختیار نداشته و نتوانسته

های وابسته به تحقیق گیری از مبانی و روششناسانه، با بهرهاین مقاله با تمرکز بر این مشکِل روش
 پردازد.هایی میکیفی، به ارائه مدلی برای گردآوری اطالعات در چنین پژوهش

هار بخش رویکرد و محیط تحقیق چ های چهارچوب چنین تحقیقی دربدین منظور، نخست، ویژگی
نها گیری و گردآوری اطالعات تحقیق همراه با مبانی پشتیبان آگردد. سپس، روش نمونهتشریح می

شود. در نهایت مدلی سه الیه برای گردآوری اطالعات در بخش به صورت تفصیلی ارائه می
مصاحبه »ها شامل از روشطالعات به وسیله ترکیبی اگردد. در این مدل، بندی ارائه میجمع
 یادداشت»و « یق نزد بنامصاحبه عم»، «مستقیم مشاهده»، «تاریخ شفاهی»، «ساختار یافتهنیمه

 شود.در ساختاری یکپارچه و هدفمند گردآوری می« میدانی
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 مقدمه. 1

در دوران پیش از مدرن و در کشورهای اسالمی، بخش عمده کار معماری به عهده کسی بود که 
گفتند. او افزون بر طراحی معماری، می« مهندس»یا « استاد معمار»، «معمار»معمواًل به او 

طراحی برخی داده است. گاه، خوِد طراحی سازه و وجوه مربوط به تنظیم محیط را خود انجام می
ها، که میان مجموعه طرح بنا، از معماری تا سازه و آرایهتزئینات بنا نیز بر عهده استاد بود. آنچنان

شد. در مرحله اجرا نیز، معمواًل کار مدیریت اجرا وظیفه همان معمار هماهنگی و تناسب برقرار می
و دشوار بنا را نیز خود اجرا های پیچیده های اجرایی، بخشطراح بود. وی افزون بر اداره بخش

 (.99-98، ص1390کرد. )قیومی بیدهندی، می
الشرایط و مجهز به حکمت و مهارت و دارای منزلت از سوی دیگر، معمار سنتی، فردی جامع

واال در جامعه بود که وظیفه ساخت و جاری کردن احکام )شرعی، عرفی و سنتی( در اثر معماری 
(. معماران سنتی در معماری تاریخی ایران با وجود 103، ص3911. )حجت، 1را به عهده داشت

ای، کمتر در کانون توجه مورخان بودند و به ندرت از آنها در میان برخوداری از چنین نقش برجسته
ها، منابع تاریخی یاد شده است. این امر موجب شده که امروزه اطالعات بسیار محدودی از سنت

ای این اساتید در سایه ای آنان در اختیار باشد و چگونگی زندگی حرفههها، فنون و مهارتاندیشه
 ابهامی فراگیر قرار گرفته باشد.

ا نتی بسدر دوران معاصر، از ابتدای عصر قاجار و طی فرآیندی تدریجی، پیوندهای معماران 
تی های سنمعماری سنتی گسسته شد و به ویژه از ابتدای قرن چهاردهم هجری خورشیدی، شیوه

ر د»د. طراحی، اجرا و آموزش در معماری به فراموشی سپرده و معماری دانشگاهی جایگزین آن ش
 در شد و ان بهاین تحول، معمار سنتی که خود طراح، سازنده و پردازنده اثر معماری بود، یا از مید

(. 13، ص1389های مهندس معمار قرار گرفت. )حجت، یا به عنوان مجری )بنا( در اختیار ایده
 ودار گمنامی اسالف پیشین خود گردید چنین شد که معمار سنتی، در دوران معاصر نیز، میراث

 برای همیشه همان تصویر مبهمی که از این صنف وجود داشت نیز محو شد.
در عصر پهلوی اول و « گرامعماری سنت»های مختلِف گیری جریاندر این میان، با شکل

                                              
باه « موالناا»کند. وی، بااالترین ساطم معمااران سانتی را، جایگااه سطحی واالتر از جایگاه معماران سنتی را محمد کریم پیرنیا معرفی می -1

 (1384 یرلطیفی،)مشده معماران به مقام وزارت هم برسند ای گاه موجب میداند؛ مرتبهمعنای دانشمند و معمار بزرگ می
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« معماران سنتی معاصر»پهلوی دوم و جمهوری اسالمی، نسل جدیدی از  ادامه یافتن آنها در دوران
های شکلی و کردند؛ اما به نوعی با برخی سنتظاهر شدند که هرچند نزد مهندسین معمار کار می

ای و نظام کارگاهِی شکل گرفته در معماری سنتی ایران هماهنگی و های اجرایی، سازهگاه با سنت
گذاری مرمت مدرن در ایران، گروه دیگری از ی دیگر، در این دوران با پایههمسازی داشتند. از سو

معماران سنتی پدیدار شدند که با اشتغال به امر مرمت بناهای تاریخی، به همکاری با کارشناسان 
 مرمت پرداختند. این دو گروه، ماهیت اصلی معماران سنتی معاصر را تشکیل دادند.

ا بخود  ران سنتی در دوران معاصر، با احیای پیوندهای نیاکانبدین ترتیب، نسل جدید معما
فراهم کردند. برخی ها این سنتمعماری سنتی، فرصتی دوباره برای بازشناسی و فهم های سنت

از ها آغپژوهشگران حوزه مطالعات معماری ایران، نقش این مراجع را درک و مطالعاتی را بر آن
دهد که عمده این ت آمده، تحلیل این مطالعات نشان میکردند. با وجود دستاوردهای به دس

 شکالت ناشی از فقدانشناسی با مشکالتی روبرو هستند. بخشی از این مها از منظر روشپژوهش
 اری است.مواجهه با منابع شفاهی معمدر « شناسانه مناسبچهارچوب روش»یک 

شود، اهبرد تحقیق ایجاد میاین مشکل که در اثر انتخاب نادرست رویکرد )پارادایم( و ر
 شوندهه جای مصاحبهباصالت را ، نگاهی جزمیهای پیشین، با موجب شده که بسیاری از پژوهش

نبعی از مها، عمومًا نگاه حداقلی به معماران سنتی داشته و آنها را به . این پژوهشدنمورخ ده هب
ژوهشگر بیشترین پمطالعات،  دهند. در اینتقلیل می« تجربیات فنی»و یا « اطالعات آماری»

گذاری دهی به جریان گردآوری اطالعات دارد و به معمار اجازه چندانی برای تأثیرنقش را در شکل
 دهد.بر این فرایند نمی

1هایی بسته و از پیش تعیین شده چون پرسشنامه یا مصاحبه ساختار یافتهرو، با روشاز این به  
کنند هایی ساده و محدود و کلی طرح میه لحاظ معنایی، پرسشروند؛ بها میمیدان گردآوری داده

-ها، نقش مصاحبههم در شیوه پردازش دادهسازی و ، هم ثبت و پیادههم در شیوه گردآوریو 

زبانی و گفتگوی دوسویه شود که همرسانند. چنین رویکردی موجب میشوندگان را به حداقل می
با این وصف، این آثار با تهیه یک فهرست موضوعی اولیه میان معمار و پژوهشگر برقرار نشود. 

تر ایجاد کنند. های عمیقگیری پژوهشتوانند بستر مناسبی را برای شکلمربوط به هر معمار، می
                                              
1- Structured interview 



 1395 زمستان/89/ ش  22شناسی علوم انسانی / سروش 82

گیرد را فکری معمار شکل میکه در حوزه جهان ی هایورود به پژوهشاما در مقابل، ظرفیت 
 ندارند.

