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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران –نشريه علمي   83-93صفحات 

  

از  بررسي اهميت و نحوه آموزش نقد بنا به دانشجويان رشته معماري
  ديدگاه اساتيد معماري ايران

  
2، افروز رحيمي آريايي1سينا رزاقي اصل

  )نويسنده مسئول( 
  

  07/02/1395: تاريخ پذيرش 11/04/1394:تاريخ دريافت

  چكيده
تواند در جريان رشد معماري ايران و ترسيم آينده نقش بسـزايي داشـته    مي آموزش معماري از موضوعاتي است كه

در . معماري اسـت هاي  بخش آموزش در دانشكده در اين بين به اعتقاد برخي فرهنگ نقد جزء ساختاري و هويت. باشد
ا  هـدف اصـلي از ايـن مقالـه دسـتيابي بـه روش      . جهت طراحي مطرح گردداي  تواند به عنوان پشتوانه مي واقع نقد و ھ

روش اين پـژوهش  . محتواي كارآمد در جهت آموزش صحيح نقد و پرورش ديدگاه نقادانه در دانشجويان معماري است
پيمايشيِ تحليلي استوار است؛ اطالعات از منابع مكتوب و پرسشنامه از اساتيد معماري به دست  –ي بر مطالعات اسناد

معماري، جهت دستيابي بـه آمـوزش نقـد    اي  رشته با توجه به هويت چند كه دهد مي نتايج اين مقاله نشان .آمده است
هـاي   در ارتباط با ميزان اهميت زمينه. است جامع، برخورداري از رويكردهاي تركيبي براي آموزش نقد معماري الزامي

بـه طـور كلـي    . بر عوامل پاسخ مناسب بنا به عملكرد، زمينه و بافت پيراموني آن، تأكيـد دارد ها  نقد، جمع بندي يافته
غالب استادها، نقـد را، الزمـة دروس   ها  براساس تحليل. ميزان دخالت هر آيتم، به نوع طرح و هدف منتقد بستگي دارد

مطالعـات  هـاي   همچنين آموزش نقد به ترتيب اولويت در گـرايش . دانند مي آيندة دانشجويانهاي  حي، و پايه طرحطرا
و ابـزار  هـا   اسـاتيد روش . معماري ايران، معماري اسالمي، مهندسي معماري، معماري دخلي، مهم ارزيـابي شـده اسـت   

طرف استاد، نوشتن، بازديـد علمـي، جلسـات نقـد،     آموزشِ درس نقد را به ترتيب اهميت، بحث گروهي، طرح سوال از 
در نهايت مقالة حاضر پيشنهاداتي در راسـتاي  . شرح و تحليل متون نقادانه، نمايش فيلم، اسكيس و اساليد، دانسته اند

  .برنامه ريزي و آموزش نقد ارائه نموده است

  هاي كليدي واژه
  .ع، معيارهاي نقدآموزش نقد معماري، روش تدريس نقد، انواع نقد، نقد جام

  
  
  
  
  
  

  ، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائياستاديار گروه شهرسازي. 1
ي سـپهر  دانشكده معماري، واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسالمي، اصـفهان، ايـران؛ هيـات علمـي آمـوزش عـال       دانشجوي دكتري معماري، گروه معماري،. 2

  اصفهان
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  مقدمه .1

تـرين   ي از مهـم آموزش معماري در سطوح مختلـف يكـ  
سلطان زاده، ( مباحث در زمينة معماري امروز در ايران است

؛ محتوا و شيوة آمـوزشِ  )1: 1393؛ سامه و ايزدي، 8: 1379
رشتة معماري از حدود يك و نيم قرن پيش، تقريباً همزمان 

و موسسـات آمـوزش عـالي جهـان،     ها  با ورود آن به دانشگاه
 ,Dutton( ث بوده استهميشه در حال تغيير و در حوزة بح

ــي؛ 1991 ــوزش   ). 28: 1385، عالئ ــي، آم ــاد برخ ــه اعتق ب
و تخصصـي  اي  معماري در ايران، جوابگـوي نيازهـاي حرفـه   

آموزشي اين رشته، آن چنـان  هاي  دانشجويان نبوده و برنامه
رستمي نجف آبادي، ( كه بايد با فرهگ جامعه سازگار نيست

ي از محققـين ايـن   به اعتقاد بسيار). 99: 1392. جهانبخش
مير ( آموزشي استهاي  مشكل ناشي از ضعف محتوا و شيوه

آموزشي همواره استاد هاي  در فعاليت). 101: 1385رياحي، 
مختلـف تـدريس،   هاي  در تالش است با بهره گيري از روش

هـاي   و نگـرش هـا   موقعيتي را براي كسب دانش ها، مهـارت 
يكي ). 46: 1387چناري، ( مطلوب در شاگردان فراهم سازد

از مباحث مهم در آموزش معماري به خصوص به دانشجويان 
 ارشد، آموزش چگونگي نقـد و تحليـل آثـار معمـاري اسـت     

  ). 78: 1381محمودي، (
تواند بر جريان تاريخ تاثير گذاشته و  مي قضاوت منتقدانه

: 1377افشـارنادري،  ( جهت آن را به طور اساسي تغيير دهد
فرهنگ نقد جـزء سـاختاري و هويـت    به اعتقاد برخي ). 36

توان گفت  مي بخش اجتماعات دانشگاهي است، به طوري كه
بدون نقد، علم و اجتماع علمي و دانشگاهي، بي معنا خواهد 

ترين  عالوه بر آن نقد يكي از اصلي). 49: 1386فاضلي، ( بود
خـوئي،  ( طراحي معماري اسـت هاي  ابزار آموزشي در كارگاه

توانـد بـه عنـوان پـيش      مي ز آنجا كه نقدا). 93-95: 1382
جهت مبانيِ طراحي باشد، لذا بهتر است به عنـوان  اي  زمينه

يكي از اركان اصلي آموزشي مد نظر برنامه ريـزان آموزشـي   
باشد كه بـا اتكـا بـرآن بتـوان     اي  نقد بايد به گونه. قرار گيرد

لــذا هرچــه اعتبــار علمــي آن . معمــاري آينــده را ارتقــاء داد
وجـوه معنـاييِ   . يش يابـد، قابليـت اتكـاي بيشـتري دارد    افزا

