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• مق��االت در قال��ب علم��ی � پژوهش��ی و در موضوع��ات نقد و 	
نظريه هاي هنر و پژوهش هنر در فصلنامه منتشر می شوند. 

• مقاالت بايد حاصل تحقیق نويس��نده يا نويسندگان باشد. مقاله 	
ارسالی نبايد پیش از اين در هیچ نشريه ای به چاپ رسیده باشد 

و يا همزمان به نشريات ديگر ارائه شده باشند.
• مقاله بايد شامل چکیده، کلیدواژه ها )بین 5 � 7 کلمه(، چارچوب 	

نظری، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق و يافته های تحقیق، 
نتیجه گیری، پی نوشت ها و فهرست منابع باشد.

• عنوان مقاله بايد کوتاه، گويا و بیان کننده محتويات آن باشد.	
• مقدمه ارائه کننده مسئله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.	
• چکیده مقاله )به فارس��ی و انگلیس��ی( حداکث��ر در150 کلمه، 	

ش��امل خالص��ه ای از موضوع مقاله، بیان مس��ئله، هدف، روش 
پژوهش، يافته های مهم و نتیجه تحقیق باشد. 

• نتیج��ه، بايد به گون��ه ای منطقی و مفید، روش��ن کننده بحث و 	
حاصل يافته های تحقیق باشد.

• پی نوشت های مقاله )اصطالحات و برابرهای واژه ها، توضیحات و 	
غیره( بايد در متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پايان مقاله 

و پیش از فهرست منابع با نام »پی نوشت ها« گنجانده شوند.
• ارجاعات درون متنی شامل نام خانوادگی نويسنده، سال انتشار و 	

شماره صفحه پس از نقل مطلب در داخل پرانتز می آيد.
• عکس ه��ا، نگاره ها، جدول ها و غیره با کیفیت مناس��ب تهیه و 	

همراه با منابع ارائه شوند.
• چنانچه مقاله دارای چند نويس��نده باشد، مسئولیت ارائه مقاله 	

و تمام مکاتبات با نويس��نده اول اس��ت. در غیر اين صورت بايد 
يکی از نويس��ندگان به عنوان نويسنده مسئول به دفتر فصلنامه 

معرفی شود.
• مسئولیت صحت مطالب علمی با نويسنده / نويسندگان است.	

روش تنظیم منابع: 
• فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه ای جداگانه، بر اساس 	

حروف الفبا )نام خانوادگی( به ترتیب زيرتنظیم شود.
• کت��اب: نام خانوادگی، نام. )س��ال انتش��ار(، عن��وان کتاب؛ نام 	

مترجم/ مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.
• کتاب ترجمه ش��ده: نام خانوادگی، نام. )س��ال انتش��ار(، عنوان 	

کتاب، نام مترجم، محل نشر، ناشر.
• مقاله: نام خانوادگی، نام. )س��ال انتش��ار(، »عن��وان مقاله«، نام 	

مجله، ش��ماره مجله. در مقاله ترجمه ش��ده، نام مترجم بعد از 
عنوان مقاله و پس از ويرگول می آيد.

• در صورتیک��ه مقال��ه در ي��ک کنفران��س ارائ��ه ش��ده باش��د: 	
نام خانوادگی، نام. )سال برگزاری کنفرانس(، »عنوان مقاله«، نام 

کنفرانس، محل برگزاری کنفرانس، تاريخ برگزاری کنفرانس.
• پايان نامه: نام خانوادگی، نام، »عنوان پايان نامه«، پايان نامه کارشناسی 	

ارشد/ رساله دکتری، رشته، دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.
• مناب��ع الکترونیکی: نام خانوادگی، ن��ام. )تاريخ مطلب(، »عنوان 	

مقاله«، نشانی کامل سايت: تاريخ دريافت مطلب.
• در صورت عدم تعیین برخی مش��خصات: از الفاظ ]بیجا[، يعنی 	

بدون محل نش��ر، ]بینا[، به معنی بدون ناشر و ]بیتا[ به معنی 
بدون تاريخ انتشار، استفاده شود.

• مناب��ع التی��ن: به همان ترتی��ب منابع فارس��ی و عربی تنظیم 	
می شوند و پس از منابع فارسی و عربی می آيند.