بر آثار استاد  ی: گذریداریشهت»حرم امام رضا )ع(؛ کتاب  متبرکه یهابن یشفاه یختار طرح
 و معماران» کتاب(؛ 1387 یان،)اخو یخراسان یمربوط به معمار سنت ،«یانمحمدقاسم اخو

در مجله  یسندهنو ینجداگانه ا مقاالت( و 1387،  یینی،نا ی)سجاد« اصفهان یسنت گرانمرمت
 محمدی ایاستاد غالمرضا فرزنه یبه معرفکه  الف(1385 یینی،نا ی)سجادفرهنگ اصفهان 

غالمرضا آقا  استاد( 1383 یینی،نا ی)سجاد سنمار معمار خاندانب( 1385 یینی،نا ی)سجاد
ب(، 1380زاده )سجادی نایینی، الف( استاد حسین مصدق1377ابراهیمیان )سجادی نایینی، 

سجادی نایینی ، معارفی )ب(، و حسین 1377زاده )سجادی نایینی، استاد محمد مصدق
 (1387)جانثاری، های انجام شده با استاد رضا بنام معماران الف( پرداخته است؛ مصاحبه1380

در بخشی با  1376تا  1372و مقاالت منتشر شده در مجله صفه از سال  الف(1373 )قدیری،
رضا اولیا کوشش بهرام قدیری و محّمدکه به« آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران»عنوان 

)اولیا و قدیری،  1اکبر آخوندانجام شده به معرفی برخی استادکاران شامل استاد حاجی علی
ب( و 1373الف( استاد اسماعیل زهره )قدیری، 1373دیری، ، استاد رضا بنام معماران )ق(1372

 تألیف خود استاد« گره و کاربندی»کتاب  دو (1376یری، )قداستاد محّمد غالمعلی شعرباف 
اهتمام مهدی  به« گزیدة آثار استاد اصغر شعرباف: گره و کاربندی»الف( و 1385)شعرباف، 

( 1383ب( و کتاب تدوین تجربیات خبرگان قنات )سمسار یزدی، 1385نژاد )شعرباف، مکی
 هایی از مطالعات انجام شده با نگاه آماری، بسته و یک سویه هستند.نمونه

یشین، ضعف در شیوه اجرا و احکام عملی فرایند تحقیق های پگروه دوم مشکالت پژوهش
عملی مستند و مستدل برخوردار باشند به ندرت  هایی که از یک روشاست. از این منظر،  پژوهش

های معمار سنتی به توان این مشکل را ناشی از عدم توجه به گفتهشوند. به طور کلی میدیده می
و عدم توجه به اهمیت برخورد صحیم با این اسناد دانست  مثابه یک سند شفاهی از معماری سنتی

گردد. عدم رعایت امانتداری نتایج تحقیق می« قابلیت اطمینان»و « پایایی»که موجب کاهش 

                                              
ای ایان معماار سانتی معرفای و تری از زنادگی حرفاهتر و مفاهیم عمیاقهمکاری محمدرضا اولیا در این اثر، موجب شده که سطوح وسیع -1

 ل شود. تحلی
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ها و تفکیک نکردن های معمار، عدم برخورداری از دقت الزم در بیان نقل قولنسبت به گفته
م توجهی در مستند کردن زمان، مکان و شرایط های پژوهشگر و کهای معمار و برداشتگفته

گیری و زدگی در نتیجهشتابتواند منجر به هایی از این خطاها هستند که میمصاحبه نمونه
(؛ معرفی خانواده 1365مصاحبه انجام شده با استاد محمد شعرباف )شعرباف، . سوگیری گردد

(، 1384)رییس زاده و مفید، نتی ( معرفی هنرهای اربعه معماری س1379شعرباف )پورنادری، 
های انجام شده با استاد رضا بنام معماران و فرزندش بیوک معماران در دانشگاه شهید مصاحبه

 .1شودهایی هستند که این مشکالت در آنها دیده میبهشتی از جمله نمونه
که این  دهدهای پیشین در حوزه معماران سنتی معاصر نشان میاین اساس، مطالعه پژوهش بر

شناسی تحقیق روبروست. یکی از این های اساسی و زیرساختی در حوزه روشمطالعات، با پرسش
را از این مراجع « اطالعات عمیق و دقیق»توان های مقدماتی آن است که چگونه میپرسش

کسب کرد؟ مقاله حاضر، با نگاه به این پرسش، روشی ترکیبی، « روشی علمی و موثق»ارزشمند به 
کند. بدین منظور حاصل از مطالعات نظری و میدانی در رساله دکتری نگارنده است، را ارائه می که

گردد. سپس، روش های چهارچوب چنین تحقیقی در بخش اول تشریم مینخست، ویژگی
الیه شود. در نهایت مدل سهگیری و گردآوری اطالعات تحقیق ارائه مینمونهپیشنهادی برای 

 .شودمیطرح گردآوری اطالعات  طراحی شده برای

 گیریمعرفی چهارچوب تحقیق و  تأثیر آن در نمونه. 2

 ندیشهپیش از پرداختن به نحوه گردآوری اطالعات، الزم است مشخص شود که تحقیق در زمینه ا
 یق درطراحانه معماران سنتی معاصر، از چه چهارچوبی برخوردار است. منظور از چهارچوب تحق

ت دهد و امکان حرکو محیطی است که زیربنای تحقیق را شکل می رویکرد )پارادایم(این نوشتار، 
شوند و سازد. در این بخش، رویکرد و محیط مناسب معرفی میبه سوی پرسش تحقیق را فراهم می

 گردند.الزامات و شرایط ناشی از این انتخاب تشریم می
از جهان طراحی در معماری « می بهترفه»این پژوهش که با هدف رسیدن به رویکرد تحقیق: 

این رویکرد معموال های کیفی هماهنگی دارد. ریزی شده است، با مبانی پژوهشسنتی ایران طرح

                                              
 های پیشین، در رساله دکتری پژوهشگر ارائه شده است.تر پژوهشتر و جامعتحلیل دقیق -1
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تر یک مفهوم و ارائه یک نظر مشروح در مورد موضوعی جهت کشف موضوعی نو، درک عمیق
انتخاب این رویکرد،  خاص کاربرد دارد که با مسئله طرح شده در این تحقیق هماهنگی دارد.

این ، در این تحقیق،  کند. بر اساسچگونگی بسیاری دیگر از اجزای روش تحقیق را روشن می
شود نه اطالعات عددی و ضرایب در آنها دنبال می ترتمسگردآوری اطالعات کیفی و مفاهیم 

و تحقیق با  شودقطعی؛ ابزارگردآوری اطالعات، نامعین است و بسته به فرایند تحقیق مشخص می
های انتخابی، کم حجم و محدود هستند. زیرا برای افزایش اعتبار کثرت ابزارها روبرو است؛ نمونه

تحقیق نیازی به افزایش گسترش نمونه آماری نیست. بلکه برعکس افزایش حجم جامعه آماری 
است  گردد؛ نقش پژوهشگر، در این تحقیق، فعال و موثرموجب ضعف تحقیق و نتایج سطحی می

گری آمیخته به متن و موثر در آن است که با بازیگری شرایط اثر؛ پژوهشگر، مشاهدهنه خنثی و بی
سازد؛ پژوهشگر به عنوان ناظری در حال یادگیری در منظر وارد انتقال اطالعات را فراهم می

بر شود نه داوری جزمی. بنابراین ارتباط پژوهشگر با متن، گسترده است؛ محیط پژوهش، می
خالف پارادایم کمی که کنترل شده و مصنوعی است؛ در پارادایم کیفی، طبیعی و آزاد است؛ 
جزمیت علمی، در اعالم نتایج این تحقیق جایگاهی ندارد و تحقیق نسبی و منعطف است؛ 
قلمروی معنایی تحقیق باز و مبتنی بر تفسیر است نه بسته و محدود؛ و نهایت آنکه نتیجه پژوهش، 

گیری های قابل اندازهو به سادگی قابل تبدیل به مقادیر، اعداد و کمیتباشد کیفی میعمدتًا 
؛ علی احمدی و غفاریان، 1383؛ ساروخانی، 191، ص1384نخواهند بود. )گروت و وانگ، 

1382.) 
1محیط تحقیقتحقیق:  محیط به معنای شرایطی است که پژوهشگر، مطالعۀ تحقیقی خود را در  

ام خواهد داد که شامل مشخص کردن مکان و زمان تحقیق و افرادی که در آن شرکت محدودۀ آن انج
کند که دستیابی به محیط مطلوب (. تأکید می38، ص2002، 2شود )هالیدیخواهند داشت می

 (1داند. )جدولتحقیق کیفی را در گرو تحقق پنج معیار می

                                              
1- Research setting 

2 - Halliday 
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 (.نگارندههای محیط پژوهش )ویژگی (:1جدول )

شرایط پژوهش حاضر در  محیط مناسب پژوهش کیفی ویژگی های
 جزئیات معیار ابتدای پژوهش

دارای حد و مرز بودن 
 محیط

 زمان، مکان، فرهنگ
تنها مرز فرهنگی روشن 

 است.

