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جایگاه نقد در معماری ایران نسبت به
توپوگرافی نقد در معماری غرب
مسعود کوچکیان * ،1ویدا نوروزبرازجانی
 1دانشجوی دکترای معماری ، ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی،تهران ،ایران.
2استادیار دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
2

(تاریخ دریافت مقاله ،93/۱/۱۹ :تاریخ پذیرش نهایی)93/۴/۲۶ :

چکیده
نقــد معمــاری گویــی ســایه به ســایه معماران و دســت انــدرکاران حوزهی معمــاری در حرکت اســت ،و
جزئــی جداییناپذیــر از آن ب هشــمار میآیــد .بدیــن رو ،پیــش از آن کــه چرایــی آن را مورد ســنجش قرار
دهیم ،ضرورت دارد چیستی آن را جستجو کنیم .با پذیرش این اصل که غایت نهایی در بحث نقادی
معماری راه یافتن به شــیوهای از اندیشــیدن دربارۀ معماری و از برای معماری اســت ،پرســش اصلی
که این پژوهش را هدایت کرده آن اســت که نقد معماری معاصر ایران نســبت به رویههای جهانی نقد
از چه موقعیت و جایگاهی برخوردار اســت؟ این نوشــتار با بررسی تاریخی -تحلیلی نقادی معماری در
غرب و مقارنسازی آن با رویکردهای نقد معماری در ایران ،به این نتیجه دست خواهد یافت که نقد
معماری در ایران بهسبب نداشتن سبقهی تاریخی ،تا حد زیادی به ضعف فلسفی دچار بوده و وجود
رویکردهای ســنتگرا منجر به آن شــده که نقد معماری در ایران در فضایی مابین نقد پوزیتیویســتی و
نقد تفسیری در رفت و آمد باشد .این پژوهش بهشیوهی پژوهشهای کیفی مدون شده و در وا کاوی
پرســش مطــرح در آن ،گردآوری دادهها بــه طریق کتابخانهای انجام پذیرفتــه و از روش تطبیقی برای
تحلیل یافتههای آن بهره گرفته شده است.

واژههای کلیدی
نقد معماری و معماری نقد ،معنای نقد ،توپوگرافی نقد معماری مدرن غرب ،نقد نقد معماری ایران،
جایگاه نقد معماری معاصر ایران.
* نویسنده مسئول :تلفن ،09122223357 :نمابر .E-mail: masood1790@gmail.com ،021-۲۲۸۸۸۲۲۰
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مقدمه
نقد همچون ُمهر تأییدی بر پیشانی هر هنری است .آنگاه که
اثری به نقد کشیده میشود فار غ از هجمههای رد و تأیید ،نفس
چالــش نقــد به اهمیت حرکــت فکری آن اثر اشــاره دارد .هر دم که
گــذر زمان مســیر نقــد را هموار نکنــد ،ارابۀ هنــر در چالههای بهجا
مانده از پیشــینیان گرفتار میشود و از حرکت باز میایستد .بدین
ســبب ،ایــن نگاه اســت که مخاطب و هنرمند را نــه در مقابل هم،
بلکــه در کنــار هــم قرار میدهــد .محملی که موجــب تعالی جامعۀ
آن هنر میشود.
دراین میان هیچ هنری همچون معماری صفحات تاریخ هنر را
از باب مســئولیت و کارایی ،رنگین نکرده اســت .اما نقد در آن چون
دیگر هنرها از جایگاه ویژهای برخوردار نیست .چونان که نمیتوان
ســاختاری سازمند و منســجم را برای دســت یازیدن به آن انتخاب
نمود .شــاید علت آن اســت که نقد معماری دوران طفولیت خود را
طــی میکنــد و هنوز به بلوغ فکری خود نرســیده اســت .عدم وجود
پیکــرهای واحــد ،که بتــوان در مباحث و تحلیلهــای نقادانۀ وادی

معماری بدان تمسک ُجست ،خود شاهدی بر این ادعاست.
اصالت نقد معمــاری ،معرفت معماری همواره بدیهی
فرض
ِ
بــا ِ
نقد نقد معماری اندیشیدهایم .یکی
به
ندرت
ه
ب
و
شــده
پنداشــته
ِ
از مســائل معرفتشــناختی عمــده در حــوزۀ معمــاری ،چگونگــی
دســتیابی بــه شــناختی ســازمند دربــارۀ کنشگــران معمــاری و
فراوردههای آنان بوده است .در این راستا ،نظریهپردازان معماری
ساخت دســتگاههای فلسفی (سبکشناسی) و طراحان با مرور
با
ِ
آثــار معمــاری ســعی در کســب چنیــن معرفتــی داشــتهاند .بــهدور
از اختالفــات نظــر میــان بیــن نظریهپــردازان و طراحــان ،هرکدام با
اصالــت نقد خود چنین پنداشــتهاند که به معرفتی درســت
ـرض
ِ
فـ ِ
در بــاب دانــش معمــاری دســت یافتهانــد .بدیــن ســبب ،چالــش
ً
چهارچوبهــای نظری عمدتا فراوردههــای معرفتی بوده و نقدی
کــه آن معرفــت چنــد ُبعدی را حادث میشــود ،مهجور واقع شــده
خود
اســت .در اینجــا منظور از واژۀ نقد نــه نقدهای معمول ،بلکه ِ
نقد به معنای بنیادین کلمه است.

چهارچوب پژوهش
بهتریــن شــیوه بــرای رســیدن به دانشــی خــود بنیــاد ،آزمودن
پیاپی آن دانش اســت و این امر محقق نمیشــود مگر با نقد .نقد
معمــاری امری اســت کــه در معماری ما مورد بیمهــری قرار گرفته
و حــق مطلــب دربــارۀ آن ادا نشــده اســت .از ایــن رو ایــن مقالــه از
آن جهــت حائــز اهمیــت اســت که با مشــخص کــردن جایــگاه نقد
معمــاری در عرصــۀ جهانــی ،خواهان گشــودن باب نقــد و نقادی
خودبنیــاد در زمینــۀ معماری ایران میباشــد .تا کنون تالشهای
انــدک امــا شایســتهای در زمینــۀ توضیــح نقــد معمــاری در ایــران
انجــام شــده کــه از آن جمله میتوان به رســالۀ دکتــری حمیدرضا
خویی و همچنین رسالۀ دکتری ایمان رئیسی اشاره کرد .پرسش
اصلــی کــه این پژوهش گرد آن شــکل گرفته آن اســت کــه :جایگاه
بنیان فلســفی نقــد هرچند اندک معماری ایران نســبت به نقد در
معمــاری غــرب در کجــا قــرار دارد؟ فرض ایــن پژوهش بر آن اســت
کــه نگاههای فلســفی در مــورد جایگاه نقد معماری ایــران هنوز به
قطعیت نرسیده است.

