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Abstract 

In order to maintain the operation of many historical-religious monuments like tombs (Buqāʿ), 
Tikyas, and Imāmzādas among their target audiences in cities and villages, it is important to 

observe their narrational-religious frescos and restore them. The study was conducted with the aim 

of examining the factors contributing to the restorer’s role in the figurative reconstruction of these 

monuments. The study confronts the following question: What are the determining factors of the 

restorer’s role in restoring these murals by considering the audience’s perception? In order to solve 

this problem, the study has applied the quantitative method and has used a questionnaire and 

library studies for data collection. Samples were chosen from among the target audiences of the 

murals who build cultural-social connections with these works. Statistical Inferential tests (One-

Sample T-test and Chi-Square) were administered to analyze the results. The findings suggest that 

various factors may aid the restorer in establishing an objective for restoration. The factors may also 

influence the restorer’s methods of restoration. These include: the monuments’ cultural and social 

value, the expectations of target audience, their mental backgrounds, the monuments’ identity and 

operation, painting narratives, the value function of the works, and ethical principles regarding 

restoration.  
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 مذهبی: -های تاریخیدیوارنگاره

 عوامل اثرگذار بر نقش مرمتگر با توجه به ادراک مخاطبان هدف
یحانه  قاسم آبادی ر

 ن.، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهافرهنگی و تاریخیآموختۀ دکتری مرمت اشیاء دانش

 )نویسنده مسئول(حسین احمدی دکتر 
 .، دانشیار دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهانیخیو تار یفرهنگدکتری مرمت اشیاء 

H.Ahmadi@aui.ac.ir 
 چکیده

هاا در بین مخاطبان هدِف آن هاها و امامزادهمذهبی مانند بقاع، تکیه -اربری بسیاری از ابنیه تاریخینظر به حفظ ک
با ها و مرمتشان، حائز اهمیت است. این پژوهش مذهبی در آن-های رواییدر شهرها و روستاها، توجه به دیوارنگاره

عوامل آثار صورت گرفته است. پرسش تحقیق این است که  هدف بررسی عوامل مؤثر بر نقش مرمتگر در بازسازی تصویری این
اند؟ جهت ها، کدامها از منظر توجه به ادراک مخاطبان هدف آنکننده نقش مرمتگر در بازسازی این دیوارنگارهتعیین

یی به سؤال تحقیق فاده شاده اسات. ها اساتای در گردآوری دادهو مطالعات کتابخانه نامهاز روش کّمی با ابزار پرسش پاسخگو
ساازند، انتخااش شاده و اجتمااعی باا ایان آثاار بر ارار می -ها کاه رابطاه فرهنگای ها از جامعه مخاطباِن هدف دیوارنگارهنمونه

دهاد کاه کار رفته است. نتایج نشاان میها بهتحلیل یافتهوای، کای ِاسکوِئر( جهت تجزیهنمونههای آمار استنباطی )تی تکآزمون
هویات و  شاان،های ذهنیزمیناهپیشارزش فرهنگی و اجتماعی این آثاار، انتظاارات مخاطباان هادف، لفی از جمله عوامل مخت

توانند مرمتگر را در تعیین هدف از بازساازی یااری اصول اخال ی مرمت، میها، کارکرد ارزشی آثار و روایت نقاشی کاربری اثر،
 ثیرگذار باشند. دهند و از سوی دیگر بر نحوه بازسازی مرمتگر تأ
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 مقدمه
های عامیانۀ مذهبی برگرفته از روایات شیعه و  صص  رآنی بر بدناۀ داخلای یاا خاارجی امااکن دیوارنگاره

ها با ریشۀ آیینی و عباادی، جاایگزینی اند. این نقاشیها نقش شدههها و امامزادتاریخی همچون بقاع، تکیه
کاار رفتاه ویژه در دورۀ  اجاار باهدر راستای تبلیغ اهداف شیعی از دوران صفوی و بههای تعزیه و برای پرده

یژگی اصلی، یعنی عملکرد اجتماعی در تطابق با نیازهای روحی و اندیشۀدارای یک  است. این آثار  و
هدا عامه هستند. زیرا حمایت مادی و معنوی این طبقه از جامعه پدیدآورندد  ایدن دیوارنرار طبقۀ 

ای از مردم جامعه، قشر مخاطبدا  عامده را دینی در بین تود -بود  است. باورهای مشترک فرهنری
قشر که کاربری اجتماعی این اماکن مذهبی پایدار باشد، التفات به انتظارات این سازد و مادامیمی

توجه به ادراک مخاطبان عامه  از زمان خلق این آثار تا به امروز، لزومشود. این خصیصه مهم دید  می
این مخاطباان  سازد.ها آشکار میهای مرمت و بازسازی آنرا تحت عنوان مخاطبان هدف در پروژه

داشته باشند، در نظر گرفته نفعاِن اصلی آثاری که همچنان کاربری عنوان ذیجامعه )محلی( به عامه از طبقۀ
اجتمااعی  -فرهنگی  داراي تعامالت و مذهبي اعتقادات به باورمندي از سطحي شوند. ایشان معمواًل بامی

 هاايگروه ساایر باه العمل متمایز ادراکی نسبتغالبًا عکس جمعي، انتظارات افق  الب در هادیوارنگاره با
چنین التفاتی باه ادراک مخاطباان کاه در  دهند.مي ی، بروزهای روایاجتماعي در مواجهه با این نقاشی

هایی در پیوناد باا افاق شناسی مطرح است، در  رن بیستم میالدی منجار باه ارائاۀ دیادگاهجامعه
نفعان)مخاطباان شاناختی ذیانتظارات مخاطبان گردید. بنابراین اهمیات مبحاا از منظار جامعه

یژگی و عملکرد  هدف( و نیز باتوجه )مذهبی( مشخص خواهد  های عامیانهاین دسته از نقاشیبه و
های معاصر مبانی مرمت در حوزه برخورد با میراث مذهبی، متمرکز بر حضور دیدگاههمچنین  بود.

ساازد. در ها است که اهمیت موضوع در حیطۀ مبانی نظری مرمت را خاطرنشاان میمخاطبان آن
کید می تئوری مرمت معاصر بر نقش مؤثر ادراکوا ع  منظاور از ایان عمال، درک ورزد. زیرا مخاطب تأ

مطابق با نظریات معنامحور معاصر مرمتی،  بررسای خواناایی های میراثی است. در وا ع معنا و ارزش
کید است.  مفهوم اثر در ادراک جامعۀ مخاطبان هدف مورد تأ

ها ی این دیوارنگارهکننده نقش مرمتگر در بازسازاکنون این پرسش مطرح است که عوامل تعیین
به  ؟ تفحص در جهت پاسخ به این سؤال با توجهاندها، کداماز منظر توجه به ادراک مخاطبان هدف آن

که به تکمیل نقش و فارم نقاوش « بازسازی تصویری»های میراثی در مبحا اصول مبانی مرمت دیوارنگاره
شاناختی و بررسی عوامال جامعه»پژوهش یعنی  تواند هدفپردازد، میفیگوراتیو و روایی )غیر تزئینی( می

کاه تااکنون پژوهشای ازآنجاییرا محقاق ساازد. « بازسازی این آثاارمرمتِی مؤثر بر نقش مرمتگر در فرایند 
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کادمیک در ارتباط با این موضوع در کشاور صاورت نگرفتاه و معادود مساتندات به آمده از آرشایو دساتآ
حبه با مرمتگران این آثار نیز مؤید این مطلب اسات کاه معماواًل در ها و همچنین مصافرهنگی استانمیراث

ها، در بیشتِر موارد همان استانداردهای مبانی کالسیک )پیش از مبانی معاصار( معیاار بازسازی این نقاشی
شناسی مخاطبان به طور تخصصای واضان نشاده اسات. بناابراین ضارورت گرفتند و نقش جامعه رار می

ها در ارتباط با بازسازی حقیق از منظر بررسی آماری نظرات مخاطبان هدِف این دیوارنگارهپردازش به این ت
  تصاویر پدیدار گشته است.

 
 مبانی نظری پژوهش

های میراث ملماو  و شناسیدر سدۀ اخیر مباحا جدید مبانی معاصر مرمتی در به رسمیت شناختن گونه
های جامعاه و اثارات دگرگونی نیازمنادی» 1اند.هور یافتههای جدید، ظناملمو  و توسعه هنجارها و روش

های ناملمو  شاده اسات کاه سبب تمرکز بیشتر بر حفظ ُبعد فرامادی اثر در  الب ارزش 2«هافرهنگی آن
ویژگی یگانه آثاار جهت امروزه احترام به نفع تلقی شود. ازاینکنندۀ تداوم حیات جامعۀ ذیتواند تضمینمی

عنوان اند، از طریق ارتباطات مرمتگران با یکدیگر و باا عماوم ماردم باهکه آن را ایجاد کرده میراثی و مردمی
در ارتباط با میراث مذهبی،  3مدنظر است. منظور افزایش آگاهی و درک در مورد حفظ و مرمتنفعان، بهذی

منظور فهم رابطۀ بین شناسی بهمرمت این آثار به یک روش انسانمبانی مرمت در  رن بیست و یکم در مورد 
ها نیازمند است. در نظریات حفاظت معنامحور معاصر، خوانایی آن و کاربرد اجتماعی موضوع و مخاطبان

نفع و ادراک ایشان که مخاطب هدف در پروژۀ مرمتی تشخیص داده شوند، حائز مفهوم اثر برای جامعۀ ذی
خاطبان در طول دوران گذشته بار اثار، در کناار اهمیت است. مفاهیم اثر شامل معانی موردنظر هنرمند و م

دارد کاه کارکردهاای توجه خواهد بود. زیرا ارزش کارکردی در فرایند حفظ اثر، بیان می ابل 4«کارکرد»ایدۀ 
های تاریخی و هنری نیز دارای اهمیت هستند؛ یعنی کارکردهای انگیزشی و جاذابیت جز کاربریدیگری به

های مشارکتی در مرمت، و توجاه اد تعامالت و اشتراک نظرات مخاطب در شیوهبرای مخاطبان، امکان ایج
  5ها در ارتباط با آثار ضروری است.به آنچه از منظر آن

تاوان در حاوزه رد پای این توجهاات باه تعامال باا مخاطباان هادف در مباانی معاصار مرمات را می
                                                 

1. Avrami et al, Values in Heritage Management Emerging Approaches and Research, viii. 
2. Zeren Mine, “Adaptive re-use of monuments, restoring religious buildings with different uses”, 14. 
3. CAC/CAPC, Code of Ethics and Guidelines for Practice, 1. 