 افراد، اسناد، تصاویر و ابزار های در محیطتنوع داده
اطالعات دقیقی در دست 

 نیست.

 غنای محیط
تر را تمثیل جهان کوچکی که جامعه وسیع

 کند.می
اطالعات دقیقی در دست 

 نیست.

 از نظر منطقی قابل کنترل باشد. کوچک بودن محیط
جامعه آماری اولیه بسیار 

 وسیع است.
قابلیت دسترسی به 

 محیط
های مختلف گردآوری اطالعات به شیوه

 ممکن باشد.
اطالعات دقیقی در دست 

 نیست.

 
ترین های جدی روبروست. مهمقیق حاضر با چالشگیری تحمحیط پژوهش در ابتدای شکل

له ن مسئمشکل، در اختیار نداشتن اطالعات کافی از جامعه آماری معماران سنتی معاصر است. ای
توبی تا حدی است که حتی یک فهرست اولیه کامل از نام اساتید معمار کشور در هیچ منبع مک

ا بب آنها زندگینامه، آثار، همکاران و تجارتر در این زمینه شامل وجود ندارد. اطالعات عمیق
تری روبروست و اندک منابع نوشتاری موجود، در بسیاری از موارد از درجه های جدیکاستی

در نظر  توان مرز مکانی مشخصی برای پژوهشاعتبار الزم برخوردار نیستند. بنابراین در آغاز، نمی
ه را داشت« غنا»و « کوچکی»فه طی که دو مولشود که دستیابی به محیگرفت. این مشکل موجب می

ش باشد، نیز به سادگی ممکن نباشد. از سوی دیگر، در اختیار نداشتن اطالعات کلی و پی
شود که مالکی برای انتخاب های اولیه درخصوص معماران سنتی معاصر ایران موجب میفرض

 نداشته باشد. د وجودباشنتحقیق های مورد نیاز کننده دادهاساتید معماری که تأمین
های مورد نظر در به بیان دیگر، در ابتدای تحقیق، مشخص نیست کدام یک از معماران، داشته

خصوص طراحی را در سینه دارند؛ معلوم نیست که هر یک تا چه حدی به جهان سنتی معماری 
و روحیات  تعلق دارند و یا تا چه میزان از معماری امروز متأثر هستند. همچنین شرایط شخصی
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فردی هیچ یک از معماران نیز روشن نیست؛ مشخص نیست که کدام یک از معماران، پذیرای 
های طوالنی و متوالی اجتناب خواهند بود و از درگیر شدن با مصاحبهتحقیق همکاری با فرایند این 

یک به نحوی نخواهند کرد؛ معلوم نیست که با توجه به کهولت سن این اساتید آیا میزان سالمتی هر 
همراه شوند؛ روشن نیست که سطم سواد این افراد تا تحقیق هست که بتوانند با پژوهشگر در مسیر 

، تحقیقتواند زمینه ارتباطی موثر را فراهم سازد. با این توصیف، محیط و جامعه آماری چه حد می
ت جامعه آماری و ها، وسعبه هیچ وجه شرایط الزم برای آغاز کار را ندارد. حجم باالی نمونه

گیری در تحقیق کیفی و مجهول بودن ابعاد مختلف آن در ابتدای تحقیق، با مبانی و روش نمونه
های و شرایط موجب ای تناسب نداشته و باید در اولین مرحله رفع گردد. این ویژگینظریه زمینه

در ادامه، در دو ها طراحی شود که شود که در این تحقیق، روش نوینی برای گردآوری دادهمی
 شود.ها معرفی میگیری و گردآوری دادهمرحله نمونه

 گیریروش نمونه - 3

ه گیری وجود نداشت. لذا بچنانچه ذکر شد، در تحقیق حاضر در مرحله اول، امکان چنین نمونه
 د.گیری از جامعه آماری در سه الیه طراحی شمنظور پیشبرد اهداف تحقیق، ساختاری جهت نمونه

 ایزنجیره و آسان گیرینمونه: نخست الیه - 3 – 1
د ن وجواز آنجا که منابع نوشتاری بسیار محدودی در زمینه جامعه معماران سنتی معاصر ایرا

صورت  ها بهدارد، الزم بود، ابتدا تصویری کلی از این اساتید به دست آید و پیشینه و آثار آن
 گیری طراحی شد. در این الیه، چهار جامعههآماری مرور شود. بدین منظور الیه نخست نمون

وش رآماری گسترده از معماران سنتی معاصر در دو گام انتخاب شدند. گام اول، مبتنی بر 
تکا بر ( و با ا135 -133، ص1385( به نقل از )حریری، 1990پاتون )« گیری آساننمونه»

که بیشتر این مطالعات، با جه به آنای پیشین بود. با توهای کتابخانههای حاصل از پژوهشیافته
و  )مفید، (1385شعرباف، ) (،1379)پورنادری،  محوریت معرفی معماران تهران، کاشان، قم

)سجادی و اصفهان  (1389)بانی مسعود،  (،1390)مختاری طالقانی،  (،1384زاده، رئیس
امعه جبود، چهار  انجام شده (1372)اولیا و قدیری،  (،1385 )اولیاء،یزد  (،1387نایینی، 

دیگر »و گروهی ترکیبی از  «یزد»، «فهاناص»، «قم -اشانک-تهران»آماری شامل معماران 
 گیری انتخاب شدند.برای نمونه« شهرها

از مطالعه منابع نوشتاری موجود، فهرستی اولیه از معماران سنتی معاصر با محوریت 
ه آماری به دست آمده با روش شهرهای برشمرده حاصل شد. سپس، در گام بعدی، از جامع
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گیری گلوله برفی، از . بدین ترتیب، نمونه2، توسعه و گسترش یافت1«گلوله برفی»گیری نمونه
طریق پرسش از کارشناسان حوزه معماری ایرانی و مرمت بناهای تاریخی و همچنین از طریق 

شده شامل دکتر  نظران مصاحبهپرسش از اساتید ثبت شده در مرحله نخست انجام شد. صاحب
عاملی (، دکتر عبدالله جبل22/5/1391(، مهندس حسین آقاجانی )21/8/1391اکبر زرگر )

(، دکتر اباذری 7/6/1391( )4/5/1391مقدم )(، مهندس حسین رایتی13/4/1391)
( 12/3/1392( و دکتر محمدرضا اولیاء )5/5/1391(، دکتر فرهاد تهرانی )20/5/1391)

نفره از اسامی اساتید معمار متعلق به چهار جامعه معماری  56گام، فهرستی  باشند.  این دومی
 را شکل داد که امکان گردآوری اولین الیه از اطالعات پژوهش را فراهم کرد.فهرست شده 

3نظری گیرینمونه: دوم الیه. 3 – 2  یقگستره تحق یینبا هدف تع 
ای آنان، بررسی پیشینه و تجارب حرفه پس از شناخت گروهی از جامعه معماران سنتی معاصر و

تر طراحی شد. این گیری، با هدف دستیابی به جامعه آماری محدودتر و کم حجمالیه دوم نمونه
انجام شد.  (1967، 4)گلیسر و استراوس« نظری گیرینمونه» مفهوم گیری، با استفاده ازنمونه

