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چکیــده | علیرغــم نقــش مجــات تخصصــی در تبلیغــات ،آمــوزش و ایجــاد جریانهــای فکــری در معمــاری
معاصــر ایــران ،تاکنــون هیــچ تحقیــق جامعــی پیرامــون محتــوای ایــن رســانهها صــورت نگرفته اســت .تحلیل
محتــوای مجــات «معمــار»« ،هنــر معمــاری» و «معمــاری و ســاختمان» طــی بیســت ســال فعالیــت اخیــر
آنــان هــدف ایــن پژوهــش اســت .اهمیــت ایــن تحقیــق بــا درک نقــش رســانهها در جهتدهــی بــه افــکار
حرفهمنــدان براســاس نظریــۀ برجستهســازی مشــخص میشــود .تحلیــل محتــوا بــا مراجعــه بــه منابــع
دســت اول (نســخ اصــل مجــات) و کدگــذاری دو مرحلـهای مقــاالت براســاس ســیاهۀ وارســی محققســاخته
در  33معیــار موضوعــی .تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــه روش آنالیــز میانمــوردی ()cross-case anaysis
صورتپذیرفتــه تــا نتایــج در دو ســطح آمارهــای کمــی و تحلیلهــای کیفــی ارائــه شــوند .ســه مجلــۀ
مذکــور ،بهعنــوان باثباتتریــن نشــریات تخصصــی معمــاری ایــران در بیســت ســال اخیــر کــه همچنــان
چــاپ آنــان ادامــه دارد ،مجموعـاً  221نســخه از ســال  1377تــا پایــان  1397مشــتمل بــر  4965مقالــه چاپ
کردهانــد .موضوعــات «معرفــی پــروژه در ایــران» (مجموعـاً  39/19درصــد از کل مقــاالت)« ،تاریــخ و مبانــی
نظــری» (مجموع ـاً  23/19درصــد از کل مقــاالت)« ،اخبــار رویدادهــای معمــاری» (مجموع ـاً  93/12درصــد
از کل مقــاالت) و «معرفــی پــروژه در غــرب» (مجموعــاً  81/10درصــد از کل مقــاالت) بیشــترین ســهم از
محتــوای چاپــی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .بیــش از  36/62درصــد واریانــس مقــاالت منتشرشــده در باب
چهــار موضــوع مذکــور اســت .مضمــون برجســته در بیــن تمامــی مجــات «معرفــی پــروژ ه در ایــران» اســت.
مجــات تخصصــی معمــاری نقــش مؤثــری در ســوگیری معمــاران در اســتفاده از رســانهها بهعنــوان بســتر
معرفــی آثــار ســاختمانی خــود و متعاقبـاً جهتدهــی اذهــان ایشــان بــه ســمت «معمــاری غــرب» از طریــق
انتشــار «تاریــخ و مبانــی نظــری» داشــتهاند .در خاتمــه میــزان همســویی بیــن مقــاالت بــا دغدغههــای
جامعــۀ حرفـهای معمــاران و برخــی محورهــای جایگزیــن پیشــنهاد شــده اســت.
واژگان کلیــدی | مجلــۀ معمــار ،مجلــۀ هنــر معمــاری ،مجلــۀ معمــاری و ســاختمان ،رســانه و معمــاری،
نشــریات معمــاری.

مقدمـه | جهـان معاصـر جهانـی اشـباع از رسانههاسـت .درک
رسـانهها و سـواد رسـانهای جـزء الزامـات زندگـی در ایـن عصـر
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اسـت .در کشـورهای توسـعهیافته «مسـئلۀ سـواد رسـانهای را در
حوزههـای مختلـف همچـون تحلیـل انتقـادی محتوای رسـانهها،
سـواد دیجیتـال و اطالعاتـی ،سـواد فیلـم ،سـواد خوانـش اخبـار
و اطالعـات ،سـواد اینترنـت و امنیـت آنالیـن ،سـواد بازیهـای

تحلیل محتوای مجلههای «هنر معماری»« ،معمار» و «معماری و ساختمان» | علیرضا عظیمی و همکاران
دیجیتـال ،سـواد رسـانههای ارتباطـی و ...تعریـف و دنبـال
کردهانـد» (.)Petranova, Hossova & Velicky, 2017, 64
«حتـی در کشـورهای کوچکـی همچـون مونتـه نگـرو در اروپای
شـرقی نیز از سـال  ،2009موضوع سـواد رسـانهای بهعنوان واحد
درسـی اختیـاری در دسـترس دانش آمـوزان مدارس قـرار گرفته
اسـت» ( .)Perovic, 2015, 95فضـای معمـاری معاصـر ایـران
نیـز جـدا از ایـن وضعیـت نیسـت .رسـانهها بهعنـوان نهادهـای
مسـتقل رصدکننـدۀ حرکـت جامعـه ،همزمـان بـا اثرگـذاری بـر
آنهـا ،وظیفـۀ پایـش و جهتدهی به آینـده را نیز بر عهـده دارند.
از همیـن رو بـه رسـانهها ،خصوصـاً مطبوعـات ،در کنـار قانـون
اساسـی ،مجلـس و احـزاب ،لقـب «رکـن چهـارم دموکراسـی» را
دادهانـد .از سـویی دیگـر امـروز این واقعیت مسـجل شـده اسـت
کـه رسـانهها نمیتواننـد بـه مـردم بگوینـد چگونـه فکـر کننـد.
هرکسـی قطعـاً براسـاس سـبک زندگـی و شـرایط خود مسـتق ً
ال،
تفکـر و نتیجهگیـری خواهـد کـرد ،امـا رسـانهها میتواننـد بـه
مـردم بگوینـد که بـه «چه چیزی» فکـر کنند .رسـانهها با تمرکز
بـر یـک موضـوع و یـا عـدم پـردازش یـک خبـر بهراحتـی حوزۀ
فکـری مخاطبـان را بـه جهـات دلخـواه خویش تغییـر میدهند و
بهنوعـی بـه فضـای فعلی و آینـدۀ مـا «شـکلدهی» میکنند .در
همیـن زمینـه «مارشـال مکلوهـان» اسـاس تحـوالت تاریخی و
اجتماعـی را نظـام ارتباطـات میدانسـت ،نظامـی کـه قـدرت آن
را دارد کـه انسـان را در ابتـدا «قبیلهزدایـی» کنـد و سـپس او
را در عصـر الکترونیـک بهسـوی «قبیلهایشـدن مجدد» تشـویق
کنـد .او در کتـاب خویـش« ،درک رسـانهها :پیشـرفت بشـریت»
مینویسـد« :در تمـدن مکتـوب رابطـۀ انسـان بـا گـروه اجتماعی
مربوطـهاش تقریبـاً بهطـور کامـل از هـر نـوع احسـاس و عاطفـۀ
جمعـی و خانوادگـی خالـی شـد ،از ایـن رو فـرد از نظـر عاطفـی
طـوری احسـاس آزادی کـرد کـه قـادر اسـت از قبیلـهاش جـدا
شـود (قبیلهزدایـی) و بهصـورت انسـانی مدرن و متمـدن درآید»
( .)Mc Luhan, 2018, 155مکلوهـان بـا اشـاره بـه اهمیـت
سـوادآموزی و شـکلگیری ذهنیت مدرن انسـان ،رسـانه را بسـتر
غیرقابلانـکار پیشـرفت بشـریت میدانـد .او بـاور دارد« :کسـب
اعتبـار مجـدد در دهکـدۀ جهانـی انسـان را وامیدارد کـه خود را
وارد نظـام گفتـار بینالمللـی کنـد .در این نظام رسـانه نخسـتین
معلـم و در عیـن حـال مخاطـب اسـت .حتـی پیـام انسـان ،خود،
رسـانه اسـت و همیـن رفت و برگشـت باعـث اثرگذاری رسـانه بر
انسـانها و سـاخت قبیلـهای نـو میشـود» (.)ibid.

