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دریافت مقاله1390/10/05:
پذیرش مقاله1391/09/06:

فرهنگ مظفر* فریال احمدی** علی اسدپور

***

چکیده

نشریههای تخصصی و ترویجی بنابرخوانندگان متعدد خود ،از این توانایی برخوردارند که بستر مناسبی را برای
افزایش دانستههای علمی و یافتههای تجربی در حوزه مرمت بناها و بافتهای تاریخی فراهمآورند .ازاینروی،
بررسی این نشریات ازجهت محتوا و تعداد مقاالت چاپشده در آنها میتواند تصویری آشکار از این حوزه را به
مخاطبان ،متولیان نشر و پژوهشگران نشاندهد.
در این نوشتار ،تالش برآن بوده تا مقاالت منتشرشده در  9نشریه ترویجی-تخصصی "مرمت ،معماری و
شهرسازی"که یکی از نشریات پرشمارگان کشور است ،در بازه زمانی ده ساله( 1380تا )1390بررسیشوند.
روش تحقیق در این پژوهش ،آماری-تحلیلی در بستری پیمایشی است .برای تحکیم نتایج پژوهش نیز از ثبت
نظرات متخصصان با تکمیل پرسشنامه استفادهشدهاست.
مقاالت منتشرشده در سه زیرگروه؛ .1مبانی نظری مرمت .2 ،تجربیات مرمت و  .3معرفی آثار واجد ارزش
مرمتی در ایران و سایر نقاط جهان بخشبندیشدهاند .ضمناینکه کلیه مقاالت در دو حوزه :مقاالت تألیفی و
ترجمهای نیز طبقهبندیگردیدهاند.
نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،نشاندهنده سهم بسیار اندک ( )%10/03مباحث مرمت در نشریههای
مورد بررسی است .همچنین ،بیشتر مقاالت( )%56/09به حوزه مباحث نظری مرمت اختصاص داشتهاند .معرفی
تجارب مرمت و آثار واجد ارزش در ایران( )%38/41و جهان ( )%5/5بهترتیب در جایگاههای بعدی بودند .افزون
براینها ،مقاالت تألیفی رشد فراوانی را دربرابر سیر نزولی مقاالت ترجمهای در ده سال اخیر داشتهاند.
بااینحال بررسی روند کنونی ،امکان پیشبینی مشخصی از وضعیت مباحث مرمت در نشریات را فراهمنمیآورد.
البته ،حرکت روبهرشد مقاالت مرتبط با حوزه مباحث نظری ،در آینده هم میتواند ،نشان دهد که مقاالت مبانی
نظری مرمت درصدر تعداد مقاالت منتشرشده در زمینه مرمت قرارداشتهباشد .راهاندازی نشریات الکترونیکی
و ترغیب بخش خصوصی به انتشار نشریات ادواری ،بخشی از پیشنهادهای نگارندگان این نوشتار است که
متخصصان این امر نیز اجرای آن را تأییدکردهاند.
کلیدواژگان :نشریههای ترویجی ،تحلیل آماری ،مرمت ،محتوای موضوعی ،ماهیت مقالهها.
* دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان		.