پردازی که از این طریق ها برای نظریهگیری نظری عبارت است از فرآیند گردآوری دادهنمونه»
گیرد که کند و تصمیم میهایش را گردآوری، رمزگذاری و تحلیل میزمان دادهطور همتحلیلگر به

گیری تدوین اش را درحین شکلهایی را در مرحله بعدی گردآوری کند تا بدین وسیله نظریهچه داده
(. 45)همان، ص « کند.ها را کنترل میی دادهکند. بدین ترتیب، نظریه در حال تدوین، گردآور

 (.141، ص1388)فلیک، معرفی شده است  2گیری نظری و آماری در جدول وجوه تمایز نمونه

                                              
1- Snowball or Chain sampling 

طور تادریجی د، باهکنندگانی که به نحوی با یکادیگر پیوناد دارناروشی است که طی آن شرکت« ایگلوله برفی یا زنجیره»گیری نمونه -2
 (.135، ص1385کنند )حریری، شوند و پژوهشگر را به دیگر افراد جامعه راهنمایی میانتخاب می

3- Theoretical sampling 

4 - Glaser & Strauss 
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 (هگیری نظری و آماری )نگارند: مقایسه نمونه(2جدول )

 گیری آمارینمونه گیری نظرینمونه هامولفه

 مشخص است. از پیش از پیش مشخص نیست. گیریگستره نمونه

 از پیش شناخته شده است. از پیش شناخته شده نیست. گیریویژگی نمونه

های نمونه انتخاب چندباره مولفه گیریدفعات و طرح نمونه

براساس معیاری که هر مرحله دوباره 

 شودتعریف می

انتخاب یک بار برای همیشه نمونه براساس 

 یک طرح از پیش تعیین شده

 از پیش تعریف شده است. ز پیش تعریف نشده است.ا گیریحجم نمونه

 هاپس از مطالعه تمامی نمونه با حصول اشباع نظری گیریپایان نمونه

گیری نظری، جامعه آماری براساس ارتباط نمونه با موضوع تحقیق انتخاب براین اساس در نمونه
ه ب (.108)همان، صکل جمعیت نیست  گیری به منظور تشکیل یک نمونه نمایا )آماری( ازشود و نمونهمی

ها براساس شود. بلکه نمونهبندی تضمین نمینمایا بودن نمونه از طریق تصادفی بودن با سهمیه»بیان دیگر، 
ها باید براساس معیارهای شود.... بنابراین گروهدرحال تدوین انتخاب می بخشی برای نظریهمیزان روشنایی

 (.47، ص1967و استراوس،  )گلیسر« نظری انتخاب شوند.
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های به دست آمده از گیری در الیه دوم، پنج معیار اصلی از دادهبدین ترتیب جهت انجام نمونه
غنای پیشینه »ای استخراج شد. انتخاب معیار گیری مرحله اول و مطالعات کتابخانهنمونه

تری دارد قه برجستهموجب شد که معمارانی که حرفه معماری در خانواده آنها ساب« خانوادگی
ای از یک فرهنِگ انتخاب شوند. به عالوه، این معیار موجب شد که هر معمار به عنوان نماینده

های وی در ظرف ها، خاطرات و گفتهمعمارِی خانوادگی مورد مطالعه و مصاحبه قرار گیرد و اندیشه
زمان از آثار متعدد، متنوع و همدو معیار دیگر شامل، برخورداری شود. طبیعی سازنده آن بررسی 

مرتبط با هنجارهای معماری 
ساز انتخاب سنتی زمینه
شد که پیوند معمارانی می

بیشتری با جهان معماری 
سنتی دارند. با در نظر گرفتن 
این معیارها، اولویت 

گیری با معمارانی بود نمونه
که چه لحاظ نوع کاربری 
بناها، چه از منظر 

و های ساختمانی فناوری
های اجرا و چه به روش

لحاظ طرح معماری به نظام 
سنتی معماری ایران وفادارتر 

اند. معیار آخر، میزان بوده
اتصال معمار با جامعه 

به عالوه به عنوان عامل پنجم، توجه اساتید بنام معماری و حضور در شبکه استاد و شاگردی  بود. 
تنوعی از طراحی در معماری سنتی معاصر را های مشد که معماران انتخابی در کنار هم، حوزه

 .1پوشش دهند
                                              

خب با دیگر معماران نیسات. چاه های معنادار میان معماران منتگیری نهایی، به هیچ وجه به معنای اثبات تفاوتالزم به تأکید است که نتایج نمونه -1
اسات و مجاالی بارای گیری از آنها انجام شاده های مطلوب انتخاب شده و نمونهگیری نظری، در این پژوهش اولین گزینهاینکه، براساس روش نمونه

ملی )ِکرد و کشش( معماری ایرانای اسات ها نبوده است. به عالوه، ترازبندی معماران سنتی نیازمند اشراف بر جهان نظری و عپرداختن به دیگر نمونه
 که خارج از بضاعت این پژوهشگر است.

 (گیری در الیه دوم )نگارندهمونهمعیارهای ن .1نمودار

امعیت ج

طراحی  موضوعات

 کل معماران
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یابد. ای ادامه میهای جدید در مرحله دوم، به صورت چرخهبا پیشرفت پژوهش، بررسی نمونه
 زمانی تا یعنی. اندبرس اشباع حد به مطالعه اساسی عناصر که دارد ادامه زمانی ها تاداده گردآوری

در تضاد با  ،کنندکه مطرح می هچآن  یا ها اضافه نکند وداده به زیچی دیگر نمونه افزودن افراد، که
ری و براین اساس، در فرآیند گردآو (.140، ص1385)حریری، . گردآوری شده نباشدهای دانسته

ت خانواده معمار سنتی از میان جامعه آمارِی نخس 5تحلیل اطالعات و به صورت تدریجی، 
های برگزیده شامل تر از آنها انجام شد. این نمونهعمیقانتخاب شدند و گردآوری اطالعات 

باشند که در مجموع نژاد میآبادی، شعرباف و پاکای محمدی، عشقهای رضایت، فرزانهخانواده
 (.3اند )جدولسنتی را در خود جای دادهمعمار  14

 (هگیری )نگارندگیری برای دومین الیه نمونهجدول نمونه (:3جدول )

 ردیف
واده معماران خان

 برگزیده
 اعضای وابسته       

 خانواده رضایت 1
الله الله رضایت، استاد رحمتاستاد محمد علی رضایت، استاد نعمت

 رضایت
 یاستاد غالمرضا فرزانه، استاد محمد سلطانی، استاد حسین معمار سلطان ای محمدیخانواده فرزانه 2
 شق آبادیتاد رضا عشق آبادی، استاد محمد عآبادی، اساستاد حیدرعشق آبادیخانواده عشق 3
 استاد عباس پیوند، استاد محمد شعرباف، استاد اصغر شعرباف خانواده شعرباف 4
 نژادنژاد، استاد مرتضی پاکنژاد، استاد مهدی پاکاستاد محمد پاک نژادخانواده پاک 5

 
 پژوهش عمق تعیین هدف با نظری گیرینمونه: سوم الیه - 3 – 3
گیری در مورد کند که تصمیمتواند براساس دو استراتژی متفاوت انجام شود. فلیک اشاره میگیری میمونهن

ستراتژی در نوسان است. ا« مطالعه عمیق آن»و « پوشش کامل دامنه میدان»ها همواره میان دو هدف نمونه
ی در الیه این استراتژ -کند اش بازنمایی تلف میدان را با تمامی گوناگونیکوشد موردهای مخنخست می

ی دوم، در مقابل در پی رسوخ در میدان از طریق تمرکز بر اما استراتژ -گیری تحقیق محقق شد دوم نمونه
 (.145ص ،1388)فلیک، های منفرد یا بخش خاصی از آن است نمونه