پیشینۀ پژوهش
پــس از رخــداد انقــاب اســامی در کشــور ایــران میتــوان گفت
نخســتین بار بهســال  ،1379آقای دکتر حمیدرضا خویی در رســالۀ
دکتــری خود با عنوان "نقد و شــبه نقــد تأملی در نقد آثار معماری"،
بــاب پژوهــش در نقــد معمــاری را گشــودند کــه در آن بــا توجــه بــه
نقدهای ادبی عبدالحسین زرینکوب در حوزۀ ادبیات و همچنین

َ
دســتهبندی نقدهــای معمــاری "ویــن اتــو " 1دســتهبندی متفاوتی
از شــیوههای نقــد پوزتیویســتی و ســپس نقدهــای وا کاوانــه را ارائه
دادنــد .ســپس آقــای دکتر ایمان رئیســی در رســالۀ دکتــری خود با
عنــوان "نقــش نقــد در جهــت دهــی معمــاری معاصــر ایــران" ،ایــن
پژوهش را پی گرفتند که دکترین ایشان بیشتر بر شناخت معیارها
و الگوهــای نقــد آثــار معماری و ارائــۀ مدلی جهت نقــد ،تکیه کرده
است .پس از آن ایشان با انتشار دو کتاب "پشم و لگد" و "نقد بازی"
بهطور مشخصتری مقولۀ نقد در معماری را با نمونههای موردی
در دیگر کشــورها ادامه دادند .آنگونه که دکتر رئیســی به آن اشــاره
دارنــد ،بــه جز این نامبردگان نمیتوان شــخص دیگــری را در حوزۀ
2
نقد معماری یاد کرد که دغدغۀ اصلی او نقد معماری باشد.

معنای نقد در اثر معماری
از آنجــا کــه ایــن نوشــتار در پــی ارائــۀ تصویری روشــن از نقد
معمــاری اســت ،قصــد را بــر یافتــن معنــای نقــد در هنــر معماری
نهادهایــم .نقد در نگاه عامیانه ،همــان عیبجویی و خردهگیری
یا قضاوت کردن در مورد چیزی در نظر گرفته شده است .ولیکن
در محافــل علمی و حرفهای ،ریش ـهای فراتــر از آن دارد .در نگاه "
َ
اتــو" نقد ســر و کارش بــا ســنجش ،تحلیل علمی و توصیف اســت
َ
و موضوعــات دیگــر در نقــد بهدنبــال این ســه رخ میدهنــد (اتو،
 ،37 ،1384بهنقــل از کــورت دوکاس) .از ای ـنرو درنظر گرفتن هر
سه اصل در نقد معماری ضرورت دارد .به باور سیمون «نقد جزء
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الینفــک تمامــی فرهنگهــای بشــری اســت ]...[ .نقــد گفتمانی
اســت که به بررســی صورتهــای گونا گــون بازنمایــی میپردازد.
ا گــر هر چیزی که ســاخته شــده یــا هرکاری کــه انجام شــود نوعی
بازنمایــی درنظــر بگیریــم ،بالقــوه آنرا موضوع نقد قــرار دادهایم.
موضــوع نقــد همیشــه بازنمایــی اســت و نقــد و بازنمایــی دو واژۀ
همبســتهاند» (ســیمون ،229 ،1384 ،بهنقــل از اسپارشــات).
برخــی دیگــر از نظریهپــردازان نیــز ،نقــد را همــان «داوری دربــارۀ
کیفیت و ارزش زیباشناس��انۀ اثر دانس��تهاند» (.)Sharp, 1989, 8
ایــن واژه در فرهنــگ معیــن بهمعنــای «جدا کــردن خوب و ســره
از بــد و ناســره ،تمیــز دادن خــوب از بــد ،آشــکار کردن محاســن و
معایب ســخن» آمده است .لیکن از آنجا که «رای زدن و داوری
کردن دربارۀ امور نیک و بد و ســره و ناســرۀ آنها مســتلزم معرفت
درســت و دقیــق آن امــور اســت» (زرینکــوب ،)6 ،1373 ،بدیــن
ســبب میتــوان چنین پنداشــت کــه نقد معمــاری بازشناســی اثر
معماری است که از طریق جستجوی حقیقت اثر و یا جستجوی
منشــاء و ماهیــت آن پدیــدار خواهد شــد و بــه بیانی ســادهتر نقد
معماری ماهیــت و حقیقت اثر معماری را میجوید.
بیشــتر نظری هپــردازان ،نقــد را ب ـ ه عنــوان مجموع ـهای از
خاســتگاهها در نظر گرفتهاند کــه در این حوزه ،ابعاد کمی و کیفی
بناهــا و ریش ـههای فکری طــراح آن و تبعــات اجتماعــی و فرهنگی
آن بـ�ه بحـ�ث گـ�زارده میشـ�ود ( .)Sharp, 1989, 9ا گر نقــد را داوری
َ
از چشــم دیگــران (اتــو ،)32 ،1384 ،بدانیــم و آن را از جهاتــی دیگر
داوری ارزشه��ا ( ،)Sharp, 1989, 8خطــاب کنیــم در ایــن صــورت
میتــوان در بــاب نقــد چنیــن نوشــت کــه نقد یک وســیله اســت و
ً
«نقد جدی صرفا نفی نیســت ،بلکه آشــکار کردن نکته ســنجانه و
اندیشــمندانۀ وجوهی است که ا گر آشــکار نمیشدند از آنها غافل
میماندیم» (استیونز ،8 ،1377 ،بهنقل از میریام گوسویچ).
نقــد در تفکــر مدرنیســم غرب نقشــی ویژه بازی کــرده و تجارب
گونا گونــی را در ایــن زمینــه شــاهد اســت .معــادل واژۀ نقــد را در
ً
ادبیــات انگلیســی Criticismمیدانیــم .ظاهــرا واژۀ  Criticدر
ســدۀ پانزدهم میالدی وارد ادبیات انگلیســی شده و ریشۀ اصلی
آن  kriticosیونانــی ( criticusالتیــن) از  kritesبهمعنــی "قاضــی"
میباشد (.)Johanson, 1994, 39
فعــل  To criticizeاغلــب بهمعنــای "عیبجویــی از" و "حکــم
کــردن دربــارۀ " اســتفاده شــده اســت .لیکــن حکــم کــردن دربــارۀ
چیــزی ،هنــوز تصویــر روشــنی از ریشــۀ فعــل بهدســت نمیدهــد،
چــرا کــه واژۀ یونانــی  Krineinبهســادگی بهمفهــوم "تمیــز دادن
یــا ســنجش" اســت .بدیــن ســبب معنــی قریــب بــه خود فعــل To
 criticizeمفهــوم فنــی و اغلــب رایــج «قضــاوت دربــارۀ چیزی ـ چه
مطلــوب و چــه نامطلــوب» یــا «ســنجش ارزشها و ضــد ارزشها»
و ی��ا «ارزیاب��ی» اس��ت ( .)Ducasse,1944, 102-103چنانچــه هــر
قدمی در وادی نقد منجر به روشن شدن وجهی از وجوه حقیقت
اثــر شــود ،نگاهــی نقدآمیز محســوب میشــود .در روش ـنتر شــدن
ایــن مطلــب باید افــزود ،حتی آنــگاه که بــه بیان چگونگــی یک اثر
مینشــینیم ،بــاز هم توصیــف حقیقت اثر در کالم ما حاضر اســت،
هــر چند که حتی قصد بر آن نباشــد .در نتیجــه ا گر ارزیابی را نوعی

