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تحلیل كّمی مقاله های مرمت در نشریه های 

ترویجی- تخصصی كشور از 1380 تا 1390

فرهنگ مظفر* فريال احمدی** علی اسدپور***

چكيده
نشريه های تخصصی و ترويجی بنابرخوانندگان متعدد خود، از اين توانايی برخوردارند كه بستر مناسبی را برای 
افزايش دانسته های علمی و يافته های تجربی در حوزه مرمت بناها و بافت های تاريخی فراهم آورند. ازاين روی، 
بررسی اين نشريات ازجهت محتوا و تعداد مقاالت چاپ  شده در آنها می تواند تصويری آشکار از اين حوزه را به 

مخاطبان، متوليان نشر و پژوهشگران نشان دهد. 
و  معماری  "مرمت،  ترويجی-تخصصی  نشريه  منتشرشده در 9  مقاالت  تا  بوده  برآن  نوشتار، تالش  اين  در 
تا 1390(بررسی شوند.  زمانی ده ساله)1380  بازه  نشريات پرشمارگان كشور است، در  از  شهرسازی"كه يکی 
روش تحقيق در اين پژوهش، آماری-تحليلی در بستری پيمايشی است. برای تحکيم نتايج پژوهش نيز از ثبت 

نظرات متخصصان با تکميل پرسش نامه استفاده شده است. 
مقاالت منتشرشده در سه زيرگروه؛1. مبانی نظری مرمت، 2. تجربيات مرمت و 3. معرفی آثار واجد ارزش 
مرمتی در ايران و ساير نقاط جهان بخش بندی شده اند. ضمن اينکه كليه مقاالت در دو حوزه: مقاالت تأليفی و 

ترجمه ای نيز طبقه بندی گرديده اند. 
اندك )10/03%( مباحث مرمت در نشريه های  اين پژوهش، نشان دهنده سهم بسيار  از  به دست آمده  نتايج 
مورد بررسی است. همچنين ، بيشتر مقاالت)56/09%( به حوزه مباحث نظری مرمت اختصاص داشته اند. معرفی 
تجارب مرمت و آثار واجد ارزش در ايران)38/41%( و جهان )5/5%( به ترتيب در جايگاه های بعدی بودند. افزون 

براين ها، مقاالت تأليفی رشد فراوانی را دربرابر سير نزولی مقاالت ترجمه ای در ده سال اخير داشته اند. 
بااين حال بررسی روند كنونی، امکان پيش بينی مشخصی از وضعيت مباحث مرمت در نشريات را فراهم نمی آورد. 
البته، حركت روبه رشد مقاالت مرتبط با حوزه مباحث نظری، در آينده هم می تواند، نشان دهد كه مقاالت مبانی 
نظری مرمت درصدر تعداد مقاالت منتشرشده در زمينه مرمت قرارداشته باشد. راه اندازی نشريات الکترونيکی 
كه  است  نوشتار  اين  نگارندگان  پيشنهادهای  از  بخشی  ادواری،  نشريات  انتشار  به  بخش خصوصی  ترغيب  و 

متخصصان اين امر نيز اجرای آن را تأييد كرده اند. 

كليدواژگان: نشريه های ترويجی، تحليل آماری، مرمت، محتوای موضوعی، ماهيت مقاله ها. 

* دانشيار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان.  

** دانشجوی دكتری رشته معماری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، تهران)نويسنده مسئول(.

ferial.ahmadi@modares.ac.ir
*** دانشجوی دكتری رشته معماری دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران. 

دريافت مقاله:1390/10/05
پذيرش مقاله:1391/09/06
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مقدمه

بااينکه در يك صد سال اخير برای حفظ و نگهداری از 
آثار تاريخی و فرهنگی ايران بسيار تالش شده ليکن سهم 
پژوهش های منتشرشده به ويژه در چند دهه گذشته شايسته 
به نظرنمی رسد. با نگاهی كوتاه بر عنوان های نشريه ها تخصصی 
حوزه مرمت می توان به كم بودن تعداد آنها پی برد. همچنين، 
بررسی دوره های چاپ و استمرار چاپ اين نشريه ها، خود گواهی 
بر نابسامانی نشر در اين حوزه است. برای نمونه، فصل نامه 
"اثر" كه نخستين شماره آن سال 1359منتشرشده است، در 
برخی شماره ها)33 و 34، 36 و 37، 40 و 41 (، به صورت 
دوفصل نامه چاپ گرديده و يا در فرايند عرضه به جامعه علمی 
و حرفه ای كشور تأخير قابل توجهی داشته است. بااين همه، اثر 
تنها فصل نامه تخصصی حوزه مرمت و باستان شناسی كشور 
به شمار می رود كه موفق به دريافت درجه علمی- ترويجی 

از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری شده است. 
دوفصل نامه"مرمت و پژوهش"هم نخستين بارسال 1385 
منتشرشداما اكنون، نشان چندانی از آن ديده نمی شود. نشريه های 
داخلی تر مانند "نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگی"نيز به سبب 
روی آوردن به حوزه های هفت گانه پژوهشگاه)زبان شناسی، 
تاريخی،  بافت  های  و  بناها  باستان شناسی،  مردم شناسی، 
توجهی  مرمت(  و  و حفاظت  گردشگری  هنرهای سنتی، 

كافی و صرفاً تخصصی به موضوع مرمت ندارند.
اين درحالی است كه ايران، يکی از غنی ترين سرزمين های 
جهان در برخورداری از آثار و بناهای تاريخی است. اين كشور 
به دليل گونه گونی اقليمی، غنای فرهنگی و پيشينه تاريخی 
كهن و طبيعی و به لحاظ كّمی و كيفی دارای آثار ارزشمند 
فرهنگی و تاريخی برجای مانده از گذشته است)شايسته فر، 
1388: 40(.در كل،»ميراث طبيعی و فرهنگی در گسترده ترين 
سطح ممکن، به همه مردم تعلق دارد. براين اساس مناظر، 
مکان های تاريخی، محوطه ها و محيط های ساخت دست 
بشر، همچنين تنوع موجودات زنده، مجموعه ها، اقدامات 
فرهنگی بشر، چه آنهايی كه در گذشته انجام داده است و 
چه آنهايی كه تا امروز هم ادامه دارند، دانش و تجارب زنده، 
همه جزو ميراث به شمارمی روند« )ايکوموس، 1999 به نقل 