بیان مسئله

مسـئلۀ اصلـی ایـن پژوهـش تحلیل محتـوا و مطالعۀ تطبیقی سـه
نشـریۀ «معمـار»« ،معمـاری و سـاختمان» و «هنـر معمـاری» از
طریـق بررسـی موضوعـی مقـاالت چاپشـده در آنهاسـت .درواقع
پژوهشـگر در ایـن تحقیـق بـه دنبـال سـوگیریهای آشـکار و

نهـان مجلات مذکـور بـا پرداختـن بـه موضوعـات مختلف اسـت.
سـوگیریهایی کـه بهصـورت مسـتقیم بـه اندیشـۀ معمـاران و
چهاندیشـی (و نـه چگونگـی اندیشـیدن) ایشـان مرتبـط اسـت.

ضرورت تحقیق

از یکسـو «بررسی مقاالت منتشرشـده در یک مجله نشاندهندۀ
رونـد و مسـائلی اسـت کـه بـر نظـم فکـری اثـر میگـذارد»
( )Cokley, Caldwell, Miller & Muhammad, 2001, 46و
از سـوی دیگـر تحقیقـات پیرامـون رسـانهها در ایـران بـه دلیـل
محدودیتهـا و تعـداد رسـانهها بسـیار کمرنـگ اسـت .در عیـن
حـال نبـود تصویـری جامـع از نقـش رسـانه در فضـای کشـور
همـگام بـا عـدم مطالعـات مسـتقل و پژوهشهـای تطبیقـی بین
نشـریات معمـاری (بهعنـوان اصلیتریـن رسـانۀ بیسـت سـال
اخیـر معمـاران) واضـح اسـت .بهنظـر میرسـد بـه دلیـل ماهیت
میانرشـتهای اینگونـه تحقیقـات ،بررسـی و تعمیـق آنهـا تـا
امـروز بهتأخیـر افتاده اسـت .بنابرایـن انجام چنیـن پژوهشهایی
بـا توجـه بـه اهمیـت روزافـزون نقـش رسـانهها در فضـای فکری
کشـور ضـروری اسـت .اینگونـه مطالعات بـه درک ما از رسـانه و
ارتقـای سـواد رسـانهای جامعـۀ معمـاران کمـک میکنـد.
نبـود چنیـن مطالعاتـی همچنیـن باعـث شـده اسـت کـه حداقـل
سـه مشـکل اساسـی در فضـای معمـاری کشـور بهوجـود آیـد:
نخسـت ،افتـادن در یـک دور باطل و تکرار تجارب اشـتباه توسـط
نشـریهها و رسـانههای کوچکتـر و جوانتـر کـه پیـش از ایـن
توسـط رسـانههای بزرگتـر تجربه شـده بودنـد .دوم ،تولید فضای
سوءاسـتفاده و فریب افـکار عمومی در حوزههـای مختلف معماری
توسـط کسـانی کـه از عـدم آگاهـی معمـاران و مـردم بهرهبرداری
منفعتطلبانـه میکننـد .سـوم عـدم شـناخت مـا از رسـانهها و
مسـائل مطرحـی از جانـب ایشـان ما را بـه مصرفکننـدهای صرف
تبدیـل میکنـد که نقشـی منفعل دارد .حال آنکه فلسـفۀ رسـانه
و مجلات دقیقـاً برعکـس ایـن موضـوع اسـت .شفافسـازی ایـن
مقولـه به تبییـن جایگاه نشـریات و افزایش قدرت درک شـناختی
مـا کمـک شـایانی خواهـد کـرد .سـه نشـریۀ «معمـار»« ،هنـر
معمـاری» و «معمـاری و سـاختمان» از زمـان آغاز انتشـار هریک،
تـا پایـان زمسـتان  1397مجموعـاً بیـش از دویسـت و بیسـت و
یـک نسـخه بهچـاپ رسـاندهاند .جـدا از حجـم عظیـم فعالیـت
مطبوعاتـی ،انباشـت تجربـه ،جمـعآوری اسـناد تاریخـی و انتقـال
دانـش توسـط این سـه نشـریه ،انتشـار منظم و بـدون وقفه ،تالش
در جهـت معرفـی اسـتعدادهای نـو و جریانسـازی ،کیفیـت باالی
چـاپ ،تنـوع محتـوا ،برگـزاری مهمتریـن رویدادهـای معمـاری
ایـران و گسـتردگی همـکاری با بخـش عظیمی از جامعـۀ معماران
ایـران ،باعـث ایجـاد فاصله بین این سـه نشـریه با دیگـر مطبوعات
و رسـانههای معمـاری ،شهرسـازی و طراحـی داخلـی ایران شـده
اسـت .در حالـی مدیریـت نظـام فکـری سـپهر بخشـی از معماری
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جستـار
ایـران تـا حـدودی در انحصـار ایـن سـه نشـریه اسـت کـه تاکنون
هیـچ تحقیـق جامعـی پیرامـون محتوای  221نسـخۀ منتشرشـدۀ
ایـن نشـریات صـورت نگرفته اسـت .در ایـن تحقیـق ،پژوهندگان
بـه تحلیـل محتـوای تمـام نسـخههای مذکـور خواهـد پرداخت.

روش تحقیق

ایـن تحقیـق از حیـث نـوع نـگاه به مسـئله یـک تحقیـق بنیادی-
تجربـی (از نـوع مقطعـی) اسـت .روش تحقیـق تحلیل محتواسـت
کـه یکـی از اشـکال معتبـر تحقیقـات اجتماعـی و ارتباطـات
اسـت .در ایـن روش «دادههـای کیفـی بـه دادههای کمـی تبدیل
میشـوند تـا امـکان ارائـۀ مجـدد تفسـیرهای کیفـی مهیـا شـود»
( )Elo & Kyngas, 2008, 110در ایـن تحقیـق بـه دلیـل اهمیـت
موضـوع ،حجـم نمونـه محـدود نبـود و کلیـۀ جامعۀ آماری شـامل
مجموعـاً  221نسـخه مجلـه از سـال  1377تـا پایان سـال 1397
مشـتمل بـر  4965مقالـه تحلیـل محتوایـی شـدند .واحـد تحقیق
نیـز در ایـن پژوهـش هرگونـه یادداشـت ،مقاله ،گـزارش و مطلبی
اسـت کـه در قالـب نوشـتار در مجلات جامعـۀ آمـاری منتشـر
شـدهاند .همچنین بررسـی براسـاس سـیاهۀ وارسـی محققساخته
مشـتمل بر  33معیار موضوعی بوده اسـت .ابـزار گردآوری مطلوب
و متناسـب بـا روش تحلیـل محتـوا اطالعـات کتابخانهای بـود .در
گام بعـدی کدگـذاری دو مرحلهای و تجزیـه و تحلیل میانموردی
بـا هـدف سـاخت مفاهیـم از اطالعـات اولیـۀ آمـاری مسـتخرج از
سـیاهۀ وارسـی صـورت پذیرفتـه اسـت .روایـی و پایایـی ابـزار بـه
دلیل اسـتفاده از منابع دسـت اول و آرشـیوی کامـل مجالت مورد
پژوهـش صـد درصـد اسـت .همچنیـن بـرای اطمینـان از صحـت
و پوشـش مکفـی معیارهـای موضوعـی از  5تـن از اسـاتید حرفـه
کـه بـه فضـای نشـریات معمـاری آشـنا هسـتند نظرخواهی شـد.
تحلیلهـای کمـی (توصیفی و تبیینی) و کیفی (براسـاس تفسـیر)
نیـز در خاتمـه ارائـه شـدهاند.

