دست به نقد شدن در ایران

نقد چيست و منتقد كيست؟ انتقاد از واژه یونانی ( Kritikosقطعی) و ( Krinoقضاوت كردن) اخذ شده است كه در كنار یکدیگر به
معنای «هنر قضاوت» میباشد .1كنستانس روركر )1948( 2بيان كرده است كه« :منتقد ،باغبانی است كه برای حاصلخيز كردن
زمين ،به خاطر برداشت یک محصول خوب ،به زمين رسيدگی میكند» .این بدین معناست كه منتقد مسبب پيشرفت و باال رفتن
جایگاه اثر خواهد شد ،اما وین اتو 3در كتاب معروف خود به نام «معماری و اندیشه نقادانه» توضيح داده است كه« :نقد زمانی مفيد
خواهد بود كه به جای اشکالتراشیهای نابهجا ،اثرگذار باشد و به جای تحقير گذشته ،سبب ترسيم آینده گردد .»4پس میتوان گفت
كه اگر نگاهی دو جانبه به تعریف كنستاتس روركر داشته باشيم و منتقد را شخصی بدانيم كه هم در بهبود اثر مورد نظر تأثيرگذار
است و هم در پيشرفت ایجاد آثار مشابه با اثر مورد نظر در آینده ،تعریفی جامع از منتقد را ارائه نمودهایم .در واقع كار منتقد باید در
جهت توسعه و باال بردن كيفيت اثر مورد نقد و همچنين آثار مشابه با آن باشد .منتقد میتواند در حوزههای مختلفی از جمله هنر
شامل :سينما و نمایش ،معماری ،شعر و ادبيات ،موسيقی ،هنرهای ترسيمی و هنرهای تجسمی ،نفوذ كند و وظيفه خود را به درستی
انجام دهد .برخالف حوزه معماری ،بازار نقد حوزه سينما و نمایش داغ است .برنامه «هفت» كه مدتی از صدا و سيما جمهوری اسالمی
ایران پخش میشد ،نمونهای از تالش منتقدین در حوزه سينما و نمایش و همچنين ادبيات (فيلمنامه و نمایشنامه) بود كه در ابتدای
امر ،خود ،مورد نقد واقع شد ،اما دست اندركاران این برنامه توانستند ذهن مخاطبان را رشد دهند و با جنبههای نقد و نقادی آشنا
كنند .عالوه بر این ،از آنجا كه مردم عامه نيز با این هنر بسيار اخت گرفتهاند ،خود نيز پس از تماشای یک فيلم یا نمایش ،دست به
نقد میشوند؛ در محفلهای خانوادگی ،در دورهمیهای دوستانه یا حتی در شبکههای مجازی .با این توضيحات ،نوشتار حاضر تالشی
در آسيبشناسی توسعه نيافتگی ادبيات نقد در حوزه معماری ایران میباشد.
آسيب در فرهنگ عميد به معنای «عيب و نقص» و در فرهنگ معين به معنای «بال و آفت» است5؛ لذا آسيبشناسی به معنای
«شناختن عيب و نقص و بال و آفت» میباشد .آسيبشناسی توسعه نيافتگی ادبيات نقد در حوزه معماری ایران را میتوان در چندین
علت اساسی برشمرد .عدم آشنایی صحيح منتقدین حوزه نقد معماری در ایران ،یکی از آنهاست .متأسفانه برخی از منتقدین ،ترازوی
نگاه نقادانه خود را به درستی تنظيم نمیكنند و بر اساس آگاهی پایين خود ،كمخوانی و اطالعات پایين و عدم ارزیابی یا عدم توانایی
ارزیابی مستندات و مدارک موجود در حيطه اثر ،دست به نقد میشوند .منصفانه برخورد نمیكنند ،نگاهی احساسی به قضيه دارند و
به جای اینکه مانند یک داور مسابقه یا یک قاضی دادگاه عمل كنند ،مانند یک هوادار یا یک وكيل طرفدار موكل خود وارد بازی
میشوند و سليقه خود را اعمال میكنند .برخی مواقع ،گزافهگویی میكنند و به دنبال خودنمایی و منافع شخصی خویشاند؛ لذا درک
درستی از نقد و نقادی ندارند .عالوه بر این ،دانستن این موضوع كه الدر و پل ( 6 )1398بر آن تأكيد داشتهاند ،بسيار حائز اهميت
است ،اینکه عادت به قضاوت صحيح بر اساس ممارست مکرر در قضاوت و ارزیابی قضاوتهاست كه پرورش مییابد.