** دانشجوی دکتری رشته معماری دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران(نویسنده مسئول).

ferial.ahmadi@modares.ac.ir

*** دانشجوی دکتری رشته معماری دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علموصنعت ایران ،تهران.
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بااینکه در یکصد سال اخیر برای حفظ و نگهداری از
آثار تاریخی و فرهنگی ایران بسیار تالششده لیکن سهم
پژوهشهای منتشرشده بهویژه در چند دهه گذشته شایسته
بهنظرنمیرسد .با نگاهی کوتاه بر عنوانهای نشریهها تخصصی
حوزه مرمت میتوان به کمبودن تعداد آنها پیبرد .همچنین،
بررسی دورههای چاپ و استمرار چاپ این نشریهها ،خود گواهی
بر نابسامانی نشر در این حوزه است .برای نمونه ،فصلنامه
"اثر" که نخستین شماره آن سال 1359منتشرشدهاست ،در
برخی شمارهها( 33و  36 ،34و  40 ،37و  ،) 41بهصورت
دوفصلنامه چاپگردیده و یا در فرایند عرضه به جامعه علمی
و حرفهای کشور تأخیر قابل توجهی داشتهاست .بااینهمه ،اثر
تنها فصلنامه تخصصی حوزه مرمت و باستانشناسی کشور
بهشمارمیرود که موفق به دریافت درجه علمی -ترویجی
از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری شدهاست.
دوفصلنامه"مرمت و پژوهش"هم نخستین بارسال 1385
منتشرشداما اکنون ،نشان چندانی از آن دیدهنمیشود .نشریههای
داخلیتر مانند "نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی"نیز بهسبب
رویآوردن به حوزههای هفتگانه پژوهشگاه(زبانشناسی،
مردمشناسی ،باستان شناسی ،بناها و بافتهای تاریخی،
هنرهای سنتی ،گردشگری و حفاظت و مرمت) توجهی
کافی و صرفاً تخصصی به موضوع مرمت ندارند.
این درحالیاست که ایران ،یکی از غنیترین سرزمینهای
جهان در برخورداری از آثار و بناهای تاریخی است .این کشور
بهدلیل گونهگونی اقلیمی ،غنای فرهنگی و پیشینه تاریخی
کمی و کیفی دارای آثار ارزشمند
کهن و طبیعی و بهلحاظ ّ
فرهنگی و تاریخی برجایمانده از گذشته است(شایستهفر،
.)40 :1388در کل«،میراث طبیعی و فرهنگی در گستردهترین
سطح ممکن ،به همه مردم تعلقدارد .برایناساس مناظر،
مکانهای تاریخی ،محوطهها و محیطهای ساخت دست
بشر ،همچنین تنوع موجودات زنده ،مجموعهها ،اقدامات
فرهنگی بشر ،چه آنهایی که در گذشته انجام دادهاست و
چه آنهایی که تا امروز هم ادامهدارند ،دانش و تجارب زنده،
همه جزو میراث بهشمارمیروند» (ایکوموس 1999 ،به نقل
ازچراغی.)1 :1389 ،
باتوجهبه اینکه در تعریف مرمت چنین آمده« :بهطورکلی
بهمعنای مداخله است که امکان بازیافت عملکرد محصوالت
انسانی را فراهممیآورد و لحظه روشمندی است که اثر
هنری در آن لحظه ،در وجود فیزیکی خود و در طبیعت
زیباشناختی و تاریخیاش ،از نظر انتقال به آینده مورد
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تشخیص قرارمیگیرد»(برندی )37-39 :1388 ،و از سوی
دیگر مرمت را باید «کاری آئینی و مستمر دانست که نمیتوان
آن را در یکزمان مشخص و بهصورت مقطعی آن هم
بهشکل مسکن اعمالکرد» (حبیبی و مقصودي،)18 :1386 ،
پرسشهایی بهقرار زیر پیشمیآید:
 -چرا حوزه نشر ،در چاپ دستاوردهای مرمتی بهاندازهکافی توانمند نیست.
 -بنابر ماهیت مستمر و لزوم پویاییای که در امر مرمتکمی و کیفی مقاالت علمی
دیدهمیشود ،وضعیت ّ
منتشرشده در این حوزه چگون ه است.
 -مقالهها برای چاپ چه سیری را طیمیکنند. -آیا میتوان برای خطمشی کنونی مقالهها بهویژه در دههگذشته ،الگوی قابل قبولی جهت ترسیم و پیشبینی
آینده بهدستآورد.
با بررسی محتوا و سهم مباحث مرمتی در نشریات تخصصی
مرمت ،معماری و شهرسازی میتوان اهمیت این موضوعات
را برای حوزه نشر ،پژوهشگران و خوانندگان آنها روشنتر
ساخت .تاکنون ،هیچ نوشتهای سهم مباحث مرمتی را در
نشریههای حوزه تخصصی و ترویجی کشور بررسینکردهاست.
هدف از انجام این پژوهش ،تحلیل سمتوسوهای گذشته
و پیشبینی جهتگیریهای احتمالی پیشروی در نشریههای
تخصصی کشور در آینده است .نتایج بهدستآمده از این
بررسی ،میتواند در حوزه تصمیمسازی آموزشی و دانشگاهی
و یا تعریف جایگاه بهتر مباحث مرمتی در نشریههای تخصصی
سودمند باشد .ضمناینکه ،چنین نتایجی قابلیت این را
دارند که گرایشهای نشریههای مورد بررسی را بهعنوان
نمایندگان حوزه نشر ،تشریح و نقاط ضعف و قوت آنها را
شناساییکنند.
روش و فرایند تحقیق
روش تحقیق ،پیمایشی در بستری توصیفی -تحلیلی
است که براي گردآوري اطالعات از مطالعات کتابخانهای
در چارچوب استفاده از اسناد کتابخانهای و منابع اینترنتی
بهرهگیریشدهاست .از این رهگذر ،محتوا و سهم مقالههای
منتشرشده در زمینة مرمت بافت و بنا در  10سال اخیر در
نشریات پرشمارگان غیرعلمی -پژوهشی کشور مشخصگردید.
همراه این روش ،در مرحلة نهایی برای ثبت نظرات متخصصان