نظریۀ برجستهسازی

رسـانهها را از وجـوه مختلفـی میتوان بررسـی کـرد« :محصوالت
رسـانهها (تحلیـل محتـوا ،تحقیـق آزمایشـی در زمینـۀ محصـول
رسـانهها ،تحلیـل محتـوای کیفـی) ،اندازهگیـری میزان اسـتفاده
و قرارگرفتـن مخاطبـان در معرض رسـانهها (روشهای دسـتیابی
بـه اطالعـات ،تحقیقـات در زمینـۀ رسـانههای مکتـوب ،میـزان
اسـتفاده از رسـانههای الکترونیکـی ،رویکردهـای کیفـی در
شـناخت مخاطبیـن) ،اندازهگیـری واکنشهـای عاطفـی بـه
رسـانهها (تحقیقـات عاطفـی منبعـث از صنعت رسـانه ،تحقیقات
آکادمیـک) ،اندازهگیـری واکنشهای شـناختی به رسـانهها تحت
نـام توجـه و فهـم (اندازهگیـری همزمـان بـا تماشـا ،رویکردهای
فرعـی همزمـان بـا تماشـا) ،اندازهگیـری اثـر شـناختی رسـانهها
(تحقیقـات تعییـن دسـتور کار ،کاشـت باورهـا و نظریـات) و
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اندازهگیـری تأثیـر رفتـاری رسـانهها از رابطـه تـا علیـت (آزمون
بـرای یافتـن رابطههـا بهصـورت تحقیق پیمایشـی ،آزمـون علیت
بهصـورت تحقیـق آزمایشـی)» (گونتـر .)14 ،1384 ،در این بین
انجـام تحقیقـات بـا موضـوع کارکـرد رسـانهها و بررسـی آثـار
پیامهـای ارتباطـی بـر آحاد مـردم که بـه نظریههـای اجتماعی-
رفتـاری شـناخته میشـوند ،از باالتریـن اهمیـت برخوردارنـد.
کمی پژوهش اسـت که طی
«تأکیـد ایـن نظریههـا بر روشهـای ّ
آن اعتبـار هـر نظریـه را میتـوان براسـاس روشهـای نظاممنـد
و دقیـق مـورد بررسـی و سـنجش قـرار دارد .ایـن نظریههـا در
مقابـل سـنت نظـری دیگـری قـرار میگیرنـد کـه بـه نظریههای
فرهنگـی موسـوماند و کانـون توجهشـان بـر زبان و مفهـوم متون
و نحـوۀ درک آنهـا متمرکـز اسـت .نظریههـای فرهنگـی ریشـه
در جامعهشناسـی تفسـیری ،زبانشناسـی ،مطالعـات ادبـی و
انسانشناسـی دارنـد» (مهـدیزاده .)477 ،1395 ،از نظریههـای
اجتماعی-رفتـاری میتـوان بـه «نظریـۀ تزریقـی»« ،نظریـۀ
برجستهسـازی»« ،نظریـۀ اسـتحکام یـا تأثیـر محـدود»« ،نظریۀ
یادگیـری اجتماعـی یـا جامعهپذیـری»« ،نظریـۀ کاشـت»،
«نظریـۀ مارپیـچ سـکوت»« ،نظریـۀ شـکاف آگاهـی»« ،نظریـۀ
وابسـتگی مخاطبـان»« ،نظریـۀ اسـتفاده و رضامنـدی»« ،نظریـۀ
سـاخت اجتماعـی واقعیـات یـا برسـاختگرایی اجتماعـی» و
نهایتـاً «نظریـۀ چارچوبسـازی» اشـاره کـرد.
«نظریـۀ برجستهسـازی مدعـی تأثیـر رسـانهها بـر شـناخت
و نگـرش مـردم و تعییـن اولویتهـای ذهنـی آنـان از طریـق
انتخـاب و برجستهسـازی بعضـی از موضوعـات و رویدادهـا در
قالـب خبـر و گـزارش خبـری اسـت .بـه ایـن معنـا که رسـانهها
بـا برجستهسـاختن بعضـی از موضوعـات و رویدادهـا ،برآگاهـی
و اطالعـات مـردم تأثیـر میگذارنـد .گرچـه نمیتواننـد تعییـن
کننـد کـه مـردم «چگونـه» بیاندیشـند امـا میتواننـد تعییـن
کننـد کـه «دربـارۀ چه» بیاندیشـند» (همـان) .شـاو و مککومبز
در اینبـاره مینویسـند« :مهمتریـن تأثیـر ارتباط جمعـی در این
کارکـرد ،ایجـاد نظـم فکـری بـرای مخاطبـان و نظـم دادن بـه
دنیـای پیرامـون ماسـت» (شـاو و مککومبـز .)112 ،1383 ،در
ایـن بین سـورین و تانـکارد اخطـار میدهند که «برجستهسـازی
بـرای موضوعاتـی کـه مـردم پیرامـون آنهـا اطالعـات بیشـتر یـا
تجربـۀ مسـتقیم دارنـد اشـتباهی مهلـک بـرای یـک رسـانه بوده
و ریسـک فراینـد انتقـال هدفمنـد پیـام را بـاال میبـرد .در واقـع
هرچـه عامـه تجربـۀ مسـتقیم کمتـری نسـبت بـه یـک موضوع و
رویداد خاص داشـته باشـند ،بیشـتر بـه اطالعات رسـانهها متکی
میشـوند و برجستهسـازی آسـانتر انجـام خواهد شـد .از این رو
رسـانهها همیشـه بهدنبـال موضوعـات بدیـع و جدیـدی هسـتند
کـه در نیـل آنهـا به اهداف کالنشـان سـرعت بخشـند» (سـورین
و تانـکارد.)72 ،1391 ،
انـگل و کـورت لنـگ فراينـد برجستهسـازي را بـه شـش مرحلـه
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ادبیات موضوع

بـا بررسـی بانکهـای اطالعاتـی پایاننامههـای کشـور مشـخص
شـد کـه موضـوع ایـن تحقیـق بهصـورت مشـابه و بـا روش
تحقیـق مشـابه هرگز مـورد مطالعـه نبوده اسـت .دربـاب تحقیق
بـا موضـوع مشـابه امـا بـا روش تحقیـق متفـاوت نیـز پژوهـش
مشـابهی جهـت گزارش یافت نشـد .از حیث تحقیقـات با موضوع
غیرمشـابه امـا مرتبـط و بـا روش تحقیـق متفاوت ،یـک پژوهش
از پریسـا علیمحمـدی یافـت شـد کـه درسـال  1386در قالـب
تـز دکتـری خـود در دانشـگاه آزاد اسلامی بـه موضـوع «نقـش
تجربـۀ بـا واسـطۀ (رسـانهای) در شـناخت دانشـجویان معمـاری
معاصـر ایـران» پرداختـه اسـت .او در ایـن پژوهـش از دو دسـته
از دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسلامی و دانشـگاه تهـران پیرامـون
روش شـناخت و منابـع دریافـت اطالعـات آنـان نظرسـنجی
کـرده اسـت .علیمحمـدی در پایـان نتیجـه گرفتـه اسـت کـه
«دانشـجويان بيشـتر معمـاران و آثـاري را دوسـت ميدارنـد کـه
از طريـق رسـانه شـناخته و تجربـه كردهانـد ،ولـي تغييـر عاليـق
بـدون عمـق كافي بوده و شـناخت از آثـار جهاني بيشـتر ظاهري
و سـطحي اسـت .بيشـتر بـه تصاويـر پرداختـه ميشـود و آثـار
معمـاران مـورد عالقـه ،اغلـب تنهـا يـك عـدد
شناختهشـده از
ِ
[پـروژه] اسـت» (علیمحمـدی .)72 ،1386 ،او علـت ایـن امر را
عـدم احاطـه بـه زبـان و نظامهـاي نماديـن هـر رسـانه میداند و
اسـتدالل میکنـد که «رسـانهها در ایـران ضعیف عمـل میکنند
[در حالـی کـه] میتواننـد بسـیار تأثیرگـذار باشـند» (همـان).
او نتایـج خـود را بـه کل سیسـتم آموزشـی معمـاری در ایـران
تعمیـم میدهـد و در خاتمـه ضمـن ارائـۀ راهکارهایـی نتیجـه
میگیـرد کـه «امـروزه رسـانه بـه عامـل جهتدهـي دانشـجويان
ايـران تبديـل شـده ،بـدون آنكـه از تـوان و ظرفيت آموزشـي آن
بهطـور كامـل و مناسـب اسـتفاده شـود» (همـان .)73 ،تحقیـق
علیمحمـدی بـه لحـاظ درک اهمیـت رسـانه بهعنـوان یکـی از
منابـع آمـوزش معمـاران ،بسـیار هوشـمندانه بـوده اسـت ،زیـرا
ظاهـرا ً ایـن اثرگـذاری از همـان دوران دانشـجویی آغاز میشـود.
زمـان انجـام ایـن پژوهش (بیـن سـالهای  1383تـا  )1385نیز
نشـان دیگـری از هوشـمندی و آیندهبینـی محقـق آن اسـت.
از حیـث موضـوع غیرمشـابه اما مرتبط ،با روش تحقیق یکسـان با
پژوهش ما سـه تحقیق یافت شـد .ایمان رئیسـی ،دیگر دانشجوی
دکتـرای معمـاری دانشـگاه آزاد اسلامی ،در رسـالۀ دکتری خود
بـه سـال  1387تحـت عنـوان «نقـش نقـد در جهتدهـی بـه
معمـاری معاصـر ایـران» بـه رسـانههای معمـاری بهعنوان بسـتر