متنوعِ هر اثر معماري، ناشـي از ادراكـات مختلـف مخاطـب،     
باعث گرديده منتقدين گاهي معاني كامالً متفاوتي را از ايـن  

معنـايي متفـاوت،   ھای  برداشـت . آثار دريافت و ارائه نماينـد 
در غالب  .سبب گرديده اعتبار علمي بحث نقد زير سوال برود

كشور به خصوص در مقطع كارشناسيِ معماري، ھای  دانشگاه
آموزش نقد آن گونه كه بايد به صورت علمي و سيستماتيك 

لذا مسئله نقـد معمـاري همـواره يكـي از     . صورت نمي گيرد
. مباحث بحث برانگيز در حوزه آموزش معمـاري بـوده اسـت   

برگزيده گوناگوني كه اساتيد باتجربه در اين حوزه هاي  روش
اند هر يك داراي نكات ارزشمندي است، كه بهـره گيـري از   

تواند روشي علمي تـري را پـيش روي    مي اجماع اين نظرات
همچنـين بررسـي نظـرات محققـين     . عالقه مندان قراردهـد 

دهد همواره جهات مختلفي در معماري، مورد نظـر   مي نشان
زيـابي  و قضاوت بوده است و تا كنون معيارهاي ثابتي براي ار

  .اثر معماري ارائه نشده است
در اين پژوهش تأكيد بر بهره گيري از روشـي صـحيح و   

كه بتوان نقـدي  اي  جامع در آموزش نگاه نقادانه است، بگونه
با اعتبار علميِ باالتر، از اثر معماري ارائـه نمـود و در جهـت    

هدف اصلي از اين مقاله . اعتالي معماري معاصر گام برداشت
ا  ه روشدستيابي ب و محتـواي كارآمـد در جهـت آمـوزش     ھ

صحيح نقد و پرورش ديـدگاه نقادانـه در دانشـجويان رشـتة     
با توجه به مطالب ذكر شده اين پـژوهش بـه   . معماري است

  :دنبال پاسخگويي به سواالت زير است
اهميت آموزش نقد به دانشـجويان رشـته معمـاري چـه      )1

 ميزان است؟

نقد بنا هاي  مولفه مناسب تدريس جهت تفهيمهاي  روش )2
 به دانشجويان معماري كدامند؟

محتواي آموزشي نقد بنا به دانشجويان معماري چه بايد  )3
  باشد؟

  روش تحقيق .2
اي  توسعه-پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع كاربردي

روش گـرد آوري اطالعـات در   . كمي است –و نوع آن كيفي 
دوم از نوع و در بخش اي  بخش اول مقاله اسنادي و كتابخانه

گردآوري اطالعات جهت پيمايش بـه كمـك   . پيمايشيِ است
پرسشنامه محقق ساخته است كه از اساتيد به دسـت آمـده   

 افزار  نرماز ها  پرسشنامههاي  جهت تجزيه و تحليل داده. است
SPSS Statistics 19 استفاده شده است .  

جامعه آماري مقاله كليه دانشكده هايي است كـه رشـته   
بـه  هـا   از آنجا كه ايـن دانشـگاه  . دهند مي ي را آموزشمعمار

... لحاظ مواردي همچون اهداف، امكانات آموزشي، اسـاتيد و  
هر يك از اسـاتيد در روش تدريسشـان،   . داراي تنوع هستند

گيرند كـه پـرداختن    مي متفاوتي را در نظرھای  وجوه و گونه
. تنيازمند صرف زمـان و هزينـه زيـادي اسـ    ها  به تمامي آن

بدين منظور نوع نمونه گيري بـا توجـه بـه تخصصـي بـودن      
از نوع هدفدار تعيين گرديـد  ها  موضوع و نيز ساير محدوديت

لذا با كمـك اسـناد،   ). 135-133: 1382ايران نژاد پاريزي،(
مــدارك و شــواهد تجربــي و پرســش از اســاتيد، ليســتي از  
استاداني كه دروس پايه همچون مقـدمات طراحـي، تمـرين    

اري، طراحي را تدريس نمـوده و جـزء اسـاتيد شـناخته     معم
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از به دانشجويان رشته معماري  بررسي اهميت و نحوه آموزش نقد بنا
 ديدگاه اساتيد معماري ايران  

  
باشند، تهيـه   مي شده در حوزة روش نقد و آموزشِ درس نقد

اسـتاد در مرحلـه اول گـزينش     40به طور كلي حـدود  . شد
شدند و براي آنها پرسشنامه دو مرتبه با فاصـله زمـاني سـه    

نفر از اساتيد پرسشنامه را تكميل كرده  36ماه، ارسال شد و 
  . و برگرداندند

  طراحي پرسشنامه  -2-1
روش از طريـق  تـرين   به اعتقاد برخي از محققين، مناسب

: 1381محمـودي،  (مقايسه روش اساتيد حاصل خواهـد شـد   
بر اساس طيف ليكـرت  اي  لذا در اين پژوهش پرسشنامه). 77

طراحي شد كه بخشـي از آن نيـز جهـت توضـيحات در نظـر      
تنظيم شده است كه اي  به گونهساختار پرسشنامه . گرفته شد

هـاي   و مولفـه هـا   سه مقوله اصلي اهميت آموزش نقد، زمينـه 
اصلي نقد بنا و ابزارهاي آموزشيِ موثر در آمـوزش نقـد، مـورد    

در بخـش اول سـواالتي در راسـتايِ    . نظر سنجي واقـع گـردد  
معماري ايـران بـه   هاي  ارزيابي اساتيد نسبت به توجه دانشگاه

ميزان آشنايي دانشـجويان بـا مقولـه نقـد ارائـه      آموزش نقد و 
گرديده كه هدف از آن شناخت اهميت و ضـرورت موضـوع از   

در بخــش دوم، جهــت ارزيــابي . ديــدگاه اســاتيد ايــران اســت
هاي  كيفيت سرفصل ها، شناخت ميزان اهميت نقد در گرايش

مختلف و در نهايت ارايه پيشنهادات كاربردي، سواالتي شـامل  
فزودنِ مفاهيم نقد، در خالل دروسِ پايـه و همچنـين   اهميت ا