مرمت و دانشجویان این رشته از تنظیم پرسشنامه نیز
بهرهگرفتهشد .ازآنجاکه در ده سال اخیر()1390-1380
هیچ نشریه علمی-پژوهشی بهطور تخصصی درباره موضوع
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سال ( )1384ارشاد و همکارانش به انتشار مقالهای تحت
عنوان "تحلیل اسناد داوری مقالههای مجله جامعهشناسی
ایران" مبادرت ورزیدند .نگارندگان این مقاله ضمن بررسی
اسناد داوری مقاالت رسیده به مجله جامعهشناسی ایران
کوشیدهاند عمدهترین اشکاالت وارده بر مقاالت را از
دیدگاه داوران مجله شناسایی و دستهبندی نموده و در
تحلیلهای نهایی ارائه کنند .در همین سال ناصر والیی
کمی و
و همکارانش،تحقیق دیگری را با عنوان "بررسی ّ
کیفی مقاالت مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران" بهچاپرساندند .نتایج بهدستآمده از پژوهش
آنان ،بیانگر این است که سیر تکاملی مقاالت چاپشده
بهلحاظ تعداد و کیفیت پژوهشهای انجامشده در مقاالت
اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سایر
دانشگاهها محسوس است یکسال پس از آن ،سال (،)1385
محمدعلی زکی مقالهای با عنوان "بررسی تحلیل محتوای
گرایشهای پژوهشی در مجالت علمی تخصصی مدیریت"
منتشرکرد .وی در این مقاله ،اطالعات مربوط به 2868
فهرست مقاالت چهار مجله علمی-تخصصی مدیریتی را که
طی سالهای(  )1981-2001چاپشدهبودند ،گردآوریکرد.
در پژوهشی دیگر محمدحسین دیانی و شهال
شیردل(،)1379چكيده فارسي مقالههاي مجلههاي علمي–
پژوهشي حوزه علوم انساني را با استاندارد ايزو 214بررسي
و مقايسهکردند .در پژوهش آنان تالش برآن بوده تا با روش
تحقيق پيمايشي به بررسي وضعيت و شرايط تعدادي از
چكيدههاي فارسي مقالههاي مجلههاي علميـ تمامنماي
حوزه علوم انساني براساس معيارهاي ذكرشده در استاندارد
ايزو  214پرداختهشود .سال ( )1387تحقیقی با مضمون
کمی و کیفی نشریه هنرهای زیبا به دست بمانیان
ارزیابی ّ
و همکارانش بهچاپرسید .هدف نگارندگان آن ارائه نمایی
کلی از روند حاکم بر شمارگان منتشرشده مجله از اولین
شماره آن در بهار  1376تا شماره  33آن در بهار 1387
همراه پرداختن به کم و کیف جزیی آن در  9پارامتر بود.
بااینحال ،هنوز پژوهشی درباره نشریات حوزه مرمت بناها
و بافتهای تاریخی و فرهنگی در کشور نگاشتهنشدهاست.
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مرمت بناها و بافتهای فرهنگی و تاریخی نبوده و بیتوجهی
در انتشار پژوهشهای مرمتی آشکار است ،بررسی نشریههای
تخصصی-ترویجی امری ضروری است .ازینرو ،بررسی نشریههای
علمی -پژوهشیای همچون “صفه”“ ،هنرهای زیبا” ،نگره و
مانند آنها بیرون از دایره ارزیابی این پژوهش هستند .دلیل
دیگر حذف نشریههای علمی-پژوهشی ،اهداف خاص هر
نشریه است که عمدتاً در حوزههای غیرمرمتی تعریفشدهاند.
هنچنین ،نظر بهاینکه «تعداد و کیفیت مقالههای منتشرشده
در مجالت علمی-پژوهشی از شاخصهای ارزیابی و برون
داد»(والیی و همکاران)133 :1385،دانشگاهها و مراکز علمی
هستند؛ مسئولین این نشریهها،تمایل کمتری به چاپ مقالههای
حاصل از فعالیتهای حرفهای و اجرایی و یا انتشار دیدگاههای
مختلف صاحبنظران در حوزه مرمت نشانمیدهند.
پژوهش حاضر در سه مرحله؛ تعیین ،تببین و تدقیق
انجامشدهاست .در مرحله تعیین ،تمامي اطالعات موجود
درباره تحقيق جمعآوري و برداشتشدهاست .بدینمنظور،
نخست برای شناخت رویکردهای نظری در زمینه موردنظر،
منابع و اسناد کتابخانهای و اینترنتی درباره مرمت بافت
و بنا بررسیشد .سپس 9 ،نشریه غیرعلمی-پژوهشی که
با موضوع معماری و شهرسازی در پایگاه بانک اطالعات
نشریههای کشورنمایهشده با دو شرط برگزیدهشدند؛ داشتن
باالترین رقم شمارگان و آشنایی نسبی دانشجویان با این
نشریهها .نشریههای برگزیده شامل “اثر”“ ،مرمت و پژوهش”،
“معماری و ساختمان”“ ،معماری و شهرسازی”“ ،معمار”،
“آبادی”“ ،منظر”“ ،معماری محوطه” و “معماری ایران”
است .ازمیان  9نشریه انتخابی ،یک مورد ماهنامه منظر،
یک مورد دو ماهنامه معمار و دوفصلنامه مرمت و پژوهش
و بقیه فصلنامه است.
در مرحله تبیین ،نخست اطالعات جمعآوریشده از
مبانی نظری تحقیق ،تفسیر و پردازششد .سپس ،تمامی
مقالههای چاپشده در زمینه مرمت بافت و بنا براساس
پارامترهای ارزیابی ،دستهبندی شدند .در مرحله نهایی ،مرحله
تدقیق ،همه اطالعات بهدستآمده از مقالههای منتشرشده
در دستههای یادشده در بازه زمانی  10سال اخیر(از ابتدای
سال  1380تا پایان  )1389با استفاده از نرم افزار()Excel
در قالب نمودارها و جدولها پردازش و تفسیرشدند.
برای ثبت نظرات دانشجویان و استادان رشته مرمت درباره
نتایج بهدستآمده از مرحله پیشین ،پرسشنامهای حاوی 8
سؤال سه گزینهای طراحیگردید و بین  42نفر توزیعشد