 .166 ،جنيوفرهمند بري زاده و  مهد، مظفرۀ ترجم، شت معاصرانگاهدی هنگروینا ، مونیو  . 4
 محیط. -مخاطب-فرایند ارتباط متقابل اثرای از منظر مدیریت حفظ  تبیین مفهوم تمامیت در حوزه آثار موزهبصیری،  .5

Avrami et al, Values in Heritage Management Emerging Approaches and Research, 36. 
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های او از اثر، چیزی بود که در نیمۀ دوم  رن توجه به مخاطب و  رائت»شناسی هنر نیز جستجو کرد. جامعه
. شناسی هنار موساوم شادترین جریان در خصوص ادراک در جامعهعنوان مهمبه 1«بیستم به نظریۀ دریافت

هایشاان در هار دوره تااریخی فهماین نظریه به دنبال دستیابی به تفاسیر مخاطبان، متأثر از انتظارات و پیش
تواند متأثر از عوامل مختلف شخصی و اجتمااعی باشاد مانناد ها میهای آنفهمزمینه یا پیشپیش 2است.

معیاار در ایان نظریاه،  3سن، جنسیت، نژاد و  ومیت، دین و مذهب، دانش تخصصای و باورهاای ایشاان.
ساوی موضاوع پایش مااعنایی را به»شخص از متن دارد. او  شناسایی هر خواننده، تافسیر خاصی است که

سپس با رسیدِن مفسر  4«.شودمی های مفّسر آغازدانستهها و پیشداوریدین ترتیب فهم با پیشافکند؛ بمی
)خواننده، مخاطب( به سطن معنای تفسیر شده از اثر، معنای موردنظر در ذهن او ساخته خواهاد شاد. در 

  5«.رودتفسیر به معنی توانش خواننده برای معنایابی متن به کار می»وا ع 
را با تمرکاز بار آگااهی خوانناده  «شناسی دریافتزیبایی»نظریات  6مکتب کنستانس، ائو  درآیزر و ی

کنناده متقابال ماتن و دریافت ها بیانگر موجودیت اثر ادبی بر محاور کانشارائه کردند. چکیدۀ نظریات آن
ر و خاطرات خاود را ما باید افکا»که خوانده نشود، وجود نخواهد داشت. ، متن تا زمانیآیزر از منظر است.
)روبرو( را باه زمیناهخوانیم، پیشترتیب اجازه دهیم تا آنچه را که میاینزمینه )دنبال( سوق دهیم و بهبه پس

دیالکتیکی باین خلاق اثار و پاذیرش توسان خواننادگان  به رابطۀ از سویی یائو  7.«خود اختصاص دهد
یک متن در گرو دیدگاه جامعه خوانندگانی است کاه باا شناختی ارزش زیبایی»دارد که پردازد و بیان میمی

هساته نظاری تئاوری های مکمال، این دیادگاه 8.«خوانندتصورات و باورهای محین و زمانه خود آن را می
تمرکز اصلی این نظریاه، جادا از خواننادگان تااریخی »طورکلی اما بهشود. زیباشناسی دریافت  لمداد می

های ارتباط متون ادبی با خوانندگان و خلق معانی است. استدالل ایان ر روشبیشتر ب 9،«فردی )یا جمعی(
بدون د ت باه »جهت های تاریخی هستند و ازایندو این است که هم متن و هم مخاطبان دارای افق داللت

                                                 
 .95، «شناسی عکسدریافت و جامعه نظریه»، حسینی داورانی. 1
 .115یاری، ترجمۀ مسعود ملک«. رویکردهای دریافت». الکساندر، 2
 .84، «شناسی هنرهای جامعهمسعود کوثری به پرسش هایپاسخ». کوثری، 3
 .11، «چیستی و کاربست هرمنوتیک ادبی»آش نیکی،  .4
 .171، «ن بیستم ره در نندابه خوف بي معطوي ادنظريههاسیر ». جواری و حمیدی، 5

6. School of Constance. 
7. Buchanan, A Dictionary of Critical Theory, 402. 

 .59، «های جدید در ادش فارسیروشی برای خوانشیافت: درشناسی یباییزظریه »ن. جواری، 8
9. Schmitz, modern literary and ancient texts: an introduction, 88. 
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بار مبناای نظریاه دریافات،  1«.توان معنای تأویل مخاطب از یک متن را درک کرداین ساحت تاریخی نمی
 اند. توجهها  ابلای تاریخی خلق اثر و دوران دریافت آن و همچنین تفاوت در تأویلهافق

 
 روش پژوهش

که روند پیشبرد این تحقیق نیازمند بررسی انتظارات و ادراک مخاطباان از نقاشای، پاس از فرایناد ازآنجایی
شناسی به روش رد جامعهها جهت تعیین کردن نقش مرمتگر است، پژوهش با رویکبازسازی این دیوارنگاره

در هاای ماذهبی نامه جهت سنجش نظرات از جامعه آماری مخاطبان هدِف دیوارنگارهکمی و ابزار پرسش
 نامۀ محقاقهاا، از پرساشانجام شده است. جهات گاردآوری دادههای گیالن، اصفهان و خوزستان استان

آمااری مجموعاه طاورکلی جامعاه باه استفاده شده است. 2ای لیِکرتدرجه 5ساخته در طیف پاسخگویی 
تواند نتاایج خاود را بار کلیات آن تعمایم هایی است که یک یا چند ویژگی مشترک داشته و محقق میپدیده

آماری در جامعه  3شود که صفات آن جامعه را در خود داشته باشد.دهد. نمونه به بخشی از جامعه گفته می
ها و مااکن تااریخی ماذهبی در کال ایاران مانناد بقااع و تکیاهاین پژوهش شامل زائرین محلی معتقد در ا

های تصاویری و روایای فرهنگی رسیده و دیوارنگارهها است که این ابنیه به ثبت میراثها یا حسینیهامامزاده
و شاامل  4عنوان نماینادۀ جمعیات آمااری اساتداشته است. نمونه نیز به معنای درصدی از این جامعه به

های عامیانه از روایاات ماذهبی آیند و با نقاشیای هستند که به زیارت این اماکن مذهبی میمخاطبان عامه
 کنند. ها ارتباط بر رار میآن

اند از بقاع شهری: بقعاه چهاار نامه انتخاش شدند عبارتبقاع شهری و روستایی که برای توزیع پرسش
فاول، بقعاه صعصاعه دزفاول، تکیاه خوانسااری پادشاه الهیجان، بقعه سید حسین لنگرود، بقعه رودبنه دز

 اصفهان، امامزاده اسماعیل اصفهان؛
و بقاع روستایی: بقعه سید داوودکیا پیچاربنه الهیجان، بقعه سید محمد یمنی لیچاه رشات، بقعاه پیار 

الادین روساتای یازدالن کاشاان، الدین الهیجان، بقعه آ ا سیدعلی متعلق محله الهیجان، بقعه زینشمس
 سید ابراهیم باباجان دره کجید املش. بقعه

های صورت تصادفی است. باا ایان ویژگای کاه هماۀ نموناهروش انتخاش نمونه نیز در این پژوهش به

                                                 
 .425، ی هنرهای فلسفهحقیقت و زیبایی درس. احمدی، 1

2. Likert Scale. 
 .113، اریروش پژوهش در علوم رفتفر، . بیات، علیمرادی و زرین3
 .256، شناسی و علوم تربیتیاحتماالت و آمار کاربردی در رواندالور،  .4
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های تعیین حجام نموناه، اساتفاده از فرماول یکی از روش 1احتمال یکسان در انتخاش داشته باشند.ممکن 
  3است. 2کوکران
 
 

 توزیع شد. نامهعدد پرسش 161 در نهایت در این پژوهش تعداد
ای یا  شاربندی سااده اسات کاه در آن، جمعیات آمااری گیری تصادفی، نوع طبقهیکی از موارد نمونه

 4اند،های گوناگون است اما افراد داخل هر  شر دارای یک یا چند ویژگی مشترکمتشکل از طبقات با ویژگی
مکانی مخاطبان هدِف این ابنیاه ماذهبی کاه در ایان های سن، سطن سواد، جنسیت و مو عیت مانند طبقه

 81، عادد 5/1،  از ضرش این عدد در 161به عدد حجم نمونه یعنی در اینجا با توجه تحقیق مطرح شدند. 
 41شاود می 5/1ضارش در  81شاود. ساپس ها نسبت داده مینفر به زن 81آید که به مردها و دست میبه

نفر  21یعنی  5/1ضربدر  41نفر به مخاطبان روستایی و به همین ترتیب  41عدد که به مخاطبان شهری و 
در هر گروه از افراد مسن و جوان  11به عدد  5/1در  21سواد، و با ضرش عدد نفر بی 21مخاطبان باسواد و 

 سالگی در نظر گرفته شده است. 41بندی افراد به دو گروه جوان و مسن، سن رسیم. معیار تقسیممی
هاای ضاریب نامه، از فرمولگیری ایان تحقیاق، یعنای پرساشیین روایی و پایایی ابزار اندازهجهت تع

متخصصاان  بهره گرفته شد. یکی از انواع روایی کمی، روایی محتوایی اسات کاه 6و آلفای کرونباخ 5الوشه
کنناد و وم را بیاان میها، ابعاد و اجزاء مفهمرتبن با حوزه)های( پژوهش بایستی تأیید نمایند که آیا این گویه

نفار از  10 طور مقادماتی در اختیاارهگویه ب 9نامۀ حاصل شده با به این منظور پرسش 7سنجند یا خیر؟می
نظری و گاه تجربی در این زمینه بودند. سپس  متخصصان مرمتی از مقاطع دکترا  رار گرفت که دارای دانش

باه تعاداد متخصصاان )طباق ان این ضریب باا توجاه از طریق فرمول ضریب الوشه و با نظر به حدا ل میز
 گویه پذیرش شد. 9، همان 62/1جدول الوشه(، یعنی عدد 

با  8یکسان و تکرارپذیر در شراین نامه در این تحقیق جهت بررسی نتایج یکساناز سویی پایایی پرسش
                                                 

 .188 شریفی و نجفی زند،ترجمۀ ، مبانی پژوهش در علوم رفتاریکرلینجر، . 1
2. Cochran. 