ازچراغی، 1389: 1(.
باتوجه به اينکه در تعريف مرمت چنين آمده: »به طوركلی 
به معنای مداخله است كه امکان بازيافت عملکرد محصوالت 
انسانی را فراهم می آورد و لحظه روش مندی است كه اثر 
 هنری در آن لحظه، در وجود فيزيکی خود و در طبيعت 
مورد  آينده  به  انتقال  نظر  از  تاريخی اش،  و  زيباشناختی 

تشخيص قرارمی گيرد«)برندی، 1388: 39-37( و از سوی 
ديگر مرمت را بايد »كاری آئينی و مستمر دانست كه نمی توان 
هم  آن  مقطعی  به صورت  و  مشخص  يك زمان  در  را  آن 
 به شکل مسکن اعمال كرد« )حبيبی و مقصودي، 1386: 18(، 

پرسش هايی به قرار زير پيش می آيد: 
چرا حوزه نشر، در چاپ دستاوردهای مرمتی به اندازه  -

كافی توانمند نيست.
بنابر ماهيت مستمر و لزوم پويايی ای كه در امر مرمت  -

علمی  مقاالت  كيفی  و  كّمی  وضعيت  ديده می شود، 
منتشرشده در اين حوزه چگونه  است.

مقاله ها برای چاپ چه سيری را طی می كنند. -
آيا می توان برای خط مشی كنونی مقاله ها به ويژه در دهه  -

گذشته، الگوی قابل قبولی جهت ترسيم و پيش بينی 
آينده به دست آورد.

با بررسی محتوا و سهم مباحث مرمتی در نشريات تخصصی 
مرمت، معماری و شهرسازی می توان اهميت اين موضوعات 
را برای حوزه نشر، پژوهشگران و خوانندگان آنها روشن تر 
ساخت. تاكنون، هيچ نوشته ای سهم مباحث مرمتی را در 
نشريه های حوزه تخصصی و ترويجی كشور بررسی نکرده است.

هدف از انجام اين پژوهش، تحليل سمت وسوهای گذشته 
و پيش بينی جهت گيری های احتمالی پيش روی در نشريه های 
تخصصی كشور در آينده است. نتايج به دست آمده از اين 
بررسی، می تواند در حوزه تصميم سازی آموزشی و دانشگاهی 
و يا تعريف جايگاه بهتر مباحث مرمتی در نشريه های تخصصی 
را  اين  نتايجی قابليت  چنين  باشد. ضمن اينکه،  سودمند 
دارند كه گرايش های نشريه های مورد بررسی را به عنوان 
نمايندگان حوزه نشر، تشريح  و نقاط ضعف و قوت آنها را 

شناسايی كنند. 

روش و فرايند تحقيق

روش تحقيق، پيمايشی در بستری توصيفی- تحليلی 
است كه براي گردآوري اطالعات از مطالعات كتابخانه ای 
در چارچوب استفاده از اسناد كتابخانه ای و منابع اينترنتی 
بهره گيری  شده است. از اين رهگذر، محتوا و سهم مقاله های 
منتشرشده در زمينة مرمت بافت و بنا در 10 سال اخير در 
نشريات پرشمارگان غيرعلمی- پژوهشی كشور مشخص گرديد. 
همراه اين روش، در مرحلة نهايی برای ثبت نظرات متخصصان 
نيز  پرسش نامه  تنظيم  از  رشته  اين  دانشجويان  و  مرمت 
اخير)1390-1380(  ازآنجاكه در ده سال  بهره گرفته شد. 
هيچ نشريه علمی-پژوهشی به طور تخصصی درباره موضوع 
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مرمت بناها و بافت های فرهنگی و تاريخی نبوده و بی توجهی 
در انتشار پژوهش های مرمتی آشکار است، بررسی نشريه های 
تخصصی-ترويجی امری ضروری است. ازين رو، بررسی نشريه های 
علمی- پژوهشی ای همچون “صفه”، “هنرهای زيبا”، نگره و 
مانند آنها بيرون از دايره ارزيابی اين پژوهش هستند. دليل 
ديگر حذف نشريه های علمی-پژوهشی، اهداف خاص هر 
نشريه است كه عمدتاً در حوزه های غيرمرمتی تعريف شده اند. 
هنچنين، نظر به اينکه »تعداد و كيفيت مقاله های منتشرشده 
در مجالت علمی-پژوهشی از شاخص های ارزيابی و برون 
داد«)واليی و همکاران،1385: 133(دانشگاه ها و مراكز علمی 
هستند؛ مسئولين اين نشريه ها،تمايل كمتری به چاپ مقاله های 
حاصل از فعاليت های حرفه ای و اجرايی و يا انتشار ديدگاه های 

مختلف صاحب نظران در حوزه مرمت نشان می دهند.
پژوهش حاضر در سه مرحله؛ تعيين، تببين و تدقيق 
انجام شده است. در مرحله تعيين، تمامي اطالعات موجود 
درباره تحقيق جمع آوري و برداشت شده است. بدين منظور، 
نخست برای شناخت رويکردهای نظری در زمينه موردنظر، 
بافت  اينترنتی درباره مرمت  منابع و اسناد كتابخانه ای و 
و بنا بررسی شد. سپس، 9 نشريه غيرعلمی-پژوهشی كه 
بانك اطالعات  پايگاه  با موضوع معماری و شهرسازی در 
نشريه های كشورنمايه شده با دو شرط برگزيده شدند؛ داشتن 
باالترين رقم شمارگان و آشنايی نسبی دانشجويان با اين 
نشريه ها. نشريه های برگزيده شامل “اثر”، “مرمت و پژوهش”، 
“معماری و ساختمان”، “معماری و شهرسازی”، “معمار”، 
“آبادی”، “منظر”، “معماری محوطه” و “معماری ايران” 
ماه نامه منظر،  انتخابی، يك مورد  نشريه  ازميان 9  است. 
يك مورد دو ماه نامه معمار و دوفصل نامه مرمت و پژوهش 