تخصصـي معمـاري   هـاي   ميزان اهميت آموزش نقد در گرايش
سـپس از  . در مقطع ارشد، مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت     

استادان در ارتباط با اينكه آيا بهتر است درس نقد بـه عنـوان   
د توان مي واحدي مجزا در مقطع ارشد افزوده شود و يا اينكه آيا

. به عنوان پيش نيازِ درس طرح مطرح گـردد نيـز سـوال شـد    
و معيارهـاي اصـلي   ها  همچنين ميزان اهميت هريك از زمينه

نقد، برآمده از چارچوب نظري پژوهش، بخش ديگـر سـواالت   
پرسشنامه را بـه خـود اختصـاص داده؛ هـدف از ايـن بخـش       
شناخت ديدگاه غالب، بين اساتيد نسـبت بـه ميـزانِ اهميـت     

توانند در نقد يك اثر مد نظـر منتقـد    مي فه هايي است كهمول
در بخش انتهايي پرسشنامه نيز از استادان خواسته . قرار گيرند

شــد نظــر و پيشــنهادات خــود را در ارتبــاط بــا انــواع ابــزار و 
آموزشي در جهـت اعـتالي آمـوزش نقـد بنـا ارائـه       هاي  روش

و هـا   تاي روشنمايند؛ تا در نهايت بتوان پيشـنهاداتي در راسـ  
  .ابزار آموزشي اين درس نيز ارايه نمود

  چارچوب نظري .3
  مروري بر پيشينه و ادبيات موضوع -3-1

مطالعات بعضاً متفاوتي در حوزه نقد آثار معماري انجـام  
برخي از محققين مباحث كلي مـرتبط بـا نقـد را    . شده است

تعدادي ). 1388؛ رضوي 1386اثر فاضلي، (معرفي كرده اند 
ز آثار موجود به صورت عملـي بـه نقـد چنـد اثـر معمـاري       ا

؛ 1378؛ كـالرك و پـاز،   1390و1387رئيسي، (پرداخته اند 
برخـي از محققـين سـعي    ). 1387مهندسين مشاور نقـش،  

داشته اند نقد معماري را بر اساس معيارهاي متفاوتي دسـته  
؛ Atooe ،1978؛ 1386؛ خــوئي 1384 اتــو،( بنــدي كننــد 

Collins, 1971: 50-104 ؛Green 1973( .از اي  عــده
ا  پژوهندگان عالوه بر معرفي نقد با بررسي مـالك  و دسـته  ھ

صحيح در نقد آثار اي  بندي ديدگاه ها، سعي داشته اند شيوه
). 1376؛ مزينـي،  1379خـوئي،  (معماري را معرفـي نماينـد  

نقد معماري در ايران هاي  برخي به مباحثي همچون، ويژگي
حوزة نقد معماري، هدف از نقد و چگـونگي   و ساير كشورها،

 حائري؛ 1380نادري،  افشار(نقد علمي و جامع، پرداخته اند 
ــلي،1387 ــي، 1386 ؛ فاض  ).Abell. 1986؛ 1392؛ عباس

برخي نقد معماري را درواقـع جسـت و جـوي حقيقـت اثـر      
معماري دانسته و شان نقد را تعرض به همه اموري همچـون  

تحسين، خرده گيري، عيب جويي، سنجش، داوري، تمجيد، 
آيوازيـان،  (داننـد   مـي  تجزيه و تحليل، شرح، تفسير و تاويـل 

از نويســندگان كوششــي در راه تعريــف   اي  عــده). 1381
هـاي   و موانع نقد معماري از يك سو و ارائه عرصهها  ضرورت

؛ 1379منصوري، (نقد معيارهاي آن از سوي ديگر داشته اند 
ان تعدادي در پي آن بوده انـد كـه   در اين مي). 1386خوئي 

به كمك مباحث مربوط به ماهيت مسـير طراحـي و ارتبـاط    
با آن، نشان دهند كه نقد آثار معمـاري، بسـتر   ها  انواع دانش

و يا شيوة برخـورد  ) 1383خوئي، (اصلي دانش معماري است
بــا معمــاري را بــه مثابــه موضــوعي در ارتبــاط بــا معمــار و 

   ).1384هدوي نژاد، م( مخاطب، نگريسته اند
مطرح شـده در حـوزه نقـد    هاي  عالوه بر مباني و نگرش
توانند تا حـدودي راه گشـاي    مي معماري، معدودي از منابع

 گليجـاني مقـدم،  (بر آثار معمـاري باشـند   ها  شناخت نگرش
از آنجا كه هر اثر معماري پس از آنكه به واقعيتي ). 5: 1386

شود، نقد  مي ر محسوبمحيطي بدل شد جزئي از تاريخ معما
از تـاريخ نگـاري معمـاري    ای  توان زير مجموعه مي آن را نيز
مختلف محققين، به وجوه مختلف هاي  لذا نگرش. فرض كرد

تواند در حوزة نقد نيز  مي معماري، در نگارش تاريخ معماري
در بيشترِ تعابير و تعـاريف  . مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد

در . وجهـي از معمـاري پرداختـه انـد     اشاره شده، هر يك به
تـك بعـدي    اًاشتباه نيست اما غالبـ ها  واقع بيشتر اين نگرش

در جهت نقد يك اثـر، نمـي تـوان بـدون توجـه بـه       . هستند
لـذا توجـه بـه    . ديگر، به نقدي جامع دست يافتهاي  ديدگاه

و دسـته  هـا   ابعاد گوناگون اثر و بهره گيـري از انـواع نگـرش   
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بـه طـور   . رسـد  مي ش منطقي تري به نظرنقد، روهاي  بندي

صورت گرفته در اين حوزه از سـه  هاي  معمول غالب پژوهش
برخـي بـه مسـئله نقـد از منظـر      . منظر قابل بررسي هستند

ــد   ــه و در جســتجوي مرجــع اصــيل نق هرمنوتيــك پرداخت
گروهي از محققين سعي در دسـته بنـدي، تشـريح    . هستند

ديگـر از  اي  اشته و عـده انواع نقد، حدود، وجوه و اصول آن د
. علمي نظريه پردازي كرده اندهاي  ديدگاه منطق حول روش