 .165، ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمهحافظ نیا،  .3
 .263، مه نویسیناروش تحقیق با رویکردی به پایانخاکی، . 4

5. Lawshe. 
6. Crinbach’s alpha. 

 .291-289نامه نویسی، روش تحقیق با رویکردی به پایان. خاکی، 7
های نوین اطالعاتی بر فرایند صنعت نشر کتاب در ایران و ارائه الگوی مفهومی فرایندد نشدر مددرن و پسدامدرن در ریشناسایی اثرا ت فناویی، . اصغرنژاد  لعه8
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 31ساطن یاک نموناه  نامه درگرفته است. به این منظاور پرساشکرونباخ صورت استفاده از تکنیک آلفاي
افازار آزمون توزیع گردید که در نهایت با اساتفاده از نرمنفري از مخاطبان هدِف موردنظر در  الب یک پیش

نامه مورد سنجش  رار گرفت. آلفای کرونباخ بایستی در حدود ( پایایی پرسش22)نسخه 1«ِا ِا پیِا »
نامه، مقادار آلفاای کرونبااخ ایان پرساش 2امه تأیید گردد.نو باالتر از آن باشد تا  ابلیت پایایی پرسش 7/1

 نامه است.بوده و این به مفهوم تأیید پایایی کل پرسش 7/1به دست آمد که بیشتر از مقدار  97/1
ها در  الب آمار استنباطی و تعمیم نتایج حاصل از گروه نمونۀ انتخاابی، باه منظور تحلیل آماری دادهبه

هاای ا  برای عملیات آماارِی آزمونا پیافزار ا از نرم 3های جامعه،آورد ویژگیکل جامعۀ آماری و بر
جهت »ای نمونه( استفاده شده است. آزمون تی تک 2، خی 2)کا  5و آزمون کای ِاسکوِئر 4ایتی تک نمونه

ی برابار باا صورت تصادفی انتخاش شده است، مقدارتعیین این که آیا میانگین مشاهده شده در نمونه که به
توان ادعا کرد کاه آن میاانگین در صورت برابری می 6«.رودجامعه دارد یا خیر، به کار می میانگین مفروض

ی ماوردنظر بار جامعاه پای بارد. توان به تأثیرگذاری گویاهدر جامعه آماری نیز بر رار است و به عبارتی می
عادد ساه)میانگین مفاروض، میازان متوسان(  بنابراین این آزمون به مقایسه میاانگین هار ساؤال باا مقادار

هاا را ای است که بادین ترتیاب آنشده پنج گزینهنامۀ طراحیطور که  باًل بیان شد پرسشپردازد. )همانمی
(. اگار میاانگین جامعاه از 5، خیلی کم=4، کم=3، متوسن=2، زیاد=1کنیم: خیلی زیاد=گذاری میارزش

تر یا برابر باشد داللت بر تأثیر داشتن سؤال موردنظر در جامعه دارد و عدد سه)میزان متوسن یا میانگین( کم
شاود کاه بار پایاه هایی اساتفاده میمنظور مقایسه و ارتباط جوامع مختلف، از آزمونبر عکس. همچنین به

ها مشاتمل بار دو متغیار های تاوافقی(. ایان جادولشوند )جادولهای فراوانی دوطرفه طراحی میجدول
ها. آزمون کای اسکوئر )کاای دو( معماواًل بارای ایان ها و دیگری برای ستونمتغیر برای ردیف هستند: یک

آزمون استقالل کای اسکوئر احتمال رابطه یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر را  7رود.کار میجداول توافقی به
ها، و ر ساطرها و ساتونصورت وجود استقالل )عدم ارتبااط( دکند. در این آزمون فرض صفر بهبررسی می

شود. در مجموع از این آزمون برای بررسی صورت عدم استقالل )وجود ارتباط( بیان میفرض مقابل هم به
                                                                                                                   

 .کشور
1. SPSS. 

 .122شناسی و علوم تربیتی، روش تحقیق در روان . دالور،2
 .5-4، شناسی و علوم تربیتیاحتماالت و آمار کاربردی در روان. دالور، 3

4. One Sample T-Test. 
5. Chi-Square Test. 

کتاب در ایران و ارائه الگوی مفهومی فرایندد نشدر مددرن و پسدامدرن در های نوین اطالعاتی بر فرایند صنعت نشر ریشناسایی اثرا ت فناویی، . اصغرنژاد  لعه6
 کشور.

 .442مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی، . پارسیان، 7
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های مخاطباان شناختی مو عیت مکانی، سن، سطن سواد و جنسایت بار پاساختأثیرات متغیرهای جمعیت
 استفاده شده است. 

 
 های پژوهشیافته

ها انتخاش شادند. در ایان نامه بین مخاطبان هدِف آنمذهبی جهت توزیع پرسش-عدد از ابنیۀ تاریخی 12
 ارائه خواهد شد. 1های منتخب در جدول  سمت تصاویری از این نمونه

ها توزیع شده نامه در آنای که پرسشروایی در ابنیه-های مذهبی( معرفی چند نمونه از دیوارنگاره1جدول )
 است. منبع: نگارندگان.

امزاده امااااااااااا

الااااااااادین زین

کاشااان. کمبااود 

 بزرگ. 

منباااع: میاااراث 

 فرهنگی کاشان.

تکیاااه خوانسااااری  

اصاافهان. بازسااازی 

رنگی به رنگ زمیناه 

در کمبودهای بزرگ 

 بدن اشقیا. 

 منبع: نگارندگان.

 

امامزاده اسماعیل 

اصااااااااافهان. 

های بازساااااازی

صاورت رنگی باه

 جزئی. 

 منبع: نگارندگان.

بقعااااه صعصااااعه  

( دزفااول. )علماادار

کمباااود بااازرگ در 

 بخش مهم تصویر. 

منبع: آرشیو میاراث 

 فرهنگی دزفول.

 

بقعه رودبنه دزفول. 

کمباااود بااازرگ در 

 بخش مهم تصویر. 

منبع: آرشیو میراث 

 فرهنگی دزفول.

 

بقعاه چهاار پادشااه  

الهیجااان. بعااد از 

بازسااازی رنگاای و 

 سمتی از کمبود در 

 بخش مهم تصویر. 

 منبع: نگارندگان.
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یری بررسی عوامل تعییننامه در ارتباط با های پرسشگویه کننده نقش مرمتگر در بازسازی تصاو

آماده  2مطرح شادند کاه در جادول به ادراک و انتظارات مخاطبان هدف،  ها با توجهاین دیوارنگاره
 است.

بقعااه آ ااا سااید 

حسااین لنگاارود. 

مرمت الیه بساتر 

 با گچ سفید.

منباااع: آرشااایو 

میااراث فرهنگاای 

 گیالن.

 

بقعه سید داوود کیاا  

پیچاربنه. ریختگای 

رنگااای در چهاااره 

اولیا. منباع: آرشایو 

میاااراث فرهنگااای 

 گیالن.

 

بقعااه آ ااا سااید 

محماااد یمنااای 

لیچاه لشت نشا. 

کمباود وسایع تااا 

گاااه. منبااع: تکیااه

میاااراث  آرشااایو

 فرهنگی گیالن.

 

بقعه پیر مال شامس  

الااادین الشااایدان 

الهیجااان. کمبااود 

بزرگ. منبع: آرشایو 

میاااراث فرهنگااای 

 گیالن.

 

بقعه باباجاان دره 

املااااااااااااش. 

کمبودهااااااااای 

 کوچک. 

منباااع: آرشااایو 

میااراث فرهنگاای 

 گیالن.

بقعاااه ساااید علااای  

متعلق محله رودبنه. 

کمباااود در کنااااره 

تصااااویر. منبااااع: 

آرشاااایو میااااراث 

 فرهنگی گیالن. 
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 گردد. ستفاده میای انمونهجهت بررسی متوسن جامعه سؤاالت زیر از آزمون تی تک
 
 
 
 
 

 وضعیت مولفه P-Value آماره تی (µ)میانگین نامهسؤاالت پرسش

اگر نقاشی بسیار آسیب دیاده باشاد و مرمتگار -1

روایت نقاشی را در جایی کنار آن بنویسد تا بارایم 

  ابل درک باشد، خوش است.

 باالتر از متوسن 18111 5853 383687

ازی داشااته باشااد، اگاار نقاشاای نیاااز بااه بازساا-2

کمترین میزان بازسازی که بعد از آن بتاوانم اصال 

 روایت را در ذهنم بسازم، برای من کافیست.

 باالتر از متوسن 18111 5851 382813

های مذهبی و روایات نقاشای و کاارکرد ارزش-3

های مرمتای گیریبنا در این زمان، باید در تصمیم

 مورد توجه باشند.

281511 27885

- 

 تر از متوسنایینپ 1

انتظار دارم تا مرمتگر  بل از شاروع، از مان و -4

رویام، درباارۀ ام کاه باه زیاارت مایافراد جامعاه

 انتظاراتمان و نوع کارش نظرسنجی کند.

282687 17831

- 

 تر از متوسنپایین 1

من به تفااوت عمادی بخاش مرمات شاده و -5

نقاشی اصلی در بازسازی توسن مرمتگر، احتارام 

 گذارم.می

 باالتر از متوسن 18125 1897 381938

بااه نظاار ماان بهتاار اساات کااه بازسااازی در -6

ها، طوری باشد که تاحادی کمبودهای این نقاشی

 شبیه نقاشی اولیه شود.

 

282563 17814

- 

 تر از متوسنپایین 1

 3مساوی  فرض صفر:میانگین کمتر

 3فرض یک: میانگین بزگتر از عدد







3:

3:

1 



H

H

به ادراک مخاطب  توجه کننده اثرات نقش مرمتگر باای جهت بررسی عوامل تعییننمونه( آزمون تی تک2جدول )
 .هدف پس از بازسازی. منبع:نگارندگان

 

فزض صفر: میانگین 

 3وی عددکمتر و مسا
فرض یک: میانگین 

 3از عدد تربزرگ



 101،  شمارة پياپی 1، شماره چهارمل پنجاه و ، ساتاریخ و فرهنگنشریه / 89

انتظار دارم که عمل مرمت و بازساازی باعاا -7

از باین  هاشود تا ذهنیت  بلی خودم از این نقاشی

 نرود.