و بقيه فصل نامه است. 
از  جمع آوری شده  اطالعات  نخست  تبيين،  مرحله  در 
مبانی نظری تحقيق، تفسير و پردازش شد. سپس، تمامی 
براساس  بنا  و  بافت  مقاله های چاپ شده در زمينه مرمت 
پارامترهای ارزيابی، دسته بندی شدند. در مرحله نهايی، مرحله 
تدقيق، همه اطالعات به دست آمده از مقاله های منتشرشده 
در دسته های يادشده در بازه زمانی 10 سال اخير)از ابتدای 
 )Excel(با استفاده از نرم افزار )سال 1380 تا پايان 1389

در قالب نمودارها و جدول ها پردازش و تفسيرشدند. 
برای ثبت نظرات دانشجويان و استادان رشته مرمت درباره 
نتايج به دست آمده از مرحله پيشين، پرسش نامه ای حاوی 8 
سؤال سه گزينه ای طراحی گرديد و بين 42 نفر توزيع شد 

كه در بخش مربوط به فرايند كار و نتايج حاصل از آن، 
اشاره خواهدشد. نتايج اين بخش نيز به صورت نمودارهايی 

با استفاده از نرم افزار)Excel(، ارائه شده است.

پيشينه تحقيق

سال )1384( ارشاد و همکارانش به انتشار مقاله ای تحت 
عنوان "تحليل اسناد داوری مقاله های مجله جامعه شناسی 
ايران" مبادرت ورزيدند. نگارندگان اين مقاله ضمن بررسی 
اسناد داوری مقاالت رسيده به مجله جامعه شناسی ايران 
از  را   مقاالت  بر  وارده  اشکاالت  عمده ترين  كوشيده اند 
و در  نموده  و دسته بندی  داوران مجله شناسايی  ديدگاه 
ارائه كنند. در همين سال ناصر واليی  نهايی  تحليل های 
"بررسی كّمی و  با عنوان  را  و همکارانش،تحقيق ديگری 
كيفی مقاالت مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
پژوهش  از  به دست آمده  نتايج  به چاپ رساندند.  مازندران" 
مقاالت چاپ شده  تکاملی  است كه سير  اين  بيانگر  آنان، 
به لحاظ تعداد و كيفيت پژوهش های انجام شده در مقاالت 
اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ساير 
دانشگاه ها محسوس است يك سال پس از آن، سال )1385(، 
محمدعلی زكی مقاله ای با عنوان "بررسی تحليل محتوای 
گرايش های پژوهشی در مجالت علمی تخصصی مديريت" 
به 2868  مقاله، اطالعات مربوط  اين  منتشر كرد. وی در 
فهرست مقاالت چهار مجله علمی-تخصصی مديريتی را كه 
طی سال های) 2001-1981( چاپ شده بودند، گردآوری كرد. 
شهال  و  ديانی  محمدحسين  ديگر  پژوهشی  در 
شيردل)1379(،چکيده فارسي مقاله هاي مجله هاي علمي– 
پژوهشي حوزه علوم انساني را با استاندارد ايزو 214بررسي 
و مقايسه كردند. در پژوهش آنان تالش برآن بوده تا با روش 
تحقيق پيمايشي به بررسي وضعيت و شرايط تعدادي از 
چکيده هاي فارسي مقاله هاي مجله هاي علمي ـ تمام نماي 
حوزه علوم انساني براساس معيارهاي ذكرشده در استاندارد 
ايزو 214 پرداخته شود. سال )1387( تحقيقی با مضمون 
ارزيابی كّمی و كيفی نشريه هنرهای زيبا به دست بمانيان 
و همکارانش به چاپ رسيد. هدف نگارندگان آن ارائه نمايی 
كلی از روند حاكم بر شمارگان منتشرشده مجله از اولين 
شماره آن در بهار 1376 تا شماره 33 آن در بهار 1387 
همراه پرداختن به كم و كيف جزيی آن در 9 پارامتر بود. 
بااين حال، هنوز پژوهشی درباره نشريات حوزه مرمت بناها 
و بافت های تاريخی و فرهنگی در كشور نگاشته نشده است.
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تعريف پارامترهای مورد ارزيابی

در پژوهش حاضر، مقاله ها در 2 حوزه كه شرح آنها در 
زير می آيد، بررسی شده اند. 

الف-محتوای موضوعی مقاالت
منظور از محتوای موضوعی مقاله ها، دسته بندی آنها از 
نظر توجه به حوزه های نظری و يا ارائه تجارب عملی مرمتی 
مبانی نظری،2.   .1 دسته؛  سه  به  مقاله ها  ازاين رو،  است. 
تجارب مرمتی و معرفی آثار تاريخی واجد ارزش مرمت 
تجارب مرمتی و معرفی آثار تاريخی واجد  در ايران و3. 
ارزش مرمت در سايركشورهاتقسيم بندی شده اند. هر مقاله 
متناسب با كليدواژگان اصلی و رويکرد كلی بيان شده در 
چکيدة آن، در گروه های باال جای گرفته است. مقاله هايی كه 
به رويکردها و مبانی نظری، تاريخ و سير تحول روش های 
مرمت بافت و بنا، اشاره داشته اند، در زيرگروه مبانی نظری 
قرارگرفتند. تمامی مقاله هايی كه پروژه های انجام گرفته و 
يا آثار تاريخی مهم و ارزشمند نيازمند مرمت بافت و بنا در 
ايران و ساير كشورها درآنها قياس و مطالعه شده؛ به ترتيب 
ايران و تجارب مرمتی در  در زيرگروه تجارب مرمتی در 

ساير كشورها جای گرفتند.