انتقـال و آمـوزش نقد رجـوع کرده بـود .او تحقیق خود را اساسـاً
بـا اسـتناد بـه کلیۀ نشـریات معماری منتشرشـده در ایـران انجام
داده اسـت .او در ایـن تحقیق ،نشـریات معمـاری از ( 1325یعنی
زمان انتشـار نشـریۀ «آرشـیتکت» ،نخسـتین نشـریۀ معماری در
ایـران) تـا  1380خورشـیدی را با هدف کشـف نقدهـای معماری
بررسـی کـرده بـود .او در نهایـت نتیجـه گرفـت کـه «نقـد تأثیـر
کمـی در جهتدهـی معمـاری معاصـر ایـران داشـته اسـت»
(رئیسـی .)324 ،1387 ،روش تحقیـق رئیسـی در ایـن پژوهـش
تحلیـل محتـوا بـوده اسـت ،امـا همانگونه کـه تأکید شـد ،صرفاً
پیداکـردن و گونهشناسـی مقـاالت نقـد معمـاری در آن پژوهـش
هـدف بـوده اسـت .هادیـان قزوینـی ( )1391نیـز پنـج نشـریۀ
علمي-پژوهشـي را كـه بيـن سـالهاي  1390-1371انتشـار
يافتهانـد ،انتخـاب کـرده و بـا فنـون تحليـل اسـتنادي و تحليـل
شـبكهي اجتماعـي به تحليـل و مصورسـازي روابط هماسـتنادي
و خوداسـتنادي آنهـا پرداختـه اسـت .ايـن روابـط بـه كمـك نرم
افـزار يـو .سـي .آی .نـت ( )UCINETتحليـل شـده و بـا كمك
نرمافـزار نـتدراو ( )NetDrawبهصورت شـبكهاي مصورسـازي
شـدهاند .تعييـن نشـريات مسـتقل ،محبـوب ،اشـاعهگر دانـش
و كنترلگـر ،خوشـهبندي سلسـلهمراتبي نشـريات جامعـه و
ترسـيم نقشـۀ دوبعدي آنهـا برمبناي مشـابهت الگوهـاي دريافت
اسـتناد ،تعييـن سـطح ارتباطـات علمـي در شـبكۀ نشـريات
معمـاري بيـن سـالهاي  1390-1371از نتايـج ايـن پژوهـش
بـوده اسـت .مجلات مـورد بررسـی هادیـان قزوینـی بهچـاپ
نمیرسـند و بـه دلیـل برخـورداری از مطالـب بسـیار تخصصـی
اغلـب مـورد اسـتفادۀ اسـاتید و محققان معماری اسـت .نشـریات
مـورد بررسـی ایـن تحقیـق مجلات چاپـی و توزیعشـده در بین
عمـوم دفاتـر معمـاری و حرفهمندان اسـت کـه در بـازار معماری
فعالیـت حرفـهای میکننـد .همچنیـن روش تحقیـق این پژوهش
تحلیـل محتواسـت .هـم هادیـان قزوینـی و هم این تحقیـق کلیۀ
مقـاالت منتشرشـدۀ نشـریات هـدف خـود را بررسـی کردهانـد.
سـتاوند و روسـتا ( )1392نیـز در مقالـۀ خـود با عنـوان «تحليل
کمـی و کیفـی مقالههـای مجلۀ معماری و شهرسـازی آرمانشـهر
از ابتـدای انتشـار تاکنون ( »)1392-1387تعـداد  143مقاله در
 10شـماره از نشـریۀ «آرمانشـهر» را براسـاس  8متغیـر بررسـی
کردهانـد.
تفـاوت تحقیـق مذکـور بـا ایـن تحقیـق در نـوع جامعـۀ آماری،
تعـداد متغیرهـا و موضـوع مـورد تحقیـق بـوده اسـت .سـتاوند و
روسـتا بـر معیارهایـی همچـون تحصیلات نویسـندگان ،مـدت
زمـان پذیـرش مقـاالت و نهادهـای همـکار پرداختـه بودنـد،
لیکـن ایـن تحقیـق فقـط بـر موضـوع مقـاالت براسـاس نظریـۀ
برجستهسـازی تمرکـز دارد .در بـاب تحقیقـات بینالمللـی نیـز
محققـان خـارج از کشـور هیچگاه بر تحقیق پیرامون سـه نشـریۀ
مـورد توجـه این پژوهـش ،بهصـورت مسـتقیم اقـدام نورزیدهاند.
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معیارهای موضوعی سنجش مقاالت

کلیـۀ مقـاالت جامعـۀ آمـاری حسـب تجـارب کاری محققـان در
سـه موضـوع اصلـی «معمـاری»« ،معمـاری داخلـی» و «دیگرها»
دسـتهبندی شـدند .در هریـک از ایـن سـه موضـوع ،زیرموضوعات
متنوعـی قـرار گرفتنـد .نهایتـاً حسـب پایشهـای اولیـه 18
زیرموضـوع بـرای موضـوع «معمـاری» ،دوازده زیرموضـوع بـرای
موضـوع «معمـاری داخلـی» و سـه زیرموضـوع بـرای «دیگرهـا»
انتخـاب شـد .تمام مقاالت براسـاس موضوعـات و زیرموضوعات در
دو مرحلـه کدگـذاری شـدند و تعـداد آنها شـمارش شـدند .جدول
 1معـرف موضوعـات اصلـی و زیرموضوعـات اسـت.
مجموعـاً  12جـدول جهـت بررسـی ایـن پژوهش توسـط محققان
تکمیـل و بهصـورت کامپیوتـری مستندسـازی شـدهاند .جهـت
سـنجش صحـت فراینـد ،نسـخی از مجلات بهصـورت تصادفـی
انتخـاب و مجـددا ً بررسـی شـدند.