واحـد و نظـام   اي  توان گفت عدم وجـود پيكـره   مي در نهايت
مند، جهت ورود به مباحث تحليل بنـا، شـاهدي بـر كمبـود     
مطالعات صورت گرفته در اين حوزه است؛ متاسـفانه امـروزه   

. اعتراضي و احساسي دارنـد ي ها صرفا جنبهها  بسياري از نقد
در غالب نقـدهاي حاضـر، منتقـد از منظـر شخصـي، اثـر را       
تحليل كرده است، در حالي كه معنايي كه در ذهن او شـكل  
گرفته از جامعيت كافي برخوردار نيست و بـه احتمـال زيـاد    

در مجمـوع  . بسياري از وجوه اثر ناديـده گرفتـه شـده اسـت    
هـاي   د معمـاري در سـال  مقاالت اندكي در حوزه آموزش نقـ 

اخير ارائه شده است و درهيچ يك از اين مقاالت نظر سنجي 
هـاي   علمي و مستند از اساتيد در خصوص معيارها و بايسـته 

آموزش نقد و تحليـل بنـا بـه دانشـجويان معمـاري صـورت       
   .نگرفته است

رشتة معمـاري در  هاي  بررسي جايگاه نقد در سرفصل -3-2
  ايران هاي  دانشگاه
پيشـين، محتـوا و اطالعـات موجـود در     هاي  پژوهش در

	دروس گوناگون كمتر مورد توجه و ارزيابي قرار گرفته اند، از

ا  روي برخي از دروس سال	اين شوند بدون آن كـه   مي ارائهھ
مورد بازبيني و تجديد نظـر قـرار گيرنـد؛    ها  نتايح و تاثير آن

ــراي     ــاري ب ــي معم ــا طراح ــن دروس ب ــاط اي ــوالً ارتب معم
ماند، بنابراين سـودمندي بسـياري    مي انشجويان مبهم باقيد

: 1379زاده،  سلطان( از اين دروس به حد مطلوب نمي رسند
9-10.(  

هـاي   انجام شـده در محتـواي سرفصـل   هاي  طي بررسي
مصـــوب دروس وزارت علـــوم، در ايـــران تنهـــا در مقطـــع 
كارشناسي ارشد دروس نقد به صورت جداگانه درنظر گرفته 

در رشته معماري داخلـي، درس اختيـاري تحـت    . شده است
و در رشـته   "تجزيه و تحليـل آثـار معمـاري داخلـي    "عنوان

نقد آثار  "مطالعات معماري ايران درس سه واحدي با عنوان 
، با هدف آموزش نقـد بنـا در نظـر گرفتـه     "تاريخي معماري

در ذيل اين درس اهداف آن بدين صـورت بيـان   . شده است
تربيـت دانشـجويي اسـت كـه بتوانـد       هـدف «شده است كه 

معمارانـه  هـا   دربارة آثار تاريخ معماري بيانديشـد، دربـاره آن  
در مجموعه دروس دوره كارشناسي  .»سخن بگويد و بنويسد

معماري تنها در درس مقدمات طراحي، آموزش نقد بنـا نيـز   
. جزء اهداف آورده شده اما آنگونه كه بايد معرفي نشده است

نسبتا كم به آموزش نقد در سيستم آموزشي علي رغم توجه 
ايران، در بسياري از كشورها تفكـر انتقـادي بـه دانشـجويان     

هـاي   در سـر فصـل دروس دانشـگاه   . شـود  مـي  آموزش داده
تي در اي  همچون شفيلد انگلستان، ييل، هاروارد، بركلي و ام

اياالت متحدة آمريكا، نقد معماري از جايگاه خاصي برخوردار 
  ).78: 1391ير، شوهاني زاده، حق( است

امروزه با گسترش همه جانبه علوم، ارتباطـات و توسـعه   
سبحاني ( فن آوري، بشر وارد عرصه جديدي از زندگي گشته

كه براي تطبيق هرچه بيشتر با  )142: 1392نژاد و ديگران، 
اين تغييرات، نيازمند توانمندي در نوع نگرش و به كار بستن 

: 1388ذهبيـون و احمـدي،   ( اسـت  صحيح تفكـر هاي  شيوه
برخــي از پژوهنــدگان، تفكــر را بــه ســه دســته تفكــر  ). 62

آگـاهي  ( ، تفكـر انتقـادي  )آگـاهي پذيرفتـه شـده   ( محتوايي
) آگـاهي توليـد شـده   ( و تفكـر خـالق  ) تشخيص داده شـده 

: 1382؛ محمـودي،  236: 1389سـيف،  ( تقسيم كـرده انـد  
اهــداف اوليــه  از محققــين، ازاي  در ايــن راســتا عــده). 219

آموزش معماري، تربيـت طراحـان يـا سـازندگان حرفـه اي،      
داننـد كـه    مـي  ذيصالح، خالق، داراي تفكر نقادانه و اخالقي

منجر به توسعه اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي جامعه، در دو 
  . )Schreiber, 2010: 13-18( سطح ملي و جهاني، گردد

حــي در ميــان دروس اصــلي رشــتة معمــاري، درس طرا
معماري بايد هدف دار بوده و در محور اصلي آن يعني رابطه 

ايـن شـناخت   . انسان و محيط به طور صحيح شناخته شـود 
تنها از طريق تحقيقـات روشـمند در حـين فراينـد طراحـي      

از اينرو توجه برنامه ريزان آموزشي به نقـش  . گردد مي ميسر
هـاي   تحقيق و تشويق به تفكر نقادانه در كنار ايجـاد زمينـه  

). 78: 1381محمـودي،  ( تقويت تفكر خالقانه، ضروري است
طراحـي  هاي  به اعتقاد برخي از محققين در حوزه نقد، آتليه

در واقـع  . مهم حضور نقـد معمارانـه انـد   ھای  يكي از جايگاه
شود و در نهايت اميد  مي طرح دانشجو مدام توسط استاد نقد

را از زوايـاي   است دانشجو بياموزد در روند طراحي كار خـود 
حاصـل نهـايي   ). 32: 1384اتو، ( مختلف مورد نقد قرار دهد