از طرفی ،كم و كاستیهایی از جانب چندین ارگان و مسئول ذی ربط ،گریبان گير حوزه نقد معماری شده است .سازمان برنامهریزی
آموزشی ،وزارت علوم ،مسئولين مرتبط با برنامهریزی دروس و مدیر گروههای دانشکدهها و مؤسسات آموزش عالی معماری كه از
1

برگرفته از كتاب « آنچه یک دانشجوی معماری باید بداند» (مترجم :رضا سامه ،مصطفی مرادی و سيد محسن موسوی) ،ص .183
Constance Rourker
Wayne Attoe
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3

برگرفته از كتاب «معماری و اندیشه نقادانه» (چاپ سوم ،مترجم :امينه انجم شعاع) ،ص .19
https://www.vajehyab.com/?q=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8&d=en, available at 12 September 2020.
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برگرفته از كتاب «آشنایی با شيوه درس خواندن و خوب آموختن» ،ص .81

5

تصميمگيران و تصميم سازان حوزه آموزش معماری میباشند ،باید برای فقدان واحد درس «نقد معماری» در آموزش دروس
كارشناسی و كارشناسی ارشد چارهسازی كنند ،زیرا این موضوع یکی از مسائل جدی است و متأسفانه مهر تأیيدی بر اهميت نداشتن
موضوع نقد معماری در ایران است .حتی دانشجویان دوره دكتری معماری نيز ممکن است تمایلی به گذراندن این واحد درسی نداشته
باشند و از آنجایی كه اخذ واحدهای درسی دوره دكتری به صورت اختياری میباشد ،میتوان با صراحت بيان نمود كه احتمال عدم
آشنایی و عدم درگيری متخصصين معماری با حوزه نقد معماری ،بسيار زیاد است (موضوعی كه میتواند مانعی برای شکلگيری پایه
و فونداسيونی مطلوب برای پيشرفت و حركت رو به باال باشد) .البته برخی از اساتيد دانشکدهها به ویژه دانشکدههای سراسری سعی
میكنند كه طرحها و پروژههای دانشجویان را چندین بار در هر ترم به ژوژمان گذارند ،بازخوردهای هر پروژه را بشنوند ،در مورد آن
صحبت كنند و نظراتی مبنی بر تجدید نظر پروژه ارائه دهند؛ با اینکه این نوع روش تدریس و نمرهدهی اساتيد از ارزش باالیی
برخوردار است ،اما بعضاً دیده شده است كه دانشجویان را به خصومت و دشمنی با یکدیگر ترغيب میكند و فضای رقابتی تبدیل به
فضای حسادتی و خصومتی میشود .چنانچه چارز موراویتز 7نيز ،منتقد را این گونه تعریف كرده است« :منتقد همان كابویی است كه
اول شليک میكند و بعد از شليک گلوله ،سؤاالت و بازجویی خود را مطرح میكند» (قصاص پيش از محاكمه) .تعریف موراویتز از
نقد بدین معنا بوده است كه منتقد پيش از شناخت موضوع ،انتقاد میكند؛ مانند زمانیكه یک دانشجو به دليل خصومتی شخصی،
بدون در نظر گرفتن اثر همکالسی خود ،مانند یک كابو ،اول به سمت او شليک میكند و پس از آن ،به بازجویی كردن از او میپردازد.