که در بخش مربوط به فرایند کار و نتایج حاصل از آن،
اشارهخواهدشد .نتایج این بخش نیز بهصورت نمودارهایی
با استفاده از نرم افزار( ،)Excelارائهشدهاست.
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تعریف پارامترهای مورد ارزیابی

دادهها و یافتهها

در پژوهش حاضر ،مقالهها در  2حوزه که شرح آنها در
زیر میآید ،بررسیشدهاند.

نتایج بهدستآمده از تحلیل دادههای آماری ،نشاندهنده
سهم بسیار اندک مقالههای منتشرشده( )%10/03درباره
مرمت بافت و بنا در بازه زمانی  10سال اخیر است.
تحلیلهای انجامشده در  9نشریه(آبادی ،معمار ،معماری
و ساختمان ،معماری ایران ،معماری و شهرسازی ،منظر،
معماری محوطه ،اثر و مرمت و پژوهش) نشانمیدهد که
از ابتدای سال  1380تا انتهای سال  ،1389تعداد 3268
مقاله در زمینههای گوناگون معماری ،شهرسازی ،مرمت و
معماری منظرچاپشدهاست.
(نمودار ،)1نشانگر سهم جداگانه هریک از نشریهها
بین تمام مقالههای منتشرشده در بازه زمانی موردنظر
این پژوهش است .آمارها ،بیانگر این است که  %54از
کل مقالههای منتشرشده در زمینةمرمت در فصلنامه اثر
انتشاریافتهاست .فصلنامه آبادی ،دوماهنامه معمار و فصلنامه
معماری و ساختمان ،هریک با  %16 ،%17و  %5بهترتیب
در جایگاههای بعدی قرارگرفتند.
از میان تمامی مقالههای انتشاریافته در این محدوده
زمانی 328 ،مقاله با موضوع مرمت بافت و بنا( 2مقاله در
فصلنامه معماری ایران 9 ،مقاله در ماهنامه منظر 56 ،مقاله
در فصلنامه آبادی 15 ،مقاله در دوماهنامه معمار 10 ،مقاله در
فصلنامه معماری و ساختمان 1 ،مقاله در فصلنامه معماری
و شهرسازی و  2مقاله در فصلنامه معماری محوطه173 ،
مقاله در فصلنامه اثر و  60مقاله در دو فصلنامه مرمت و
پژوهش) چاپشده که معادل  %9/76درصد از کل مقالههای
منتشرشده را به خود اختصاصدادهاند(نمودار.)2

الف-محتوای موضوعی مقاالت

منظور از محتوای موضوعی مقالهها ،دستهبندی آنها از
نظر توجهبه حوزههای نظری و یا ارائه تجارب عملی مرمتی
است .ازاینرو ،مقالهها به سه دسته؛  .1مبانی نظری.2،
تجارب مرمتی و معرفی آثار تاریخی واجد ارزش مرمت
در ایران و .3تجارب مرمتی و معرفی آثار تاریخی واجد
ارزش مرمت در سایرکشورهاتقسیمبندیشدهاند .هر مقاله
متناسب با کلیدواژگان اصلی و رویکرد کلی بیانشده در
چکیدة آن ،در گروههای باال جایگرفتهاست .مقالههایی که
به رویکردها و مبانی نظری ،تاریخ و سیر تحول روشهای
مرمت بافت و بنا ،اشارهداشته اند ،در زیرگروه مبانی نظری
قرارگرفتند .تمامی مقالههایی که پروژههای انجامگرفته و
یا آثار تاریخی مهم و ارزشمند نیازمند مرمت بافت و بنا در
ایران و سایر کشورها درآنها قیاس و مطالعهشده؛ بهترتیب
در زیرگروه تجارب مرمتی در ایران و تجارب مرمتی در
سایر کشورها جایگرفتند.
ب-ماهیت مقالهها

ویژگی تألیفی یا ترجمهای ،معرف ماهیت مقاله است.
مقالههایی که حاصل پژوهش نویسندگان داخلی است؛
در زیرگروه مقالههای تألیفی و نوشتههایی که از ترجمه
مقالههای غیرفارسی منتشرشده باشند ،در زیرگروه مقالههای
ترجمهای جایدارند .ویژگی تألیفی یا ترجمهای برای هریک
از سه زیرگروه محتوای موضوعی مقالهها،لحاظشدهاست.

نمودار .1سهم تفکیکی نشریهها از تعداد کل مقالههای منتشرشده طی ده سال اخیر (نگارندگان)