یافتهها

آمارهـای کمـی حاصـل از تحلیـل محتـوای مجلات در ادامـه
میآیـد (جـدول .)2
بـرای دسـتیابی بـه تصویـری جامعتـر و شـفافتر از  20سـال
فعالیـت ایـن سـه مجلۀ معمـاری در ایـران نمودارهایی نیز توسـط
محققـان تولیـد شـدند .بـرای مثـال نمـودار پراکنـش زیرموضـوع
«معرفـی پـروژه در ایـران» در سـه سـال اخیـر بیـن سـه مجلـۀ
مـورد تحقیـق بهصـورت تصویـر  1و  2تصویرسـازی شـده اسـت.
از آنجـا کـه مجلات «هنـر معمـاری» و «معمـاری و سـاختمان»
بهصـورت فصلنامـه و مجلـۀ «معمـار» بهصورت دوماهنامه منتشـر
در نمودارهایـی جداگانـه دسـتهبندی شـدهاند.
آمـار کل مقـاالت تمـام مجلات مـورد پژوهـش بـه شـرح جدول
 3اسـت .طبـق تحقیـق دو زیرموضـوع «معرفـی پـروژه در ایـران»
و «تاریـخ و مبانـی نظـری» بـرای هـر سـه مجلـه حیاتـی ،مهـم و

جدول  .1موضوعات اصلی و زیرموضوعات هریک بهعنوان معیارهای سنجش .مأخذ :نگارندگان.
زیرمجموعههای «موضوع معماری»

زیرمجموعههای موضوع «معماری داخلی»

زیرمجموعههای موضوع «دیگرها»

سبکشناسی معماری غرب

اصول طراحی داخلی

طراحی صنعتی

سبکشناسی معماری شرق

معرفی پروژۀ طراحی داخلی در غرب

شهرسازی

اصول طراحی معماری

معرفی پروژۀ طراحی داخلی در شرق

نقاشی ،مجسمهسازی ،موسیقی ،خوشنویسی و ...

تاریخ و مبانی نظری معماری

معرفی پروژه طراحی داخلی در ایران

مواد و مصالح

معرفی معماران طراحی داخلی ایرانی

معرفی کتاب و مجله

معرفی معماران طراحی داخلی غیرایرانی

معرفی پروژه در غرب

تاریخ و مبانی معماری داخلی در ایران

معرفی پروژه در شرق

تاریخ و مبانی معماری داخلی در جهان

معرفی پروژه در ایران

طراحی مبلمان و دکوراسیون

هوشمندسازی

مبانی نظری معماری داخلی

معماری دیجیتال

گفتوگو با معمار داخلی

معرفی معمار ایرانی

نورپردازی

معرفی معمار غیر ایرانی
گفتوگو با معمار ایرانی
گفتوگو با معمار غیرایرانی
معماری بومی و سنتی
اخبار دانشجویی و دانشگاهها
اخبار رویدادهای معماری
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جدول  .2اطالعات آماری اولیه از مجالت تحلیلشده .مأخذ :نگارندگان.
دستاورد اولیۀ آماری
سهم تعداد نسخ هریک
از مجالت نسبت به کل
براساس درصد

سهم هریک از مجالت بر
اساس تعداد نسخ

فراوانی اسمی هریک از
مجالت از مجموعه ۴۹۶۵
مقاله بررسیشده
درصد هریک از مجالت
از مجموعه  ۴۹۶۵مقاله
بررسیشده

درصد سهم مقاالت هر
موضوع نسبت به کل

فراوانی سهم مقاالت هر
موضوع نسبت به کل

عنوان مجله

نتیجه

مجلۀ معمار

 51درصد

مجلۀ معماری و ساختمان

 26درصد

مجلۀ هنر معماری

 23درصد

مجلۀ معمار

 113نسخه

مجلۀ معماری و ساختمان

 57نسخه

مجلۀ هنر معماری

 51نسخه

مجلۀ معمار

 2557مقاله

مجلۀ معماری و ساختمان

 1385مقاله

مجلۀ هنر معماری

 1023مقاله

مجلۀ معمار

 51درصد

مجلۀ معماری و ساختمان

 28درصد

مجلۀ هنر معماری

 21درصد

معماری

 87درصد

معماری داخلی

 8درصد

دیگر موضوعات

 5درصد

معماری

 4336مقاله

معماری داخلی

 370مقاله

دیگر موضوعات

 259مقاله

جـزء سـه زیرموضـوع برتر بوده اسـت .پـس از ایـن دو ،زیرموضوع
«اخبـار و رویدادهـای معمـاری» بـرای دو نشـریۀ «معمـار» و
«معمـاری و سـاختمان» مهـم بـوده اسـت .ایـن در حالـی اسـت
کـه بـرای «هنـر معمـاری» زیرموضـوع «معرفـی پـروژه در غرب»
در اولویـت بـوده اسـت .بـا توجه بـه نتایج بهدسـتآمده مشـخص
شـد کـه مجلۀ معمـار بیشـترین اهتمام خـود را بر انتشـار «مبانی
نظـری معمـاری» ،مجلۀ هنر معماری بیشـترین اهتمـام خود را بر
«معرفـی پـروژه در غرب» و مجلۀ معماری و سـاختمان بیشـترین
اهتمـام خـود را بـر «معرفی پـروژه در ایران» اختصاص داده اسـت
(جدول .)4

بحث و نتیجهگیری

هـدف از ایـن تحقیـق تحلیـل محتـوای سـه عنـوان از مجلات
فعـال و چاپـی پیرامـون معمـاری ایـران اسـت .ایـن تحقیـق در
چارچـوب نظریـۀ برجستهسـازی اسـت کـه بـاور دارد رسـانهها با

تصویر  .1نمودار مقایسهای پراکنش زیرموضوع «معرفی پروژه در ایران» در سه
سال اخیر بین دو مجلۀ «هنر معماری» و «معماری و ساختمان» .مأخذ :نگارندگان.

تصویر .2نمودار پراکنش زیرموضوع «معرفی پروژه در ایران» در مجلۀ «معمار»
در سه سال اخیر .مأخذ :نگارندگان.

تمرکـز بـر برخی موضوعـات مردم را ناخـودآگاه به توجـه یا عدم
توجـه بـه موضوعـات مطلـوب رسـانه سـوق میدهنـد .رسـانهها
اگرچـه ناتـوان در جهتدهـی بـه مـردم در «چگونه» اندیشـیدن
هسـتند ،لیکـن میتواننـد تعییـن کننـد کـه عموم «دربـارۀ چه»
بیاندیشـند یـا بحـث کننـد .حجـم نمونـه شـامل کلیـۀ جامعـۀ
آمـاری ،یعنـی تمـام نشـریات بهچاپرسـیده توسـط سـه نشـریۀ
معمـار ،هنـر معمـاری و نهایتـاً معماری و سـاختمان ،بوده اسـت.
روش تحقیـق ایـن پژوهش از نـوع تحلیل محتوا بـا کدگذاری دو
مرحلـهای و تجزیـه و تحلیـل میانمـوردی بوده اسـت .براسـاس
ایـن پژوهـش مشـخص شـد کـه سـه مجلـۀ «معمـار»« ،هنـر
معماری» و «معماری و سـاختمان» طی  20سـال فعالیت خود از
 1377تـا  1397و بـا انتشـار  4965مقاله مجموعـاً به موضوعاتی
بـا ترتیـب «معرفـی پـروژه در ایـران» (مجموعـاً  19/39درصد از
کل مقـاالت)« ،تاریـخ و مبانـی نظـری» (مجموعـاً  19/23درصد
از کل مقـاالت)« ،اخبـار رویدادهـای معمـاری» (مجموعاً 12/93
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جدول  .3سیاهۀ کل مقاالت مجالت سهگانه براساس موضوعات .مأخذ :نگارندگان.