281625 24848

- 

 تر از متوسنپایین 1

دهم تا بعد از بازساازی ایان آثاار، ترجین می-8

هاا ملال ساابق ارتبااط بگیارم مجدد بتوانم باا آن

)حفااظ هویاات اثاار و کاااربری باارای مخاطااب 

 هدف(.

281375 24898

- 

 تر از متوسنپایین 1

خاااطر در دسااتر  نبااودن اگاار مرمتگاار بااه-9

یق و معتبر از بخاش مفقاود شاده در اطالعات د 

نقاشاای، آن  ساامت را کاماال بازسااازی نکنااد، 

 توانم این تصمیم را بپذیرم.می

 باالتر از متوسن 18111 6825 383125

کنناده اثارات ها در عوامال تعییندهد که میانگین هماه گویاه( در آزمون تی، نشان می2نتایج جدول )
باه دسات  4، کمتر از 9، 3، 2، 1های جز گویهاز بازسازی، بهنقش مرمتگر در ادراک مخاطب هدف پس 

صادم و  3تار از گویاه، بزرگ 4ها جز این ( در بقیه گویهP_Valueاست. همچنین سطن معناداری ) آمده
دسات باه %93( در ساطن اطمیناان 97/1تر از تی  راردادی جدول یعنی )مقدار تی محاسبه شده کوچک

ها یا پذیرش هر گویه باه هماان صاورت کاه یعنی فرضیۀ منطبق با فرضیات گویه آمد. بنابراین فرضیه صفر
شود و فرضیه مقابل )یعنی خالف محتوای هر گویه( رد نمی 2، 6، 7، 4، 4های نوشته شده است، در گویه

 ارار ها ماورد تأییاد  ارار دارد، در ایان گویاه 4تار از مبنی بر اینکه متوسن میزان نظرات در هر گویه، بزرگ
های فوق مورد پاذیرش مخاطباان در نموناۀ انتخاابی ها حاکی از آن است که تمام گویهگیرد. این یافتهنمی

فرضایه صافر رد  9، 3، 2، 1های ها بیان شاده اسات. اماا بارعکس در گویاهبوده است و نظرات موافق آن
یازان درصاد پاساخگویی های فوق از جانب مخاطباان باوده اسات. مشود که بیانگر عدم پذیرش گویهمی

 مخاطبان به هر گویه در  الب آمار توصیفی، در  سمت تجزیه و تحلیل آماری بیان خواهد شد.
گویاه  9سپس جهت بررسی تأثیر متغیرهای جنسیت، تحصیالت، سن و مو عیت مکانی مخاطبان بار 

یااد و زیااد در یاک گاروه های بسیار زشود. گزینهفوق از جداول توافقی در آزمون کای اسکوئر استفاده می
های متوسن، کام و بسایار کام در یاک گاروه )دساته دوم(  ارار گرفتاه و یاک جاداول )دسته اول( و گزینه

 رسم، و آزمون کای اسکوئر برای این متغیرها انجام گرفته است.2×2توافقی
طاور ن باهسؤال وجود دارد یعنی ماردان و زناا 9ها در هر در مبحا جنسیت افراد، همسان بودن پاسخ
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 گویی نداشته است.سؤال جنسیت افراد تأثیری در پاسخ 9اند و در این یکسان پاسخ داده
وجود دارد یعنی افراد باساواد و  7و  4ها در سؤاالت در مبحا تحصیالت افراد نیز همسان بودن پاسخ

گویی تاأثیر ت در پاساخها تحصایالاند و در مابقی ساؤالطور یکسان پاسخ دادهها  بهسواد در این سؤالبی
 داشته است.

 در مقابل تحصیالت افراد. منبع: نگارندگان 1( جدول توافقی گویه 3جدول )
اگر نقاشی بسیار آسیب دیده باشد و مرمتگار ( »1ویه در )گ

روایت نقاشی را در جایی کنار آن بنویسد تا برایم  ابل درک 

 P-Valueبه مقدار  اراردادی با توجه «. باشد، خوش است

-باه 15/1تر از که عدِد این مقادار کوچاک(، زمانی15/1)

ها را دست آید، فرض صفر یعنی فرض همسان بودن پاساخ

تر در این جدول کاه کوچاک Value-Pو میزان  1کندمی رد

دست آمده است، نشانگر ایان اسات کاه ساطن به 15/1از 

 ها تأثیر دارد. سواد در انتخاش گزینه

 
 در مقابل تحصیالت افراد. منبع: نگارندگان 2( جدول توافقی گویه 4جدول )

اگر نقاشی نیاز به بازسازی داشاته باشاد، کمتارین ( »2در )گویه 

میزان بازسازی که بعد از آن بتاوانم اصال روایات را در ذهانم بساازم، 

فارض  15/1ر از کمتا P-Valueباه مقادار  با توجه«. کافیست مبرای

ها تاأثیر شاود و ساواد در انتخااش گزیناهها رد میهمسان بودن پاسخ

 دارد.

 
 
 

 
 

                                                 
 .318مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی، . پارسیان، 1

دسااااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 1گویه

 تحصیالت                  

 با سواد 29 51 81

 بی سواد 1 81 81

 جمع 29 131 161

 Chi-Squareآماره آزمون 358421

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 2گویه

 تحصیالت              

 با سواد 15 65 81

 بی سواد 2 78 81

 جمع 17 143 161

 Chi-Squareآماره آزمون 148819

18111 P-Value 



 101،  شمارة پياپی 1، شماره چهارمل پنجاه و ، ساتاریخ و فرهنگنشریه / 999

 در مقابل تحصیالت افراد. منبع: نگارندگان 3( جدول توافقی گویه 5جدول ) 
های مذهبی و روایت نقاشای و کاارکرد بناا ارزش( »3در )گویه 

«. های مرمتای ماورد توجاه باشاندگیریدر این زمان، باید در تصمیم

فاارض همسااان بااودن  15/1کمتاار از  P-Valueبااه مقاادار باتوجااه 

 ها تأثیر دارد.شود و سواد در انتخاش گزینهد میها رپاسخ

 
 
 
 

 
 در مقابل تحصیالت افراد. منبع: نگارندگان 5( جدول توافقی گویه 6جدول )

مان باه تفااوت عمادی بخاش مرمتای و نقاشای ( »5در )گویه 

 P-Valueباه مقادار با توجاه «. گذارماصلی در بازسازی، احترام می

شاود و ساواد در ها رد میفارض همساان باودن پاساخ 15/1کمتر از 

 ها تأثیر دارد.انتخاش گزینه

 

 

 

 
 اد. منبع: نگارندگاندر مقابل تحصیالت افر 6( جدول توافقی گویه 7جدول )

به نظرم بهتر اسات کاه بازساازی در کمبودهاای ( »6در )گویه 

باا «. نقاشای اولیاه شاودها، طوری باشد که تاحدی شبیه این نقاشی

فاارض همسااان بااودن  15/1کمتاار از  P-Valueبااه مقاادار  توجااه

 ها تأثیر دارد.شود و سواد در انتخاش گزینهها رد میپاسخ

 
 
 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

   اول

 3گویه

                                              

 یالتتحص

 با سواد 66 14 81

 بی سواد 75 5 81

 جمع 141 19 161

 Chi-Squareآماره آزمون 48838

18128 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 5گویه

 تحصیالت               

 با سواد 67 13 81

 بی سواد 11 71 81

 جمع 77 83 161

 Chi-Squareآماره آزمون 88931

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 6گویه

 تحصیالت            

 با سواد 54 26 81

 بی سواد 68 12 81

 جمع 122 38 161

 Chi-Squareآماره آزمون 68764

18119 P-Value 
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 در مقابل تحصیالت افراد. منبع: نگارندگان 8( جدول توافقی گویه 8جدول )

دهام تاا بعاد از بازساازی ایان مان تارجین مای( »8در )گویه 

ها ملل سابق ارتباط بگیرم )حفظ هویات ها، مجدد بتوانم با آننقاشی

 P-Valueباه مقادار باا توجاه «. اثر و کاربری برای مخاطب هدف(

شاود و ساواد در ها رد میفرض همساان باودن پاساخ 15/1کمتر از 

 ها تأثیر دارد.انتخاش گزینه

 
 
 
 

 در مقابل تحصیالت افراد. منبع: نگارندگان 9( جدول توافقی گویه 9جدول )
خاطر در دستر  نبودن اطالعاات اگر مرمتگر به( »9در )گویه 

تاوانم معتبر از بخش کمبود در نقاشی، آن را کامل بازسازی نکند، می

 15/1کاه از  P-Valueباه مقادار باا توجاه «. این تصمیم را بپاذیرم

شاود و ساواد در ها رد میساختر است فرض همسان باودن پاکوچک

 ها تأثیر دارد.انتخاش گزینه

 
 
 

وجود دارد یعنای افاراد جاوان و   8و  3و  1های ها در گویهدر مبحا سن افراد، نیز همسان بودن پاسخ
گویی تاأثیر داشاته ها سن افراد در پاسخاند و در مابقی سؤالطور یکسان پاسخ دادهها  بهمسن در این سؤال

 است.
 
 
 
 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 8گویه

 تحصیالت            

 با سواد 63 17 81

 بی سواد 75 5 81

 جمع 138 22 161

 Chi-Squareآماره آزمون 78589

18116 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 9گویه

 تحصیالت              

 با سواد 11 71 81

 بی سواد 2 78 81

 جمع 12 148 161

 Chi-Squareآماره آزمون 128973

18111 P-Value 



 101،  شمارة پياپی 1، شماره چهارمل پنجاه و ، ساتاریخ و فرهنگنشریه / 999

 در مقابل سن افراد. منبع: نگارندگان 2( جدول توافقی گویه 11جدول )
رین اگر نقاشی نیاز به بازسازی داشته باشد، کمتا( »2در )گویه 

میزان بازسازی که بعد از آن بتوانم اصال روایات را در ذهانم بساازم، 

فارض  15/1کمتار از  P-Valueبه مقادار با توجه «. برایم کافیست

ها تاأثیر شاود و سان در انتخااش گزیناهها رد میهمسان بودن پاسخ

 دارد.