ب-ماهيت مقاله ها
ويژگی تأليفی يا ترجمه ای، معرف ماهيت مقاله است. 
است؛  داخلی  نويسندگان  پژوهش  حاصل  كه  مقاله هايی 
در زيرگروه مقاله های تأليفی و نوشته هايی كه از ترجمه 
مقاله های غيرفارسی منتشرشده باشند، در زيرگروه مقاله های 
ترجمه ای جای دارند. ويژگی تأليفی يا ترجمه ای برای هريك 

از سه زيرگروه محتوای موضوعی مقاله ها،لحاظ شده است.

داده ها و يافته ها

نتايج به دست آمده  از تحليل داده های آماری، نشان دهنده 
سهم بسيار اندك مقاله های منتشرشده)10/03%( درباره 
است.  اخير  سال   10 زمانی  بازه  در  بنا  و  بافت  مرمت 
تحليل های انجام شده در 9 نشريه)آبادی، معمار، معماری 
و ساختمان، معماری ايران، معماری و شهرسازی، منظر، 
معماری محوطه، اثر و مرمت و پژوهش( نشان می دهد كه 
از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1389، تعداد 3268 
مقاله در زمينه های گوناگون معماری، شهرسازی، مرمت و 

معماری منظر چاپ شده است. 
جداگانه هريك از نشريه ها  سهم  نشانگر  )نمودار1(، 
موردنظر  زمانی  بازه  در  منتشرشده  مقاله های  تمام  بين 
از   %54 كه  است  اين  بيانگر  آمارها،  است.  پژوهش  اين 
كل مقاله های منتشرشده در زمينةمرمت در فصل نامه اثر 
انتشاريافته است. فصل نامه آبادی، دوماه نامه معمار و فصل نامه 
معماری و ساختمان، هريك با 17%، 16% و 5% به ترتيب 

در جايگاه های بعدی قرارگرفتند. 
اين محدوده  انتشاريافته در  از ميان تمامی مقاله های 
زمانی، 328 مقاله با موضوع مرمت بافت و بنا)2 مقاله در 
فصل نامه معماری ايران، 9 مقاله در ماه نامه منظر، 56 مقاله 
در فصل نامه آبادی، 15 مقاله در دوماه نامه معمار، 10 مقاله در 
فصل نامه معماری و ساختمان، 1 مقاله در فصل نامه معماری 
و شهرسازی و 2 مقاله در فصل نامه معماری محوطه، 173 
مقاله در فصل نامه اثر و 60 مقاله در دو فصل نامه مرمت و 
پژوهش( چاپ شده  كه معادل 9/76% درصد از كل مقاله های 

منتشرشده را به خود اختصاص داده اند)نمودار2(.

)نگارندگان(

نمودار1. سهم تفکيکی نشريه ها از تعداد كل مقاله های منتشرشده طی ده سال اخير )نگارندگان(
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)نگارندگان(

از 328 مقاله چاپ شده در 10 سال اخير، 1 مقاله سال 
1380 در فصل نامه معماری ايران، 35 مقاله سال 1381 
)1 مقاله در دوماه نامه معمار و 34 مقاله در فصل نامه اثر(، 
36 مقاله سال 1382 )32 مقاله در فصل نامه اثر، 1 مقاله 
در فصل نامه آبادی، 1 مقاله در فصل نامه معماری ايران و 2 
مقاله در دوماه نامه معمار(، 50 مقاله سال 1383)30 مقاله 
در فصل نامه اثر، 15 مقاله در فصل نامه آبادی و 5 مقاله 
در دوماه نامه معمار(، 19 مقاله سال 1384 )14 مقاله در 
فصل نامه اثر و 5 مقاله در فصل نامه آبادی(، 46 مقاله سال 
1385)21 مقاله در فصل نامه اثر، 10 مقاله در دو فصل نامه 
مرمت و پژوهش، 5 مقاله در فصل نامه آبادی، 2 مقاله در 
دوماه نامه معمار، 1 مقاله در فصل نامه معماری محوطه و 
7 مقاله در فصل نامه معماری و ساختمان(، 40 مقاله سال 
1386) 9 مقاله در فصل نامه اثر، 26 مقاله در دوفصل نامه 
آبادی و 4 مقاله  مرمت و پژوهش، 1 مقاله در فصل نامه 
در  مقاله سال 1387)24مقاله  معمار(، 39  دوماه نامه  در 
دوفصل نامه مرمت و پژوهش، 13 مقاله در فصل نامه آبادی، 
1 مقاله در دوماه نامه معمار و 1 مقاله در فصل نامه معماری 
و ساختمان(، 37 مقاله سال 1388)26 مقاله در فصل نامه 
اثر، 6 مقاله در فصل نامه آبادی، 3 مقاله در ماه نامه منظر، 1 
مقاله در فصل نامه معماری و ساختمان و 1 مقاله در فصل نامه 
معماری و شهرسازی( و 25 مقاله سال 1389) 10 مقاله در 
فصل نامه آبادی، 7 مقاله در فصل نامه اثر، 6 مقاله در ماه نامه 
منظر، 1 مقاله در فصل نامه معماری محوطه و 1 مقاله در 
فصل نامه معماری و ساختمان( منتشرشده است)نمودار3(.

برای تعيين گرايش مقاله های چاپ شده با موضوع مرمت 
بافت و بنا، تمامی مقاله های منتشرشده در 3 زيرگروه؛ مبانی 
نظری مرمت، تجارب مرمتی و آثار تاريخی واجد ارزش مرمتی 

در ايران و ساير كشورها بخش بندی  شده اند كه محدوده هريك 
در بخش پارامترهای ارزيابی، به طور كامل تشريح شده است.