ر یک پژوهش با هم دلیل محدودیت منابع در پژوهش نباید این دو استراتژی را دکند که بهوی تأکید می
گیری در ژرفایی بیشتر ترکیب کرد. با وجود این، در پژوهش حاضر جریان مفهومی و فرایند کار، انجام نمونه
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گیری طراحی و اجرا شدند. ها، الیه سوم نمونهتری از دادهکرد. لذا جهت دستیابی به الیه عمیقرا طلب می
های هایی از دادههای تعریف شده در الیه دوم، بخشهبر اساس این، پس از گردآوری اطالعات از نمون

کاوی بیشتر برای فهم جهان طراحی معماری داشت انتخاب شد. برای مربوط به هر معمار که زمینه ژرف
تر از های معماراِن سنتِی منتخب بررسی شد و در این میان، بناهای غنیاین کار، آثار هر یک از خانواده

شدند که هم در ذات خود حاوی ری انتخاب شدند؛ این آثار شامل مواردی میگیری نظطریق نمونه
بود. بدین ترتیب اطالعات ارزشمندتر بودند و هم دریافت اطالعات بیشتر از آنها، به لحاظ اجرایی عملی 

مل دو های میدانی بود که از پیوند و تعاهایی از دادهها شکل گرفت. این الیه، شامل بستهالیه سوم نمونه
گیری استفاده شده در الیه سوم، مختص این پژوهش شد. شیوه نمونهمرجع اطالعاتی مکمل حاصل می

فهرست  4گیرد. جدول نام می« معماری -معمار»تر، یا به عبارتی دقیق« موّثر -اثر»گیری بوده و نمونه
 کند.های مرحله سوم را معرفی مینمونه

 
 (ه)نگارند گیریسومین الیه نمونه (:4جدول )

 موضوع طراحی ی(معمار  -نام نمونه )معمار 

 تاق و چشمه های بازار بزرگ اصفهانتاق چشمه-نژادپاک 1

2 
یه یک در ساختمان توحیدخانه دانشگاه تاق رسمی آتل-پاک نژاد

 هنر اصفهان
 رسمی

3 
الزمان سپاهان سجد صاحبممقرنس مناره -اله رضایتنعمت

 شهر، اصفهان
 نه(مقرنس )پتکا

4 
کار مسجد امیرالمونین، قلعه سفید، رسمی نیم-اله رضایتنعمت

 اصفهان
 رسمی

 تاق و چشمه های مسجد جامع اصفهاناق چشمهت -اله رضایتنعمت 5
 رسمی و یزدی بندی وشش رسمی تاالر تیموری اصفهانپ-اله رضایترحمت 6
 رسمی وش طراحی رسمیر -اصغر شعرباف 7
 مقرنس ش طراحی مقرنسرو –اصغر شعرباف  8
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 گردآوری اطالعات

گیری طراحی شدند. شیوه انتخابی های گردآوری اطالعات، متناسب با نظام نمونهدر ادامه شیوه
گیری آن الیه هماهنگ است. در ادامه گیری، با هدف، پرسش و نوع نمونهبرای هر الیه از نمونه

 شود.یری معرفی میگروش گردآوری اطالعات در هر یک از سطوح نمونه

1ها: مصاحبه نیمه ساختارمندگردآوری در الیه نخست نمونه - 3 - 4  

 ای و زمینه تخصصی هر یک ازپرسش اصلی در این الیه، شناخت پیشینه خانوادگی، تجارب حرفه
ی از معماران در جامعه آماری بود. دستیابی به چنین شناختی، زمینه گزینش مجموعه کوچکتر

ها در کرد. تعداد باالی نمونهبرای کاوش در خصوص پرسش اصلی پژوهش فراهم میمعماران را 
هایی بسته، مشخص، سریع و ساده چون کرد که اطالعات مورد نظر از روشاین مرحله ایجاب می

 وحقیق تپرسشنامه یا مصاحبه بسته )طراحی شده( گردآوری شوند. اما به دلیل ماهیت استنباطی 
های محدود و مشخص وجود پاسخ افراد مختلف، امکان طراحی پرسش تنوع و نسبی بودن

 نداشت.
طور و مشکالتی که اساتید معمار برای خواندن، نوشتن و به هاهمچنین با توجه به محدودیت

یش پهای بسته داشتند، امکان تهیه یک طرح از کلی برای ارائه اطالعات مکتوب و پاسخ به پرسش
ه ا درجبی اطالعات وجود نداشت. بنابراین، اطالعات به وسیله ابزاری تعیین شده برای گردآور

ها به های موجود برای برگزاری مصاحبه، این مصاحبهآزادی بیشتر گردآوری شدند. در میان روش
 برگزار شد. (165، ص1388)فلیک، « نیمه ساختارمند»شیوه 

پژوهش در مرحله نخست این روِش گردآوری، تناسب بسیار باالیی با فرآیند و پرسش 
یه را در  ای یکگر، رابطهداشت. برخالف مصاحبه بسته که با حاکمیت مطلق مصاحبه سو

تواند آزادی بیانی دهد؛ مصاحبه نیمه ساختار یافته، به خوبی میفرآیند گردآوری شکل می
ز بر موضوع در عین تمرک»شوندگان فراهم کند. بنابراین این نوع مصاحبه، الزم را برای مصاحبه

هایی از دهد به جنبهشوندگان امکان میپژوهش، با دارا بودن انعطاف پذیری الزم، به مصاحبه
2«دارای اهمیت استها آن موضوع بپردازند که از دیدگاه  .(151، ص1385)حریری،  

                                              
1- Semi structured interview    )این مصاحبه، مصاحبه نیمه طراحی شده و نیمه ساختار یافته نیز نام گرفته است( 

ها شاامل مصااحبۀ کناد. ایان مصااحبهجزئیاات مطارح می نیمه طراحی شده را با ذکار برخایهای ( انواع مختلف مصاحبه1388فلیک ) -2
 .است ینگاشت قوم مصاحبه و خبره ۀله مدار، مصاحبئنیمه استاندارد شده، مصاحبه مسمتمرکز، 



 93  حانه معماران سنتی معاصر ایرانهای طراشناسِی معماری: معرفی روشی برای ثبت اندیشهانسان

 

بدین ترتیب، یکی از اهداف اصلی این پژوهش مبنی بر توجه به بخش صامت معماری 
داد که از سوی دیگر، برخورداری از ساختاری کلی در این روش اجازه میایران محقق شد. 

مسیر مصاحبه از حوزه اصلی خود خارج نشود و یک چهارچوبی مفهومی برای هدایت 
طور خاص درخصوص مصاحبه با مصاحبه وجود داشته باشد. این امر موضوعی بود که به

تمایل زیادی برای گفتن از خاطرات  معماران سنتی اهمیت مضاعف داشت؛ زیرا این افراد،
های خود داشتند که درصورت عدم هدایت مصاحبه، مشغولیها و دلشخصی، درد دل

 (166، ص1388)کرد. بنابراین چنانچه فلیک کلی تغییر میموضوع و محتوای گفتگوها به
کل گرفت و هایی معین شها نه مانند مصاحبه بسته با ارائه پرسشکند، این مصاحبهتوصیه می

بی برگزار شد. بلکه محتوای مصاحبه از طریق طراحی برگه  نه بدون داشتن هیچ چهارچو
1راهنمای مصاحبه»  که استهایی موضوع کنندۀ مشخص برگه، صرفاً این »تعیین شد. « 

در طرح خاصی گر، الزامی به رعایت ترتیب مصاحبه و داد خواهد پوشش مصاحبه، آنها را
تواند عالوه بر آنچه در گر همچنین میمصاحبه ه راهنمای مصاحبه ندارد.بر طبق برگ هاپرسش

 دیگری هایشونده، پرسش های مصاحبهپاسخ به توجه شده، با طرح مصاحبه راهنمای ۀبرگ
، 1385)حریری، « .وندگان بپردازدش مصاحبه پاسخهای در بیشتر تفحص به یا و مطرح نیز
 .(150ص