(نگارندگان)
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از  328مقاله چاپشده در  10سال اخیر 1 ،مقاله سال
 1380در فصلنامه معماری ایران 35 ،مقاله سال 1381
( 1مقاله در دوماهنامه معمار و  34مقاله در فصلنامه اثر)،
 36مقاله سال  32( 1382مقاله در فصلنامه اثر 1 ،مقاله
در فصلنامه آبادی 1 ،مقاله در فصلنامه معماری ایران و 2
مقاله در دوماهنامه معمار) 50 ،مقاله سال  30(1383مقاله
در فصلنامه اثر 15 ،مقاله در فصلنامه آبادی و  5مقاله
در دوماهنامه معمار) 19 ،مقاله سال  14( 1384مقاله در
فصلنامه اثر و  5مقاله در فصلنامه آبادی) 46 ،مقاله سال
 21(1385مقاله در فصلنامه اثر 10 ،مقاله در دو فصلنامه
مرمت و پژوهش 5 ،مقاله در فصلنامه آبادی 2 ،مقاله در
دوماهنامه معمار 1 ،مقاله در فصلنامه معماری محوطه و
 7مقاله در فصلنامه معماری و ساختمان) 40 ،مقاله سال
 9 (1386مقاله در فصلنامه اثر 26 ،مقاله در دوفصلنامه
مرمت و پژوهش 1 ،مقاله در فصلنامه آبادی و  4مقاله
در دوماهنامه معمار) 39 ،مقاله سال 24(1387مقاله در
دوفصلنامه مرمت و پژوهش 13 ،مقاله در فصلنامه آبادی ،نمودار .2سهم تفکیکی نشریهها از مقالههای منتشرشده با موضوع مرمت
 1مقاله در دوماهنامه معمار و  1مقاله در فصلنامه معماری بافت و بنا طی ده سال اخیر
و ساختمان) 37 ،مقاله سال  26(1388مقاله در فصلنامه
اثر 6 ،مقاله در فصلنامه آبادی 3 ،مقاله در ماهنامه منظر1 ،
مقاله در فصلنامه معماری و ساختمان و  1مقاله در فصلنامه
معماری و شهرسازی) و  25مقاله سال  10 (1389مقاله در
فصلنامه آبادی 7 ،مقاله در فصلنامه اثر 6 ،مقاله در ماهنامه
منظر 1 ،مقاله در فصلنامه معماری محوطه و  1مقاله در
فصلنامه معماری و ساختمان) منتشرشدهاست(نمودار.)3
برای تعیین گرایش مقالههای چاپشده با موضوع مرمت
بافت و بنا ،تمامی مقالههای منتشرشده در  3زیرگروه؛ مبانی
(نگارندگان)
نظری مرمت ،تجارب مرمتی و آثار تاریخی واجد ارزش مرمتی

دو فصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

ی شدهاند که محدوده هریک
در ایران و سایر کشورها بخشبند 
در بخش پارامترهای ارزیابی ،بهطور کامل تشریحشدهاست.
در بازه زمانی  10سال اخیر ،بهطور کلی  %56/09از کل
مقالههای منتشرشده در زمینه مرمت بافت و بنا در زیرگروه
مبانی نظری مرمت %38/41 ،در زیرگروه تجارب مرمتی
در ایران و  %5/5آنها در زیرگروه تجارب مرمتی در سایر
کشورها جایداشتهاند .نتایج بهدستآمده از دستهبندی باال
بیانگر آن است که بهطورکلی  184مقاله از  328مقالههای
منتشرشده ،درباب مبانی نظری مرمت بودهاست .این درحالی
است که  126مقاله موضوع تجارب مرمتی و معرفی آثار
تاریخی واجد ارزش مرمتی در ایران و18مقاله هم موضوع
تجارب مرمتی و معرفی آثار تاریخی واجد ارزش مرمتی
در سایر کشورها را تدقیق و برررسیکردهاست(جدول.)1
الزم به یادآوری است که از  184مقاله منتشرشده در
زمینه مبانی نظری مرمت بافت و بنا 1 ،مقاله سال  1380در
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فصلنامه معماری ایران 15 ،مقاله سال  1381در فصلنامه
اثر 19 ،مقاله سال  1(1382مقاله در فصلنامه معماری
ایران و  18مقاله در فصلنامه اثر 20 ،مقاله سال 9(1383
مقاله در فصلنامه آبادی و  1مقاله در دوماهنامه معمار و
 10مقاله در فصلنامه اثر) 8 ،مقاله سال  1(1384مقاله در
فصلنامه آبادی و  7مقاله در فصلنامه اثر 26 ،مقاله سال
 4(1385مقاله در فصلنامه آبادی 4 ،مقاله در فصلنامه
معماری و ساختمان 1 ،مقاله در دوماهنامه معمار و  1مقاله
در فصلنامه معماری محوطه 7 ،مقاله در فصلنامه اثر و
 9مقاله در دوفصلنامه مرمت و پژوهش) 28 ،مقاله سال
 1(1386مقاله در فصلنامه آبادی 3 ،مقاله در فصلنامه
اثر و  24مقاله در دوفصلنامه مرمت و پژوهش)  32مقاله
سال  10(1387مقاله در فصلنامه آبادی و  22مقاله در
دوفصلنامه مرمت و پژوهش 23 ،مقاله سال 2 (1388مقاله
در ماهنامه منظر 4 ،مقاله در فصلنامه آبادی 17 ،مقاله در
فصلنامه اثر) و  12مقاله سال 3 (1389مقاله در ماهنامه
منظر 6 ،مقاله در فصلنامه آبادی 1 ،مقاله در فصلنامه
معماری محوطه و 2مقاله در فصلنامه اثر) ،بهچاپرسیدهاست.
از میان این مقالهها میتوان به مقالههایی همچون
"جایگاه علم و فنآوریهای نوین در نگهداری و حفاظت
از میراث فرهنگی" چاپشده در دوفصلنامه مرمت و پژوهش،
"توصیههایی برای تحلیل ،حفاظت و مرمت سازهای میراث
معمارانه" چاپشده در فصلنامه اثر" ،مقدمهاي بر مديريت
پروژههاي مرمت و بازسازي بناها و محوطههاي تاريخي"
چاپشده در دوماهنامه معمار و "بازآفريني شهري :بهسوي