شـيوه نامـه نگارش مقـاالت





بازخوانی تصوير هنر مدرن در مطبوعات دهه  های سی و چهل

مفهوم نقد معماری: سیر تاريخی و گونه ها

مطالعه ترامتنی قربانی کردن ابراهیم؛ نقاشی های رامبراند و فرشچیان

بررسی سازوکار ساختار روايی »شاهُرخ«: تجلی اسطورة فرهنگی »ُحر«

نقد ديدگاه های هنرپژوهان دربارة هنر قاجار طی سده های 1۳ تا 15 هجری )با تاکید بر هنر نقاشی(

ويژگي هاي سوررئالیسم جديد در سینما: با نگاهي به آثار ديويد لینچ 

کیوان خلیل نژاد / 

مهرداد قیومی بیدهندی- مطهره دانایی فر/

بهمن نامورمطلق- لیال عیسوند /
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علی اصغر میرزایی مهر /
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مفهوم نقدمعماری: سير تاريخی و گونه ها

مهرداد قیومی بیدهندی، دانشيار، دانشكدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران 
m-qayyoomi@sbu.ac.ir

مطهره دانایی فر، دانشجوی دکتری، دانشكدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران 
m_danaeifar@sbu.ac.ir

در این مقاله، س��ير تاریخی مفهوم نقد معماری در مغرب زمين در س��ه برهة اصلی، بررس��ی می شود: پيدایی نقد معماری: 
عصر روش��نگری؛ باليدن نقد معماری؛ ش��كوفایی و افول نقد معماری. در این بررسی، نشان داده می شود که نقد معماری 
در دل تاریخ و نقد هنر در فرانسه زاده شد و در آغاز شامل توصيف مفصل و مصور تک اثرهای شاخص برای دانشجویان 
بود. سپس تعميم دانش و پرورش ذوق عمومی دربارة معماری را هدف خود اختيار کرد. در طی دهه ها، نقد معماری گاه 
در خدمت سرمایه داری و منافع صنعت ساختمان قرار گرفت و گاه به کنشگری اجتماعی بدل شد و در خدمت مبارزات 
اجتماعی و سياسی درآمد. با ظهور نقد دانشگاهی در امریكا، نقد معماری از اساس دگرگون شد و به سخنی نظری دربارة 

نقد بدل گردید و نقد حرفه ای به انحطاط افتاد. 
این تحقيق با تكيه بر منابع ثانویة ذیربط، با رویكرد تاریخ مفهومی و روش بررسی اسنادی انجام گرفته است.

واژگان کلیدی
تاریخ نقد معماری،تاریخ مفهومی معماری،نشریات معماری.

تاریخ دریافت مقاله: 98/02/0۳
تاریخ پذیرش مقاله: 98/0۳/25
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به رغم آنکه نظام آموزشی جديد 
معماری در ايران، هش��تاد سال 
سابقه دارد و بیش از هفتاد سال 
از انتشار نخستین نشريات و کتاب های معماری به زبان 
فارسی می گذرد1، میدان نقد معماری در ايران همچنان 
خالی اس��ت. آنچه به نام نقد معم��اری در مراکز آموزش 
عالی معماری می آموزند، در بهترين حالت، چیزی بیش 
از آموزش سواد بصری معماری در فهم ساختار کالبدی 
طرح نیس��ت. آنچه هم در نش��ريات معماری به نام نقد 
و مانند آن منتشر می ش��ود، گزارش های تبلیغاتی برای 
برخی از معماران در جهت بازار کار يا ايجاد شهرت کاذب 
برای برخی از معماران است. سخن ناقدانه دربارة معماری 
در شبکه های اجتماعی، معموالً وضعی بدتر از اينها دارد. 
آسیب شناسی نقد معماری، موضوع مقالة حاضر نیست و 
خود نیازمند پژوهش هايی ديگر اس��ت. در اينجا اين قدر 
می ت��وان حدس زد که بح��ران نقد معم��اری در ايران، 
گذش��ته از تأثر از بحران جهانی نقد معماری، ناش��ی از 
جه��ل به تاريخ نقد معماری اس��ت. نقد معماری چیزی 
نیس��ت که اين مدرس و آن معمار می خواهد و دوس��ت 
می دارد؛ بلکه آن چیزی است که در جهان، تحقق يافته و 
نقد معماری نام گرفته است. تغییر پارادايم های نقد بدون 
وقوف بر پارادايم های مسلط، و حتی بدون ورود در آنها، 
ممکن نیست. شناخت نقد معماری آن چنان که در جهان 

1.  نخستین نشرية تخصصی معماری در ايران، آرشیتکت است که انتشار آن در سال 
1۳25ش/1947م آغاز شد.