به چالش کشــیدن اثر بدانیم پس میبایســت توصیف را نیز نوعی
قضاوت در نظر گیریم .از این رو واژۀ نقد دارای حیطۀ گستردهای
از ریش ـهها ،علل ،چیســتیها و باشــیدگیها خواهد بــود .واژهگانی
هــم چون کاوش و کاویدن ،بیان و تفســیر ،چگونگی و باشــیدگی،
حســن جویــی و عیب جویــی ،نازک بینی و ریز بینــی در دایرۀ نقد
قــرار میگیرند .هر آنچه در دانش معماری به چگونگی اثر پرداخته
اســت از گزارشــات گرفته تا مقاالت و مجالت علمی ،همه در دایرۀ
نقــد معماری قرار میگیرند .از ســوی دیگر ،جایــگاه نقد نیز ایجاب
میکند که نقد خود را محق به سرکشی در تمامی این موارد بداند
و آثــار معمــاری را از هــر جنبه و هر دیدگاه به چالش کشــد .با توجه
به آنچه که گفته شــد ،روشــن اســت کــه در نقد به دنبــال کاویدن
اثــر هســتیم و چنین کاوشــی نیاز به شــناخت اثر دارد .بــا گذری بر
متون نقادی و آرای معماران و نظریهپردازان و نشستن در محافل
نــو اندیشــی معمــاری و از آنجایــی کــه نقــد هنــر دربرگیرنــدۀ تمیز،
توصیف ،توجیه ،تبیین ،تفسیر و ارزیابی است (Limpman, 1967,
 ،)132-134بهخوبــی درمییابیــم که نقد بیشــتر فضــای ذهنی ما
را اشــغال کرده اســت ،اما نباید اشــتباه شــود که این تعدد جایگاه
نقد در حوزههای شناختشناسی تعرضی با ماهیت اثر معماری و
همانطور که پیشتر نیز یادآوری شــد ،کاویدن حقیقت آن دارد.
ً
البتــه ایــن نــگاه به نقد اساســا پوشــش دهنــدۀ روشــنی از تمامی
ً
جنبههــای نقد نمیباشــد و صرفــا از آن جهت مطرح میشــود که
موقعیت نقد در عرصههای معماری را مشخص گرداند.

توپوگرافی نقد معماری مدرن غرب
تا کنــون دو منظــر مکمل به مقولۀ نقد معماری روشــن شــدند:
یکــی نقد بهمعنای خلق گفتمان دربــارۀ اثر و دیگری نقد بهمفهوم
شــیوۀ یافتن ماهیت اثر .با این وجود هنوز تعریف ما از نقد ســترون
اســت .نقد در دنیای مدرن گویی هم ریشــه است هم برگ ،هم آب
حیات اســت هم زهر هالهل .آنگاه که اثر را چه در شــکل صوریاش
و چه در حقیقت آن به نقد میکشیم ،در همانحال این نقد است
که ما را به نقد کشیده است .نقد در مدرنیسم هم چون تار و پودی
است که بافندۀ خود را بدان میبافد .به بیان دیگر آن دم که خود را
مدرن بدانیم ،چارهای جز هم بستری با مفاهیم آن نداریم.
ا گــر مدرنیتــه را بــه تعبیــر هابرمــاس "پــروژهای ناتمــام" درنظــر
آوریــم و یکــی از مهمترین ویژگیهــای آنرا "انتقاد مداوم از ســنت
و از خــودش" (احمــدی ،)۱۰ ،۱۳۸۵ ،بدانیم ،خواهیم دانســت که
«مدرنیته بند انســان خا کی عصر جدید اســت؛ و رهایی از این بند
بدون توجه به مبادیش ممکن نیست [( »]...پازوکی.)19 ،1378 ،
زمانیکــه ســاختارهای اجتماعــی بــرای دســت یافتن بــه مدرنیته
شــروع به تغییــر کردند ،ادبیات تخصصــی و غیرتخصصی نیز تحت
تأثیــر قــرار گرفــت .واژۀ نقــد نیــز از جمله واژهگانی اســت کــه هم در
ادبیــات غیرتخصصــی و محــاورهای کاربــرد دارد و هــم در ادبیــات
تخصصــی ،امــا معنایــی که از واژۀ نقد در ایــن دو فضای اجتماعی
(تخصصی-غیرتخصصــی) بــه ذهــن متبــادر میشــود ،متفــاوت
اســت؛ و بــرای هر دو گــروه مصرفکننــده آن نیز کاربــردی متفاوت
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دارد .از ای ـنرو چنانچــه خواســتار ایــن هســتیم کــه بــه شــناختی
دقیــق از وضعیــت نقــد در حــوزۀ تخصصــی معمــاری و جایــگاه آن
نســبت بــه رونــد نقدهــای معمــاری دســت یابیــم ،ابتــدا بایســتی
مفهوم و منظور دقیق واژۀ نقد را در ادبیات مدرن آشــکار ســازیم.
کمااینکــه هــم ا کنون این خلــط معنی در حــوزۀ ادبیات تخصصی
رشــتۀ معماری ایران رخ داده اســت .این بدان معناســت که واژۀ
نقــد و نقــادی در اندیشــه مــدرن به حیط ـهای از معانــی و مفاهیم
اشــاره دارد کــه در زمــان حاضــر در ادبیــات محــاورهای و تخصصی
ایــران بــدان بیتوجهیم .بهعبارت دیگــر ،وزن واژۀ نقد در ادبیات
تخصصــی ایران بســیار ســطحیتر از جایگاه اصلیش در مدرنیســم
اســت .بــرای ُپرکردن این خالء در جامعۀ معمــاری ایران ،نیازمند
همگرا شــدن با دو روند تکاملی در اندیشــۀ نقدگرایانۀ مدرنیســم
هســتیم؛ نخســت همانطــور کــه میدانیــم در مدرنیســم به علت
عملگــرا بــودن ،نوک پیــکان نقد بیش از پیش بهســمت ســنجش
اثــر هنری (در اینجا محصول معماری) اســت تــا حقیقت (مفاهیم
ّ
عالی و علی) آن .از آن رو که سنجش هر پارامتری نیاز به شناختی
دقیق از آن دارد بدین سبب میتوان گفت در مدرنیسم به سمت
معنا کاوی در چیســتی اثر حرکت شــده اســت؛ و دوم از آنجا که در
دهههای اخیر ،متون جدید مدرنیســتی بهشــدت به ســمت عدم
قطعیــت و کثرتگرایــی در معانی حرکت کردهاند ،بایســتی بیشــتر
بــا موضــع شــناور نقــد در اندیش ـههای طولــی و عرضــی مدرنیســم
هماهنگ شویم.
ً
اینکه نقد در معماری غرب چه نقشــی ایفا کرده حدودا از قرن
هفدهم آشــکار میشــود .افشــارنادری مینویســد« :نقــد معماری
دارای دو ریشــۀ متفــاوت اســت :یکــی قضاوتهــا و نظریاتــی در
مــورد آثــار معماری کــه در زندگینامههای قرن شــانزدهمی مطرح
میشــدند و دومــی بهعنــوان زیــر مجموع ـهای از فلســفۀ هنر که از
قرن هجدهم بهصورت شــاخهای از فلسفه شکل گرفته بود .امروز
نیــز تمایــز بیــن نقــد عملــی و نقــد فلســفی و آ کادمیــک محســوس
اســت .در هر صورت میبینیم که وابســتگی به نوشــتار مســئلهای
تاریخــی اســت .نقــد معمــاری بــه مســئلۀ قضــاوت و بررســی آثــار
معمــاری نوعــی انتظــام علمــی و فلســفی بخشــید کــه در تحــول
ً
معماری کامال موثر واقع شــد» (ســمرقند .)35 ،1377 ،بســط نقد
ً
و نقــادی در مغــرب زمین ،اساســا از حدود قــرن هجدهم میالدی
آغــاز میشــود .در ســدۀ هجدهم ،هنــر موضوع تحقیقاتــی بود که
به نتایجی بســیار مهم انجامیدند[ ]...در این عهد برای نخستین
بار نقد هنر به مفهوم خاص ،شــکل خود را در توصیفات و بررســی
نمایشــگاهها بدست آورد (ونتوری .)215 ،1373 ،این روند تا آنجا
ادامــه مییابد که دســتهای از نظری هپــردازان و منتقدین حرفهای
در ایــن خصــوص پای بــه عرصۀ جامعــه میگذارند؛ اشــخاصی که
بعدها نقشــی پرمایه در تحوالت سبکهای هنری بازی میکنند.
ً
بهوجــود آمــدن طبق ـهای از هنرمندان کــه صرفا به نقــد هنر و هنر
معماری میپردازند جالب توجه اســت .آنچه بیش از همه در این
بــاب قطعــی بــه نظر میرســد را بایــد در عینیتگرایــی 3عصر مدرن
جستجو کرد .چنانکه گفته میشود که نقادی بحثی نو است که
گویی نمیتوان برای آن ســبقهای تاریخی یافت .البته میتوان در