در . طرح بايد به همه عوامل تاثيرگذار پاسخ متعـادلي بدهـد  
واقع طراح در مرحلة تولد طرحمايه، نوعي گزينش و اولويت 

كند و در مسير توسعه و تكميل طرح، بـا مطالعـه،    مي بندي
كنـد   مي در جهتي حركتدقت نظر علمي و با ديدي نقادانه 

 كه در نهايت هيچ يك از عوامل موثر مورد غفلت واقع نشوند
  ).76: 1381محمودي، (
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از به دانشجويان رشته معماري  بررسي اهميت و نحوه آموزش نقد بنا
 ديدگاه اساتيد معماري ايران  

  
  :انواع نقد و معيارهاي آن در معماري -3-3

برخي از محققين هدف دانشگاه را تربيـت انسـان هـايي    
تفكـر انتقـادي   هـا   مولفه آنترين  دانند كه مهم مي آكادميك

ــة . اســت ــادي"همچنــين ســه مقول انديشــه "، "تفكــر انتق
ــادي ــادي"و  "انتق ــد   "نق ــرده ان ــك ك ــديگر تفكي  را از يك

)Barnett. 1997( . تفكر انتقادي فرايندي است كه فرد طي
آن مهارتي به نـام انتقـاد انديشـيدن را طـي دوره تحصـيل      

معطـوف بـه فـرد    اي  كند؛ لذا تفكر انتقادي مقولـه  مي كسب
ه انتقـادي مفهـومي   امـا انديشـ  ). ايجاد هويـت فـردي  (است 

 متمايز است و به يك گفتمان، جريان يا نيروي فكري گفتـه 
). ايجـاد هويـت جمعـي   (جمعي اسـت  اي  شود كه پديده مي

. توان نوعي شناخت از فرهنگ نقـد دانسـت   مي نقادي را نيز
 در واقــع بــه اعتقــاد برخــي نقــد و نقاديــت نــوعي فرهنــگ

كر انتقـادي و  است كه امكان تف) مجموعه باورها و ارزش ها(
). 48: 1386، فاضلي( كند مي توليد انديشه انتقادي را فراهم

به اعتقاد برخي نقد با بحـث شـناخت همـراه اسـت؛ يعنـي      
خواهـد   مـي  منتقد بايد كامال به اوضاع و احوال موضوعي كه

در واقع يك منتقد بـا داشـتن   . نقد كند، اشراف داشته باشد
ريق تحقيـق، تجربـه و   يكسري معيار، اصول و مباني كه از ط

 پژوهش برايش به اثبات رسـيده اسـت، بـا يـك اثـر مواجـه      
  ).65: 1387، حائري(شود مي

دهـد همـواره جهـات     مـي  بررسي نظرات محققـين نشـان  
مختلفي در معماري مورد نظر و قضاوت بوده است و تا كنـون  

اين . معيارهاي ثابتي براي ارزيابي اثر معماري ارائه نشده است
متـاثر از عـواملي همچـون شـرايط فكـري و      هـا   تنوع نگـرش 

خـاص ميـراث فرهنگـي معمـاري بـاقي      هاي  فرهنگي، ويژگي
 مانده و ميـرات ادبـي معمـاريِ خـاص هـر عصـر بـوده اسـت        

توان گفت فرايند ارزيـابي   مي لذا). 103- 83، 1386گليجاني، (
منصـوري،  ( معماري، سيري شخصـي را دنبـال نمـوده اسـت    

نــه تنهـا ابــزار روشــني در اختيــار   ايـن مســئله ). 8- 6: 1379
 منتقدان قرار نمي دهد بلكه آموزش نقد را نيز دچـار اخـتالل  

معيارهـا و زمينـه هـايي كـه     ترين  مهم) 2( در جدول. كند مي
متخصصين به منظور ارزيابي و نقد آثار معمـاري ارائـه نمـوده    

هـدف از معرفـي ايـن معيارهـا و ابعـاد،      . اند اشاره شده اسـت 
محققين در ارزيابي آثار معماري، در هاي  واع ديدگاهشناخت ان

هـاي   راستاي شناسايي و تهيـه فهرسـتي از معيارهـا و زمينـه    
الزم بـه ذكـر اسـت ايـن ابعـاد      . مرتبط با معماري خوب است

  .بستري جهت طرح سواالت پرسشنامه اساتيد بوده است
  

  ه متخصصين معماري اصلي نقد بنا مبتني بر ديدگاهاي  معيارها و زمينه: 2جدول 
و انواعها  اجزاء، زمينه ها، مولفه
و ها  اجزاء، زمينه ها، مولفه  محقق و ماخذ  تعابير از نقد

  محقق و ماخذ  انواع تعابير از نقد

-تعابير فني، اقتصادي(محتوايي"
مذهبي و  -اجتماعي، علمي، فلسفي

صورت "، "جسمي رواني"، ")سياسي
  ."گرايانه

Bruno zevi  
  "روح تمام زمان ها"  135- 123: 1376زوي،

  1938راب كرير 
  1984كوينلن تري 

  1356پوزنر، 
Pevsner, 1960: 8  

و  "سودمندي"، "استحكام"
  "زيبايي"

؛ روت،1383كاپون،
  1997؛ نوتگنس، 1998

  90- 60: 1386گليجاني، 

"خالقيت"،"معقوليت"،"شهريت"

  66: 1387 حائري  "عصريت"و 

  88: 1386اني، گليج  "جايگاهش"و  "انسان"
  25- 18: 1388قباديان، 

ارتباط با  - 2نوآوري، -1: (معيار6
 -4زيبايي،  - 3سنت و تاريخ، 

پاسخ به  -5محيطي، هاي  جنبه
  ).اقتصاد بنا  -6عملكرد، 

  78-76: 1379منصوري، 

شكل تابع"،"ارگانيك"،"طبيعت"
، "سنت"،"لطافت "،"عملكرد

  "فضا"،"بعد سوم"،"روح"،"تزئينات"

؛ لويد رايت1882ونامرس
؛ 1982؛ هرينگ 1953

  69- 66: 1388قباديان، 

و "سياسي"، "محيطي"زمينه هاي
  "عرفي"