در بازه زمانی 10 سال اخير، به طور كلی 56/09% از كل 
مقاله های منتشرشده در زمينه مرمت بافت و بنا در زيرگروه 
مبانی نظری مرمت، 38/41% در زيرگروه تجارب مرمتی 
در ايران و 5/5% آنها در زيرگروه تجارب مرمتی در ساير 
كشورها جای داشته اند. نتايج به دست آمده از دسته بندی باال 
بيانگر آن است كه به طوركلی 184 مقاله از 328 مقاله های 
منتشرشده، درباب مبانی نظری مرمت بوده است. اين  درحالی  
است كه 126 مقاله موضوع تجارب مرمتی و معرفی آثار 
تاريخی واجد ارزش مرمتی در ايران و18مقاله هم موضوع 
تجارب مرمتی و معرفی آثار تاريخی واجد ارزش مرمتی 
در ساير كشورها را تدقيق و برررسی كرده است)جدول1(. 

الزم به يادآوری است كه از 184 مقاله منتشرشده در 
زمينه مبانی نظری مرمت بافت و بنا، 1 مقاله سال 1380 در 

)نگارندگان(

نمودار2. سهم تفکيکی نشريه ها از مقاله های منتشرشده با موضوع مرمت 
بافت و بنا طی ده سال اخير

نمودار3. سهم تفکيکی نشريه ها از مقاله های منتشرشده در زمينه مرمت بافت و بنا، به تفکيك سال
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جدول1. درصد تفکيك موضوعی مقاله های منتشر شده درباره مرمت بافت و بنا، به تفکيك سال

         گونه بندی مقاله 

عنوان نشريه

مبانی نظری )%(
تجارب مرمتی و آثار 

تاريخی واجد ارزش مرمتی 
ايران)%(

تجارب مرمتی و آثار 
تاريخی واجد ارزش مرمتی 

درصد در ساير كشورها)%(
كل

ف
ألي

ت

مه
رج

ت
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0.904.54 0.30 0.60 0.600.000.603.040.003.04معمار
0.601.5116.73 0.304.560.91 9.141.5210.664.26آبادی

0.000.000.000.300.000.300.000.000.000.30معماری و شهرسازی
0.600.000.600.000.000.000.000.000.000.60معماری ايران

0.303.03 0.300.00 1.210.001.211.520.001.52معماری و ساختمان
0.600.000.600.000.000.000.000.0000.60معماری محوطه

0.302.73 1.520.001.520.910.000.910.300.00منظر
23.780.3024.0827.740.0027.740.910.000.9152.73اثر

18.74 16.760.0016.760.300.000.301.380.301.68مرمت و پژوهش
5.6100 4.41.2 0.3038.37 38.07 54.211.8256.03 جمع كل )%(

                               )نگارندگان(

فصل نامه معماری ايران، 15 مقاله سال 1381 در فصل نامه 
اثر، 19 مقاله سال 1382)1 مقاله در فصل نامه معماری 
ايران و 18 مقاله در فصل نامه اثر، 20 مقاله سال 1383)9 
مقاله در فصل نامه آبادی و 1 مقاله در دوماه نامه معمار و 
10 مقاله در فصل نامه اثر(، 8 مقاله سال 1384)1 مقاله در 
فصل نامه آبادی و 7 مقاله در فصل نامه اثر، 26 مقاله سال 
1385)4 مقاله در فصل نامه آبادی، 4 مقاله در فصل نامه 
معماری و ساختمان، 1 مقاله در دوماه نامه معمار و 1 مقاله 
در فصل نامه معماری محوطه، 7 مقاله در فصل نامه اثر و 
9 مقاله در دوفصل نامه مرمت و پژوهش(، 28 مقاله سال 
1386)1 مقاله در فصل نامه آبادی، 3 مقاله در فصل نامه 
اثر و 24 مقاله در دوفصل نامه مرمت و پژوهش( 32 مقاله 
سال 1387)10 مقاله در فصل نامه آبادی و 22 مقاله در 
دوفصل نامه مرمت و پژوهش، 23 مقاله سال 1388) 2مقاله 
در ماه نامه منظر، 4 مقاله در فصل نامه آبادی، 17 مقاله در 
فصل نامه اثر( و 12 مقاله سال 1389) 3مقاله در ماه نامه 
آبادی، 1 مقاله در فصل نامه  منظر، 6 مقاله در فصل نامه 
معماری محوطه و 2مقاله در فصل نامه اثر(، به چاپ رسيده است. 
همچون  مقاله هايی  به  می توان  مقاله ها  اين  ميان  از 
"جايگاه علم و فن آوری های نوين در نگهداری و حفاظت 
از ميراث فرهنگی" چاپ شده در دوفصل نامه مرمت و پژوهش، 
"توصيه هايی برای تحليل، حفاظت و مرمت سازه ای ميراث 
معمارانه" چاپ شده  در فصل نامه اثر، "مقدمه اي بر مديريت 
پروژه هاي مرمت و بازسازي بناها و محوطه هاي تاريخي" 
چاپ شده در دوماه نامه معمار و "بازآفريني شهري: به سوي 

زباني مشترك براي مرمت و حفاظت شهري در ايران" چاپ 
 شده در دوفصل نامه آبادی اشاره نمود )نمودار4(.