زباني مشترك براي مرمت و حفاظت شهري در ايران" چاپ
شده در دوفصلنامه آبادی اشارهنمود (نمودار.)4
همچنین ،از  126مقاله منتشرشده در معرفی و بررسی
تجارب مرمتی و آثار تاریخی ایران؛  19مقاله سال 1(1381
مقاله در دوماهنامه معمار و  18مقاله در فصلنامه اثر)15 ،
مقاله سال 1 (1382مقاله در دوماهنامه معمار و  14مقاله
در فصلنامه اثر) 27 ،مقاله سال  6(1383مقاله در فصلنامه
آبادی 3 ،مقاله در دوماهنامه معمار و  18مقاله در فصلنامه
اثر) 9 ،مقاله سال  2(1384مقاله در فصلنامه آبادی و 7
مقاله در فصلنامه اثر) 18 ،مقاله سال 1(1385مقاله در
فصلنامه آبادی 2 ،مقاله در فصلنامه معماری و ساختمان،
 1مقاله در دوماهنامه معمار و  14مقاله در فصلنامه اثر)،
 10مقاله سال  3(1386مقاله در دوماهنامه معمار 1 ،مقاله
در دوفصلنامه مرمت و پژوهش و  6مقاله در فصلنامه اثر)،
 4مقاله سال  2(1387مقاله در فصلنامه آبادی 1 ،مقاله
در فصلنامه معماری و ساختمان و  1مقاله در دوماهنامه
معمار) 13 ،مقاله سال 1(1388مقاله در ماهنامه منظر1 ،
مقاله در فصلنامه معماری و شهرسازی 1 ،مقاله در فصلنامه
آبادی 1 ،مقاله در فصلنامه معماری و ساختمان و  9مقاله
در فصلنامه اثر) و  11مقاله سال 3(1389مقاله در فصلنامه
آبادی 1 ،مقاله در فصلنامه معماری و ساختمان 5 ،مقاله در
فصلنامه اثر و  2مقاله در ماهنامه منظر) بهچاپرسیدهاند.
برای نمونه ،میتوان به معرفی مقاله «سه پناهگاه سنگی
دره خرگوشناو الشتر لرستان» و یا «دومين نقش برجسته
ساسانی در دارابگرد فارس» فصلنامه اثر ،مقاله «طرح

جدول .1درصد تفکیک موضوعی مقالههای منتشر شده درباره مرمت بافت و بنا ،بهتفکیک سال
مبانی نظری ()%

گونهبندی مقاله

تجارب مرمتی و آثار
تاریخی واجد ارزش مرمتی
ایران()%

تجارب مرمتی و آثار
تاریخی واجد ارزش مرمتی
در سایر کشورها()%

عنوان نشریه

تألیف

ترجمه

جمع کل

تألیف

ترجمه

جمع کل

تألیف

ترجمه

جمع کل

معمار
آبادی
معماری و شهرسازی
معماری ایران
معماری و ساختمان
معماری محوطه
منظر
اثر
مرمت و پژوهش
جمع کل ()%

0.60
9.14
0.00
0.60
1.21
0.60
1.52
23.78
16.76
54.21

0.00
1.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
1.82

0.60
10.66
0.00
0.60
1.21
0.60
1.52
24.08
16.76
56.03

3.04
4.26
0.30
0.00
1.52
0.00
0.91
27.74
0.30
38.07

0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30

3.04
4.56
0.30
0.00
1.52
0.00
0.91
27.74
0.30
38.37

0.60
0.91
0.00
0.00
0.30
0.00
0.30
0.91
1.38
4.4

0.30
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
1.2

0.90
1.51
0.00
0.00
0.30
0
0.30
0.91
1.68
5.6
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درصد
کل

4.54
16.73
0.30
0.60
3.03
0.60
2.73
52.73
18.74
100
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(نگارندگان)
نمودار  .5تعداد مقالههای تألیفی و ترجمهای چاپشده در نشریهها ،بهتفکیک سال

(نگارندگان)
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نمودار .4تعداد مقالههای چاپشده در زمینههای مختلف مرمت ،بهتفکیک سال

دو فصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

توسعه و مرمت بقعه امامزاده هاشم» فصلنامه معماری و
شهرسازی ،مقاله «مرمت و احياي موزه رئيسعلي دلواري»
فصلنامه آبادی و مانند آنها اشارهنمود.
درنهایت ،شایان یادآوری است که از  18مقاله منتشرشده
درباره تجارب مرمتی در سایر کشورها؛  1مقاله سال 1381
در فصلنامه اثر 2 ،مقاله سال 1(1382مقاله در فصلنامه
آبادی و  1مقاله در دوماهنامه معمار) 3 ،مقاله سال 1383
( 1مقاله در دوماهنامه معمار و  2مقاله در فصلنامه اثر)،
 2مقاله سال  1384در فصلنامه آبادی 2 ،مقاله سال
 1(1385مقاله در فصلنامه معماری و ساختمان و  1مقاله
در دوفصلنامه مرمت و پژوهش) 2 ،مقاله سال 1(1386
مقاله در دوماهنامه معمارو  1مقاله در دوفصلنامه مرمت و
پژوهش) 3 ،مقاله سال  1(1387مقاله در فصلنامه آبادی
و  2مقاله در دوفصلنامه مرمت و پژوهش) 1 ،مقاله سال
 1388در فصلنامه آبادی و  2مقاله سال 1 (1389مقاله در
فصلنامه آبادی و  1مقاله در ماهنامه منظر) منتشرشدهاست.