منابع غربی مدارکی دال بر وجود نقد هنری ،کمینه از زمان یونان
باســتان در ســده ســوم پیــش از میالد یافــت و همچنیــن میتوان
مدرکــی بهدســت داد که نشــانگر وجــود اظهار نظرهــا و مباحثات
نقادانه از دوران باستان تا ظهور دورۀ جدید باشند (اتینگهاوزن،
 ،)153-141 ،1374ولی چنان پیوستار نیست که بتوان آنرا چون
دوران مــدرن نقطــهای بر شــروع یــک نحلۀ فکری برشــمرد .اما در
شرق بهزحمت میتوان اشاراتی در خصوص نقد هنری یافت.
با گسترش پیوند نقد با عینیتگرایی در تفکر مدرن بار معنایی
جدیــدی بــه نقــد هنــری و اســتقالل آن داده میشــود و از پس آن
منتقدیــن هنــری پــای بــه عرصــۀ هنــر میگذارنــد .عینیتگرایــی
ً
ارتباطــی عمیــق با عقلگرایی و اعتبار یافتن عقل و اساســا فلســفۀ
اثباتگرایــی 4دارد .عقلگرایــی کــه در اصــل اشــاره بــه «حقیقــت
بهمعنــای صــرف مطابقــت ذهن و عیــن » دارد ،به ویــژه با تأمالت
دکارت ،فراتــر مــیرود و «حقیقــت بهصــورت یقیــن عقالنــی فاعــل
شناســایی بــه ایــن مطابقــت درمیآیــد» (ریختهگــران،۱۳۸۷،
 .)۱۴۰بدی ـنرو هــر ســوژهای متأخــر بر آ گاهی انســان بــوده و نقش
ً
ً
اندیشههای فرد محور چنان فزونی مییابد که اساسا ،تماما خود
را معطوف به ناظر میداند .اینجاست که کوژیتوری دکارت 5عمق
بیشــتری مییابــد .عبــارت من میاندیشــم پس هســتم نیــازی به
متضمن شــدن جایــگاه عقل نمیداند و در پی برمســند نشــاندن
انســان عقلمنــد بــوده و باقــی امور را فرعــی بر این اصــل مینامد.
ا گــر در عالــم ذهنیــت 6بپذیریــم هــر آنچــه در عالــم هســتی هســت
ماحصل شناخت انسان از محیط اطرافش است ،از اینرو تمامی
موجودیــت فیزیکــی اطــراف انســان وارد عالــم عینیــت میشــوند.
ایــن دیالکتیــک معنایی محل مداقۀ تفکر مدرن اســت که در یک
ســوی آن ســوژه نشســته و در ســوی دیگر آبژه .معهذا آنچه در این
دیالکتیک مهم است نه تقابل سوژه و ابژه ،بلکه تعامل این دو در
تکامل شناخت از ماهیت اثر هنری است.
حــال ا گــر از زاویــۀ شــناخت بــه ایــن مســئله بنگریــم ،چالــش
جدیــد روی میدهــد .ا گــر اشــیاء هویــت و موجودیــت خــود را در
رابطــه بــا آدمــی آنگونه که یاد شــد ،بیابنــد و فیالواقــع محصول
ذهنیــت بشــر تلقــی شــوند ،از اینــرو وجــه فاعلــی مقــدم بــر امــور
مفعولــی بــوده در نتیجــه شــناخت فاعلــی اســت کــه اســاس امور
را تشــکیل میدهــد .از ایــن نــگاه ،هــر آنچــه کــه در دایرۀ ارزشــی
آدمــی بگنجــد بــا ارزش و هرآنچــه کــه خــار ج آن باشــد بــیارزش
اســت .بهمعنــای دقیقتــر ،واژۀ منزلــت اشــیاء نســبت بــه میزان
ســودمندی رابطهشــان با نگاه شناســاننده ،برای انسان کاهش
مییابــد .اینجاســت کــه حــوزۀ نقــد اثــر دچــار چالــش اساســی
میشود .آنگاه که اثر در مقام ابژه بنشیند ،بار ارزشی آن تا سطح
ارزشــی ناقــد آن پاییــن مییابــد .بــه ایــن ترتیــب"« :موضوعیت/
عینیــت علمــی" در بطن این چارچوب تأویلی قــرار میگیرد و این
عینیــت علمــی ادعا میکنــد که میخواهــد فقط تصــورات پا کیزه
و روشــن در بــاب ایــن "موضوعات/اعیــان" ا کتســاب کنــد]...[ .
پس هر چیزی که اندازهگرفتنی و تکرار پذیر و مرئیشــونده اســت
از ایــن شــا کله نتیجه میشــود و تمایــل بر این اســت که دانش و
تجرب ـهای کــه تحویلپذیــر و تقلیلپذیــر به صورتهــای در وهله
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اول تفکــر تصویری (مرئی ســاز) نباشــند ،غیرواقعی یــا بیاهمیت
محســوب شوند» (پالمر .)247-246 ،1377 ،
در چنیــن نگاهــی ،عینگرایــی اثر هنری تــا مرز نگاههــای ممیز
اثــر ســقوط میکنــد و در طوفانهــای ذهنی نقــاد به این ســو و آن
ســو کشیده میشود و اثر را دســتخوش احواالت سوبژکتیو انسانی
میکند .از طرفی قرن هجدهم که بدو تولد بحث زیبایی شناســی
اســت ،در پــی نــگاه غرضآلــود فــوق شــروع بــه تفحــص در عالــم
ّ
احساســات انســانی میکنــد .زیبایــی بیــن حــظ حســی هنرمند و
تماشــا گر اثــر هنــری محصور شــده و حقیقت دیگــری نمییابد .به
بــاور هایدگــر زیباشناســی یــا تنــزل اثر هنری بــه مرتبۀ نــازل ادرا ک
حسی انسان ،که عبارت از لذت و سرور و حظ حسی است ،هنر را
بیحقیقت و بیرمز و راز میکند (پازوکی.)17 ،1378 ،
از آنجا که هنر را از اوج به حضیض احساسات انسانی کشاندیم،
چارهای جز دســت یازیدن به هر وجهی از وجوه زندگی انســانی در
این سراشیبی نداریم؛ از شرایط اقتصادی و سیاسی گرفته تا حاالت
روحی و روانی هنرمند و مخاطبان آن .در این راه مکاتب متعددی
8
چــون معارضــه با اصالــت روانشناســی 7معارضه بــا تحویلانگاری
معارضــه بــا اصالت ظاهــر 9معارضه با اتمیســم نفســانی10معارضه با
مذهــب اصالــت علــم و تحقیــق ،بــدون پیش فــرض پدیدار شــدند
(اشــمیت )14-24 ،1375 ،که هر کــدام از منظری خاص این خالء