همچنين، از 126 مقاله منتشر شده در معرفی و بررسی 
تجارب مرمتی و آثار تاريخی ايران؛ 19 مقاله سال 1381)1 
مقاله در دوماه نامه معمار و 18 مقاله در فصل نامه اثر(، 15 
مقاله سال 1382) 1مقاله در دوماه نامه معمار و 14 مقاله 
در فصل نامه اثر(، 27 مقاله سال 1383)6 مقاله در فصل نامه 
آبادی، 3 مقاله در دوماه نامه معمار و 18 مقاله در فصل نامه 
اثر(، 9 مقاله سال 1384)2 مقاله در فصل نامه آبادی و 7 
مقاله در فصل نامه اثر(، 18 مقاله سال 1385)1مقاله در 
فصل نامه آبادی، 2 مقاله در فصل نامه معماری و ساختمان، 
1 مقاله در دوماه نامه معمار و 14 مقاله در فصل نامه اثر(، 
10 مقاله سال 1386)3 مقاله در دوماه نامه معمار، 1 مقاله 
در دوفصل نامه مرمت و پژوهش و 6 مقاله در فصل نامه اثر(، 
4 مقاله سال 1387)2 مقاله در فصل نامه آبادی، 1 مقاله 
در فصل نامه معماری و ساختمان و 1 مقاله در دو ماه نامه 
معمار(، 13 مقاله سال 1388)1مقاله در ماه نامه منظر، 1 
مقاله در فصل نامه معماری و شهرسازی، 1 مقاله در فصل نامه 
آبادی، 1 مقاله در فصل نامه معماری و ساختمان و 9 مقاله 
در فصل نامه اثر( و 11 مقاله سال 1389)3مقاله در فصل نامه 
آبادی، 1 مقاله در فصل نامه معماری و ساختمان، 5 مقاله در 
فصل نامه اثر و 2  مقاله در ماه نامه منظر( به چاپ رسيده اند. 
برای نمونه، می توان به معرفی مقاله »سه پناهگاه سنگی 
دره خرگوشناو الشتر لرستان« و يا »دومين نقش برجسته 
»طرح  مقاله  اثر،  فصل نامه  فارس«  دارابگرد  در  ساسانی 
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توسعه و مرمت بقعه امام زاده هاشم« فصل نامه معماری و 
شهرسازی، مقاله »مرمت و احياي موزه رئيس علي دلواري« 

فصل نامه آبادی و مانند آنها اشاره نمود. 
درنهايت، شايان يادآوری است كه از 18 مقاله منتشرشده 
درباره تجارب مرمتی در ساير كشورها؛ 1 مقاله سال 1381 
در فصل نامه اثر، 2 مقاله سال 1382)1مقاله در فصل نامه 
 آبادی و 1 مقاله در دوماه نامه معمار(،  3 مقاله سال 1383

)1 مقاله در دوماه نامه معمار و 2 مقاله در فصل نامه اثر(، 
سال  مقاله   2 آبادی،  فصل نامه  در   1384 سال  مقاله   2
1385)1 مقاله در فصل نامه معماری و ساختمان و 1 مقاله 
در دوفصل نامه مرمت و پژوهش(، 2 مقاله سال 1386)1 
مقاله در دوماه نامه معمارو 1 مقاله در دوفصل نامه مرمت و 
پژوهش(، 3 مقاله سال 1387)1 مقاله در فصل نامه آبادی 
و 2 مقاله در دوفصل نامه مرمت و پژوهش(، 1 مقاله سال 
1388 در فصل نامه آبادی و 2 مقاله سال 1389) 1مقاله در 
فصل نامه آبادی و 1 مقاله در ماه نامه منظر( منتشر شده است.

دراين باره نيز،می توان از مقاله هايی همچون محراب چوبی 
منحصربه فرد مسجد اسکادر در تاجيکستان فصل نامه اثر، 
بازسازی ساختمان مجلس ملی آلمان)رايشتاگ(؛ بازخوانی 
انديشه های به كاررفته در بازسازی رايشناگ” دوفصل نامه 

مرمت و پژوهش و مانند آنها يادكرد)جدول1(. 
درپايان، بايد اذعان داشت كه در 10 سال اخير، از تمامی 
مقاله های چاپ شده درزمينه مرمت بافت و بنا، 315 مقاله 
تأليفی و 13 مقاله ترجمه ای بوده اند. از ميان آنها، 1 مقاله 
تأليفی سال 1380، 34 مقاله تأليفی و 1 مقاله ترجمه ای 
تأليفی و 2 مقاله ترجمه ای سال  سال 1381، 35 مقاله 
1382، 46 مقاله تأليفی و 4 مقاله ترجمه ای سال 1383، 
16 مقاله تأليفی و 3 مقاله ترجمه ای سال 1384، 45 مقاله 
تأليفی و 1 مقاله ترجمه ای سال 1385، 39 مقاله تأليفی و 
1 مقاله ترجمه ای سال 1386، 38مقاله تأليفی سال 1387، 
36مقاله تأليفی و 1 مقاله ترجمه ای سال 1388 و 25 مقاله 

تأليفی سال 1389 چاپ شده اند)نمودار 5(.

)نگارندگان(

نمودار4. تعداد مقاله های چاپ شده در زمينه های مختلف مرمت، به تفکيك سال

)نگارندگان(

نمودار 5. تعداد مقاله های تأليفی و ترجمه ای چاپ شده در نشريه ها، به تفکيك سال
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بحث و تحليل يافته ها

بررسی مضمون اين مقاله ها در 10 سال اخير در نشريه های 
در  نظری  مباحث  بيشتر  سهم  نشان دهنده  مطالعه  مورد 
حوزه مرمت نسبت به ساير مباحث است)56/09%(. بااينکه 
نوسانات متعددی در اين بازه بوده، دركل رشدی صعودی 
داشته و از يك مقاله سال 1380 به 12 مقاله سال 1390 
رسيده است. هرچند مباحث مرتبط با تجربيات مرمتی و 
معرفی آثار تاريخی واجد ارزش مرمتی در ايران)%38/41( 
در رتبه دوم تعداد مقاله های منتشرشده قراردارد، رشد اين 
دسته از مقاله ها به اندازه كافی نبوده و قابل توجه نيست. 
چراكه، در اين زمينه، تعداد مقاله هاسير نزولی داشته و از 19 
مقاله سال 1381 به 11 مقاله سال 1389 كاهش يافته  است. 
نکته جالب توجه، رشد فراوان مقاله های تأليفی دربرابر رشد 

نزولی مقاله های ترجمه ای است كه اين خود موضع بسيار 
مثبت و مهمی به شمار می رود. 