دراینباره نیز،میتوان از مقالههایی همچون محراب چوبی
منحصربهفرد مسجد اسکادر در تاجيکستان فصلنامه اثر،
بازسازی ساختمان مجلس ملی آلمان(رایشتاگ)؛ بازخوانی
اندیشههای بهکاررفته در بازسازی رایشناگ” دوفصلنامه
مرمت و پژوهش و مانند آنها یادکرد(جدول.)1
درپایان ،باید اذعانداشت که در  10سال اخیر ،از تمامی
مقالههای چاپشده درزمینه مرمت بافت و بنا 315 ،مقاله
تألیفی و  13مقاله ترجمهای بودهاند .از میان آنها 1 ،مقاله
تألیفی سال  34 ،1380مقاله تألیفی و  1مقاله ترجمهای
سال  35 ،1381مقاله تألیفی و  2مقاله ترجمهای سال
 46 ،1382مقاله تألیفی و  4مقاله ترجمهای سال ،1383
 16مقاله تألیفی و  3مقاله ترجمهای سال  45 ،1384مقاله
تألیفی و  1مقاله ترجمهای سال  39 ،1385مقاله تألیفی و
 1مقاله ترجمهای سال 38 ،1386مقاله تألیفی سال ،1387
36مقاله تألیفی و  1مقاله ترجمهای سال  1388و  25مقاله
تألیفی سال  1389چاپشدهاند(نمودار .)5
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بررسی مضمون این مقالهها در  10سال اخیر در نشریههای
مورد مطالعه نشاندهنده سهم بیشتر مباحث نظری در
حوزه مرمت نسبت به سایر مباحث است( .)%56/09بااینکه
نوسانات متعددی در این بازه بوده ،درکل رشدی صعودی
داشته و از یک مقاله سال  1380به  12مقاله سال 1390
رسیدهاست .هرچند مباحث مرتبط با تجربیات مرمتی و
معرفی آثار تاریخی واجد ارزش مرمتی در ایران()%38/41
در رتبه دوم تعداد مقالههای منتشرشده قراردارد ،رشد این
دسته از مقالهها بهاندازه کافی نبوده و قابل توجه نیست.
چراکه ،در این زمینه ،تعداد مقالههاسیر نزولی داشته و از 19
مقاله سال  1381به  11مقاله سال  1389کاهشیافتهاست.
نکته جالب توجه ،رشد فراوان مقالههای تألیفی دربرابر رشد

نزولی مقالههای ترجمهای است که این خود موضع بسیار
مثبت و مهمی بهشمارمیرود.
برای ثبت نظرات متخصصان حوزه مرمت درباره
برخی از نتایج آشکار و قابل استنباط این بخش پژوهش،
پرسشنامهای بستهای ،حاوی  8سؤال تنظیم و بین  42نفر از
آنان بهصورت اینترنتی(ایمیل) توزیعگشت .برایناساس16 ،
نفر از پرسششوندگان زن و  26نفر هم مرد بودند(جدول.)2
میانگین سنی آنان  28/55سال بود که  %80دانشآموخته
و یا دانشجوی کارشناسیارشد مرمت و  %20نیز دانشآموخته
ن میان 2 ،نفر استاد
و یا دانشجوی دکتری مرمت بودند .ازای 
دانشگاه 1 ،نفر کارمند میراث فرهنگی و  39نفر دانشجو
بودند .نتایج حاصل از پاسخ به پرسشها در (نمودار)6
آوردهشدهاست.

کمی حاصل از توزیع پرسشنامه میان متخصصان مرمت
نمودار .6نتایج ّ

(نگارندگان)
جدول  .2پرسشهای مطرحشده از سوی متخصصان حوزه مرمت
شماره

پرسش

q1

در سالهای اخیر ،پژوهشگران توجه کافی به نشر مقالهها در زمینه مرمت بافت و بنا نداشتهاند.

q2

نتایج حاصل از باززندهسازی و مرمت بناهای تاریخی کشور ،بهگونه دقیق و مستمر منتشرنمیشوند.

q3

مقالههای بینرشتهای مرمت در مجالت تخصصی -ترویجی مرمت چاپنمیشوند بلکه ،بیشتر در نشریات میانرشتهای یا معماری
منتشر میشوند.

q4

یافتهها و نتایج حاصل از پژوهش پژوهشگران خارجی ،کمتر بهصورت مقالههای ترجمهای در اختیار محققان قرارمیگیرند.

q5

بیشتر مقالههای منتشرشده ،نتیجة تحقیقات نظری دانشگاهیان است.

q6

به مقالههای مستخرج از کارمیدانی و تجربی در نشریات تخصصی مرمت کمتر توجه میشود.

q7

بخش خصوصی رغبت چندانی به چاپ نشریات در حوزه مرمت ندارد.