تحقق يافته است، به معنای شناخت تاريخ نقد معماری 
است. با عنايت به اينکه منبعی مدون در خصوص تاريخ 
نقد معماری در مغرب زمین در دست نیست، در اين مقاله 
می کوش��یم مقدمات الزم برای تدوين چنین تاريخی را 
به اجمال فراهم آوريم. رويکرد اين پژوهش، تاريِخ مفهومی 

و روِش آن بررسی اسنادی است.
در متون معماری، از »نق��د معماری« معانی گوناگونی 
م��راد کرده اند؛ از هر نوع واکن��ش کالمی يا رفتاری به 
محی��ط مصنوع يا اظهار هر نظری درب��ارة اثر معماری 
گرفت��ه تا ارزياب��ی اثر معم��اری و ارزش داوری آن. نقد 
معم��اری در ط��ی زمان، و در مکان ه��ای گوناگون و با 
زبان ه��ای مختلف در مغرب زمی��ن، در هر گاه و هر جا 
حام��ل برخی از اين معانی بوده اس��ت. فهم اين معانی 
نیازمند بررسی سیر دگرگونی نقد معماری و بازشناسی 
تاريخ��ی آن اس��ت. برای اين منظور، باي��د مبدأ زمانی 
نقد معماری )به معنای مدرن آن(، ناقدان سرش��ناس، 
مخاطبان نقد، محیط های نقد، رس��انه های نقد، و انواع 
پايگاه ه��ای نقد معماری را بررس��ی و شناس��ايی کرد. 
منظور از نقد معماری در اين مقاله، همان چیزی است 
ک��ه در دوران جديد، »نقد معماری«2 خوانده اند؛ يعنی 
آنچه ناقدان معم��اری دربارة بناها و طرح های معماری 
نوشته و در کتاب ها و نشريات تخصصی منتشر کرده اند. 
س��خن دربارة مبانی نظری نقد و روش شناس��ی آن در 

دامنة اين مقاله نیست.
2.  architectural critique/critique architecturale

مقدمه
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پیش از اين، پیتر کالینز۳ در فصلی از دگرگونی آرمان ها 
در معماری مدرن )1967(، به تاريخ مختصر نقد پرداخته 
(Collins, 1971)؛ اما اقس��ام نقد را روش��ن نکرده است. 

فرنک جنکینز4 در مقالة »پیايندهای معماری در سدة 
نوزدهم« )1968(، در ضمن بررسی مطبوعات معماری 
Jen-) تننگلستان در آن سده، به نقد نیز توجه کرده اس
kins, 1968). سوزان اس��تیونز5 در مقالة »ارزيابی وضع 

نقد معماری در مطبوعات امروز«6 )1998(، به وضع نقد 
مطبوعاتی صرفاً در امريکای اواخر سدة بیستم پرداخته 
است )اس��تیونز، 1۳78(. از همه متأخرتر، الن َجنی ير7 
در مقال��ه اش با عنوان »نقد معماری: تش��خیص هدف 
مطالعه« )2010(، از علت س��ترون شدن نقد معماری 
پرسیده و از تفاوت نقد در فرانسه و امريکا و ايتالیا سخن 
گفته (Jannière, 2010)؛ اما به اين تفاوت ها و دگرگونی 
و س��یر تاريخی نقد به تفصیل نپرداخته است. اين مقالة 
ارزن��دة جنی ير، منبع ثانوية8 اصل��ی پژوهش حاضر در 

تشخیص منابع اولیة9 نقد است. 
در اين مقاله، با بررس��ی منابع مربوط به نقد معماری در 
مغرب زمین، از هنگام آغاز نقد جديد معماری در س��دة 
هجدهم تا کنون، می کوشیم تصويری اجمالی از تاريخ نقِد 
3. Peter Collins
4. Frank Jenkins
5. Suzanne Stephens
6. “Assessing the State of Architectural Criticism in Today’s Press”
7. Hélène Jannière
8. secondary source
9. primary sources