درباره  مرمت  حوزه  متخصصان  نظرات  ثبت  برای 
برخی از نتايج آشکار و قابل استنباط اين بخش پژوهش، 
پرسش نامه ای بسته ای، حاوی 8 سؤال تنظيم و بين 42 نفر از 
آنان به صورت اينترنتی)ايميل( توزيع گشت. براين اساس، 16 
نفر از پرسش شوندگان زن و 26 نفر هم مرد بودند)جدول2(. 
ميانگين سنی آنان 28/55 سال بود كه 80% دانش آموخته 
و يا دانشجوی كارشناسی ارشد مرمت و 20% نيز دانش آموخته 
و يا دانشجوی دكتری مرمت بودند. ازاين  ميان، 2 نفر استاد 
دانشگاه، 1 نفر كارمند ميراث فرهنگی و 39 نفر دانشجو 
)نمودار6( در  پرسش ها  به  پاسخ  از  حاصل  نتايج  بودند. 

آورده شده است.

جدول 2. پرسش های مطرح شده از سوی متخصصان حوزه مرمت

پرسششماره

q1 .در سال های اخير، پژوهشگران توجه كافی به نشر مقاله ها در زمينه مرمت بافت و بنا نداشته اند

q2 .نتايج حاصل از باززنده سازی و مرمت بناهای تاريخی كشور، به گونه دقيق و مستمر منتشر نمی شوند

q3 مقاله های بين رشته ای مرمت در مجالت تخصصی- ترويجی مرمت چاپ نمی شوند بلکه، بيشتر در نشريات ميان رشته ای يا معماری
منتشر  می شوند.

q4.يافته ها و نتايج حاصل از پژوهش پژوهشگران خارجی، كمتر به صورت مقاله های ترجمه ای در اختيار محققان قرارمی گيرند

q5 .بيشتر مقاله های منتشرشده، نتيجة تحقيقات نظری دانشگاهيان است

q6.به مقاله های مستخرج از كارميدانی و تجربی در نشريات تخصصی مرمت كمتر توجه می شود

q7.بخش خصوصی رغبت چندانی به چاپ نشريات در حوزه مرمت ندارد

q8.نشريه های الکترونيکی مانند ساير كشورها می توانند جايگزين مناسبی برای نشريات چاپی حوزه مرمت باشند
                                                                                                                                                                  )نگارندگان(

)نگارندگان(

نمودار6. نتايج كّمی حاصل از توزيع پرسش نامه ميان متخصصان مرمت
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نتيجه گيری
بررسی های به دست آمده از اين پژوهش، نشانگر آن است كه سهم مرمت بنا و بافت های تاريخی در 9 نشريه 
مورد بررسی، كه از نشريه های پرشمارگان تخصصی و ترويجی كشور است، بسيار اندك)معادل 10/03% از كل 
بنا در كشور  و  بافت  يافته های حوزه مرمت  به نشر  بيانگر بی توجهی پژوهشگران  اين موضوع،  مقاالت( است. 
است. درحالی كه، شايسته  است كشور ايران با پيشينه تاريخی كهن و آثار تاريخی- فرهنگی ارزشمندی كه دارد، 
مديران و مسئوالن در اين زمينه به آن توجه بيشتری داشته باشند. همچنين، با شناساندن ارزش های ويژه و 
منحصربه فرد بافت ها و آثار تاريخی آن از طريق نشر مقاله هايی درباره معرفی و ارائه بنيان های نظری درباب 
چگونگی مداخله و توسعه در محوطه های باارزش تاريخی، می توان گام های بلندی را در حراست و حفاظت از 

هويت و فرهنگ ايرانی-اسالمی برداشت. 
با موضوع  بيشتر مقاله های منتشرشده)56/09%(، مربوط به حوزه مباحت نظری مرمت بوده اند. مقاله هايی 
بعدی  جايگاه های  در  به ترتيب  جهان)%5/5(،  و  ايران)%38/41(  در  ارزش  واجد  آثار  و  مرمت  تجارب  معرفی 
امکان هرگونه پيش بينی  انتشار مقاالت مرتبط به حوزه مرمت،  قرارداشتند. نوسانات متعدد و غيرمتعارف در 
مناسب و نزديك به يقين را در وضعيت نشر مقاله های سال های آينده بسيار دشوار می كند. بااين همه، درصورت 
ليکن  بود.  اميدوار  تأليفی  و  نظری  مباحث  ويژه  به  مباحت  اين  جايگاه  ارتقای  به  می توان  كنونی  روند  ادامه 
ضعف انتشار مقاله ها درحوزه تجربيات مرمتی در ايران، چالش بزرگی است كه حل آن بيشتر در گرو نهادهای 
قالب  در  را  خود  دستاوردهای  اميدمی رود  كه  است  مرمتی  پايگاه های  و  پژوهشگاه ها  همچون  صالحيت داری 

مقاله  های معتبر منتشركنند. 
بناهای  و  آثار  مرمت  درزمينه  را  مقاله هايی  اختصاصی  به طور  كه  پژوهش  و  مرمت  و  اثر  نشريه های  به جز 
تاريخی چاپ كرده اند، ساير نشريه ها رغبت چندانی به چاپ مقاله هادر اين حوزه نشان نداده اند. البته، فصل نامه 
نشريه ها دراين  به ساير  را نسبت  بيشتری  مقاله های  را منتشر می كند،  راه و شهرسازی آن  وزارت  آبادی كه 
حوزه چاپ كرده است. ماهيت دولتی فصل نامه های اثر و آبادی، نشان دهنده عدم تالش بخش خصوصی در چاپ 

نشريه های حوزه مرمت است. 
اين  خوانندگان  عامه پسند  و  روز  جريان های  به  حوزه،  اين  در  ارسالی  مقاله های  كمبود  افزون بر  امر،  اين 
نشريه ها نيز مربوط است كه دربرابر رشد دانشجويان تحصيالت تکميلی حوزه مرمت در سال های اخير قراردارد. 
ازاين روی، راه اندازی نشريه های تخصصی دانشگاهی و يا دولتی در اين زمينه حياتی است. ضمن اينکه، همکاری 
مشترك پايگاه های ميراث فرهنگی و پژوهشکده های آن در راه اندازی نشريه های ادواری از راه حل های پيشنهادی 
برای اجرای اين امر است. باتوجه به رشد چشمگير نشريه های الکترونيکی و كاهش نشريه های چاپی در جهان، 
به نظرمی رسد استفاده از فضای مجازی ضمن كم كردن شديد هزينه ها، امکان دسترسی همگان را به اطالعات و 