Collins, 1971: 50-104 
  49: 1386خوئي، 

زمينه "،"استفاده از همة منابع"
 مطالعه بنا بطور مستقيم"،"فرهنگي

  ")زندگي درآنو  مطالعة حضوري(

  ؛70، 1999فرني، 
  258، 1371فالمكي، 

، "زندگي نامه اي"،"نمادنگاري"
زيبايي شناسي "، "موجبيت تاريخي"

زيبايي شناسي متاثر از "، "كاربردي
 "مشاهده اثر"و "روان شناسي

Lipman, 1967, 369  

و  "مواد و مصالح"، "عملكرد"
  "تكنيك و روش كار"

  گاتفريد سمپر
  258، 1371فالمكي، 

، "امكانات"، "مردم"،"محيط"
نظم "، "تانداردهاو اسها  اندازه"

  "كيفيات هنري و بصري"، "فضايي
  15-1377:12مزيني، 

 Sharp, 1987، "اقتصادي"، "محيطي" هگل "اجتماعي"و  "زمينة فرهنگي"
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و انواعها  اجزاء، زمينه ها، مولفه
و ها  اجزاء، زمينه ها، مولفه  محقق و ماخذ  تعابير از نقد

  محقق و ماخذ  انواع تعابير از نقد

 1371،258فالمكي،
Bruno Zevi 1957  

سازه "،"كاربردي"
، "بصري"، "فرهنگي"،"سياسي"،"اي

  "زيبايي شناسي"

  49: 1392رئيسي، 

  "زمان"، "فضا"

گفريدزي
 Sigfried(گيدئين

Giedion( 1941  
 41: 1384اتو، 

  "تكنولوژي"

 1390كوربوزيه، 

Fredericksen, 2001  
  1937و پيانو 1933راجرز 

  25- 18: 1388قباديان، 

  "معنا و مفهوم"
؛1067-1390:8بنه ولو،

Neisser, 1976:12-18 
Hershberger, 1974: 

147-157 

هاي  پاسخگويي به كاربري"
پيوند با محيط طبيعي و "، "ساختمان

  "مصنوعي
  383: 1381فالمكي، 

  
  و بحثها  يافته .4

پرداختن به مقولة نقد در معماري، با توجه به پيچيدگي، 
گستردگي و چند وجهي بودن معماري، مباحث مختلفـي را  

از آنجـا كـه معمـاري    . پيش روي منتقدين قـرار خواهـد داد  
هـاي   ي توان به گرايشبودن است و نماي  بين رشتهای  حوزه

آن به صورت مطلق نگريست، لذا بايستي براي دسـتيابي بـه   
نقــدي جــامع از اثــر معمــاري وجــوه و ابعــاد مختلــف       

هنري، فلسفي، تاريخي، باستانشناسـانه، معمـاري و   (معماري
در اين بخـش  . مختلفي مورد نقد قرار دادهاي  را از منظر...) 

رد بررسي قـرار گرفتـه   پاسخ اساتيد به سواالت پرسشنامه مو
  .است

اولين پرسش كه مـرتبط بـا ميـزان توجـه دانشـگاههاي      
به عدم توجـه  % ) 71(ايران به آموزش نقد بود ، غالب اساتيد

در . كافي به مقوله نقد در آموزش معماري اشـاره كـرده انـد   
به نظر شما دانشجويانِ معماري دردانشكده شما، (سوال دوم 

گزينه خيلي % 28.5) شنايي دارند؟با اصول وتكنيكهاي نقد آ
گزينة تاحدودي را انتخاب كرده اند، اين مسـئله  %  43كم و 

حاكي از درست بودن فرض محققين مبني بر كمبود توجـه  
غالب استادان موافقت كمي بـا  . به آموزش نقد در ايران است

افزودن درسي مجزا و پيش نيـاز، تحـت عنـوان نقـد بنـا در      
ند و از نظر آنها نقد معماري بايـد در  مقطع كارشناسي، داشت

حين دروس ديگر به خصوص طرح معماري انجام گيـرد، نـه   
به اعتقاد صـاحب نظـران نقـد بعـد از     . به عنوان درسي مجزا

بــر اســاس تحليــل . يابــد مــي تســلط بــر دانــش موضــوعيت
دانشجويان ، به صـورت جمعـي   "با مقوله % 87.7پرسشنامه 

، موافـق   "وارزيابي قـرار دهنـد  كارهاي همديگر را ،موردنقد 
بوده و در ارتباط با تحليل خود دانشجو از طرحش در پايـان  

در صد گزينة تا حدودي و به همين ميزان طيـف   28.5ترم 
بـه  . درصـد گزينـه زيـاد را برگزيـده انـد      42.8خيلي زياد و 

اعتقاد برخي گوشزد استاد نسبت به انجام نقد درطـول تـرم   
و  به طورمداوم به اينكارترغيب گردندبه طوريكه دانشجويان 

شان اصالح گـردد، مفيـدتر خواهـد     عين حال روند فكري در
خـود را  هاي  به نظر برخي اين ايده كه دانشجويان طرح .بود

در آخر ترم تحليل و ارزيابي كنند، عالوه بر نكات قـوت ايـن   
خطر را هم در پـي دارد كـه ايشـان را بـه سـمت تعريـف و       

اي شان سوق دهد كـه بـا نقـد معمـاري     تمجيد صرف كاره
  .تفاوت دارد

به دست آمده غالب استادها، نقـد را  هاي  براساس تحليل
 آينده دانشجويان جهتهاي  دانند كه به طرح مي پايه بينشي

به اعتقاد برخـي از اسـاتيد صـاحب نظـر در حـوزه      . دهد مي
معماري اينكه دانشجو و طراح داراي توانايي تبيين اثر خـود  

دهد  مي دانند، كه اين امكان را به طراح مي ند را فضيلتيباش
كارش را بشناسد هاي  و ضعفها  كه، با توجه به اهداف، قوت

ــد   ــحيح نماي ــارش را تص ــده . و ك ــر ع ــيون اي  از نظ كركس
دانشجويان با استاد درواقع نوعي انجـام نقـد توسـط اسـتاد     

بـه اعتقـاد   ). 3نمـودار (است كه بايد مراحلـي را طـي نمايـد   
محققين ارزشيابي طرح يكي از مراحل فرايند طراحي اسـت  