 
 
 

 در مقابل سن افراد. منبع: نگارندگان 4( جدول توافقی گویه 11جدول )
انتظار دارم تا مرمتگر  بل از شروع کار، از مان و ( »4در )گویه 

رویام، درباارۀ ام کاه باه زیاارت ایان امااکن مایدیگر افاراد جامعاه

-Pباه مقادار  باا توجاه«. انتظاراتمان و نوع کاارش نظرسانجی کناد

Value  شود و سان ها رد میفرض همسان بودن پاسخ 15/1کمتر از

 ها تأثیر دارد.در انتخاش گزینه

 
 
 

 در مقابل سن افراد. منبع: نگارندگان 5( جدول توافقی گویه 12جدول )
من باه تفااوت عمادی بخاش مرمتای و نقاشای ( »5در )گویه 

 P-Valueباه مقادار با توجه «. گذارماصلی در بازسازی، احترام می

شاود و سان در ها رد میفارض همساان باودن پاساخ 15/1کمتر از 

 ها تأثیر دارد.تخاش گزینهان

 
 
 
 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 2گویه

 سن                

 جوان 14 66 81

 مسن 3 77 81

 جمع 17 143 161

 Chi-Squareآماره آزمون 78964

18115 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 4گویه

 سن                 

 جوان 48 32 81

 مسن 62 18 81

 جمع 111 51 161

 Chi-Squareآماره آزمون 58712

18117 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 5گویه

 سن                

 جوان 71 11 81

 مسن 7 73 81

 جمع 77 83 161

 Chi-Squareآماره آزمون 98324

18111 P-Value 
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 در مقابل سن افراد. منبع: نگارندگان 6( جدول توافقی گویه 13جدول )
تر است که بازسازی در کمبودهای این به نظرم به( »6در )گویه 

باا توجاه «. ها، طوری باشد که تاحدی شبیه نقاشی اولیه شاودنقاشی

ها رد فرض همساان باودن پاساخ 15/1کمتر از  P-Valueبه مقدار 

 ها تأثیر دارد.شود و سن در انتخاش گزینهمی

 

 

 

 

 ندگاندر مقابل سن افراد. منبع: نگار 7( جدول توافقی گویه 14جدول )
انتظار دارم که مرمت و بازسازی باعاا شاود تاا ( »7در )گویه 

ه مقادار باباا توجاه «. ها از بین نرودذهنیت  بلی خودم از این نقاشی

P-Value  ها تر است فرض همسان بودن پاساخکوچک 15/1که از

 ها تأثیر دارد.شود و سن در انتخاش گزینهرد می

 
 
 
 

 در مقابل سن افراد. منبع: نگارندگان 9( جدول توافقی گویه 15جدول )
خاطر در دستر  نبودن اطالعاات اگر مرمتگر به( »9در )گویه 

تاوانم معتبر از بخش کمبود در نقاشی، آن را کامل بازسازی نکند، می

 15/1کمتار از  P-Valueباه مقادار با توجه «. این تصمیم را بپذیرم

ها شاود و سان در انتخااش گزیناهها رد میفرض همسان بودن پاسخ

 تأثیر دارد.

ها در در مبحا مکان شهری و روستایی، همساان باودن پاساخ

طور یکسان وجود دارد یعنی افراد شهری و روستایی به 2و1های گویه

 ها تأثیر داشتند.ها مکان افراد در پاسخدادند و در مابقی سؤال پاسخ

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 6گویه

 سن                  

 جوان 51 31 81

 مسن 72 8 81

 جمع 122 38 161

 Chi-Squareآماره آزمون 168714

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 7گویه

 سن                   

 جوان 59 21 81

 مسن 71 9 81

 جمع 131 31 161

 Chi-Squareآماره آزمون 58918

18115 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 9گویه

 سن                  

 جوان 11 69 81

 مسن 1 79 81

 جمع 12 148 161

 Chi-Squareآماره آزمون 98119

18113 P-Value 
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 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 3 ( جدول توافقی گویه16جدول )
های مذهبی و روایت نقاشی و کاارکرد بناا ارزش( »3در )گویه 

باا «. های مرمتی مورد توجه باشندگیریدر تصمیمدر این زمان، باید 

ها فرض همسان بودن پاسخ 15/1کمتر از  P-Valueبه مقدار توجه 

 ها تأثیر دارد.شود و مکان افراد در انتخاش گزینهرد می

 
 
 
 

 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 4( جدول توافقی گویه 17جدول )
انتظار دارم تا مرمتگر  بل از شروع کار، از مان و ( »4در )گویه 

رویام، درباارۀ ام کاه باه زیاارت ایان امااکن مایدیگر افاراد جامعاه

-Pباه مقادار باا توجاه «. نظرسانجی کناد انتظاراتمان و نوع کاارش

Value  شاود و مکاان های همسان رد میفرض پاسخ 15/1کمتر از

 ها تأثیر دارد.در انتخاش گزینه

 

 
 

 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 5( جدول توافقی گویه 18جدول )
من باه تفااوت عمادی بخاش مرمتای و نقاشای ( »5در )گویه 

 P-Valueباه مقادار  با توجه«. گذارماصلی در بازسازی، احترام می

شود و مکاان افاراد ها رد میفرض همسان بودن پاسخ 15/1کمتر از 

 ها تأثیر دارد.هدر انتخاش گزین

 
 
 
 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 3گویه

 مکان                

 شهری 66 14 81

 روستایی 75 5 81

 جمع 141 19 161

 Chi-Squareآماره آزمون 218561

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 4گویه

 مکان                

 شهری 66 14 81

 روستایی 44 36 81

 جمع 111 51 161

 Chi-Squareآماره آزمون 148181

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 5گویه

 مکان               

 شهری 68 12 81

 روستایی 9 71 81

 جمع 77 83 161

 Chi-Squareآماره آزمون 58271

18122 P-Value 
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 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 6( جدول توافقی گویه 19جدول )
ست که بازسازی در کمبودهای این به نظرم بهتر ا( »6در )گویه 

باا توجاه «. ها، طوری باشد که تاحدی شبیه نقاشی اولیه شاودنقاشی

ها رد، و فرض همسان بودن پاسخ 15/1کمتر از  P-Valueبه مقدار 

 ها تأثیر دارد.مکان افراد در انتخاش گزینه

 
 
 
 

 ندگاندر مقابل مکان افراد. منبع: نگار 7( جدول توافقی گویه 21جدول )
انتظار دارم که مرمت و بازساازی باعاا شاود تاا ( »7در )گویه

باه مقادار  باا توجاه«. ها از بین نرودذهنیت  بلی خودم از این نقاشی

P-Value  شاود و ها رد میفرض همسان بودن پاساخ 15/1کمتر از

 ها تأثیر دارد.مکان افراد در انتخاش گزینه

 
 
 
 

 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 8( جدول توافقی گویه 21جدول )
دهام تاا بعاد از بازساازی ایان مان تارجین مای( »8در )گویاه

ها ملل سابق ارتباط بگیرم )حفظ هویت ها، مجدد بتوانم با آننقاشی

کمتار از  P-Valueبه مقادار با توجه «. اثر و کاربری برای مخاطب(

شااود و مکااان افااراد در ها رد مین پاسااخفاارض همسااان بااود 15/1

 ها تأثیر دارد.انتخاش گزینه

 
 
 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 6گویه

 مکان               

 شهری 45 35 81

 روستایی 77 3 81

 جمع 122 38 161

 Chi-Squareآماره آزمون 358341

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 7گویه

 مکان                

 شهری 52 28 81

 روستایی 78 2 81

 جمع 131 31 161

 Chi-Squareآماره آزمون 278733

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 8گویه

 مکان              

 شهری 59 21 81

 یروستای 69 1 81

 جمع 138 22 161

 Chi-Squareآماره آزمون 218181

18111 P-Value 
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 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 9( جدول توافقی گویه 22جدول )
خاطر در دستر  نباودن اطالعاات اگر مرمتگر به( »9در )گویه

تاوانم معتبر از بخش کمبود در نقاشی، آن را کامل بازسازی نکند، می

 15/1کمتار از  P-Valueباه مقادار با توجه «. این تصمیم را بپذیرم

شاود و مکاان افاراد در انتخااش ها رد میفرض همسان باودن پاساخ

 ها تأثیر دارد.ینهگز

 
 
 

 
 تجزیه و تحلیل آماری سؤال تحقیق 

گویه مورد آزمون  رار گرفات. نتاایج آماار توصایفی  9در مجموع در بررسی کمی مربوط به سؤال تحقیق، 
بیان نوشتاری روایت توسن مرمتگر در کناار »درصدی مخاطبان با 12ها بیانگر موافقت مربوط به این گویه

( بوده است. درصد پاایین نظار ملبات 1)گویه« دیدهجهت ادراک بهتر از نقاشی آسیب اثر یا سطحی دیگر،
درصد در این گویاه، بیاانگر تمایال مخاطباان  42نسبت به این راهکار و درصد بیشتر عدم موافقت حدود 

نسبت به ادراک روایت از خود تصویر، نسبت به بیان نوشتاری و کمکی است. در خصوص پاساخ باه ایان 
اگر نقاشی نیاز به بازسازی داشته باشد، کمترین میزان بازسازی که در آن ساطن مخاطاب بتواناد »که گویه 

درصد پاسخ موافاق باه ثبات رسایده 10( تنها 2)گویه «اصل روایت را در ذهنش بازسازی نماید، کافیست
 ست.است. این مورد نیز بیانگر تمرکز مخاطبان به ادراک روایت از متِن کامل نقاشی بوده ا

های ماذهبی توجه به ارزش»درصد نظر موافق، به اهمیت  26در ادامۀ آمار توصیفی، مخاطبان با ثبت 
درصاد از 72اناد و (، رأی داده4)گویه« هاها در تصمیمات مرمت و بازسازی آنو کارکرد روایی دیوارنگاره

 63( را داشاتند. همچناین 4ه)گویا «نظرسنجی از ایشان پیش از آغاز فرایند مرمات»دهندگان انتظار پاسخ
 «متمایل به شباهت نقاشای پاس از بازساازی، باا تصاویر اولیاه»ها، درصد مخاطبان هدف این دیوارنگاره

ای انجام عمل بازسازی به گونه»اند که درصد مخاطبان هدف انتظار داشته 81و باالتر از اند (، بوده7)گویه
(. وجوه مختلف انتظارات مخاطبان هدِف این 7)گویه« ین نرودها از بشود تا ذهنیت  بلیشان از این نقاشی

 شود.های آماری فوق مشخص میشناختی ایشان در یافتههای جامعهآثار متأثر از ویژگی
دهند تا پاس از بازساازِی ایان ترجین می»اند که درصد از مخاطبان هدف ابراز داشته 86طور کلی به 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 9گویه