q8

نشریههای الکترونیکی مانند سایر کشورها میتوانند جایگزین مناسبی برای نشریات چاپی حوزه مرمت باشند.
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بررسیهای بهدستآمده از این پژوهش ،نشانگر آن است که سهم مرمت بنا و بافتهای تاریخی در  9نشریه
مورد بررسی ،که از نشریههای پرشمارگان تخصصی و ترویجی کشور است ،بسیار اندک(معادل  %10/03از کل
مقاالت) است .این موضوع ،بیانگر بیتوجهی پژوهشگران به نشر یافتههای حوزه مرمت بافت و بنا در کشور
است .درحالیکه ،شایسته است کشور ایران با پیشینه تاریخی کهن و آثار تاریخی -فرهنگی ارزشمندی که دارد،
مدیران و مسئوالن در این زمینه به آن توجه بیشتری داشتهباشند .همچنین ،با شناساندن ارزشهای ویژه و
منحصربهفرد بافتها و آثار تاریخی آن از طریق نشر مقالههایی درباره معرفی و ارائه بنیانهای نظری درباب
چگونگی مداخله و توسعه در محوطههای باارزش تاریخی ،میتوان گامهای بلندی را در حراست و حفاظت از
هویت و فرهنگ ایرانی-اسالمی برداشت.
بیشتر مقالههای منتشرشده( ،)%56/09مربوط به حوزه مباحت نظری مرمت بودهاند .مقالههایی با موضوع
معرفی تجارب مرمت و آثار واجد ارزش در ایران( )%38/41و جهان( ،)%5/5بهترتیب در جایگاههای بعدی
قرارداشتند .نوسانات متعدد و غیرمتعارف در انتشار مقاالت مرتبط به حوزه مرمت ،امکان هرگونه پیشبینی
مناسب و نزدیک به یقین را در وضعیت نشر مقالههای سالهای آینده بسیار دشوار میکند .بااینهمه ،درصورت
ادامه روند کنونی میتوان به ارتقای جایگاه این مباحت به ویژه مباحث نظری و تألیفی امیدوار بود .لیکن
ضعف انتشار مقالهها درحوزه تجربیات مرمتی در ایران ،چالش بزرگی است که حل آن بیشتر در گرو نهادهای
صالحیتداری همچون پژوهشگاهها و پایگاههای مرمتی است که امیدمیرود دستاوردهای خود را در قالب
مقالههای معتبر منتشرکنند.
بهجز نشریههای اثر و مرمت و پژوهش که بهطور اختصاصی مقالههایی را درزمینه مرمت آثار و بناهای
تاریخی چاپکردهاند ،سایر نشریهها رغبت چندانی به چاپ مقالههادر این حوزه نشانندادهاند .البته ،فصلنامه
آبادی که وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر میکند ،مقالههای بیشتری را نسبت به سایر نشریهها دراین
حوزه چاپکردهاست .ماهیت دولتی فصلنامههای اثر و آبادی ،نشاندهنده عدم تالش بخش خصوصی در چاپ
نشریههای حوزه مرمت است.
این امر ،افزونبر کمبود مقالههای ارسالی در این حوزه ،به جریانهای روز و عامهپسند خوانندگان این
نشریهها نیز مربوط است که دربرابر رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی حوزه مرمت در سالهای اخیر قراردارد.
ازاینروی ،راهاندازی نشریههای تخصصی دانشگاهی و یا دولتی در این زمینه حیاتی است .ضمناینکه ،همکاری
مشترک پایگاههای میراث فرهنگی و پژوهشکدههای آن در راهاندازی نشریههای ادواری از راهحلهای پیشنهادی
برای اجرای این امر است .باتوجهبه رشد چشمگیر نشریههای الکترونیکی و کاهش نشریههای چاپی در جهان،
بهنظرمیرسد استفاده از فضای مجازی ضمن کمکردن شدید هزینهها ،امکان دسترسی همگان را به اطالعات و
تجربههای روز مرمتی میسر خواهدکرد.
علمی
بنابراین،پیشنهاد این نوشتار درباره راهاندازی نشریههای اینترنتی در تمامی ردهها و سطوح مختلف
ِ
حوزه مرمت بناها و بافتهای ارزشمند ایران است .همچنین ،پژوهشگران باید درزمینه انتقال مبانی نظری
مطرحشده ازسوی دیگر پژوهشگران و بیانیههای ارائهشده در حوزه مرمت بافت و بناهای تاریخی تالشکنند و با
ترجمه دستآوردهای معتبر علمی در این حوزه ،آن را در اختیار پژوهشگران داخلی قراردهند .ازاین طریق ،زمینه
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سال سوم ،شماره پنجم ،بهار و تابستان 1392

نتیجهگیری

دو فصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

آنگونهکه از نمودار برمیآید؛ درصد باالیی از متخصصان
با نتایج آماری بهدستآمده از بررسی نشریههای اشارهشده
موافق هستند .برخی از آنها هم پیشنهادهای مطرحشده ازسوی
نگارندگان را مناسبمیدانند .تمامی پرسششوندگان براین باور
بودند که نتایج حاصل از باززندهسازی و مرمت بناهای تاریخی

کشور ،بهگونهای دقیق و مستمر چاپنمیشوند .همچنین ،آنان
بیشتر مقاالت منتشرشده را حاصل تحقیقات نظری دانشگاهیان
میدانند .پرسشهای ( q7و )q8دربردارندة برخی از حدسها
و پیشنهادهای نگارندگان است که بهترتیب  %83/3و %88/09
درصد از رأی موافق متخصصان این حوزه را دربرداشتهاست.
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بومیسازی اصول و فرآیندهای مرمتی مطرحشده نیز فراهممیشود .از دیگرسو ،پیشنهادمیگردد تا پژوهشگران
با معرفی استادکاران سنتی مرمت بافت و بنا و نحوه کارکردشان ،تجارب عملی آنان را در اختیار کارشناسان
قراردهند تا آنها نیز بتوانند زمینه مناسبی را برای رشد و شکوفایی بناهای واجد ارزش ایران بهوجودآورند.
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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.
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