 طراح، توانايي در جهت ارزيابي اثر استهاي  و يكي از ويژگي
)Tim McGinty, 1979: 152-163.(  

  

  
  مراحل كركسيون طرح دانشجو در كارگاه طراحي معماري .3 نمودار
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مختلـف  هاي  در ارتباط با اهميت آموزش نقد در گرايش

ر مقطع كارشناسي ارشد اولويت بندي طبـق نظـر   معماري د
معمـاري   -2مطالعات معمـاري ايـران،    -1اساتيد به صورت 

         معمــاري داخلــي،  -4مهندســي معمــاري،   -3اســالمي، 
آوري  فن -8بازسازي پس از سانحه،  -7منظر،  -6انرژي،  -5

نتـايج  ). 4 نمـودار ( مديريت پروژه، بوده اسـت  -9معماري و 
ده با توجه به جنبـه تحليلـي و توصـيفي و ضـرورت     اعالم ش

 انجام نقد سازنده و صحيح از آثار و بناهاي اجرا شده در هـر 
  . باشد مي اعالم شده قابل توجيههاي  يك از گرايش

  

  
  معماريهاي  ميزان اهميت آموزش نقد از نظر استادان در گرايش .4نمودار 

  
ي نقـد بنـا، غالـب    اصلهاي  و مولفهها  در ارتباط با زمينه

استادان به ترتيب تاكيد بيشتري بر، پاسخ به عملكرد، زمينه 
، )فضــاهاي معمــاري( وبافــت پيرامــون اثــر، نقشــه معمــاري

اجتماعي، فرم بنـا و تناسـبات بصـري،     -فرهنگيهاي  زمينه
الزم بـه ذكـر   ). 5نمـودار (استحكام، مواد و مصالح، داشـتند  
سـت و  نيامـري واحـد    نقد است كه به اعتقاد صاحب نظران،

هـا در آن اهميـت بيشـتري     گفت كه كدام زمينـه نمي توان 
كنـيم، نقـد تغييـر     نوع پرسشي كه از اثر مـي به بسته . دندار
هـاي گونـاگوني بـه     شـود از راه  به عبارت ديگر، مـي . كند مي

هـاي   هـا، پرسـش   سروقت اثـري رفـت و متناسـب بـا آن راه    
ها، اهميت برخي از  سشمتناسب با آن پر. متفاوتي از اثر كرد

. شـود  اهميـت برخـي از آنهـا كمتـر مـي      بيشـتر و هـا   زمينه

مـثالً  . عالوه، همين قضيه در خصوص نوع اثر صادق اسـت  به
هم اينكه ماهيت اثر بيشتر اجتماعي باشد يا فردي،  به بسته
  . خواهند بودتفاوت مآن هاي  و هم زمينه نقد

، نـوع نقـد و   آن  زمينـه اطالعات از بنا و  بسته به ميزان
پيش از نقد هر اثـر بايـد    .معيارهاي آن متفاوت خواهند بود

دامنة عوامل مـؤثر   سپسو كرد را معلوم ابتدا اين مجهوالت 
از سويي از آنجا كـه معمـاري يـك     .كردمعلوم را و نوع آنها 

و عـواملي كـه   هـا   است، تمـامي زمينـه  اي  دانش ميان رشته
اند را بايد در نقد اعمـال  گزينش و مورد سنجش قرار گرفته 

، بـه نـوع طـرح و    »ميزان دخالت هـر آيـتم  «كرد حال آنكه 
  ).5 نمودار(هدف منتقد بستگي دارد 
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  ).منبع نگارندگان(برطرف ساختن مشكالت معماري معاصر ايران نمودار فراوانيِ اهميت معيارهاي مختلف جهت آموزش نقد و .5 نمودار

  
فلسـفي و  هـاي   جه بـه زمينـه  از نظر برخي از استادان تو

مذهبي در مشكالت معماري ايران امروز، هرچند مهم اسـت  
آكادميك به نحـو اغـراق   هاي  اما بسياري از اوقات در محيط

شـود و مـانع از    مـي  آميزي براي دانشجويان مهم جلـوه داد 
. شـود  مي توجه واقعگرايانه به مشكالت معماري در جامعه ما

و هـا   الت معمـاري مـا از علـت   در حالي كه بسياري از مشـك 
طبـق   .شـوند  مي ناشياي  داليل بسيار ساده و پيش پا افتاده

نتايج حاصل از پرسشنامه، روش و ابزار آموزشِ درس نقد، بر 
اساس اولويت عبارتند از، بحث گروهي، طرح سوال از طـرف  
استاد در هر جلسه جهت ايجاد تفكر در دانشـجو، تحليـل و   

رم توسط دانشجو و نوشتن نقد، بازديد نقد يك اثر در طول ت
علمي، شركت دانشجويان در جلسات نقد با اهداف آموزشي، 
شرح و تحليل متون نقادانة معماري و بررسي رويكـرد آنهـا،   

از جملـه ابزارهـاي   . نمايش فيلم، اسكيس و نمايش اسـاليد 
از زنـدگي در  اي  آموزشي مفيد، بهره گيري از اسكيس لحظه

در جهـت  اي  برخي آن را اساس و مقدمه يك مكان است كه
افزايش آگاهي، تمركز و تقويت حافظه براي ساختن گنجينه 

: 1379سـلطان زاده،  ( داننـد  مـي  در فرايند طراحـي خـالق  
از جمله ابزارهاي كمك آموزشي ديگـر نمـايش   ) 133-137

فيلم و اساليد است، به اعتقاد برخي اين روزها ويديو به ابزار 
و نقـد بـدل   هـا   العات تخصصي و پخش ايدهموثري براي اط

 شده و فرصـت بزرگـي بـراي منتقـدين ايجـاد كـرده اسـت       
ــي، ( ــاحب  ). Sharp, 1987؛ 46: 1392رئيس ــي از ص برخ

ها  نظران بر يادگيري بر اساس شناخت كنجكاوانه و نقد مثال
معمارانه تاكيد دارند؛ عالوه بر موارد فوق از نظر هاي  و نمونه