 مکان                  

 شهری 9 71 81

 روستایی 3 77 81

 جمع 12 148 161

 Chi-Squareآماره آزمون 98119

18113 P-Value 
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درصاد مخاطباان  48( و در انتهاا 8)گویاه« مانند گذشته ارتباط بر رار نماینادها ها بتوانند با آندیوارنگاره
توانند به تفاوت بخش بازسازی شده و نقاشی اصلی، احترام می»اند که ها اظهار داشتههدف این دیوارنگاره

پاذیرش عادم »دهندگان موافقات خاود را مبنای بار درصاد از پاساخ 8( اما تنها حادود 5)گویه« بگذارند
کننده، با توجه به نبود دسترسی مرمتگر به اطالعات مساتند از تصاویر در زسازی بخش کمبودهای مختلبا

(، ابراز داشتند. این موضوع در ادامۀ تمایالت بیان شده از سوی مخاطباان در خصاوص 9)گویه« آن ناحیه
 شده، است. اظهار تمایل ایشان بر درک روایت از تصویِر تکمیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 های مخاطبان به هر گویه(. نامه )میزان درصد پاسخهای پرسش: آمار توصیفی گویه1ودار نم

 منبع: نگارندگان
نامه، پس از آمار توصیفی، در بخش آمار استنباطی در آزمون کای اسکوئر مربوط باه ساؤاالت پرساش

گاردد، باان هادف برمیخصایص ویژۀ هر گروه از طبقات اجتمااعی مخاط توان به توضین دالیلی که بهمی
تمایال باه »ساوادان در خصاوص های گروه باساوادان و بیپرداخت. نتایج بیانگر تفاوت معنادار بین پاسخ

-طور مشخص هیچای که بهگونه( است به1گویه«)جای بازسازی تصویری در کنار نقاشینوشتار روایت به

طور که پیشتر از این در ماورد آماار توصایفِی ایان اند. همانسواد موافق این گویه نبودهکدام از مخاطبان بی
سواد ها به ثبت رسیده بود. کاماًل پیداست که افراد بینامهگویه درصد بسیار پایینی از موافقت در کل پرسش
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متکی به حافظۀ تصویری خود بوده و از این جهت  طعًا معنای روایت را از خود نقاشی درک خواهناد کارد 
هاا نیاز همچناان ادراک نفر موافق این رویۀ کمکی بوده و آن 20نفر از میان  29نیز تنها  ولی گروه باسوادان

هایی کاه  ابلیات بازساازی مساتند تصویری را در اولویت دارند. طرح موضوع نوشتار روایات در  سامت
ذهبی های ماها و یا عنوان و ایع منقاوش بار ایان نقاشایندارند، به پیشینۀ وجود اشعار و اسامی شخصیت

گردد. در ادامۀ آمار استنباطی بایستی به نظرات موافق بیشتر در گروه افاراد باساواد ها، برمیتوسن نقاشاِن آن
کننادۀ روایات در ذهان مخاطباان پذیرش کمترین میزان بازسازی کاه تداعی»سوادان در مورد نسبت به بی

سواد مبنی بر انجام بازساازی تر مخاطبان بیتواند به تمایل بیش(، اشاره داشت. این نتیجه می2)گویه «باشد
شاان باازگردد. باه هماین فرناود و دلیال، گاروه دار نشدن حافظۀ تصویریتصویری نقاشی به جهت خدشه

پذیرش عدم بازسازی در صورت »های مرتبن با سوادان آراء موافق کمتری نسبت به گروه باسواد در گویهبی
هاای پاذیرش و احتارام باه تفااوت بخش»(، و گویۀ 9)گویه «وددر دستر  نبودن اطالعات از بخش مفق

اند و نیز نظرات موافق بیشتری نسبت به باسوادان در مورد گویۀ ( بیان داشته3)گویه «مرمتی از نقاشی اصلی
اند. ایان تاأثیِر موضاوع ( ابراز کرده7)گویه «تمایل به وجود شباهت بخش بازسازی شده به نقاشی اصلی»

های روایای پاس از بازساازی ترجین مخاطبان به بر راری ارتبااط مجادد باا نقاشای»گویۀ  سطن سواد در
شود. در وا ع این گویه باه دنباال سوادان مشاهده میصورت تمایل بیشتر در گروه بی( به2)گویه «تصویری

بناا باه ای ادراکی اسات و حفظ هویت و کاربری اثر بوده است. از آنجا که تشخیص هویت یک اثر، پدیده
گاذاری بار گاردد، باا ارزشنظریه دریافت، با عطف به ذهنیت پیشین مخاطب و آشاناپنداری، محقاق می

شود. بار ایان اساا  همانی در مخاطب میهای مشخصۀ هر اثر سبب بروز احسا  اینکیفیات و ویژگی
ها متکی اسات، قاشیها از این نسواد صرفًا بر حافظۀ تصویری آن ابل توضین است که ادراک مخاطبان بی

همانی و ها به جهت دستیابی به حس ایناز این جهت ایشان بیشتر خواهان بر راری تعامل گذشته با نقاشی
های موجود در ذهنشان، هستند. در ادامۀ آخرین آماار درک پیام اثر از طریق اتصال تصاویر مشهود با پدیده

سواد اندکی بیشتر از باساواد در ایان نظرات موافق گروه بیاستنباطی مرتبن با تأثیر متغیر سطن سواد، تعداد 
های مرمتای ماورد توجاه گیریروایی و کارکرد بنا بایستی در تصامیم-های مذهبیارزش»گویه بوده است: 

 (.4)گویه «باشند
 های مرتبنتوان به تأثیر متغیر سن در آمار استنباطی پرداخت. گروه مخاطبان جوان به گویهدر ادامه می

احترام به تفااوت بخاش »(، 2)گویه «پذیرش کمترین میزان بازسازی در راستای تداعی ذهنی مخاطبان»با 
های کمبود به دلیل در دستر  پذیرفتن عدم بازسازی تصویری بخش»( و 3)گویه «مرمتی از نقاشی اصلی

اند. مسن ابراز داشتههای ملبت بیشتری نسبت به مخاطبان (، پاسخ9)گویه «نبودن اطالعات مستند و د یق
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های مرتبن با احتارام باه ابعااد اصاالتمندی تواند مرتبن با گسترش بیشتر و روزآمدتر دیدگاهاین موضوع می
های اخیر)گروه جوانان( باشاد. احتماال بیشاتر در انداز فرهنگ نسلتاریخی میراث فرهنگی بر بستر چشم

هاا نهای متنوع و ناوین را در آز،  درت پذیرش دیدگاهمورد حضور گروه جوانان در دایرۀ آموزش و علوم رو
رو توجه به حفظ اصالتمندی آثار تاریخی از طریق استانداردها و اصول ِاعمال شدۀ دهد و از اینافزایش می

های ماذهبی و تواند در میان گروه جوانان حتی در کنار باورمنادیامروزی از سوی متخصصان میراثی، می
های فاوق در مقابال های موافاق ایشاان باه گویاهتر مقبول وا ع شود و از این جهت پاساخاعتقادیشان، بیش

نظرات گروه افراد مسن، مشهود اسات. در مقابال، مخاطباان مسان نظارات موافاق بیشاتری در خصاوص 
شاباهت »(، 4)گویاه« نظرسنجی از مخاطبان پیش از آغاز عملیات مرمت»اند: های زیر اعالم داشتهگویه

تمایل به از بین نرفتن ذهنیت  بلی مخاطبان پس »( و 7)گویه «بخش بازسازی شده به نقاشی اولیهحدودی 
هاای ذهنای توان بنا به یکی از عناصر اصلی نظریه دریافت یعنای نقاش پیشاینه(. می6)گویه «از بازسازی

ادراکی از تعامل باا های ذهنی خود و انتظار زمینهاستدالل کرد که گروه مخاطبان مسن به سبب تلبیت پیش
شاان تبادیل شاده ها در زنادگیها با آن پیوند بر رار کرده و به بخشی از خودبودگِی آننقاشی روایی که سال

تر ایشاان باه روایاات و است، و نیز احتمااًل به جهت پایبندی بیشتر به اعتقادات دینای و باورمنادی عمیاق
ها از خود نشان یشتری به بازسازی بخش کمبود در این نقاشیهای اخال ی زندگی اولیاء و ائمه، تمایل بپیام
 دهند تا حضور خود در افق انتظاراتشان را تحکیم نمایند. می

های فاوق دست آمده اسات، متغیار مکاان در گویاهآخرین متغیر مورد بررسی که در آمار استنباطی به
اناد: هری در ایان ماوارد اباراز کردهاست. مخاطبان روستایی نظرات موافق بیشتری نسبت به مخاطباان شا

تمایال باه »(، 4)گویاه «های مذهبی و روایت نقاشی در عمل مرمت و بازسازیتوجه مرمتگران به ارزش»
تمایل به از بین نرفتن ذهنیات مخاطباان »(، 7)گویه «مشاهدۀ شباهت بخش بازسازی شده با نقاشی اولیه

بان مبنی بر بر راری ارتبااط مجادد و کااربری و درک ترجین مخاط»( و 6)گویه «پس از بازسازی تصویری
به مبحا افق انتظارات در نظریاه (. در مجموع و با توجه 2)گویه «ها پس از بازسازیهویت پیشین نقاشی

تواند متفاوت از افق انتظارات جمعی مخاطبان شهری دریافت، افق انتظارات جمعی مخاطبان روستایی می
تاوان باه تمرکاز بیشاتر بیانگر این موضوع اسات. در ذکار دالیال ایان تفااوت می باشد که نتایج آماری نیز

مخاطبان روستایی بر نیروهای معنوی که از باورهای ساده و خالصانۀ ایشان نسبت به جایگااه ایان امااکن 
شان منشعب های زندگیها و خصلتهای گذشته و کنونی آنمذهبی در آن منطقه و از ارادتشان در وضعیت

های ها نیز به عمق و میزان تعامالت ایان گاروه از مخاطباان باا نقاشایشوند، اشاره داشت. این موضوعمی
های تحکیم زمینهصورت ساختاری از پیشگردد که با تهییج احساساتشان و تکرار این روابن بهروایی برمی
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جهت مخاطباان روساتایی  های تاریخی، شکل گرفته است. از اینشده در ذهنیت ایشان و در  الب داللت
اند. از سوی دیگر، مخاطبان شهری نظارات موافاق بیشاتری باه نسابت های فوق بودهبیشتر متمایل به گویه