نوشتارِی معماری به دست دهیم. برای جامعیت بیشتر، 
در اين بررس��ی به منابع زبان انگلیسی محدود نبوده ايم. 
منبع اصلی پژوهش حاضر، پژوهش هايی متفرق است که 

دربارة منابع اولیة نقد معماری انجام گرفته است. 
در قاموس های فارسی، »نقد« را جدا کردن خوب و سره 
از بد و ناسره و تش��خیص معايب و محاسن چیزی )از 
جمله اثر ادبی( دانس��ته اند.10 در قاموس های انگلیسی، 
فرانس��ه و آلمان��ی نیز همی��ن معنا را ذي��ل واژه های 
کريتی سايز11 و کريتیکه12 و کريتی زيرن1۳ آورده اند. با 
چنین معنای فراخی از نقد، نقد معماری س��ابقه ای به 
اندازة خ��ود معماری دارد؛ زيرا از هم��ان هنگام باز که 
انس��ان، مکانی را برای زندگی خود برگزيده و هموار و 
آماده کرده يا ساخته، انديشیدن و سخن گفتن دربارة 
آن م��کان، و خ��وب و بِد آن هم پیش آمده اس��ت. اما 
نوش��تن متنی به قصد سنجیدن آثار معماری و انتشار 
آن، ام��ری مدرن اس��ت که در اروپای س��دة هجدهم 

10. نک: دهخدا و معین، ذيل »نقد«.
11. criticize: “to consider the merits and demerits of and judge 
accordingly: evaluate” (Merriam-Webster Online Dictionary)
12. critiquer: “Porter sur quelqu›un, quelque chose un jugement 
défavorable en en faisant ressortir les défauts, les erreurs, etc.; 
blâmer, désapprouver, censurer, condamner: Se faire critiquer 
pour sa négligence. Porter sur une œuvre littéraire ou artistique 
un jugement, l'examiner en détail, en faire la critique” (Larousse 
dictionnaire en ligne)
13. kritisieren: “fachlich beurteilen, besprechen. mit einer Person 
oder Sache nicht einverstanden sein, weil sie bestimmten 
Maßstäben nicht entspricht, und dies in tadelnden Worten zum 
Ausdruck bringen” (Duden Online Wörterbuch)
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پیدا ش��د. در مقالة حاضر، به اين صورت از نقد بسنده 
می کنیم و به صور ديگر آن � از قبیل نقدهای ش��فاهی 
در حین آم��وزش معماری يا در جلس��ات طراحان در 
دفتره��ای معماری يا در دفاع از ط��رح در نزد کارفرما 
� نمی پردازي��م. با اين همه، اي��ن را نیز نبايد از ياد برد 
که نقد معماری در همان بدايت پیدايی اش نیز با ديگر 
اقسام نوش��ته دربارة معماری مرزی قاطع نداشت. نقد 
معم��اری، به ويژه در آغاز راه، با تاريخ و تئوری معماری 
آمیخته و در دل تاريخ معماری بود و مورخان معماری 
در بیان س��یر تاريخی معماری، به ارزيابی آثار معماری 

نیز می پرداختند.
خواهی��م ديد که نقد معم��اری رفته رفته مطبوعات را 
محملی مناس��ب برای خود ياف��ت و از تاريخ نامه های 
معماری به مطبوعات معم��اری کوچید. بدين ترتیب، 
در سیر تاريخی نقد، شاخه ای از نقد همچنان در تاريخ 
معماری ماند و ش��اخه ای ديگر از آن از مطبوعات سر 
ب��رآورد و در آنجا بالید. تاريخ نق��د معماری و گونه ها 
و دگرگونی های آن را در س��ه برهه بررس��ی می کنیم: 
پیداي��ی نقد معماری: عص��ر روش��نگری؛ بالیدن نقد 
معماری؛ ش��کوفايی و افول نقد معماری. به برهة آخر، 
که موقعیت کنونی ماست، با تفصیل بیشتری خواهیم 

پرداخت.