نمودار -۱ســیر تکامل نقد معماری در تفکر مدرن غرب.

را کاویدنــد کــه این خود دلیلی بر این مدعاســت کــه اثر هنری پس
از زیباییشناســی ،حقانیــت خــود را در علــوم دیگــر نیــز جســتجو
کرده اســت .اینجا همان نقطهای اســت که کارزار تفسیر آثار هنری
11
بــاری پژوهشــی به خود میگیــرد .در همین بین هیستوریسیســم
و پروگرسیســم 12نیــز بــر ایــن روند افــزوده میشــوند که بــه ترتیب بر
اصالت حوادث تاریخی و گرایش به تکامل تاریخی مترتب هستند.
با نگاهی دقیقتر به این دو نگرش در حقیقت در هیستوریسیســم
بــا جوهــرۀ پژوهش در عوامل تاریخی ،سیاســی ،اقتصادی و از این
دست مواجهیم و در پروگرسیسم با سیر تاریخی تکامل و پیشرفت
هنــر .از این رو جوهرۀ نوع خاصی از نقد شــکل میگیرد.که همواره
خواســتار تغییــر ماهیــت اثــر هنری بــه عوامــل غیری هنری اســت؛
منظــور عواملــی اســت که همگــی در علــوم تجربی مــورد مداقه قرار
میگیرند و بیانی عینگرا دارند .همین عینگرایی اســت که اســاس
خمیرمایــۀ نقــد هنــری در دوران مــدرن میشــود .ایــن رویکــرد،
همانی اســت که اغلب نقادان در این دوران از آن بهره جســتهاند؛
نقد عینی یا نقد پوزیتویســتی .البته برخی از صاحب نظران عرصۀ
ً
پدیدارشناســی اساســا بــر ایــن باورنــد کــه نمیتــوان واژۀ نقــد را بــر
این روند مترتب دانســت و نقد تفســیری (بــارت)27-37 ،1368 ،
را عبــارت مثمــر ثمرتری دانســتهاند .در نمــودار  ،1ســیر تکامل نقد
معماری در تفکر مدرن غرب بهصورت فشرده بیان شده است:
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جایگاه نقد معماری معاصر ایران
نقــد معمــاری از مباحــث بهنســبت فرامــوش شــده در فرهنــگ
ماست؛ 13برای مثال در قرن پنجم امام محمد غزالی در کتاب "تهاتف
ً
الفالسفه" فلسفه و نقد را منع میکند .اساسا چنین تفکری سدههای
متمــادی در فرهنگ ایــران زمین باقی ماند و اثرات تاریــک خود را در
ســاختارهای اجتماعی و سیاســی نهادینه کرد .ســلطۀ این روند در
مواجه با جنبشهای مدرنیستی در اروپا با انقالب مشروطه در ایران
شکســته شــد و باب نقد و انتقاد در فضای اجتماعی وسیاســی ایران
گشــوده شــد .امــا در حــوزۀ معمــاری« ،معماری مــدرن ایــران ،که در
بســیاری موارد بس ارزشــمند و نوآور بــود ،بی ارزشیابیای درســت،
عنوان معماری معاصر گرفت و هرگز موضوع نقد واقع نشد و معماری
مقلــد شــکلها و شــیوههای ســاختاری گذشــتۀ ایــران -برعکــس-
تعدادی هوادار و مداح یافت و آن نیز ،به نقد نیامد» (فالمکی،1389 ،
 .)576در نشــریات بهنــدرت مقالــهای قابــل اعتنا در شــرح و تحلیل
آثار معماری دیده میشــود ،آنچه هســت هم بهطور معمول از جمله
ترجمهها و نوشتههای غربی است و نه حاصل تفکر پژوهشگر ایرانی.
دکتر منوچهر مزینی در مقدمهی مفصلی که بر کتاب عرصههای
زندگــی جمعــی و زندگی خصوصی نوشــت ،شــش عامــل ارزشیابی
معمــاری را مــورد توجــه قــرار داد« .عواملــی کــه بــر معمــاری تأثیــر
ً
میگذارند یا از آن تأثیر میپذیرند و یا اصوال اساس معماری را پدید
میآورند .این شش عامل را به ترتیب زیر میتوان توصیف کرد:
 -1محیــط :هیچ اثر معماری را نمیتوان و نباید بدون توجه به
محیط طرح کرد و ســاخت ،زیرا محیط هم برمعماری تاثیر بســیار
دارد و هــم از آن تاثیــر میپذیرد .مراد از محیط ،در این بحث کلیۀ
عوامل طبیعی و یا ساخته و پرداختۀ انسان است ،که اثر معماری
در جوار آن و یا در میان آن ساخته میشود.
 -2مــردم :در معمــاری اساس ـیترین عامل مردمانــد .از اینرو،
معنای هر اثر معماری بدین اصل وابسته است که این اثر معماری
تا چه اندازه آســایش مردم را تأمین میدارد و در پاسخ به نیازهای
ایشان کاراست.
 -3امکانــات :تمام عوامل اعــم از کالبدی یا غیرکالبدی ذات یا
معنــی اســت که ســبب تحقق یک اثــر معماری میشــود .هنگامی
کــه امکانــات شــامل مصالــح و روشهــای ســاختمانی میشــود،
از معمــاری جدایــی ناپذیرنــد .امکانــات تنهــا ذاتــی و یــا کالبــدی
نیســتند .امکانــات مالــی نیز ممکن اســت باعث تحقــق یک پروژۀ
معماری شود و یا آن را زنده به گور سازد.
 -4اندازهها و اســتانداردها :کتب و مراجعی که تعیین میکنند
فعالیتهای گونا گون آدمی ،از نظر معماری به چه میزان فضا نیاز
دارد .همچنیــن بســیاری از عوامــل معمــاری همچنــان در و پله و
سقف اندازههای معین و استاندارد شدهای یافتهاند.
 -5نظم فضایی :معماری به حکم ماهیت خود در فضا تحقق
مییابــد و چون چنین اســت بــه نظم فضایی نیــاز دارد .از این رو،
هرچقــدر خــوب روابط اجــزاء معمــاری را در دو بعــد تنظیم کنیم،
آنچــه در حقیقت باید مورد توجه قــرار گیرد روابط اجزای معماری
در فضا و نظم آنهاست.