نظرسنجی مرمتگر از انتظارات مخاطبان پیش از »اند: های زیر اعالم کردهمخاطبان روستایی در مورد گویه
پاذیرش تصامیم »(، و 3)گویاه «از نقاشی اصلیاحترام به تفاوت بخش مرمتی »(، 4)گویه «شروع مرمت

ها به سبب در دستر  نبودن اطالعاات د یاق از نقاش مرمتگر مبنی بر عدم بازسازی کمبود در این نقاشی
تر در حوزۀ علام و فرهناگ در شاهرها های متنوعهایی از دیدگاه(. بنا به وجود موج9)گویه « سمت مفقود

طن تو عات و انتظارات مخاطبان شهری و روستایی، به همان سیاق کاه نسبت به روستاها و بنا به تفاوت س
-های جوان و مسن، استدالل شده اسات، باهدر آمار استنباطِی این بخش مرتبن با تأثیر متغیر سن در گروه

توانناد ذیال هرحال مخاطبان شهری نیز به جهت برخورداری از امکاناات فرهنگای و آموزشای بیشاتر، می
جدید، بهتر پذیرای نظرات متنوع و حتای گااه متفااوت در ایان زمیناه یعنای حاوزۀ میاراث  هایداللتمندی

های رساد پاذیرش دیادگاهها از سوی متخصصان باشند. به نظار میهای حفظ و مرمت آنفرهنگی و شیوه
تر احتهای جوان و شهری و افراد باسواد رتخصصی که در مورد آثار میراثی الزم االجرا است، در میان گروه

 گیرد.  صورت می
   

 گیرینتیجه
پژوهشی که از نظر گذشت به دنبال دستیابی به ماواردی باوده اسات کاه باا التفاات باه ادراک و انتظاارات 

محور های مرمتگر)ان( در رویکاردی مخاطابگیریتوانند بر تصمیمها، میمخاطبان هدِف این دیوارنگاره
های ایان اند، یافتههای دیواری مورد مرمت  رار نگرفتهی از این نقاشیتأثیرگذار باشند. از آنجایی که بسیار

اند( در بخش بازساازی بررسِی نظری بر مبنای ورود انتظارات مخاطبان )که کاربری کنونی بنا را حفظ کرده
 طورکلی نتاایج آمااری در ارتبااط بااهای آتی و مقتضی، راهگشا خواهد بود. بهتصویری این آثار در مرمت

ماوارد ماورد توجاه در تعیاین هادف بازساازی توسان مرمتگار توان به دو دساته الاف( سؤال تحقیق را می
تقسیم کارد. ( 4تا 1های گویه( و ش( شناخت عوامل تأثیرگذار بر نحوه بازسازی مرمتگر )9تا  4های )گویه

(، با مبحا اهمیات 4ویهبر نظرسنجی از ایشان پیش از مرمت )گها، تمایل بسیاری از مخاطبان طبق یافته
در ارتباط اسات. همچناین تمایال اکلار مخاطباان باه یاافتن « ارزش فرهنگی و اجتماعی این آثار»و نقش 

« اثرپاذیری بازساازی از انتظاارات مخاطباان»(، به 7شباهت نقاشِی بعد از بازسازی با تصویر اولیه )گویه
بازساازی باه تاداعی ذهنای ایشاان از نادۀ کنمرتبن است و موافقت مخاطباِن بسایار در ماورد نقاش کمک

اشاره دارد. تمایال مخاطباان باه « اثرگذاری بازسازی بر ذهنیت ایشان»(، به نوعی به مبحا 7روایت)گویه
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« اثرگذاری بازسازی بر هویت و کااربری»( نیز با 8)گویه حفظ هویت اثر و توجه به تداوم حیات و کاربری
فقت نسبی در مورد موضوعات احترام به تفاوت بخش بازسازی شده و موااز سویی  این آثار در پیوند است.

(، و نیز درصد بسیار پاایین موافقات باا پاذیرش عادم بازساازِی بخاش کمبودهاای 5)گویه نقاشی اصلی
گیرناد کاه تماام ماوارد بااال  ارار می« توجه به اصاول اخال ای مرمات»(، در پیوند با 9)گویه کنندهمختل

در اداماه،  ها یااری دهناد.دسته الف( در این دیوارنگاره«)تعیین هدف از بازسازی»در توانند مرمتگر را می
ها توجه به انتظارات ایشان با نظر به کارکرد و ارزشها حاکی از آن بودند که مبحا تمایل مخاطبان به یافته

درصاد ین موضاوعاِت اشاره دارد. همچن« ارتباط کارکرد ارزشی و بازسازی»(، به 4)گویه در افق انتظارشان
(، و موافقت کم باا کمتارین میازان 1)گویه بیان نوشتاری روایت توسن مرمتگر در کنار اثرپایین موافقت با 

اثرگاذاری »( نیاز باا 2)گویاه بازسازی که در آن سطن مخاطب بتواند روایت را در ذهنش بازسازی نمایاد
بر نحوه بازساازی توانند این موارد اخیر نیز میارتباط دارند. در نهایت « روایت بر اصول بازسازی تصویری

 )دسته ش( تأثیرگذار باشند. مرمتگر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بندی عوامل مؤثر بر نقش مرمتگر با توجه به انتظارات مخاطبان از بازسازی تصویری این آثار. منبع: نگارندگان.طبقه: 1شکل
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عوامال مختلفای در راساتای تعیاین نماودن نقاش های تحقیق بیانگر این بود کاه تجزیه و تحلیل یافته
نحاوه و میازان ادراک مخاطباان از روایات »مرمتگر با توجه به ادراک مخاطبان هدف، مؤثراناد؛ از جملاه 

که بایستی جهت بر راری تعاادل در انتظاارات ایشاان و اصاول اخال اِی یاک تفسایر انتقاادی در « تصویر
ور مدنظر  رار گیرد. در وا اع در مباانی معاصار مرمتای و محصورت رویکردی ارزشبازسازی تصویری به

در روناد حفاظ و مرمات  نفعان کاهنیازهای ذی تعادِل استانداردهای اولیه بامحور، بر راری رویکرد ارزش
نظرسانجی از مخاطباان هادف ایان »گیرد. بدین جهت نیااز باه درگیرند، تحت نظر متخصصان انجام می

های موجاود مبنای بار خواهد بود تا ضمن پاسداشت اصول مرمتای و توصایه پیش از مرمت« هادیوارنگاره
 کمترین حد بازسازی، بتوان به ارزیابِی عملی در بطن مباحا نظری منتج از دیدگاه متخصصان پرداخت.

التفاات باه افاق »دهناد کاه هاا نشاان میشناسی مخاطبان ایان دیوارنگارهدر ادامه، نتایج پیرو جامعه
گر نقش مرمتگار باوده و باه نیز تعیین« های مدنظرشانبه کارکرد و ارزشطبان هدف با توجه انتظارات مخا

ها و کارکرد کنونی این آثار بر انجام یاا عادم انجاام بازساازی را مشاخص تأثیرگذاری ارزش تواندنوعی می
نگردد بلکه  زدایی از ذهنیت مخاطبان هدفدر مجموع مهم است تا بازسازی تصویری سبب آشنایی سازد.

های زمیناهپیش»اند که در اینجا عامل های تحقیق نشان دادهکمک نماید. یافته« تداعی ذهنی مخاطب»به 
، روشنگر مسیر مرمتگر است که این موضوع خود منجر به حفظ هویت اثر و تداوم حیات «ذهنی مخاطبان

 شود.آن می
ابنیه مذهبی، آشکار شد که ایشان به سابب شناسی مخاطبان هدف این از سویی نظر به اهمیت جامعه

های ذهنی خویش و بر مبنای نظریه دریافت، در خوانش هر ماتن تصاویری متمایال باه زمینهساختار پیش
های ذهنی پیشین از طریق مشاهدۀ تصویر هستند. از آنجا که جامعۀ مخاطبان از یک افق انتظار تأیید داشته

از آنجا کاه در گذشاته، از درهام تنیادگِی ایان دو افاق، تال ای ادراکای شوند و جمعی با افق اثر روبرو می
مخاطبان صورت گرفته است، اکنون نیز بازگشت به نزدیکترین حالت به آن وضعیت ادراکی را خواستارند و 

افاق انتظاارات جمعای »هستند و در اینجا « متمایل به مشاهدۀ بیشتِر شباهت تصویری با ذهنیت خویش»
نقش مرمتگر در طول بازسازی مؤثر است. اما پرداختن به این مسئله در حیطۀ اصول مرمتی، بر « مخاطبان

 پذیري و تمایز در کنار حفظ تمامیت اثر است.رعایت اصول برگشتمشروط به 
به مجموعۀ آراِء مخاطبان از انتظاراتشان نسبت به بازسازی تصویرِی این آثاار در در این تحقیق با توجه 

آوری در راساتای توان پیشنهاد کارد کاه هامهای مرمتی، میتی، و با در نظر داشتن محدودیتهای آمرمت
نزدیکی وجوه افتراق نظرات متخصصان و مخاطبان صورت گیرد. این امر به مانند محوری دو  طبیست کاه 

زمینۀ توجیاه سازی و آموزش در در  طب مخاطباِن هدف با اتکا به نتایج آماری این تحقیق، نیازمند فرهنگ
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درصد که  51های میراثی این آثار است. در این میان، نزدیک به های مرمتی و ارزشها دربارۀ محدودیتآن
اند، نویدبخش پذیرش وجهۀ عمومِی مسائل های بخش مرمتی از بخش اصلی بوده ائل به احترام به تفاوت

ثر میراثای در هار جامعاه، باه مارور تواند با گسترش فرهنگ مواجهه با یک اتخصصی مرمت است که می
نتایج مطلوبتری در بر داشته باشد؛ و در  طب متخصصان مرمت نیز ضرورت توجه به افق انتظاار جمعای 

های ذهنای ایشاان در بازساازی تصاویرِی روایات زمیناهاین مخاطبان بر بستر سنت جامعۀ محلای و پیش
افق انتظارات شخصی خود را با افق اثر تطبیق داده نقاشی، مشهود است تا از این رهگذر هر مخاطب بتواند 

هاای فاوق، و این تال ی ادراکی سبب حفظ حیات اثر در بطان فرهناگ اجتمااعی گاردد. از برآیناد تحلیل
شناسی مخاطبان در حوزۀ مبانی مرمت ایان آثاار جهات راهگشاایی در های جامعهسودمندی ورود دیدگاه

 ها، آشکار است.شیهای مرمت و بازسازی نقاگیریتصمیم
هاای های گروههای بیان شاده در بخاش آماار اساتنباطی و باا نظار باه دیادگاهدر انتها نیز بنا به برهان

شناختِی سن، مکان و ساطن شود تا تأثیرات متغیرهای جمعیتشناختی در این پژوهش، توصیه میجمعیت
هاای روایای مخاطبان هدِف ایان دیوارنگاره کننده اثرات نقش مرمتگر بر ادراکسواد مرتبن با عوامل تعیین

 مذهبی، در هر پروژۀ مرمتی در نظر گرفته شوند.
 