نخستین نوشته ای که آن 
نقد معماری، مس��تقل  را 
از تاريخ نامه ه��ای معماری 

و سیره نامه های معماران، شمرده اند، کتاب چهارجلدِی 
معم��اری فرانسوی، 14نوش��تة ژاک-فرانس��وا بلوندل15 
)1705- 1774( اس��ت (Collins, 1965: 1). او پايه گذار 
و مدرس نخس��تین مدرس��ة خصوصی معماری فرانسه 
)اکول دزار(16 بود؛ دانشجويان خود را در پاريس و حومة 
آن به ديدار بناها می برد و از حسن و عیب آنها می گفت. 
کتاب يادشده نتیجة اين نظرها و سخن هاست )کالینز، 
1۳75: ۳18( و مخاط��ب آن، دانش��جويان معماری اند. 
هر جلد از کت��اب به بناهای مهم يکی از محالت اصلی 
پاريس اختصاص دارد. قطع کتاب رحلی است و حاوی 

پانصد لوح از اقسام نقشة معماری است. 
بلوندل کتاب ديگری هم دارد با عنوان درس يا رساله ای 
در معماری، دربارة تزيین و سامان دهی و احداث بناها، 
ش��امل دروسی که در س��ال 1750 و پس از آن عرضه 
ش��ده اس��ت.17 اين کتاب دوازده جل��دی را جامع ترين 
پیکرة آموزش و مطّول ترين نوشتة معماری تا آن زمان 
(Kruft, 1994: 148) و نی��ز مهم ترين کتاب نقد معماری 

14. Architecture Françoise
15. Jacques-François Blondel
16. École des Arts
17. Cours d’architecture ou traité de la décoration, distribution et 
constructions des bâtiments contenant les leçons données en 
1750, et les années suivantes

۱. پيدايی نقد معماری:
 عصر روشنگری
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(Forty, 2004: 68) خوانده اند. کتاب، حاوی متن ويراستة 

درس گفتارهای نويسنده اس��ت و هر دو جلد در میان، 
ي��ک جلد آن به تصاوي��ر اختص��اص دارد. البته در آن 

روزگار، اين گونه نوشته را نقد نمی خواندند. 
س��ر ب��رآوردن نقد معم��اری در اين بره��ه، از تحوالت 
نق��د هنر، از جمل��ه نوش��ته های ُدنی دي��ِدرو18 دربارة 
آثار نمايش��گاه های فرهنگس��تان س��لطنتی نقاش��ی و 
مجسمه سازی فرانسه در مجلة سالن19 )1759- 1781(، 
متأثر ب��ود؛ اما نقد معماری رفته رفته از نقد نقاش��ی به 
شیوة فرانسوی فاصله گرفت (Devillard & Jannière). با 
ظهور نش��ريات تخصصی معماری در سدة هجدهم، نقد 

معماری محملی تازه يافت.
س��ابقة نش��ريات، به معنای امروزی آن، به اوايل سدة 
هفدهم در آلمان و بلژيک، و سپس انگلستان و فرانسه 
می رسد. فراگیری مطبوعات از يک سو متأثر از امکانات 
فنی و از سوی ديگر متأثر از پیشرفت شهرنشینی، رشد 
سواد و تحوالت سیاسی جوامع بود )شکرخواه، 1۳90: 
159(. به تدريج، هم بر ش��مارگان مطبوعات افزوده شد 
و هم نش��ريه های تخصصی پديد آمد و در اواخر س��دة 
هجدهم بود که نخستین نشريه های تخصصی معماری 
در اروپا � در آلمان و فرانس��ه و انگلستان � منتشر شد. 
نق��د معماری ک��ه پیش از اين در کتاب ها يا نش��ريات 
هنری و مهندس��ی منتشر می شد، رسانه ای اختصاصی 