 -6کیفیات هنری و بصری :مالحظات زیباییشناسی و کیفیات
بصــری از عوامل تجزیهناپذیر معماری اســت .تمــام نظریههایی که
معمــاری را فقــط ســاختن اعــام میکــرد ،ا کنون مواجه با شکســت
شــده اســت .معمــاری پیونــدی نزدیــک بــا تندیسگــری دارد و نیــز
همانند موسیقی ،هنری است که به بعد زمان بستگی دارد ،پارهای
کیفیات هم در عرصههای تندیسگری و موسیقی معتبر است و هم
در عرصۀ معماری» (مزینی.)15 ،1376 ،
کامــران افشــارنادری از دیگــر منتقــدان معمــاری معاصر ایــران در
مصاحب ـهای ضمــن معیــن کــردن جایگاه نقــد در تغییــر رونــد تاریخ
مــیآورد« :نقــد معمــاری ایــن امــکان را فراهم م ـیآورد کــه مفاهیم و
زیباییشناس ـیهای نوین فــارغ از پیشداوریهای موجود بررســی
شــوند و ارزش آنهــا درک شــود ،یعنی نوعی وجدان تاریخی نســبت
به معماری بهوجود میآورد .همین مســئله باعث میشود که نقد از
جهتی به گسترش ابعاد معماری و طرح افکار و دستاوردهای جدید
بپــردازد و از طرف دیگر پدیدههایی را که تاریخ آنها گذشــته اســت به
دســت تاریخ بســپارد .این مســئلهای اســت کــه حیات معمــاری به
آن وابســته اســت .ماننــد جایگزین شــدن ســلولهای مــردۀ بدن با
ســلولهای جدیــد کــه بــه ادامــۀ حیات کمــک میکند» (ســمرقند،
« .)36 ،1377نقد صحیح مستلزم توجه به سه جنبه است :مقایسۀ
اثر با سایر آثار داخل کشور؛ پاسخ اثر به اهداف مورد انتظار؛ و مقایسۀ
اثــر با آثار قبلی طراح که نشــان دهندۀ ســیر تحول حرفهای اوســت»
(افشــارنادری .)16 ،1377 ،ایشــان در مقالۀ دیگری با عنوان "آخرین
تابو :مســئلۀ پیشرفت ،بحثی در مورد معیارهای داوری"مینویسند:
«در درجــۀ اول ،آثــار میبایســت فقط بــه خاطر ارزشهــای معمارانه
بررسی شوند ،به این معنی که فار غ از هرگونه تأثیر بصری شیوههای
ً
ارائه و پرداخت و بهعبارتی جنبههای نمایشی و صرفا با توجه به ارزش
و اعتبــار معماری مــورد داوری قرار گیرند .گام بعــدی ،دقت در فریب
نخوردن اســت؛ توضیحاتی که بهصورت استعاری ،ایدههای طراح را
عنوان میکنند و اثر را در لفافی تبلیغاتی ارائه میکند .این نوع آ گاهی
ً
بخشیدن عمال غیرقابل انتقال است و در واقع برای استفادهکنندگان
بنا ،خالی از هرگونه ارزشی است .دقت در شهامت و استقالل داوری،
به این معنی که ارزشگذاری مثبتی بر نام و شهرت هنرمند نباشد و
بررســی اثر در رابطه با فرایند حرف ـهای  -هنری خلق آن صورت گیرد؛
ً
امری که گونهای تابوی تقریبا غیرقابل دسترسی است .توجه به نوع
اثــر و بررســی آن تنها با خودش؛ به این معنی کــه داوری یک کارخانه
ً
بــا یــک مرکــز فرهنگــی امری کامــا بیمعنــی اســت و تنهــا در صورتی
امکان مییابد که هر اثر با توجه به امکاناتش بررسی شود و ضعفها
ً
و قوتهایش مســتقال بررســی شــود ،آنگاه نمرۀ نهایی و مستقل هر
اثر قابل مقایســه با دیگری اســت ،و سرانجام آخرین و مهمترین تابو:
مســئلۀ پیشــرفت؛ پس از طرح تمامی مســائل عنوان شد ،تنها یک
مســئله باقی میماند؛ مســئلهای که خارج از ارزشهــای درونی یک
اثر باقی میماند :معمار چه نقشی در پیشرفت فرهنگ معماری ایفا
کرده است؟ و آیا این پیشرفت توجهی انسانمدارانه بوده است یا تنها
وسواســی به اورژینال بودن؟ مســئلۀ پیشــرفت از مهمترین مســائل
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معماری اســت ،پیشرفت بهمعنی پیشبینی تحوالت آینده و یافتن
مصادیق معمارانۀ آنها و ایجاد زمینههایی برای جستجو و خالقیت.
ً
بدون پیشــرفت مســلما معماری به سطح مد یا حدا کثر سبک تنزل
مییابد؛ نکته آن اســت که مانع شــویم پیشــرفت به وســواس بهتنها
هــدف معمــاری و در واقــع ابــزاری کنترلکننــده بــدل شــود» (افشــار
نادری.)85 ،1380 ،
ایمــان رئیســی در مقالــۀ خــود بــا عنــوان "تحلیــل محتــوای
نقدهــای معماری :نشــریات معماری ایران" م ـیآورد« :با توجه به
فراوانــی چارچوبهــای نظــری و عــدم ارائهی چارچــوب نظری در
بیش از  %75نقدها ،میتوان نتیجه گرفت که در زمینهی مباحث
ً
نظــری معمــاری دچــار ضعــف هســتیم و احتمــاال یکــی از دالیــل
پایین بودن کیفیت معماری معاصر ایران ،عدم آشــنایی معماران
ً
و منتقــدان معمــاری بــا حوزههــای نظریــۀ معماری اســت .ضمنا
ً
اختصاص درصد نســبتا باالیی در چارچوبهای نظری به رویکرد
ســنتگرایی نشــانگر اهمیت مقولهی پیچیدهی ســنت در دیدگاه
نقد منتقدان است» (رئیسی.)184 ،1392 ،
دکتر حمیدرضا خویی نیز معتقد اســت« :میتوان نقد معماری
را ،اظهار نظر یا بحث و گفتگو دربارۀ آثار معماری دانست» (خویی،
 )74 ،1379ایشــان در مقالهای با عنوان "نســبت دانش معماری با
نقــد آثــار آن" ،معماری را بهعنوان یکی از شــعبههای هنر که با انواع
بسیاری از دانشها سر و کار دارد معرفی میکند و با طرح این مسئله
که یکی از معیارهای عرضه شــده برای شناسایی شاخههای دانش
خود نظام داوری اســت ،به نقش تعیینکنندۀ نقد آثار معماری در
تولید و انســجام دانش معماری می پردازد .او می نویسد«هنر خود
شــعبهای از تفکر اســت؛ همچنــان که دیگر دانشهــا راههایی برای
تفکرند .تفکر بهمعنای تحقیق است و این تحقیق راههای مختلفی
دارد :هنــر ،فلســفه ،علم ،حکمــت و غیره ]...[ ،با ایــن اوصاف ،هنر
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و معماری خود راهی مســتقل برای تحقیق و یافتن حقیقت اســت
[ ]...و بستر اصلی گفتگو دربارۀ طرح و طراحی یا تحقیق در حقیقت
طراحی (یا اســاس مباحث نظری معمــاری) چیزی جز آثار معماری
نیست[ .و با توجه به تعریف نقد معماری] باید گفت ،گفتگو و سخن
گفتــن دربــارۀ اثر معماری جز نقد اثر نیســت [و] نقد اثــر معماری آن
شکل از بحث و گفتگوست که بیش از هر چیزی معطوف به خود اثر
است و در آن صورت اثر راه وصول به باطن آن است( »]...[،خویی،
.)94-93 ،1383
تــورق در آرای صاحبنظــران نقــد معمــاری معاصــر در ایــران،
ً
شمایی کلی از ساز و کار نقد ارائه نمیدهد .اساسا آنچه استنباط
میشــود ســخن در حاشیۀ نقد اســت نه متن نقد؛ بهعبارت دیگر
آن کوژیتــوری دکارتــی کــه همچــون هســتۀ اصلــی و سرچشــمۀ
تحــوالت پــس از آن اســت در نقــد معمــاری معاصــر ایــران دیــده
نمیشــود .نقــد بهمعنــای اخــص آن همچــون بادبادکــی معلق در
بیــن الیههــای اجتماعــی ایــران از اندیشــه تــا معماری اندیشــه در
غلیان اســت .بادبادک نقد معماری ایران به باد بســته اســت و به
بند خود اهمیتی نمیدهد .معهذا آنچه ما را در حاشیه غرق کرده
اســت ،توهمی اســت که از فلســفه در نقد معماری داریم .توهمی
از تســلط که با آشــفتگی آمیخته شــده اســت .در علم روانشناســی
به چنین عارضهای اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی 14گفته میشود .نقد
معمــاری در ایــران نیز دچار اســکیزوفرنی فلســفی اســت .ماحصل
آن اســت کــه در غایــت مشــخص نمیشــود بــر روی کــدام ســنگ
ایســتادهایم .پوزیتیوســتها و اثباتگرایان پشت سرمان هستند،
ولی عینک تفســیرگراها بر روی چشــمانمان! خرد انتقادی را چراغ
راهمان گرفتهایم ولی با عصای سنت راه میرویم!
در نمــودار  2ســیر حرکــت بهســوی نقــد معمــاری در ایــران
مشاهده میشود:
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یافتههای پژوهش
رونــد حرکتــی نقــد در معمــاری غــرب حاصــل هجمههایی از
نقدهــای اساســی  -شــاید آرمیــده در گذشــتۀ جمعی و فردی-
است که در هر برش زمانی کاویده میشود ،آنچه که در ادبیات
معمــاری معاصــر ایران مصداقی نــدارد .ا گرچه آن روندی که در
نقــد معماری از قرن هجدهم میالدی شــروع شــد ،ا کنون رنگی
دیگر بهخود گرفته و قابل مقایسه با آن دوران نیست ،ولی سیر
حرکت فکری در فلســفۀ مدرن در نقد معماری امروز غرب قابل
ردگیــری اســت .متقدمتریــن اثــر در حــوزۀ نقــد مــدون و مــدرن
ایــران را میتــوان در نوشــتههای زرینکوب مشــاهده کرد که در
خصــوص حقیقــت اثر هنری اســت .آنچه زرینکــوب بحث کرده
همــان شناســایی ماهیت چیســتی فاعلیت انســان اســت که در
مدرنیســم از آن بحــث میشــود .از این منظر میتــوان اظهارات
او در کتــاب نقــد ادبــی :جســتجو در اصــول و روشهــا و مباحث
نقــادی با بررســی در تاریــخ نقد و نقادان را مطلعــی بر بحث نقد
دانســت که در ســال 1994(1373میالدی) نگارش شــده است.
امــا نخســتین بحث جدی و مدون در خصــوص نقد معماری را
میتــوان در رســالۀ آقــای دکتر خویی مشــاهده کرد که در ســال
 2000(1379میالدی) تدوین شــده است .این درحالی است که
لوکوربوزیه بهعنوان پیشــگام معماری مدرن کتاب به سوی یک