زیرمجموعهها

مجلۀ هنر
معماری

مجلۀ معمار

مجلۀ
معماری و
ساختمان

مجموع کل

سبکشناسی معماری غرب

8

2

5

15

سبکشناسی معماری شرق

1

5

9

15

اصول طراحی معماری

23

73

21

117

تاریخ و مبانی نظری معماری

127

530

298

955

مواد و مصالح

16

60

8

84

معرفی کتاب و مجله

4

86

13

103

معرفی پروژه در غرب

179

284

74

537

معرفی پروژه در شرق

15

66

59

140

معرفی پروژه در ایران

149

508

306

963

هوشمندسازی

6

42

21

69

معماری دیجیتال

7

8

8

23

معرفی معمار ایرانی

29

58

18

105

معرفی معمار غیر ایرانی

21

32

7

60

گفتوگو با معمار ایرانی

24

49

50

123

گفتوگو با معمار غیرایرانی

7

26

4

37

معماری بومی و سنتی

49

180

91

320

اخبار دانشجویی و دانشگاهها

5

14

9

28

اخبار رویدادهای معماری

65

304

273

642

اصول طراحی داخلی

5

2

3

10

معرفی پروژۀ طراحی داخلی در غرب

84

17

3

104

معرفی پروژۀ طراحی داخلی در شرق

16

1

1

18

معرفی پروژۀ طراحی داخلی در ایران

73

33

10

116

معرفی معماران طراحی داخلی ایرانی

9

4

1

14

معرفی معماران طراحی داخلی غیرایرانی

3

0

0

3

تاریخ و مبانی معماری داخلی در ایران

8

0

8

16

تاریخ و مبانی معماری داخلی در جهان

1

1

1

3

طراحی مبلمان و دکوراسیون

26

0

0

26

مبانی نظری معماری داخلی

19

6

6

31

گفتوگو با معمار داخلی

2

1

2

5

نورپردازی

15

9

0

24

طراحی صنعتی

15

7

1

23

شهرسازی

3

65

18

86

نقاشی ،مجسمهسازی ،موسیقی و ...

9

84

57

150

موضوع کالن

معماری

معماری داخلی

دیگرها
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جدول  .4قویترین و ضعیفترین زیرموضوعات در سه مجله از سال  1377تا  .1397مأخذ :نگارندگان.

نام مجله

هنر معماری

معمار

معماری و ساختمان

نام مجله

هنر معماری

معمار

معماری و ساختمان

رتبه

قویترین زیرموضوع

فراوانی مقاالت

درصد از کل مقاالت مجله

موضوع کالن

1

معرفی پروژه در غرب

179

5/17

معماری

2

معرفی پروژه در ایران

149

6/14

معماری

3

تاریخ و مبانی نظری

127

4/12

معماری

1

تاریخ و مبانی نظری

530

7/20

معماری

2

معرفی پروژه در ایران

508

9/19

معماری

3

اخبار رویدادهای معماری

304

9/11

معماری

1

معرفی پروژه در ایران

306

1/22

معماری

2

تاریخ و مبانی نظری

298

5/21

معماری

3

اخبار رویدادهای معماری

273

7/19

معماری

رتبه

ضعیفترین زیرموضوع

فراوانی مقاالت

درصد از کل مقاالت مجله

موضوع کالن

31

گفتوگو با معمار داخلی

2

19/0

معماری

32

تاریخ و مبانی معماری داخلی در جهان

1

09/0

معماری داخلی

33

سبکشناسی معماری شرق

2

09/0

معماری داخلی

31

معرفی معماران طراحی داخلی غیرایرانی

0

0

معماری داخلی

32

تاریخ و مبانی معماری داخلی در ایران

0

0

معماری داخلی

33

طراحی مبلمان و دکوراسیون

0

0

معماری داخلی

31

معرفی معماران طراحی داخلی غیرایرانی

0

0

معماری داخلی

32

طراحی مبلمان و دکوراسیون

0

0

معماری داخلی

33

نورپردازی

0

0

معماری داخلی

درصـد از کل مقـاالت) و «معرفـی پـروژه در غـرب» (مجموعـاً
 10/81درصـد از کل مقـاالت) پرداختهانـد.
رویکـرد مجلـۀ هنـر معمـاری عطـف بـه جـدول  ،4صراحتـاً
«معرفـی پـروژه» بـوده مجموعـاً 32/10درصد مقـاالت این مجله
معرفـی آثـار معمـاری (ایـران و غـرب) اسـت .نظـر بـه تمایـل
برخـی جریانـات سیاسـی بـه جزیرهسـازی ایـران و قطـع ارتباط
بـا دنیـا ،خصوصـاً جهان غـرب ،ارزش سـرآمدی هنـر معماری در
توجـه فـراوان بـه معمـاری معاصـر غـرب دوچنـدان خواهـد بود.
همچنیـن شـناخت امـروز مـا از آثـار معماری غرب تـا حد زیادی
مرهـون کوشـش اهالی این نشـریه اسـت .از سـویی دیگـر تبیین
نظریـات و انعـکاس نقدهـا و تحلیلهـا در نسـخ پایانـی این مجله