بنابراین آموزش «نقد معماری» به دانشجویان دوره كارشناسی (كه ممکن است تمایلی به ادامه تحصيل در دوره كارشناسی ارشد و
باالتر را نداشته باشند) ،عالوه بر آشنا كردن آنها با حوزه نقد و انواع آن ،میتواند موجب ارتقاء فرهنگ انتقادپذیری و یادگيری
درست شيوه انتقاد كردن آنها نيز شود و پایه پيشرفت حوزه نقد معماری را مستحکم كند .عالوه بر این ،دعوت نمودن از اساتيد یا
معمارانی كه به صورت حرفهای مشغول به كار در بازار هستند ،میتواند مؤثر باشد و از آنجایی كه دانشجو میداند كه قرار است این
افراد در مورد پروژه وی نظر بدهند ،سعی میكند همواره كار خود را مورد ارزیابی و نقد قرار دهد تا پروژهاش ،اشکاالت كمتری داشته
باشد.
افزایش بحثها و گفت و گوها در كالسهای نظری و عملی در ترم های اول كارشناسی بسيار مهم است و دانشجویان را ترغيب به
شركت در بحثها میكند .كالسهایی كه به صورت مشاركتی همراه با دانشجویان برگزار میشوند ،میتوانند در بروز عقاید دانشجویان
بسيار تأثيرگذار باشند .امکان گروهی انجام دادن برخی از طرحهای معماری در دوره كارشناسی نيز ،به دليل افزایش بحثها و نقدها
توسط همگروهیها (به منظور نتيجه بهتر و ارائه بهتر كار) ،میتواند از گامهای مؤثر در این زمينه باشد .عالوه بر این ،اجباری نمودن
دفاع پایاننامههای كارشناسی در تمام دانشکدهها و مؤسسات آموزش عالی ،اقدامی مثبت در جهت ارتقاء اعتماد به نفس و عزت نفس
دانشجویان و باال بردن روحيه انتقادپذیری آنها است .همچنين برگزاری سمينارهایی پيرامون نقد پروژههای معماری در سطح شهرها
و بازدید از آنها توسط انجمن علمیهای دانشکدهها و مؤسسات آموزش عالی نيز ،میتواند مثمر ثمر باشد و نتایج بسيار مثبتی بر
انگيزه دانشجویان گذاشته و آنها را ترغيب كند تا نظراتشان را در مورد پروژهها بيان كنند و در طوالنی مدت ،به یک نقاد حرفهای
بدل شوند.
دانشکدهها و مؤسسات آموزش عالی همچنين میتوانند فعاليتهای خود پيرامون نقد معماری را در حوزه پژوهشی باال ببرند ،زیرا در
حال حاضر ،تعداد زیادی از این مراكز آموزشی ،صاحب امتياز مجالت دانشگاهی هستند و این امکان برای آنها وجود دارد كه بحث
نقد معماری را به صورت پررنگتری مورد توجه قرار دهند و دانشجویان و حتی اساتيد را به نوشتن نقد یا توليد محتوای نقد معماری
(مثالً در قالب پوستر به صورت اسکيس یا به كمک نرمافزار) ترغيب كنند و نقش مهمی در ترویج این حوزه در معماری داشته باشند.

Charles Marowitiz
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در حال حاضر ،مؤسسههای خصوصی در آموزش معماران و طراحان معماری نيز ،نقش مهمی دارند و كم نيستند افرادی كه صرف ًا
پس از گذراندن چند كالس در زمينه رنگ ،دكور ،طراحی و نرمافزار ،مدرک طراحی معماری دریافت میكنند و بدون گذراندن
دورههای مرتبط با مبانی نظری معماری ،وارد بازار كار شده و جذب شركتهای خصوصی معماری میشوند .زمانی بود كه تعداد
معماران كشور به  1000نفر هم نمیرسيد ،اما در حال حاضر تعداد معماران ،مؤسسات و حتی دانشکدههای معماری ،سرسامآور است.