معماری را در ســال  1921میالدی بهچاپ رســاند که ضمن نقد
معماری کالســیک ،به ترســیم معمــاری مدرن پرداخت و رابرت
ونتــوری بهســال  1966میــادی در کتــاب پیچیدگــی و تضــاد
در معمــاری ،ضمــن نقــد معمــاری دوران مــدرن ،معیاریهــای
معمــاری پســتمدرن را برشــمرد و آلــدو روســی در همــان ســال
کتاب معماری شــهر را منتشــر کرد و فقدان درک شــهر در فرایند
عمــل معمــاری را مورد نقــد قرار داد .این اختــاف بین معماری
ایــران و معمــاری غــرب چیــزی فراتــر از فاصلــۀ زمانی آن اســت.
ً
اساســا نقــد در معمــاری غــرب پارهای جدا نشــدنی از هر ســبک
و نگــرش بــه معماری آن دوره اســت ،امری که در ایــران مهجور
واقــع شــده اســت .در نمودار ســه ،تقابــل ســبکهای تاثیرگذار
و اصلــی معمــاری ایــران و غرب آورده شــده تــا تقابــل زمانی آنها
ملموستر گردد.
همانطــور کــه در نمــودار  3نشــان داده شــده اســت ،ســیر
رونــدی کــه معمــاری غــرب طــی نمــوده بســیار متأثــر از نقــد
معمــاری بــوده ،ولیکــن تــازه در اواخــر قرن بیســتم اســت که ما
شــاهد ظهور نقد در معماری ایران میشــویم که خود در پاســخ
بــه پرس ـشهای چرایــی معمــاری کنونــی ایــران و هویــت ایــن
معماری حادث شــده است.
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نتیجه
از نــگاه فلســفی زمانیکــه بــه مقایســۀ نقــد معمــاری در غرب و
نقــد معماری در ایــران میپردازیم متوجه میشــویم کــه نوع نگاه
به نقد در معماری غرب تا حدود زیادی متأثر از فلسفههای مدرن
و پســت مــدرن شــکل گرفته اســت .در صورتــی که نگاه بــه نقد در

معمــاری ایــران بیشــتر ابزارگونه اســت .یعنــی ا گر در نقــد معماری
غــرب عینیتگرایــی کــه ارتباطــی عمیــق با اصالــت عقــل دارد و در
تکامــل خــود از نقــد پوزیتیــو پا را فراتــر مینهد و عینیــت و ذهنیت
را همزمــان و فــار غ از بــار زمانی و مکانی در جســتجوی حقیقت اثر
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میپویــد ،در مقابل در نقد معماری ایــران هنوز به دنبال عوامل و
دســتمایههایی میگردیــم که آثــار را دریک چارچــوب نظاممند به
نقد بکشیم؛ عواملی که کلی و ظاهری هستند.
بـا توجـه بـه رونـد آنچـه کـه گذشـت بـه نظـر میرسـد نقـد
معمـاری در ایـران کـه در دو دهـهی اخیـر آغـاز شـده رونـدی
بسـیار بطئـی داشـته و هنـوز نتوانسـته جایـگاه خـود را در جامعـۀ
معمـاری بیابـد .ولـی مطالبـات جامعـۀ کنونـی ایـران در راسـتای
داشـتن معمـاری بـا هویـت ایرانـی ،نویـد دهنـدۀ آینـدۀ روشـن
نقـد در معمـاری معاصـر ایـران اسـت .از طرفـی ا گـر بخواهیـم
بـا دقـت بـه جمیـع مطالـب آورده شـده ،جایـگاه نقـد معمـاری
ایـران را نسـبت بـه توپوگرافـی نقـد معمـاری غـرب مشـخص
کنیـم ،بـا توجـه بـه اعتبـار یافتـن عقلگراییهـای انتقـادی
در جامعـۀ معمـاری ،بـه نوعـی بایـد چنیـن مطـرح کنیـم کـه