تجربه های روز مرمتی ميسر خواهد كرد. 
بنابراين،پيشنهاد اين نوشتار درباره راه اندازی نشريه های اينترنتی در تمامی رده ها و سطوح مختلف علمِی 
نظری  مبانی  انتقال  درزمينه  بايد  پژوهشگران  همچنين،  است.  ايران  ارزشمند  بافت های  و  بناها  مرمت  حوزه 
مطرح شده ازسوی ديگر پژوهشگران و بيانيه های ارائه شده در حوزه مرمت بافت و بناهای تاريخی تالش كنند و با 
ترجمه دست آوردهای معتبر علمی در اين حوزه، آن را در اختيار پژوهشگران داخلی قراردهند. ازاين طريق، زمينه 

آن گونه كه از نمودار برمی آيد؛ درصد بااليی از متخصصان 
با نتايج آماری به دست آمده از بررسی نشريه های اشاره شده 
موافق هستند. برخی از آنها هم پيشنهادهای مطرح شده ازسوی 
نگارندگان را مناسب می دانند. تمامی پرسش شوندگان براين باور 
بودند كه نتايج حاصل از باززنده سازی و مرمت بناهای تاريخی 

كشور، به گونه ای دقيق و مستمر چاپ نمی شوند. همچنين، آنان 
بيشتر مقاالت منتشرشده را حاصل تحقيقات نظری دانشگاهيان 
می دانند. پرسش های )q7 و q8(دربردارندة برخی از حدس ها 
و پيشنهادهای نگارندگان است كه به ترتيب 83/3% و %88/09 
درصد از رأی موافق متخصصان اين حوزه را دربرداشته است.
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بومی سازی اصول و فرآيندهای مرمتی مطرح شده نيز فراهم می شود. از ديگرسو، پيشنهادمی گردد تا پژوهشگران 
با معرفی استادكاران سنتی مرمت بافت و بنا و نحوه كاركردشان، تجارب عملی آنان را در اختيار كارشناسان 

قراردهند تا آنها نيز بتوانند زمينه مناسبی را برای رشد و شکوفايی بناهای واجد ارزش ايران به وجودآورند. 

منابع

ارشاد، ف.، قاراخانی، م، و ميرزايی، س. آ.)1384(، تحليل اسناد داوری مقاله های مجله جامعه شناسی ايران. جامعه شناسی  -
و علوم اجتماعی، شماره4، 2-33.

بمانيان، م، ابافت يگانه، م و تادری، م. )1387(، ارزيابی كّمی و كيفی نشريه هنرهای زيبا دوره دوازده ساله، هنرهای  -
زيبا، شماره 33، 135-145.

برندی، سزاره)1388(، تئوری مرمت، ترجمه دكتر پيروز حناچی، تهران: دانشگاه تهران.  -
منشور بين المللی گردشگری)توريسم( فرهنگی در مورد مديريت گردشگری در اماكن  - چراغی، سوسن)1389(، 

http://www.iranboom.ir/didehban/hoghoghi/817-:دارای اعتبار ميراث، بازيابی در 1390/5/8، از سايت
gardeshgari1999.html.

حبيبی، محسن و مقصودی، مليحه)1386(، مرمت شهری، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.  -
دياني، م. ح، و شيردل، ش. )1379(، بررسي و مقايسه چکيده فارسي مقاله هاي مجله هاي علمي – پژوهشي حوزه  -

علوم انساني با استاندارد ايزو 214، فصل نامه كتابداري و اطالع رساني، شماره 38، 37-52.
شايسته فر، مهناز)1388(، بازسازی يا مرمت، كتاب ماه هنر، شماره 40:127. -
واليی، ن، كوثريان، م، نصيری، ا و موسوی، ف. )1385(، بررسی كّمی وكيفی مقاالت مجله علمی- پژوهشی دانشگاه  -

علوم پزشکی مازندران، مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران، شماره 52: 131-139.



M
ar

em
at

 &
 M

e’m
ar

i-e
 Ir

an
Vo

l.3
.N

o.
5.

Sp
rin

g 
&

 S
um

m
er

 2
01

3

Abstract

Professional-educational journals can provide a suitable context for researchers 
to increase their scientific and practical knowledge. Thus, analysis of the content and 
quantity of published papers in these journals can reveal the image of restoration domain 
to the audiences, publishers and researchers. To achieve the main goals of this research, 
analytical- statistical method as well as questionnaires have been used. It should be 
mentioned that nine journals have been chosen among fifteen existing journals in a 10-year 
period and were categorized into three subgroups (theoretical foundation of restoration, 
restoration experiences and the introducing of monuments with restoration value in 
Iran and other countries). The results of the current research indicate that the articles of 
restoration are few among published articles in Iranian journals (10.03%). Among the 
three subgroups, theoretical foundation of restoration has more contribution in published 
papers (56.09%). Restoration experiences in Iran (38.41%) and other countries (5.5%) 
are at the next ranks. The analysis also shows the growth of original papers relative to 
the decrease of translated papers. Finally, it should be mentioned that the current research 
cannot provide a prediction of restoration papers in the professional-educational journals. 
Of course, the growth of theoretical papers can imply that they will be at the first rank in 
the future. Establishing e-journals and persuasion of private sector to publish journals are 
the suggestions of the authors of this article which have been emphasized by the experts 
of this field, too. 

Keywords: educational journals, statistical analysis, restoration, subject content, nature 
of articles

Statistical Analysis of the Content of Restoration 
Published Articles in the Iranian Professional-
Educational Journals 2001-2011

Associate Professor, Faculty of Architecture, Art University of Isfahan, Iran
Ph.D. Candidate, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Ph.D. Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Elm va Sanaat University, Tehran, Iran

Farhang Mozaffar* Ferial Ahmadi** Ali Asadpour***

Received:2011/12/26

Accepted:2012/11/26

8