 فهرست منابع
 .62 – 39(: 1387) 2، سال اول، ش. نقد ادبی«. چیستی و کاربست هرمنوتیک ادبی»حسن.  آش نیکی،

 .1374. تهران: نشر مرکز، ی هنرهای فلسفهحقیقت و زیبایی درساحمدی، بابک. 
های نوین اطالعاتی بر فرایند صنعت نشر کتداب در ایدران و ارائده ریشناسایی اثرات فناویی، حسین. صغرنژاد  لعها

شناسای )علاوم . رسالۀ دکتاری رشاتۀ علام اطالعاات و دانشالگوی مفهومی فرایند نشر مدرن و پسامدرن در کشور
 .1396تربیتی(. اهواز: دانشگاه شهید چمران، 

 -مخاطدب-ای از منظر مدیریت حفظ  فرایند ارتباط متقابل اثربیین مفهوم تمامیت در حوزه آثار موزهتبصیری، سمیه. 
 .1393. رسالۀ دکتری رشتۀ مرمت آثار فرهنگی و تاریخی. اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان، محیط

کادمیک، . تهران: روش پژوهش در علوم رفتاریفر. بیات، محمدرضا؛ علیمرادی، مهناز و الناز زرین  .1398آ
. اصفهان: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسیپارسیان، احمد. 

1384. 
ادب «. ن بیساتم ره در نندابه خوف بي معطوي ادنظريههاسایر »جواری، محمد حسین و احماد حمیادی کنادول. 

  .176 – 144(: 1386) 3، سال اول، ش. پژوهی



 101،  شمارة پياپی 1، شماره چهارمل پنجاه و ، ساتاریخ و فرهنگنشریه / 999

مولدوی «. هاای جدیاد در ادش فارسایروشی برای خاوانشیافت: درشناسی یباییزمحمد حسین. »نظریه ری، جوا
 . 75- 72(: 1384) 5، سال دوم، ش.پژوهی
 .1391. تهران: سمت، ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمهنیا، محمدرضا. حافظ 

(: 1392) 1، ساال اول، ش. مجلد  ییددمان«. اسی عکاسشندریافت و جامعه نظریه»حسینی داورانی، سیدعبا . 
94-99. 

. تهران: مرکز تحقیقاات علمای کشاور باا همکااری نویسی نامهروش تحقیق با رویکردی به پایانخاکی، غالمرضا. 
 .1378کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، 

 .1385: رشد، . تهرانشناسی و علوم تربیتیاحتماالت و آمار کاربردی در رواندالور، علی. 
 .1385. تهران: نشر ویرایش، شناسی و علوم تربیتیروش تحقیق در رواندالور، علی. 

: آوای تهارانحسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زناد. . ترجمۀ مبانی پژوهش در علوم رفتاریکرلینجر، فردریک نیکلز. 
 .1374نور، 

 – 116(: 1388) 14، سال هفتم، ش. بینابیاری، کترجمۀ مسعود مل«. رویکردهای دریافت»الکساندر، ویکتوریا. 
125. 

(: 1384) 8، ساال ساوم، ش. بیناب«. شناسی هنرهای جامعههای مسعود کوثری به پرسشپاسخ»کوثری، مسعود. 
78- 85. 

فرهمند ي زاده و حمیاااد فاطمه مهد، فرهنگ مظفرۀ . ترجمشت معاصرانگاهد یهنگرادور. سالو ، ينامونیاااو  و
 .1388، گلدستهن: صفهااجني. وبر

Avrami, E., Macdonald, S., Mason, R., and Myers, D. Values in Heritage Management 
Emerging Approaches and Research. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2019. 
Buchanan, l.  A Dictionary of Critical Theory. Oxford: Oxford University Press, 2010. 
CAC/CAPC. Code Of Ethics and Guidance for Practice. of the Canadian Association for 
Conservation of Cultural Property and of the Canadian Association of Professional 
Conservators. Canada: CAC and CAPC, 2000. 
Schmitz, T. A. Reader-response criticism. In: modern literary and ancient texts: an 
introduction. Usa: john wiely & sons (online resource), 2008. 
Zeren Mine, T. “Adaptive re-use of monuments, restoring religious buildings with different 
uses”. Journal of Cultural Heritage, 14, 3 (2013): 14-19. 

  Transliterated  Bibliography 
Ābnīkī, Ḥasan. “Chīstī va Kārbast-i Hirmunūtīk Adabī”. Naqd-i Adabī. yr.1, no. 2, (2008/1387): 



999/ ...اثرگذار بر  عوامل: یمذهب-یخیتار یهاوارنگارهید؛ احمدیقاسم آبادی،                                    

 

39-62. 
Aḥmadī, Bābak. Ḥaqīqat va Zībāīī Dars-hā-yi Falsafih-yi Hunar. Tehran: Nashr-i Markaz, 
1995/1374. 
Alexander, Victoria. “Rūykard-hā-yi Daryāft”. translated by Masʿūd Malikyārī. Bīnāb.  yr.7, 
no.14 (2009/1388): 106-125. 
Aṣgharnizhād Qalʿihʾī, Ḥusayn. Shināsāīī Asarāt-i Fanāvarīhāy Nūvīn-i Iṭilāʻātī bar 
Farāyand-i Ṣanʿat-i Nashr-i Kitāb dar Irān va Irāʾih-yi Ulgūy Mafhūmī-i Farāyand-i Nashr-i 
Mudirn va Pasāmudirn dar Kishvar. Risālih-yi Dukturā Rishtih-yi ʻIilm-i Iṭilāʻāt va 
Dānishshināsī(ʿUlūm-i Tarbīyatī). Ahvāz: Shahid Chamran University of Ahvaz, 2017/1396. 
Baṣīrī. Sumayih. Tabyīn-i Mafhūm-i Tamāmīyat dar Ḥūzih-yi Āsār Mūzih-ī az Manẓar-i 
Mudīrīyat-i Ḥifẓ-i Farāyand-i Irtibāṭ-i Mutaqābil-i Asar-Mukhāṭab-Muḥīṭ. Risālih-yi Dukturā 
Rishtih-yi Maramat Āsār-i Farhangī va Tārīkhī. Isfahān: Art  University of Isfahan, 2014/1393. 
Bayāt, Muḥammad Riżā; ʻAlīmurādī, Mahnāz va Ilnāz Zarīnfar. Ravish-i Pazhūhish dar ʿUlūm-i 
Raftārī. Tehran: Ākādimīk, 2019/1398. 
Dilāvar, ʻAlī. Iḥtimālāt  va Āmār-i Kārburdī dar Ravānshināsī va ʿUlūm-i Tarbīyatī. Tehran: 
Rushd, 2006/1385. 
Dilāvar, ʻAlī. Ravish-i Taḥqīq dar Ravānshināsī va ʿUlūm-i Tarbīyatī. Tehran: Nashr-i  Vīrāyish, 
2006/1385. 
Ḥāfiẓnīyā, Muḥammad Riżā. Muqaddamih-ī bar Ravish-i Taḥqīq dar ʿUlūm-i Insānī. Tehran: 
Samt, 2012/1391. 
Ḥusaynī Dāvarānī, Sayyid ʿAbās. “Naẓarīyih-yi Daryāft va Jāmiʿihshināsī-yi ʿAks”. Majalih-yi 
Chidimān. yr.1, no.1 (2013/1392): 94-99. 
Javārī, Muḥammad Ḥusayn va Aḥmad Ḥamīdī Kindūl. “Siyr-i Naẓarīyih-hā-yi Adabī Maʿṭūf bi 
Khānandih dar Qarn-i Bīstum”. Adab Pazhūhī. yr.1, no. 3 (2007/1386): 144-176. 
Javārī, Muḥammad Ḥusayn. “Naẓarīyih-yi Zībāīīshināsī-i Daryāft: Ravishī barāy Khānish-hāy 
Jadīd dar Adab-i Fārsī”. Mūlavīpazhūhī. yr.2, no. 5(2005/1384): 72-75. 
Kerlinger, Frederick Nichols. Mabānī-yi Pazhūhish dar ʿUlūm-i Raftārī. translated by Ḥasan 
Pāshā Sharīfī va Jaʿfar Najafī zand. Tehran: Āvāy Nūr, 1995/1374. 



 101،  شمارة پياپی 1، شماره چهارمل پنجاه و ، ساتاریخ و فرهنگنشریه / 999

Khākī, Qulām Riżā. Ravish-i Taḥqīq bā Rūykarkī bi Pāyānnāmih Nivīsī. Tehran: Markaz-i  
Taḥqīqāt-i ʻIlmī-i Kishvar bā Hamkārī-i Kānūn-i Farhangī Intishārātī Drāyat, 1999/1378. 
Kūsarī, Masʿūd. “Pāsūkh-hā-yi Masʿūd Kūsarī bi Pursish-hā-yi Jāmiʿihshināsī-yi Hunar”. 
Bīnāb. yr.3, no.8 (2005/1384): 78-85. 
Munoz Vinas, Salvador. Nigarih-yi Nigāhdāsht-i Muʿāṣir. translated by Farhang Muẓafar; 
Fāṭimah Mahdīzādih va Ḥamīd Farahmand Burūjinī. Isfahān: Guldastih, 2009/1388. 
Pārsīyān, Aḥmad. Mabānī-i Iḥtimāl va Āmār barāy Dānishjūyān-i ʿUlūm va Muhandisī. 
Isfahān: Markaz-i Nash-i Isfahan University of Technology, 2005/1384. 
 