نقـد معمـاری ایـران بـا اقتبـاس از فلسـفۀ تحصلـی در میـان
نگاههـای پوزیتیویسـتی واقـع شـده اسـت.
متأســفانه در نقد معماری دچار اســکیزوفرنی فلسفی هستیم.
چنانکه با رویکردی انتقادی طرح مسئله میکنیم ،از نظریههای
پســت مدرن کمــک میگیریم ،از روشهای اثباتی شــروع میکنیم
و درنهایــت نتیجهگیــری تفســیری میکنیــم .در واقــع هنــوز بر ســر
جایــگاه فلســفی نقــد معمــاری بــا خــود بــه توافــق نرســیدهایم .از
اینرو ،فار غ از اینکه نقد معماری خود زمینهساز معرفت معماری
اســت و نوع خاص دیگری از معرفت را میپوید  -که پارادایمهای
ً
عینیگرا از آن عقیماند  -بایســتی در نقد معرفت معماری اساسا از
شــائبههای آزمودن نظریــه پرهیز و بهســمت نظریهپردازی حرکت
کــرد ،شــیوهمندی نقد معماری را بازشــناخت و نقــد معماری را در
راستای معرفت معماری به نقد کشید.

پینوشتها
.Wayne Attoe 1
« 2در معمــاری معاصــر ایــران هم[نیــز] نقــد و نقــادی جایــگاه قابــل توجهــی
نــدارد و ب هجــز چند مقاله و دو رســالۀ دکتــری ،نمیتوان به منابع دیگری اشــاره
کــرد .تعــدادی از نقدهای معماری معاصر ایران توســط منوچهــر مزینی ،کامران
افشارنادری ،علیا کبر صارمی و  ...ارائه شده است» (رئیسی.)175 ،1392 ،
.Objectivism 3
.Positivism 4
ً
 5از این عبارت بســیار معرف در کتابهای فلســفه و تاریخ فلســفه ،غالبا به
اختصار با لفظ ( Cogitoمی اندیشم) یاد میکنند.
.Subjectivism 6
.Psychologism 7
.Reductionism 8
.Phenomenalism 9
.Psychological atomism 10
.Historicism 11
.Progressism 12
َ
 13ظاهــرا تنهــا حــوزهای که به موضوع نقد اعتنا کرده ،حوزۀ ادبیات اســت؛
نقد ادبی در کشور ما سابقۀ تاریخی دارد.
 14فــرد مبتــا بــه اســکیزوفرنی ممکــن اســت دچــار توهمهایی (کــه اغلب به
صــورت شــنیدن صداها گزارش شــده اســت) ،خیاالت (اغلب عجیــب و غریب یا
سرکوبگرانه در طبیعت) و آشفتگی فکری و کالمی شود ،که میتواند از از دست
دادن قطــار اندیشــه ،تــا جمالت با اتصــال نامنظم در معنی ،تا تناقض شــناخته
شــده بهعنوان آشــفتهگویی در مــوارد حاد متغیر باشــد .گوش ـهگیری اجتماعی،
ً
نامرتبی لباس و بهداشــت ،و از دســت دادن انگیزه و قضاوت تماما موارد عادی
موجود در اسکیزوفرنی میباشند.
Carson, VB. (2000), Mental health nursing: the nurse-patient journey,
.W.B. Saunders, ISBN 978-0-7216-8052, p.638
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اشــمیت ،ریچارد (" ،)1375ســرآغاز پدیدار شناســی" ،ترجمۀ شــهرام پازوکی،
مجلۀ فرهنگ ،کتاب هجدهم ،صص.9-26
افشــارنادری،کامران (" ،)1377نقد :مهمانسرای حافظیه" ،فصلنامۀ معمار،
شمارۀ  ،1صص14-20
افشــارنادری ،کامران (" ،)1380آخرین تابو :مســئلۀ پیشرفت ،بحثی در مورد
معیارهای داوری" ،فصلنامۀ معمار ،شمارۀ  ، 15صص.78-87
بارت ،روالن ( ،)1368نقد تفســیری ،ترجمۀ محمد تقی غیایی ،چاپ دوم،
انتشارات بزرگمهر ،تهران.
پازوکی ،شهرام (" ،)1378هنر جدید و مبادی فکری مدرنیسم" ،دو فصلنامۀ
رواق ،شمارۀ . 4
پالمــر ،ریچــارد ا ( ،)1377علــم هرمنوتیــک :نظری ـهی تأویــل در فلســفههای
شــایرماخر ،دیلتای؛ هایدگر ،گادامر ،ترجمۀ محمدســعید حناییکاشانی ،نشر
هرمس ،تهران.
خویــی ،حمیدرضا (" ،)1379مقدمــه ای در باب نقد آثار معماری" ،فصلنامۀ
معماری و شهرسازی ،شمارۀ  ،60-61صص.74-77
خویی ،حمیدرضا (" ،)1383نســبت دانش معماری با نقد آثار آن" ،فصلنامۀ
خیال ،شمارۀ  ،12صص .84-95
رئیســی ،ایمان (" ،)1392تحلیل محتوای معماری نشــریات معماری ایران"،
در مجموعه مقاالت نقد بازی :جســتارهای نقد معماری ،ترجمۀ ایمان رئیســی
و دیگران ،نشر کتابکدۀ کسری ،مشهد ،صص.173-185
ریخت هگــران ،محمدرضــا ( ،)1378منطــق و مبحث علــم هرمنوتیک :اصول و
مبانی علم تفسیر ،نشر کنگره ،تهران.
زرینکــوب ،عبدالحســین ( ،)1373نقد ادبی :جســتجو در اصــول و روشها و
مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
ســیمون ،راجــر (" ،)1384نقد" ،دانشــنامۀ زیباییشناســی ،ویراســتۀ بریس
گات و دومینیــک مــک آیورلویــس ،ترجمۀ منوچهر صانعی و دیگران ،انتشــارات
فرهنگستان هنر ،تهران.
ســمرقند ،د (" ،)1377ارزیابــی وضعیــت نظریــۀ معمــاری در ایــران امــروز"،
فصلنامۀ معمار ،شمارۀ  ،3صص.25-36
فالمکی ،محمدمنصور ( ،)1389گسترههای معماری ،نشر فضا ،تهران.
مزینــی ،منوچهــر (" ،)1376مقدم ـهای در بــاب ســنجش آثــار معمــاری" ،در
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