فرهاد احمدی در یکی از سخنرانیهای خویش بيان كرد كه« :كسانیكه در حال فارغالتحصيل شدن از رشته معماری هستند و در
مرحله پایاننامه می باشند ،اگر فهم و درک درستی از معماری كسب نکرده باشند ،تحویل آنها به جامعه معماری ،یک جنایت از
سوی دانشکدههای معماری تلقی میشود»؛ بنابراین می توان ادعا كرد كه در حال حاضر ،جنایت به جامعه معماری ،علناً و آشکارا
انجام میشود .همه میدانيم كه چشم یک معمار باید مثل یک دوربين عمل كند و قادر باشد تا خصوصيات منفی و مثبت هر چيزی
را كه نظاره میكند ،آناليز ،تحليل و نقد كند ،از خصوصيات مثبت آن استفاده كند و خصوصيات منفیاش را كنار بگذارد .حال اگر
فردی كه ادعای معمار بودن دارد ،معماری را متوجه نشده باشد ،چشمش عکاس نباشد و قدرت تحليل مسائل را نداشته باشد،
متأسفانه جنایت به جامعه معماری رخ داده است؛ لذا ضروری است كه كيفيت آموزش معماری ،مورد سنجش واقع شود و تمهيداتی
اساسی برای اصالح آن در نظر گرفته شود .از طرفی ،وزارت علوم نيز میتواند مانع از ورود افرادی به مقطع كارشناسی ارشد شود كه
مدرک نامرتبط با معماری دارند ،زیرا در حال حاضر برخی از كارشناسان ارشد معماری ،كارشناسی خود را در رشتههایی مانند :ریاضی
و فيزیک ،حسابداری ،مکانيک و غيره گذراندهاند و با گذراندن چند دوره آموزشی و پس از آن ،شركت در آزمون میتوانند وارد مقطع
كارشناسی ارشد معماری شوند .این خود ،یک نقص بزرگ در نظام آموزشی معماری ایران به شمار میآید.
مسئله بعدی در ارتباط با نظام مهندسی است كه میتواند در سه حوزه مهم :پژوهشی ،آموزشی و اجرایی ،زمينهای را برای توسعه
نقد معماری فراهم آورد .نظام مهندسی میتواند با برگزاری سمينارهای مختلف در پروژههای شاخص شهری به نقد پروژههای اجرا
شده بپردازد و با برگزاری دورههای حرفهای نقد معماری ،در حوزه آموزشی ،گام مهمی را در توسعه و رشد هرچه بيشتر نقد بردارد.
عالوه بر این ،با توجه به اینکه نظام مهندسی مجالتی را منتشر میكند ،میتواند در حوزه نقد معماری ،فعاليت بيشتری را انجام دهد
و به انتشار نقدهای حرفه ای بپردازد و یا حتی نشریاتی تخصصی در حوزه نقد را به صورت فصلنامه منتشر كند و همگان را به نقد
معماری ترغيب كند .نظام مهندسی ،نقش مهمی را در حوزه اجرا ایفاء میكند و از آنجا كه جلسات متعدد و مهمی با حضور رئسا و
مسئولين مهم سازمانها در نظام مهندسی برگزار می گردد ،زمينه مناسبی وجود دارد تا تدوین اصول و مقررات ساختارمندتر به
منظور نقدهای حرفهای پروژهها صورت گيرد؛ به گونهای كه اعمال سليقه شخصی در قضاوتها حتی االمکان محدود شود و نقد
حرفهای بر اساس چک ليستها و چارتهای برنامهریزی شده و از قبل پيشبينی شده صورت پذیرد .عالوه بر این ،در نظر گرفتن
تشویقی برای كارمندان ریزبينتر كه قدرت تشخيص باالتری در خطاها ی صورت گرفته از جانب طراحان ،مجریان و ناظران داشته
باشند ،میتواند یکی از راههای محقق ساختن توسعه حوزه نقد معماری باشد .توصيه میشود كه نظام مهندسی عالوه بر نظارت بر
كار مهندسين و ارائه خدمات مهندسی ،نظارت الزم و كافی بر ارگانهای دیگر نظير :شهرداریها ،سازمان ميراث فرهنگی ،سازمان
نوسازی مدارس و غيره را نيز داشته باشد تا بتواند با نظارت هرچه بيشتر و نقد پروژههای اجرا شده و اجرا نشده در مرحله طراحی،
عالوه بر توسعه نقد معماری ،جانی تازه به معماری ایرانی ببخشد.
این موضوع بسيار واضح است كه معماری برای استفاده مردم است و این ،خواسته و نيازهای مردم است كه پروژه را شکل میدهد.