د بر نوشتن، چون عالوه بـر افـزايش توانـايي    اساتيد فن تاكي
خـود  هـاي   كند تا منتقد بـر نظريـه   مي فراهماي  بيان، زمينه

با روالي معقول ها  بيشتر تامل نمايد و پس از دسته بندي آن
هـاي   لذا در اين روش گـزينش مثـال  . نظراتش را ارائه نمايد

درست در هدايت دانشجويان به سوي اهداف مورد نظر امري 
از نظر برخـي از  ). 88 -90: 1379سلطان زاده، (اتي استحي

اساتيدي كه چندين سال نقد را آموزش داده اند، الزم اسـت  
هايي ق خود اثر درك شود و نه با واسطهمعماري تنها از طري

؛ همچنـان كـه موسـيقي بـه     ...مثل عكس، فـيلم، ادبيـات و   
شـود نـه    مـي  عنوان يك هنر شنيداري از طريق گوش درك

 .ترچه نتدف

. نقد اثر معماري فني است كه؛ وابسته به علـمِ آن اسـت  
متاسفانه بيشتر . نقد كوركورانه نيازي به علم و تكنيك ندارد

اثر هنري فاقد انتقال روش علمي آن به دانشـجويان  هاي  نقد
فن انتقاد، علمي است كه در طول سالهاي تحصـيل از  . است

معمـاري از  هـاي   هطريق برگزاري جلسات نقد و بررسي پروژ
سال اول تا پايان دوره تحصيل بـه طـور متنـاوب بـا حضـور      
اساتيد مجرب، دعوت از منتقدان در حضور دانشجويان انجام 

با اين روش دانشجويان قادر باشند، فنون بررسي، تحليل و  تا
بـا  . در نهايت تفسير اثر را مشاهده و در خود پـرورش دهنـد  

د عقالني اسـت كـه بعـد از    اين رويكرد نقد هنري يك فراين
تسلط بر دانش و با بكـارگيري ظرائـف آن، اثـر هنـري را از     

درك «در همه حال بـه دليـل كمـال   . دريچه عقالنيت بنگرد
ي همـواره در نقـدها بـا نـوع    » عقالنيـت «نسبت بـه  » هنري

  .كاهش معاني روبرو خواهيم بود
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  زش درس نقد بناو ابزار آموزشي جهت آموها  ميزان اهميت روش :6 نمودار

  
  نتيجه گيري .5

ــد، در    ــه، مشــخص گردي ــورت گرفت ــق ص ــاس تحقي براس
معماري ايران، به مسئله آموزش نقد آن گونه كـه  هاي  دانشكده

با توجه به مباحث ارائه شـده، جهـت   . بايد پرداخته نشده است
افزايش اعتبار شناخت روشهاي صحيحِ نقد و اصول آموزش آن 

كه منتقـد، بنـا را باديـدي    اي  ، به گونهمعماريهاي  دردانشكده
  . يابد مي فراتر از ادراكات شخصي خود ببيند، ضرورت

تواننـد،   مـي  ارزيابي آنهـا  در واقع با آموزش صحيح روشِ
ن آد و نرا بشناســ انكارشــهــاي  و ضــعفهــا  اهــداف، قــوت

اساتيد مربوطه بايد سعي نماييد همواره بـه  . دننماي رابرطرف
از عوامـل  اي  شوند كه معمـاري مجموعـه   دانشجويان يادآور

مختلفي است كه هر يك به نحوي بر آن اثر داشته انـد و در  
همه جانبه از اثـر الزم  اي  جهت دستيابي به تحليل و ارزيابي

سرفصـل  در . است تا جاي ممكن جامع نگري داشته باشـند 
معمـاري،  هـاي   كارشناسي ارشد بهتـر اسـت، بـراي گـرايش    

عمـاري داخلـي، واحـدي بـا تاكيـد بـر       معماري اسالمي و م
  . آموزش نقد افزوده شود

در يك ارزيابي كلي مشخص شد از ديدگاه اساتيد ايـران  
 وبافت در بين اين زمينه ها، پاسخ به عملكرد، توجه به زمينه

؛ هستندمعماري، داراي اهميت بيشتري  اثر و نقشه پيرامون
و هـا   زمينـه  اين عرصـه،  عالوه بر آن به اعتقاد صاحب نظرانِ

 عوامل ذكـر شـده بـا توجـه بـه نـوع طـرح و هـدف منتقـد         
لذا نمي تـوان جهـت   . متفاوتي را بگيرند توانند بار ارزشيِ مي

يت داد و حنقد و بررسي تمامي آثار، معيارهاي خاصي را ارج
جهـت آمـوزش   . تواند متفاوت باشـد  مي اين بسته به شرايط

هـاي   ابـزار و روش  از انـواع درس نقد بنا، بهتر است اسـاتيد،  
، بازديـد علمـي،   بحث گروهي، طرح سوال، نوشـتن (يآموزش

، تحليل متون نقادانة، نمايش فـيلم، اسـكيس و   جلسات نقد
بطـور كلـي مـوارد ذيـل      .اسـتفاده نماينـد  ) نمايش اسـاليد 

  :شوند مي پيشنهاد
 شـود، وزارت   مـي  با توجه به اهميت اموزش نقد پيشنهاد

نسبت به افـزايش  اي  بازنگري، علوم ، تحقيقات و فناوري
ارشد معماري هاي  درس نقد در سرفصل برخي از گرايش

  . داشته باشند
 شود در مقطـع كارشناسـي نحـوة     مي همچنين پيشنهاد

ارزيــابي و تحليــل آثــار معمــاري در خــالل دروس پايــه 
 .افزوده شوند

 و نشست هـايي بـا رويكـرد     ها برگزاري جلسات، همايش
مربوطـه  هاي  و ارگانها  سط سازماننقادانه به معماري تو

ــز ــي ني ــد،    م ــون نق ــت و فن ــاندن اهمي ــد در شناس توان
 .رسان باشد ياري

  تشكر و قدرداني
دانند از همكاري اساتيدي كه  مي نويسندگان برخود الزم

را با دقت نظـر پركـرده و بـا ارائـه پيشـنهادات      ها  پرسشنامه
  .مايندارزشمندشان اين پژوهش را ياري رساندند، تشكر ن
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