هایی شامل مواردی چون پیشینه صاحبه این پژوهش، پرسشبدین ترتیب، برگه راهنمای م
رح های کاری و شمعماری در خانواده، نحوه و دلیل انتخاب حرفه معماری، معرفی مهمترین تجربه

ا در ای و معرفی کارهای رنقش و جایگاه خود در هر کار، معرفی اساتید، همکاران و جامعه حرفه
های به دست آمده، عات از جامعه آماری هدف، دادهخود جای دادند. پس از گردآوری اطال

وری، گردآ خالصه شد و در جداول استانداردی پیاده گردید. بدین صورت در پایان نخستین الیه از
ماری آمعمار سنتی معاصر ثبت گردید که زمینه انتخاب جامعه  56اطالعات مقدماتی مربوط به 

 تری را فراهم کرد.محدودتر و گزیده

                                              
1- Interview guide 
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1ها: تاریخ شفاهیگردآوری در الیه دوم نمونه - 3 – 5  

تر از جهان طراحی هدف از گردآوری اطالعات در الیه دوم پژوهش، دستیابی به شناختی عمیق
رو در این مرحله، شد. از اینای انجام میمعماران سنتی بود که در جامعه آماری محدود و برگزیده

م هوضوع وبی کاماًل باز و منعطف انجام شود. این منیاز بود که مواجهه با معماران در چهارچ
، چنین «مصاحبه عمیق»شد. هرچند روش ها میها و هم ساختاِر ترکیب پرسششامل نوع پرسش

های پژوهش موجب داد؛ اما دیگر ویژگیابزاری را برای گردآوری اطالعات در اختیار پژوهشگر می
کشف »به  . در واقع، تحقیق در الیه دوم،استفاده شود تر برای این الیه از تحقیقشد که روشی جامع

های مستند )به معنی پیشینه پرداخت که فاقد تاریخیک سلسله از منابع انسانی و مردمی می
 . همچنین، این الیه،(128، ص1385حریری،  به نقل از 1992 ،ینگان)ف« هستند. معمولی(

دارای  کنندگانی کهتفاده از اظهارات شرکتبا اسی را اطالعاتبود که شکلی از پژوهش تاریخی 
این  .دادمی قرار پژوهش است مورد واقع شده نزدیک هستند و در گذشتهتجارب دست اول 

ت تناسب و سنخی« تاریخ شفاهی»ها در الیه دوم تحقیق، بیش از هر روش دیگری، با روش مولفه
 داشت.

 به عنوان یک رویکردای از آن وست. عدهبا گستردگی معنایی باالیی روبر تاریخ شفاهیتعریف 
مستقل از رشته یک رشته علمی کنند و گروهی دیگر، آن را یاد می برای گردآوری اطالعات تاریخی

2شمارندتاریخ می در توصیفی جامع به شش ویژگی برای تاریخ  (24، ص1387)آبادی . حسن
گاهانه درباره  داند کهرا علمی چند وجهی میکند. وی آن شفاهی اشاره می موضوع آن گفتگوی آ

گیرد و راهی برای درگیر های سنی را دربر میگذشته است؛ خاطرات شخصی و جمعی تمامی گروه
آورد. ویژگی مردمی بودن این روش، کردن تمام افراد جامعه برای ساختن تاریخ خودشان فراهم می

 توسط دیگر پژوهشگران نیز تصریم شده است.
کند: تاریخ شفاهی، با وارد کردن مردمی که قباًل در خلق را چنین تشریم می این ویژگی 3فریچ

شان از تجربیات گذشته را در دهد که مفاهیماند، به آنها اجازه میشان مشارکتی نداشتهاسناد گذشته
 تاریخ طبیعت کردن دموکراتیک برای فرصتی ترتیب، بدین و کنند بیان شده بندیروشی ساختار

                                              
1- Oral history 

 (.33-31، ص1393برای اطالعات بیشتر در این خصوص: ر.ک. )هاشمی،  -2
3 - Frisch  
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1باال به پایین از نگاهی ویژگی، این .(188ص، 1990 فریچ،) آوردمی فراهم  یخیرا در پژوهش تار 
 .کندمی ایجاد تاریخی پژوهش برای را متفاوت اندازیچشم که دهدیم شکل

کند، آن است که این روش تنها به آنچه تاریخ شفاهی را از دیگر انواع گفتگو و مصاحبه متمایز می
شونده باقی مانده است )معمواًل وقایعی با عمر که خاطره آن نزد فرد مصاحبه بخشی از تاریخ گذشته

شود. همچنین، در این روش خاطراتی به عنوان تاریخ شفاهی محسوب سال( مربوط می 90کمتر از 
شوند که حاصل تجربه خود شخص گوینده به عنوان عامل یا شاهد باشد و تکرار معلومات می

مواجهه با »(. چنین است که 1393داده تاریخی برخوردار نیست )هاشمی،  پیشینیان، از ارزش یک
ای از شرایط و فضای موجود در زمان مورد نظر را تواند حس زندهاظهارات و مدارک شفاهی، می

از آنجا که این  (.129، ص1385)حریری، « منتقل کند که منابع نوشتاری قادر به انتقال آن نیستند
شوند، های تاریخ شفاهی مییدگی، گستردگی و عمق اطالعات در پژوهشها موجب پیچویژگی

2شودهای آماری بسیار کوچک و گاه یک نفره استفاده میمعمواًل از این روش برای مطالعه جامعه  .
استفاده از خاطرات »)در مقابل حکومتی بودن(، در کنار « مردمی بودن»بدین ترتیب وجود خصیصه 

)در عوض استفاده از « مواجهه با منابع زنده و فعال»ده از منابع تاریخی( و نیز )به جای استفا« فردی
شود که این روش دستاوردهای متفاوتی موجب میمنابع مکتوب و تصویری ایستا( در تاریخ شفاهی 

 به همراه داشته باشد.
ت ترین این دستاوردهاست. این مزییکی از مهم« یافتن شواهد جدید از وقایع گذشته»

محقق شود « های نو از وقایع شناخته شدهجنبه»و یا « وقایع نو»تواند در قالب شناخت می
گردد که رو به (. این مزیت موجب ثبت و ضبط بخشی از اطالعات تاریخی می1393)هاشمی، 

برخی تاریخ »اند. از این منظر، های معمول تاریخی مغفول ماندهنابودی است و در پژوهش
دانند، زیرا که در آن انسانی در اختیار ا راه پرداختن به تمام جوانب وقایع تاریخی میشفاهی را تنه

1(48، ص 1982، 3توان تمامی اخبار واقعه را از همه جهات نزد وی جست )تامپسونمحقق است که می . 
                                              
1- Bottom up History 

جین آناتس عضاو یک نفر، های بررسی فعالیتتنها به ( در پایان نامه دکتری خود، با استفاده از تاریخ شفاهی 2002ا )گفیمونه برای ن -2
یتهاای جاین فعال و زنادگی شاناختی قوم و تاریخی ادراک و بررسی به موردی ۀدر قالب یک مطالعوی  .است کتابداری، پرداخته ۀحرف برجسته

 جدیاد خادمات فرهنگ و های کارروستایی، شیوه سیار پزشکی کتابداری برنامه اولین تاریخ مطالعه پژوهش، ضمن نای در او. پرداختآنتس 
 (.130و129، ص1385)حریری،  داد قرار بررسی بود، مورد پویا رسانی اطالع نظام یک دهنده تشکیل که را شده ارایه

3- Thompson 
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است. این دستاورد « یافتن تفسیرهای جدید از وقایع گذشته»مزیت دیگر در تاریخ شفاهی، 
آفرینی شاهدان و مورخ، از طریق نقششود که فاصله بین تاریخ حقیقی و برداشت میموجب 

کند که با حاضران تاریخی برداشته شود. همچنین از این منظر، تاریخ شفاهی به پژوهشگر کمک می
2شونده، به دنیای افکار وی نقب بزند. این امر، که دست یافتن به ذهنیت راویشنیدن افعال مصاحبه  

صورت بالقوه در ترین امتیازات و امکانات تاریخ شفاهی است؛ امکانی که بهشود که مهمنده میخوا
-48، ص 1393؛ هاشمی،  67، ص1991، 3های دیگر تاریخی وجود ندارد )پروتلییک از روشهیچ
معرفی  5ها و دستاوردهای حاصل کاربرد تاریخ شفاهی در پژوهش حاضر در جدول ویژگی(. 62

 .شده است

                                                                                                                                                                        
هاای بعاد رویکارد آن تغییار کارد و بار مطالعاه افاراد ه در مقیاس جهانی و چه ملای، در ساالهرچند که با رشد و توسعه تاریخ شفاهی، چ -1

 سرشناس تمرکز کرد.