همانطور كه پيشتر اشاره شد ،منتقدین در حوزه سينما و نمایش ،خوش درخشيدهاند ،اما یکی از حوزههای مورد مغفول مانده از
حيث نقد و نقادی ،معماری است .مردم نباید خود را جدا از معماری تصور كنند ،چون با معماری زندگی میكنند ،در آن قدم میزنند،
نفس میكشند و گفت و گو و آداب و معاشرت میكنند .در برخی از كشورها به منظور اجرای یک پروژه ،از همسایگان آنها دعوت
میشود تا در جلساتی شركت نمایند و نظرات خود را در مورد اجرا شدن یا نشدن كاربری مورد نظر ،تعداد طبقات آن ،موقعيت
پنجرههایش و دیگر عوامل این چنينی اظهار كنند .جالب است كه نظرات مردم عادی به قدری برای شهرداری و ارگانهای مدیریتی

مربوطه این كشورها حائز اهميت است كه در برخی از مواقع ،حتی اجرای كاربری مورد نظر مورد تأیيد قرار نمیگيرد .این موضوع به
ميزان اهميت نظرات مردم (از تمام اقشار جامعه) در حوزه معماری و درگيری آنها با معماری شهرهایشان اشاره دارد .عالوه بر این،
وجود هيئتهای داوری برای نقد پروژههای عمومی كه با حضور مردم انجام میشود و پروژهها را مورد تحليل و نقد و ارزیابی پيش
از اجرا قرار میدهد ،می تواند گامی مؤثر در ارتقاء آگاهی جمعی در حوزه معماری باشد و افزایش كيفيت پروژهها را نيز ،به همراه
داشته باشد .از طرفی ،طراح چون میداند كه پروژه وی مورد نقد قرار میگيرد و بایستی توانایی دفاع از آن را داشته باشد ،به صورت
مداوم در مراحل مختلف كار و فرآیند طراحی ،خود را مورد نقد و بازنگری قرار میدهد و این مسئله ،خود میتواند قدرت تحليل،
ارزیابی و نقادی طراح را ارتقاء بخشد.
رسانههای ارتباط جمعی (رسانههای صوتی -تصویری ،نشریات و روزنامهها) نيز ،ابزاری برای ارتقاء سطح آگاهی جمعی هستند .بخشی
از این رسانهها زیر نظر دولت و بخش دیگر در دست شركتهای خصوصی اداره میشوند .فقدان بحثهایی پيرامون معماری در این
رسانهها ،بسيار مشخص و ملموس است و در بهترین حالت ،در رسانههای صوتی -تصویری به چند مصاحبه نيم ساعته در طول هفته
ختم میشود .البته نشریاتی در زمينه معماری چاپ میشوند ،اما برخی از آنها به دليل ترس از ایجاد جنجال ،نقدهای معماری و
نقد پروژهها را منتشر نمیكنند ،زیرا خطر سر و صدای اعتراض پس از آن را نمیپذیرند .یکی از مشکالت اساسی جامعه معماری
ایران این است كه متأسفانه ارزش زیادی برای امور پژوهشی و نقادی قائل نيست .باید این نکته را در نظر داشت كه مبانی نظری
معماری اگر بيشتر از طراحی معماری مهم نباشد ،به اندازه آن مهم است .متأسفانه اغلب مجالت معماری ایران ،تنها به طراحی
پروژهها و در نهایت مصاحبه با معماران آنها میپردازند ،غافل از اینکه نقد این پروژهها از جانب صاحب نظران و مردم جامعه نيز،
حائز اهميت است و میتواند موجب پيشرفت در معماری شود .عدم رغبت صاحب نظران به نقادی معماری نيز ،موضوعی دیگر است
كه مجالت تخصصی معماری میتوانند با در نظر گرفتن جوایز و تشویقی برای منتقدان برتر ،در جهت رفع این مسئله اقدام كنند.