در بـازۀ تحقیـق حاضـر رشـد فزاینـدهای را نشـان میدهـد .ایـن
نشـریه از سـال  1394بـا شـتاب فراوانـی بـه سـمت تحلیـل آثار
معمـاری ،نقـد جریانهـا و افـراد ،نظریهسـازی و اندیشـهورزی
تغییـر جهـت داده اسـت .طبـق آمـار ،مجلـۀ هنـر معمـاری از
شـماره  1تـا  5( 23سـال نخسـت فعالیـت) مجموعـاً  25مقالـه،
از شـماره  24تـا ( 43پنـج سـال دوم فعالیـت) تعـداد  57مقالـه
و از شـماره  44تـا ( 51طـی فقـط  7شـماره در دو سـال اخیـر)
تعـداد  47مقالـه در حـوزۀ تاریـخ و مبانـی نظـری چـاپ کـرده
اسـت .بهنظـر میرسـد تعـداد مقـاالت ایـن حـوزه در سـالهای
پیـشرو افزایـش یابنـد .از ایـن حیـث ایـن مجلـه را بایـد اکنون
یکـی از رسـانههای اصلـی در حـوزۀ تبییـن نظریـات در معماری
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جستـار
ایـران دانسـت .مفهومـی که با تسـلط اصحـاب این رسـانه بر آثار
بینالمللـی دور از ذهـن نیسـت و تالش پیشـین آنها در شـناخت
جهـان را بایـد پیـش درآمـد ایـن موفقیت دانسـت.
مجلـۀ معمـار در موضـوع تاریـخ و تبیین مبانی نظـری معماری در
ایـران تلاش وافری انجـام داده اسـت« .معمـار» همچنیـن عالقۀ
زیـادی بـه معرفـی آثـار معمـاران ایرانـی نیـز دارد .علیرغـم 20
سـال فعالیـت معمـار ،میتـوان تلاش آنـان در عمقبخشـی بـه
مبانـی نظـری معمـاری در ایـران را ناکافـی دانسـت .ایـن موضوع
بـه حـدی قابـل انتقاد اسـت کـه بهنظر «معمـار» ،و جایـزۀ معمار،
فرصتـی در حـد یـک رویـداد بـرای معرفـی آثـار معمـاری ایـران
و جلـب توجـه اسـت نـه تبییـن اندیشـهها .بـا ایـن حـال تلاش
20سـالۀ اهالـی معمـار بهعنـوان پیشکسـوت حرفـه قابـل احتـرام
و تقدیر اسـت.
مجلـۀ معمـاری و سـاختمان معرفـی آثـار معمـاران ایرانـی را در
اولویـت خـود دارد .بیشـترین درصـد اختصاصیافتـه بـه یـک
زیرموضـوع در پژوهـش حاضـر بـه همیـن مطلـب در «معمـاری و
سـاختمان» ( 22/10درصـد) تعلـق گرفتـه اسـت .در ایـن زمینـه
یـک بحـث فرعـی مطـرح میشـود و آن کیفیت و شـدت پرداخت
موضـوع توسـط مجلـه اسـت .اگرچـه «معمـاری و سـاختمان» در
کمـی تعـداد بیشـتری از مقـاالت خـود را بـه بررسـی آثـار
آمـار ّ
اختصـاص داده اسـت ،امـا تعداد صفحـات و میزان عمقبخشـی به
آثـار انـدک بوده اسـت .شـاید اگـر معیار سـنجش بر محـور میزان
عمیقشـدن در موضوع باشـد ،آنگاه «معماری و سـاختمان» مورد
نقـد سـطحیگرایی و صرفـاً نمایش چنـد عکس از آثار قـرار گیرد.
اتفاقـی کـه در «معمـار» کمتـر و در «هنـر معماری» بسـیار کمتر
افتاده اسـت.
عطـف به جدول  4مشـخص اسـت که مجلـۀ هنر معمـاری هرگز
هیـچ زیرموضوعـی را رهـا نکـرده و طـی فعالیـت آن حداقل یک
مقالـه بـدان پرداختـه اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه دو مجلـۀ
ً
کاملا
دیگـر علیرغـم انتشـار شـمارگان بیشـتر ،موضوعاتـی را
رهـا کردهانـد .در مسـئلهای نـادر مشـخص میشـود کـه هـر دو
مجلـۀ معمـار و معمـاری و سـاختمان جوایـز سـاالنهای در بـاب
معمـاری داخلـی دارنـد امـا ضعیفتریـن موضوعـات آنهـا مربوط
بـه موضـوع معمـاری داخلـی اسـت .علیرغـم اهتمـام مسـئوالن
مجلـۀ معماری و سـاختمان در برگـزاری  11دوره جایزۀ معماری
داخلـی ایـران تـا سـال  1397و توجـه اهالـی مجلـۀ معمـار در
اعطـای بخشـی از جایـزۀ خـود بـه معمـاری داخلـی ،لیکـن ایـن
نشـریات تـا کنـون در برخـی موضوعـات مرتبـط بـا معمـاری
داخلـی حتـی یـک مقالـه منتشـر نکردهانـد .ایـن در حالی اسـت
کـه مجلـۀ هنـر معمـاری ،با کمتریـن تعداد شـمارگان نسـبت به
دو مجلـۀ دیگـر ،نهتنهـا تمـام موضوعـات را پوشـش داده اسـت
کـه بهعنـوان یـک ناشـر از امتیـاز نشـر خـود بهـره بـرده و بـا
چـاپ دههـا کتـاب سـعی کـرده مطالـب مجلـه را تکمیـل کنـد.
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جالـب آنکـه نشـر معمار ،ناشـر مجلـۀ معمـار در ایـن زمینه هیچ
فعالیتـی نداشـته و تنهـا بـه چـاپ مجلـه اهتمـام ورزیده اسـت.
رتبهبنـدی کل زیرموضوعـات نشـریات در جـدول  5معرفـی
شـدهاند .علیرغـم تعـداد بـاالی اظهـار نظـر اسـاتید معمـاری
و اجمـاع نسـبی بـر لـزوم الگوپذیـری از معماریهـای همچـون
معمـاری کشـور ژاپن بهعنـوان یکی از کشـورهایی کـه معماران
آن همزمـان بـا مدرنیزاسـیون صنعـت معمـاری بـه اصـول و
ارزشهـای سـنتی خـود پایبنـد بودنـد ،تعـداد مصاحبههـا بـا
معمـاران ژاپـن و بررسـی پروژههای این کشـور در بازۀ20سـالۀ
مـورد بررسـی انگشتشـمار بـوده اسـت .بهنظـر میرسـد تمایل
الگوبـرداری از ژاپـن بیشـتر در حـد حـرف بوده اسـت تـا عمل.
بـا توجـه بـه اینکـه هیئـت تحریریـۀ هـر سـه مجلـۀ مـورد
پژوهـش و اکثـر نویسـندگان مقـاالت از معماران فعال و اسـاتید
دانشـگاه درون حرفـه بودنـد ،ایـن پرسـش بهوجـود میآیـد که
اگـر اجمـاع بـر الگوبـرداری از ژاپن یا شـرق وجود داشـته ،پس
چـرا در چنیـن وضعیتـی تعـداد پروژههـای معرفیشـده از غرب
و گفتوگوهـای صورتپذیرفتـه بـا غربیـان یـا ترجمهشـده از
نگاشـتههای آنـان از هیـچ نظـر قابـل مقایسـه بـا جهـان شـرق
نیسـت؟ تنهـا  2/81درصـد مقـاالت مجلات بـه معرفـی آثـار
معمـاری شـرق اختصـاص یافتـه اسـت .ایـن رقـم بـرای آثـار
معمـاری غـرب  10/81درصـد اسـت.
بـه اذعـان اکثـر معمـاران ،نبـود جامعـه ،انجمـن ،نظـام صنفـی
یـا هـر نهـاد تجمیعکننـدۀ دیگـری کـه جـدا از سـازمان نظـام
مهندسـی به سـازماندهی معماران مشـغول باشد ریشـۀ بسیاری از
مشـکالت معمـاری ایران اسـت .این موضـوع در بیـن  4965مقالۀ
بررسیشـده نبـوده یا اگر بـوده آن را به مقالـۀ داغ ()hot paper
بـدل نکـرده اسـت« .مسـئولیتهای اجتماعـی معمـاران» از دیگر
موضوعاتـی اسـت کـه جـز در شـمارگان پایانـی «هنـر معمـاری»
در دیگـر مجلات و نسـخ چاپـی ایشـان هیچگونـه ردپایـی از آن
نیست .
«آمـوزش معمـاری» نیـز از جملـه موضوعاتـی اسـت کـه علیرغـم
اهمیـت خـود در نشـریات معمـاری جایـی نـدارد .رکـورد اخبـار
دانشـجویی و دانشگاهها  0/56درصد است .این در حالی است که در
موضـوع «دیگرها» ،زیرموضوع معرفی آثار نقاشـی و مجسمهسـازی
و  ...بـا رکـورد 3/02رتبۀ ششـم برترین موضوعات را کسـب میکند.
از آنجا که بیشـترین تعداد مقاالت چاپشـده توسـط هر سـه مجله
زیرموضـوع «معرفـی پـروژه در ایران» بـا رکـورد  19/39درصد کل
مقـاالت طـی بیسـت سـال اخیر بـوده اسـت .بهخوبـی میتـوان به
علـت بحـران اقتصـادی و کاهـش تیـراژ ایـن نشـریات هـمگام بـا
گسـترش فضای وب و تأسـیس روزانۀ وبسـایتهایی کـه فقط بر
روی انتشـار رایـگان آثـار معمـاری ایرانـی تمرکز کردهانـد پی برد.
ایـن وبسـایتها «مغـز محتوایـی» مجلات تخصصـی معمـاری
ً
عملا جذابیـت آنهـا را بـا نشـر رایگان و
ایرانـی را هـدف گرفتـه و

تحلیل محتوای مجلههای «هنر معماری»« ،معمار» و «معماری و ساختمان» | علیرضا عظیمی و همکاران
جدول  .5رتبهبندی زیرموضوعات در بازۀ زمانی 20سالۀ تمام مجالت .مأخذ :نگارندگان.

رتبه

زیر موضوع

فراوانی مقاالت

درصد از کل مقاالت مجالت

موضوع کالن

1

معرفی پروژه در ایران

963

19.39

معماری

2

تاریخ و مبانی نظری

955

19.23

معماری

3

اخبار رویدادهای معماری

642

12.93

معماری

4

معرفی پروژه در غرب

537

10.81

معماری

5

معماری بومی و سنتی

320

6.44

معماری

6

نقاشی ،مجسمه سازی و.