18. Denis Diderot (1713- 1784)
19. Salon

 .(Saboya & Jannière) يافت
نخس��تین نش��رية تخصصی معماری در سال 1789 در 
آلمان منتشر ش��د. اين مجله آلگمینس ماگاتسین فور 
دی بورگرلیشه باوکونست20 )مجلة عمومی برای معماری 
شهری( نام داشت و پايه گذار آن يوهان گاتفريد هوت21 
)1762- 1828( ب��ود. هوت اس��تاد فیزيک و رياضیات 
در فرانکفورت بود و هدفش از انتش��ار اين مجله، ترويج 
دان��ش تخصصی معماری و پ��رورش آن از طريق تفکر 
دربارة فنون ساختمان و تاريخ معماری و زيبايی شناسی 
بود  (Ibid). چنین هدفی، برآمده از آرمان های روشنگری 
برای گ��ردآوری اطالعات و عمومی ک��ردن دانش بود؛ 
به نح��وی ک��ه عموم م��ردم ب��ه دانش ه��ای تخصصی 
دسترس��ی داش��ته باش��ند (Philipp, 1997: 35). هوت 
معتقد بود که در بررسی معماری، بايد هم به جنبه های 
فنی و اقتصادی و کالبدی بناها پرداخت، و هم جنبه های 
فلس��فی و زيبايی شناختی آنها؛ يعنی به معماری هم به 
منزلة حرفه نگريس��ت و هم هنر (Ibid., 35). انتشار اين 

مجله در 1796 متوقف شد.
يک س��ال بعد، فرهنگستاِن س��اختمان برلین22 مجلة 
زاملون��گ نوتْسلیش��ر آوفِزتْس��ه اوند ناْخريش��تن: دی 
باوکونس��ت بِتِرفِند2۳ )مجموعة مق��االت و اخبار مفید 

20. Allgemeines Magazin für die Bürgerliche Baukunst
21. Johann Gottfried Huth
22. Berliner Bauakademie
23. Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst 
betreffend
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درب��ارة معم��اری( را در پیگیری اهداف هوت منتش��ر 
ک��رد. مطالعات تاريخی در اين مجله به يونان باس��تان 
اختصاص داش��ت و در هر شماره از مجله، سه تا هشت 
تصوير به ش��یوة حکاکی روی مس چاپ می ش��د. اين 
مجل��ه نیز، متأث��ر از آرمان های عصر روش��نگری و جّو 
فکری اواخر س��دة هجدهم، در پی گردآوری گس��تردة 
دانش، تخصصی کردن حوزه های دانش، و در عین حال 
ترويج عمومی آن بود. انتش��ار مجله در 1806 متوقف 
ش��د (Ibid., 35). در آن زمان، جّو کلی انديشه و سخن 
معم��اری در آلمان در س��یطرة دو جريان معارض بود: 
يکی جريانی که بیشتر به جنبه های فنی معماری توجه 
داش��ت؛ و ديگری آن که معط��وف به جنبه های هنری 
معماری بود. در میدان کش��مکش اي��ن دو جريان بود 
که نخستین نش��ريات تخصصی معماری سر برآوردند 
(.Ibid). در پی ظهور نش��ريات معماری در آلمان اواخر 

س��دة هجدهم، در هنگامة تحويل قرن نیز نخس��تین 
مجالت معماری در فرانسه منتشر شد.

نخستین مجلة تخصصی معماری فرانسه، ژورنال ِدبَتیمان 
سیويل اِِدزار24 )مجلة بناهای عمومی و هنرها(، را َکمیل 
لوبار25 در سال 1800 تأسیس کرد. مجله دو بار در هفته 
منتش��ر می شد و صفحه آرايی و قطع آن بیشتر به کتاب  
 .(Saboya & Jannière, n.d.) شباهت داشت تا به نشريه
پس از ده س��ال، اين مجله با مجله ای هنری ادغام ش��د 

24. Journal des bâtimens civils et des arts
25. Camille Le Bars

و با عنوان تازة آنال دالرش��یتکتور26 )سال نامة معماری( 
منتشر شد.

مهندسان، اديبان، معماران، و هنرمندانی اغلب ناشناخته 
در هیئت تحريرية مجلة جديد آنال حضور داشتند و آن 
را خطاب به »نقاشان، مجسمه سازان، معماران، مهندسان 
مکانیک، پیمان کاران همة بخش های ساختمان« تهیه 
می کردند. با وجود اين تنوع، س��ردبیر مجله از مباحث 
 .(Ibid) آموزش حرفة معماری چشم پوش��ی نمی ک��رد
تع��داد الواح چوبی که برای حکاک��ی و چاپ تصاوير از 
آن استفاده می کردند، کم و کیفیت تصاويْر متوسط بود. 
مجله به جای تصوير، بر نوش��تار تکیه داشت؛ از جمله 
بر مکاتبات بسیار میان خوانندگان و گردانندگان مجله. 
رونق مکاتبات موجب می شد که محتوای مجله متنوع و 
.(Ibid) لحن بیشتر مقاله های آن سرزنده و جدلی باشد