2- Speaker’s Subjectivity 

3 - Protelli 
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 (هها و دستاوردهای کاربرد تاریخ شفاهی در پژوهش حاضر )نگارند: ویژگی(5جدول )

 دستاوردها در
یخ شفاهی  تار

یخ شفاهی در پژوهش حاضر  ویژگی ها و دستاوردهای حاصل کاربرد تار

شناخت مراجع 
 تازه

های مفقوده در مطالعات معماری تاریخی ایران یکی از حلقه سنتی معماران
ن ر ایدجای مطالعه بنا، منابع تاریخِی نوشتاری و یا تفسیرهای دست دوم،  هستند. به

تفاده ق اسپژوهش، این افراد را به مثابه سازندگان موثر بنا به عنوان مراجع اصلی تحقی
 شوند.می

 شناخت وقایع تازه
شود که پژوهشگر به جای موجب می شناخت از پایین به باال )مردمی بودن(

های کلی حاکم بر معماری، با مراجعه های از پیش تعیین شده و نظریهوتمراجعه به قضا
 اها، وقایعی نو را درک کند.گران گمنام بنبه سازندگان و مرمت

های شناخت جنبه
 نو از وقایع شناخته شده

ژوهشگر به جای ، پهای عمومی رایجبا استفاده از روایت فردی به جای روایت
های فردی واکاوی می، جهان طراحی را از خالل روایتهای رسپرداختن به روایت

 شود.مر طراحی میهایی نو از اکند. این امر منجر به شناخت جنبهمی

شناخت اندیشه 
 نهان

 در پس وقایع

شود که پژوهشگر بتواند با موجب می اطالعات گردآوری فرایند بودن دوسویه
 موضوع عمقریق بر طزد و از این های بیشتر بپرداشنیدن مفاهیم معنادار، به پرسش
های اجرا و گیری یک طرح، چگونگی انتخاب روشبیفزاید. پرسش از چگونگی شکل

 هایی از این نوع هستند.ها نمونهمایهساخت

دستیابی به ذهنیت 
 شونده(راوی )مصاحبه

 های تاریخی، که ماهیتی ایستا و محبوس در زمان دارند،برخالف بسیاری از داده
ا در خالل رجهان طراحی  فرآیندی زنده،دهد که پژوهشگر طی ار مصاحبه اجازه میابز

 خاطرات معماران سنتی درک کند.
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از معماران انتخاب شده گرفته شد. در این  ا استفاده از روش تاریخ شفاهی، چندین مصاحبهب
ود را از نخستین های کاری خها، از معماران خواسته شد که خاطرات مربوط به تجربهمصاحبه

ها، تا کارهای بعدی شرح تجربه
های اصلی دهند. یکی از تکنیک

ها، بازگویی در این مصاحبه
خاطرات دوران کودکی و نوجوانی 
بود. این امر امکان دستیابی به دو 

کرد. محور ارزشمند را فراهم می
های از یک سو، خاطرات سال

نخستین، پژوهشگر را به تجربیات 
مکاران نسل گذشته پیوند اساتید و ه

هایی که سنخیت بیشتری با معماری سنتی در دوران پیش از تجدد داشت زد و از این طریق، دادهمی
 نمود.را ارائه می

های طراحی خویش را معرفی ها و آموزهاز سوی دیگر، با این روش، معمار نخستین تجربه
سیاری باالیی در این بکه اهمیت –راحی های ابتدایی فراگیری طوسیله از گامکرد و بدینمی

داشت. تکنیک دیگر، صحبت پیرامون کارهای شاخص و برجسته میپرده بر  -پژوهش داشتند 
دی شد که معیارهای معمار برای یک کار برجسته تا حدود زیامعماران بود. این تکنیک موجب می

ط ز شرایاکار در شرایطی متفاوت مشخص شود. به عالوه، در این تجربیات معمواًل به دلیل آنکه 
تری برخوردار بود. و موضوع طراحی از جایگاه برجسته گیری ایدهمعمول تعریف شده بود، شکل

، س اینکرد. بر اسااین امر دستمایه ارزشمندی را برای ورود به جهان طراحی معمار فراهم می
 ت که در نقطه مقابل هم قرار، بر دو آستانه طراحی تأکید داشها در روش تاریخ شفاهیپرسش

اگیری بلوغ فر ایام داشتند. آستانه آغازین، مربوط به نخستین ایام فراگیری و آستانه پایانی، مربوط به
یه ین المعماری بود. البته الزم به تأکید است که برخالف، روش گردآوری در الیه قبلی، در ا

 رفت.های معماران پیش میان سیال گفتهمصاحبه بدون اتکا بر راهنمای مصاحبه و بر اساس جری

ها در تاریخ شفاهی قلمروی موضوعی پرسش :(2نمودار )

 (نگارنده)

 

 موضوعی قلمروی
 
 
 
 

 تاریخ شفاهی هایدر مصاحبه
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گردآوری در الیه سوم  - 3 – 5

ها: ترکیب مصاحبه عمیق نزِد نمونه

 اثر، مشاهده و یادنوشت نگاری

الیه دوم پژوهش، اطالعات 
جامعی را در خصوص جهان 
طراحی معماران منتخب ارائه کرد. 

های آزاد معماران در ارتباط با گفته
خویش، فضای ای خاطرات حرفه

ذهنی کلی که طراحی در آن شکل 
گرفت را ترسیم و معرفی کرد. می

ها، نشان داد که همچنین این داده
یک از آثار معماران، از کدام
تری های طراحانه قویجنبه

تواند زمینه برخوردار است و می
با تمرکز بر  کاوی بیشتر برای فهم جهان طراحی معماری باشد. بر اساس این، در الیه سومژرف
هایی با عمق و های طاقی طراحی شده معماران، فرآیندی جهت گردآوری دادهگیری از پوششنمونه

 اهمیت بیشتر طراحی شد.
ند به یکدیگر پیو« معماری حاصل او»و « معمار»در این روش، دو مرجع اطالعاتی یعنی 

گیری گیری که نمونهنمونه خوردند تا در کنار هم به شناخت پرسش پژوهش کمک کنند. این نوع
ای پویا و غنی از تولید اطالعات تازه را ایجاد کرد. جهت رفت، چرخهگنام « معماری-معمار»

و « مشاهده»، «مصاحبه عمیق نزد اثر»ها، از سه ابزار گردآوری دریافت اطالعات از نمونه
های برگزاری مصاحبهختار گردآوری اطالعات مبتنی بر گرفته شد. سا بهره« یادنوشت نگاری»

نجام اعمار معمیقی بود که همراه با مشاهده میدانی در محل بناهای انتخاب شده و در کنار استاد 
گردید. با استفاده از این تر میهای میدانی غنیشد. این اطالعات با استفاده از یادنوشت نگاریمی

 شد.تر میتر و ملموسروش، شرح آنچه در فرایند طراحی و ساخت روی داده بود، ساده
ای بر غنای مصاحبه به عالوه، حضور پژوهشگر و استاد معمار درون بنا، به طرز فوق العاده

افزود. بنا برای معمار هم نقش یک محرک احساسی را داشت که موجب تداعی خاطرات و می

 

 