الزم به ذكر است كه برخی از نشریات ،به چاپ نقدهایی كه توسط مردم عادی نيز نوشته میشوند ،روی خوش نشان نمیدهند؛ از
این رو باید توجه كرد كه تمام نقدهایی كه منطقی و اصولی باشند ،مغرضانه نوشته نشده باشند ،بتوانند گرهای از مشکالت فعلی
معماری باز كنند و یا موانع احتمالی بر سر راه پيشرفت معماری ایران را محدود نمایند ،دارای ارزش هستند .رسانههای صوتی-
تصویری (كه بيشتر مخاطبين آنها ،مردم عادی جامعه هستند) نيز ،باید معرفی پروژههای ارزشمند معماری و همچنين آثار به
وجود آمده طی مسابقات معماری (در سطح ملی و بينالمللی) را در دستور كار خود قرار دهد ،زیرا مورد اغماض قرار دادن این
موضوعات به بیارزشی حوزه معماری و نقد آن ،بيشتر دامن میزند و سبب تنزل ارزش معماری خواهد شد؛ همانطور كه در حال
حاضر ،وجود شبکههای اجتماعی مجازی مانند اینستاگرام ،این امکان را برای مردم ایجاد كرده است كه خودشان ادعای معمار بودن
كنند و برای طراحی دكور منازل خویش دست به كار شوند ،كار معماری را بیارزش و بدون تفکر قلمداد كنند و آن را تنها ،هنر
تركيب عناصر بدانند كه هر كسی با دیدن چند تصویر میتواند از عهده آن بر بياید.
مسئله بعدی كه بسيار حائز اهميت است ،اندک بودن كتابهای ترجمه شده در حوزه نقادی معماری میباشد كه مربوط به عدم
مسئوليتپذیری افراد كارشناس و متخصص در حوزه معماری است .متأسفانه متخصصين معماری ،زمان الزم را برای ترجمه این
منابع مهم صرف نمیكنند؛ عالوه بر این ،در مورد آثار معماری كشور (كه به اجرا درآمدهاند یا هنوز اجرا نشدهاند) و رویدادهای مرتبط
با تخصصشان سکوت اختيار میكنند  .اساتيد معماری كه الگوی دانشجویان خود هستند ،رئسای شركتهای معماری كه مدیریت
طراحی و اجرای پروژهها را بر عهده دارند و حتی دانشجویان معماری كه طراحان آینده معماری ایران هستند ،باید دغدغه نقد
معماری داشته باشند .آسيبشناسی نقد معماری ایران تنها مشمول دولت و مسئولين آن نيست ،بلکه هر معمار باید خود ،احساس
مسئوليت كند و در راه پيشرفت معماری تالش كند ،دست به نقد پروژهها ،مبانی نظری و ضوابطهای مرتبط با حوزه معماری (ضوابط
طراحی كاربریها ،ضوابط مربوط به ميراث فرهنگی برای تغيير كاربری بناهای قدیمی و غيره) شود ،اقدام به كشف و ارائه راهکارهایی
مطلوب كند و سدی در برابر ساخت كاربریهای نامطلوب و یا تغيير كاربریهای اشتباه باشد تا راه پيشرفت معماری هموار گردد.

معماران باید اعتماد به نفس و عزت نفس خود را ارتقاء دهند تا بتوانند افکارشان را بيان كنند .بسياری از معماران ،جسارت كافی را
در بيان و نگارش نقد ندارند ،میترسند و دست به نقد نمیشوند .داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس ،یکی از شروط الزم برای انتقاد
نمودن به شيوه صحيح است .شهامت داشتن برای پاسخ دادن به هر نوع بازخوردی كه در پی نقد به وجود میآید ،مهم است .مهم
است كه فرد جرأت كند تا مثل یک قاضی ،منصفانه عمل كند نه جانبدارانه .مهم است كه بتواند از عقاید و افکار خود دفاع كند و
سایرین را توجيه كند.
عدم توجه كافی به هر یک از عوامل بيان شده در این نوشتار ،میتواند آینده معماری ایران را به خطر واماندگی ،عقب ماندگی و
غربزدگی بيشتر از پيش دچار كند .به راستی چگونه میشود بدون توجه به این موارد انتظار داشت كه نقد معماری ایران توسعه
یابد؟

آسیبشناسی نقد معماری در ایران و راهکارهای آن
راهکارها
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