150

3.02

معماری

7

معرفی پروژه در شرق

140

2.81

معماری

8

گفتوگو با معمار ایرانی

123

2.47

معماری

9

اصول طراحی معماری

117

2.35

معماری

10

معرفی پروژۀ طراحی داخلی در ایران

116

2.33

معماری داخلی

11

معرفی معمار ایرانی

105

2.11

معماری

12

معرفی پروژۀ طراحی داخلی در غرب

104

2.09

معماری داخلی

13

معرفی کتاب و مجله

103

2.07

معماری

14

شهرسازی

86

1.7

معماری

15

مواد و مصالح

84

1.69

معماری

16

هوشمندسازی

69

1.38

معماری

17

معرفی معمار غیرایرانی

60

1.20

معماری

18

گفتوگو با معمار غیرایرانی

37

0.74

معماری

19

مبانی نظری معماری داخلی

31

0.62

معماری داخلی

20

اخبار دانشجویی و دانشگاه

28

0.56

معماری

21

طراحی مبلمان و دکوراسیون

26

0.52

معماری داخلی

22

نورپردازی

24

0.48

معماری داخلی

23

معماری دیجیتال

23

0.46

معماری

24

طراحی صنعتی

23

0.46

معماری

25

معرفی پروژۀ طراحی داخلی در شرق

18

0.36

معماری داخلی

26

تاریخ و مبانی معماری داخلی در ایران

16

0.32

معماری داخلی

27

سبکشناسی معماری غرب

15

0.30

معماری

28

سبکشناسی معماری شرق

15

0.30

معماری

29

معرفی معماران طراحی داخلی ایرانی

14

0.28

معماری داخلی

30

اصول طراحی داخلی

10

0.20

معماری داخلی

31

گفتوگو با معمار داخلی

5

0.10

معماری داخلی

32

معرفی معماران طراحی داخلی غیرایرانی

3

0.06

معماری داخلی

33

تاریخ و مبانی معماری داخلی در جهان

3

0.06

معماری داخلی

-

-

4965

100

-
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جستـار
سـریع آثـار روی صفحـات وب و شـبکههای اجتماعـی خـود نابود
کردهانـد .از بیـن  4رتبـۀ برتر زیرموضوعـات مورد توجه نشـریات،
یعنـی «معرفـی پـروژه در غـرب»« ،معرفـی پـروژه در ایـران»،
«اخبـار و رویدادهـای معمـاری» و «تاریـخ و مبانی نظـری» ،فقط
زیرموضـوع تاریـخ و مبانـی نظـری هنـوز از تأثیـرات منفـی نشـر
رایـگان فضـای وب و شـبکههای اجتماعـی در امـان مانـده اسـت.
البتـه نشـر هیـچ مطلبـی در وب مضر نیسـت .بلکه ایـن رویکرد و
روش ارائۀ سـاده و غیرعمیق نشـریات در  20سـال فعالیت ایشـان
بـوده اسـت کـه باعـث خسـران حاضر شـده اسـت .تاریـخ و مبانی
نظـری بـه دلیـل طوالنـی و متنمحوربـودن محتـوای خـود ،هنوز
موضـوع خوبـی بـرای انتشـار در وبسـایتها نیسـتند .همچنیـن
دالیلـی همچـون میـل نویسـندگان آنهـا بـه چـاپ مقالهشـان در
مجلات معتبـر ،کسـب امتیـاز علمـی بـا چـاپ در ایـن مجالت و
نـه صرفـاً نشـر در وبسـایتها و دالیلـی از ایـن دسـت را بتـوان
در ایـن زمینـه برشـمرد .امـا بـه هـر تقدیـر انتشـار آثـار ایرانـی و
غربـی و اخبـار رویدادهـای معمـاری در مجلات بـه شـکل فعلـی
دیگـر جـذاب نیسـت و بعیـد اسـت منجـر بـه فـروش شـود .مگـر
دالیـل محکمـی بـرای این اقدام مطرح شـود یـا روش ارائـه تغییر
کنـد .همچنیـن نقـد و تحلیـل و عمقبخشـی بـه بررسـی آثـار به
جـای معرفـی صرفـاً شناسـنامهای آنان بهعنـوان راهکار پیشـنهاد
میشـود.
همانگونـه کـه پیشتـر ذکـر شـد ،معمـاری داخلـی در بین سـه
موضـوع برتـر هرکـدام از مجالت هیـچ جایگاهی نداشـت .موضوع
معمـاری داخلـی در بیـن  20موضوع برتر مـورد توجه مجالت نیز
تنهـا سـه نماینده دارد« .معرفـی پروژۀ طراحی داخلـی در ایران»
بـا  2/33درصـد« ،معرفـی پـروژۀ طراحـی داخلـی در غـرب» بـا
 2/03درصـد و «مبانـی نظـری معمـاری داخلی» بـا  0/62درصد
مجموعـاً رقـم درصـدی  5/04درصـد را بهدسـت میدهـد .بـه
بیـان دیگـر تنهـا  5/04درصـد مطالـب سـه مجلـۀ معمـار ،هنـر
معمـاری و معمـاری و سـاختمان در  20سـال فعالیـت اخیـر بـه

طراحـی داخلـی اختصـاص یافتـه اسـت .ایـن در حالی اسـت که
هـر سـه مجلـه جوایـز و مسـابقاتی را تحـت عناوینـی همچـون
معمـاری داخلـی بهصورت سـاالنه برگـزار میکنند .حضـور اندک
و ناچیـز مطالـب مرتبـط بـا معمـاری داخلـی در انتهـای جـدول
آمـاری نشـان از عدم توجه این سـه بـه حـوزۀ کاری مذکور دارد.
بـا توجـه بـه افزایـش جمعیـت شـاغالن حرفـه بهنظـر میرسـد
بـهزودی شـاهد حضـور طیـف وسـیعی از معمـاران در پروژههای
طراحـی داخلـی باشـیم .از سـویی دیگـر طراحی داخلی بـه دلیل
سـرمایۀ انـدک جهـت تحقـق ممکن اسـت بـهزودی مـورد توجه
کارفرمایـان و عمـوم مـردم قـرار گیـرد .از ایـن حیـث احتمـاالً
توجـه بـه ایـن حـوزه بهعنـوان راهـکاری بـرای افزایـش فـروش
بـهزودی مـورد توجـه رسـانهها قـرار خواهـد گرفت.
در نهایـت پرداختـن بـه موضوعـات پاییندسـت جدول  5توسـط
ایـن نشـریات یـا دیگـر رسـانهها بهعنـوان بخشهـای غیرقابـل
حـذف از نظـام معمـاری ایـران و همچنیـن انجـام تحقیقـات بـا
نـگاه کیفـی بـه محتـوای مجلات بـرای تکمیـل ایـن تحقیـق
پیشـنهاد میشـود .در ایـن تحقیـق ،موضوعـات مقـاالت بررسـی
شـدند .تحقیقـات دیگـر میتواننـد بـه زیرموضوعـات بپردازنـد.
بـرای مثـال مجلـۀ هنـر معمـاری در ذیـل موضـوع معرفـی
معمـاران آثـار متعـددی از ایشـان را بررسـی کرده اسـت .ممکن
اسـت بـا چنیـن نگاهـی معرفـی آثـار معمـاری ایـران در ایـن
نشـریه افزایـش چشـمگیری داشـته باشـد و اساسـاً نقـش ایـن
رسـانه در تحقیـق حاضـر متحـول شـود .همچنیـن تغییـر نقطـۀ
دیـد از مجلات بـه معمـاران مخاطـب مجلات مـورد پژوهشـی
پیشـنهادی اسـت .میتـوان در یـک تحقیـق بـه یافتههـای ایـن
پژوهـش اسـتناد کـرد و آن را از جایـگاه جمعـی از معمـاران بـه
روشهـای تحقیقـی همچـون دلفـی یـا ماننـد آن مورد سـنجش
قـرار داد .تأثیـر رسـانههای معمـاری بر مـردم و تغییـر در میزان
درک و سـواد عمـوم از معمـاری نیـز از دیگر عناوین پیشـنهادی
جهـت تحقیقـات بعـدی اسـت.

پینوشت
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