 

اثر     
 معماری
 
 
 

 پژوهشگر معمار

 محرک احساسی
 

 دسترسی به مصادیق
 

هاامکان بسظ گفته زبان عینی و ملموس  

 

گردآوری اطالعات در الیه سوم به روش  :(3نمودار )

 ()نگارندهو مزایای آن معماری -معمار
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ختلفی را در ها و مصادیق مشد و هم به عنوان یک مرجع اطالعاتی، نمونهرویدادهای گذشته می
شد که میداد. همچنین، حضور در محضر بنا، موجب گر قرار میجلوی چشمان وی و مصاحبه

که معمواًل از فصاحت و قدرت بیانی باالیی برای توصیف مفاهیم انتزاعی برخوردار  –استاد معمار 
حضور در بنا، بتواند آنچه در ذهن دارد را به سادگی به پژوهشگر منتقل کند.  در واقع،  -نیست 

کرد؛ زبانی عینی و محسوس که زبانی مشترک برای مفاهمه میان پژوهشگر و استاد معمار ایجاد می
کند که از جنس عناصر کالبدی معماری بود. همچنین حضور در بنا، بستر مفهومی فراهم می

 سازد.های معماران را فراهم میامکان بسط گفته
س این، گیری یکی از آثاِر معمار بود. بر اساا، فرایند شکلهکانون تمرکز موضوعی این مصاحبه

ها در دو بخش طراحی شد. بخش اول آن، مربوط به راهنمای مصاحبه جهت انجام مصاحبه
هایی باز بودند که فرآیند شد. این سئواالت، پرسشها تکرار میسئواالت کلی بود که در مصاحبه

شدند. در واقع های اجرایی را جویا میگام ر تا آخرینگیری اثر از اولین مراحل سفارش کاشکل
کردند. دسته دیگر، شدند و ثبت میرا از زبان معمار جویا می« داستان خلق اثر»این سئواالت، 

 شد.هایی بود که متناسب با درونمایه هر اثر، به طور مستقل برای آن طراحی میپرسش
ین ها افزوده شد. ابه ساختار گردآوری داده در الیه سوم، مشاهده به عنوان ابزاری مکمل

بنگرد. ابزار « درونی»شد که پژوهشگر به موضوع پژوهش از منظری مشاهدات، موجب می
فت. های موجود در میدان تحقیق مورد استفاده قرار گرمشاهده، برای مطالعه دو دسته از پدیده

های وی که با هدف درک بهتر گفته بود« بناهای ساخته شده استاد معمار»دسته نخست، مشاهده 
تالش  شاهدهصورت گرفت. این کار با حضور در بنا و بازدید از فضاهای آن انجام شد. در فرآیند م

ای در بنا شد که ساختار هندسی، اشکال پایه، جزئیات اجرا و ارتباط طرح با عوامل زمینهمی
ای از ن ترتیب این مشاهدات، مجموعهیبرداری و عکاسی ثبت شود. بدبررسی و از طریق یادداشت

 شد.کرد که در فرایند مصاحبه از آنها استفاده میهای تازه میدانی را تولید میداده
بودند. بسته به وضعیت کاری « فرایندهای کشش یا ِکرد»های مشاهده شده، دسته دوم از پدیده

اند، فرایند طراحی، یا بودهمعماران و اینکه در زمان گردآوری اطالعات، به چه کاری مشغول 
شد مشاهده و ثبت شد. این فرایندها، ها که توسط استادکاران انجام میساخت و نصب پوشش

های پیشین اساتید را رمزگشایی توانست بسیاری از گفتهحاوی اطالعات متراکم و غنی بود که می
این فرایندها با پرسش و  زمان بود،کند و معنا بخشد. در مواردی که امکان انجام مصاحبه هم

زمان با های همهای مربوط به فرایندها و مصاحبهشد. مجموع مشاهدههایی باز همراه میپاسخ
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های حاصل برداری ثبت شد. همچنین توصیف کلی فرایندها و دریافتوسیله دوربین فیلمآنها، به
 دید.از مشاهده آنها، پس از هر مصاحبه از طریق یادنوشت نگاری ثبت گر

توان دسته می (248-237، ص1388)فلیک، از منظر نقش مشارکتی پژوهشگر در مشاهده 
1مشاهدات غیر مشارکتی»نخست مشاهدات را  2مشاهده مشارکتی»و دسته دوم را «   دانست. هر « 

3غیرساخت یافته»دو مشاهده  های هستند و دریافت اطالعات به جای برگه (246)همان، ص« 
 ها متکی است.شنیداری داده-های میدانی و ثبت دیداریه، بر یادنوشتپروتکل ساخت یافت

به و سومین ابزار، یادنوشت نگاری بود که به عنوان ابزاری مکمل در هر دو میدان مصاح
: دشی استفاده نگار شتنودو نوع یادهش حاضر از شد. با نگاهی کلی، در پژومشاهده استفاده می

یط که برای ثبت مشاهدات و رخدادها در محبود  «ی مشاهداتییادداشت بردار»یکی از آنها 
 شد. توصیف و ثبت بناهای مشاهده شده، فرآیندهای مربوط به کشش و کرد،پژوهش، انجام 

های چنین یادداشت نگاری شوندگان از نمونهمحیط اجرای مصاحبه و ثبت تأکیدات مصاحبه
د، به رک را ثبت و مستندصاحبه و مشاهده ت مجزئیاضمن آنکه یادداشت برداری مشاهداتی بودند. 

ای ثبت بربود که  «یادداشت برداری انعکاسی»دیگری شت. شمار پژوهشی نیز کاربرد داعنوان گاه
امل فرایندی از آنجا که پژوهش کیفی ش .کار رفتبههای حاصل از مشاهدات ها و بینشبازتاب
ان یز امکیادداشت برداری تحلیلی یا انعکاسی نها و تأمل در آنهاست، ای از گردآوری دادهچرخه

 کرد.میثبت این تأمالت را فراهم 

 بندیجمع - 4

ها و ابزار متنوعی برای حضور در میدان و های کیفی، در این تحقیق، از روشبنا بر الزامات پژوهش
ی بود که در ها و ابزار، فرآیندی تدریجها استفاده شد. انتخاب و ترکیب این روشگردآوردی داده

نتیجه تعامل با زمینه تحقیق، بدون داشتن طرحی از پیش تعیین شده و براساس نیازهای پژوهشی، 
ای طراحی های فردی شکل گرفت. بدین ترتیب، نظام مرکِب سه الیهاقتضائات میدانی و خالقیت

یه، به سازگاری و کرد. در هر الگیری و گردآوری میهای میدانی را نمونهشد که در سه مرحله داده
                                              
1- Participant Observation 

2- Non-participant Observation 

3- Unsystematic observation 
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 ها توجه گردید.گیری و روش گردآوری دادههمسازی میان روش نمونه
ز ها، وحدت معنایی مشخصی برواین امر موجب شد که در ساختار نهایی، با وجود تنوع و تکثر روش

های متنوع در یک چهارچوب مفهومی با یکدیگر یکپارچه شود. در این چهارچوب مفهومی، یابد و روش
تر نسبت به پرسش اصلی ای نزدیکتر و در فاصلهآماری کوچک الیه جدید پژوهشگر را در جامعههر 

یافت؛ تر شدن به موضوع پژوهش، درگیری پژوهشگر با میدان افزایش پژوهش قرار داد. با نزدیک
بر انسجام و یافت؛ شونده آزادِی عمل بیشتری شد؛ مصاحبهتر و موثرتری با زمینه برقرار ارتباط فعال

 ها افزایش یافت.شد و پیچیدگی و عمق دادهقدرت گفتگو میان پژوهشگر و استاد معمار افزوده 
 

 
 (نگارنده)ها گیری و گردآوری دادهنمونهروش ترکیبی  (:4)نمودار 

 
 
 
 
 
 

روش نمونه  روش گردآوری پرسش 

 گیری
  شناختی هدف
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