مطبوعات تخصصی انگلیس��ی زبان چند دهه ديرتر پديد 
آم��د. اولین مجله، آرکیتکچرال مگزين27 )مجلة معماری( 
ب��ود28 ک��ه آن را کالديس ل��ودن29 در 18۳4 پايه گذاری 
ک��رد. اگرچ��ه در آن هنگام، اوج حرارت عصر روش��نگری 
فروکش کرده بود، لودن کار خود را همچنان در ادامة کار 
دانش نامه ها می دانس��ت و در صدد ب��ود تا ذوق عمومی را 
بپرورد و تصويری خردپسندتر از حرفة معماری ارائه کند؛ 

26. Annales de l›architecture
27.The Architectural Magazine

28. بعض��ی از محقق��ان مجلة بیلدرز )1770( را نخس��تین مجلة معماری انگلیس��ی زبان  
.(Jenkins, 1968: 133) می دانند؛ اما اين نظر مخالفانی جدی  دارد

29. John Claudius Loudon
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معماری را رشته ای مناس��ب برای زنان بنمايد و معماران 
جوان را به خواندن، نوش��تن، انديش��یدن، نگريس��تن، و 
طراح��ی تش��ويق کن��د (Jenkins, 1968: 133). با چنین 
اهدافی، اين مجله س��ه نوع مقاله داشت: مقاله هايی برای 
تربی��ت ذوق عموم و ترويج معماری؛ مقاالتی برای آش��نا 
کردن عموم با عناصر معماری؛ مقاله هايی دربارة جنبه های 
عمل��ی معم��اری (Rowshan Bakhsh, 1998: 77). مث��اًل 
موضوع مقاالت ش��مارة اول مجله چنین بود: وضع کنونی 
حرفة معمار و صنعت ساختمان در انگلستان؛ صورت های 
اولیة معماری کالس��یک؛ دستورالعملی برای انتخاب خانه 
(Jenkins, 1968: 155). از بررسی محتوای اين مجله معلوم 

می شود که نخستین مجلة انگلیسی زبان معماری، در قیاس 
ب��ا مجالت س��ال های بعد و از حیث محت��وای تخصصی، 
سخت فقیر است؛ بیشتر مطالب آن سخنانی عمومی دربارة 
بناهای تازة کالن شهرهاست و کمتر به نقد پرداخته است 
(Kindler, 1974: 32). با اين حال، اگر آن را با زمانة خودش 

بسنجیم � که هزاران نفر اهل حرفة معماری در انگلستان، 
هیچ منبعی برای تغذية فکری نداش��تند �  قدر و اهمیت 

.(Jenkins, 1968: 157) شگفِت آن روشن می شود

با اينکه مطبوعات تخصصی 
معماری در انگلستان ديرتر 
از آلمان و فرانسه پديد آمد، 
نوش��ته های انديش��مندانه در نقد معماری در انگلستان 
زودتر از جاهای ديگر پیدا ش��د. بیش��تِر دانشوراْن جان 

راس��کین۳0 )1819- 1900(، ناق��د برجس��تة هنر در 
س��دة نوزدهم، را از نخستین ناقدان معماری شمرده اند 
(Sharp, 2007: 30; Collins, 1967: 258). او در سال های 

1870- 1878 استاد هنرهای زيبای دانشگاه آکسفورد 
ب��ود و عالوه بر هنر، دربارة اقتصاد سیاس��ی و اجتماعی 
می نوش��ت. نثر او خ��ود دارای ارزش ادبی بود و آن را از 
نمونه های برجستة نثر انگلیسی در آن روزگار می شمارند. 
از جملة نوشته های مهم او دربارة معماری، کتاب هفت 
مشعل معماری۳1 )1848( است. منظور او از مشعل های 
معماری در اين کتاب، اصوِل معماری است. مدتی بعد، 
اين کتاب را به تفصیل رس��اند و در کتابی سه جلدی به 
نام سنگ های ونیز۳2 )1851( منتشر کرد. در اين کتاب، 
جزئیات معماری بیزانس و گوتیک و رنس��انِس بیش از 
هشتاد کلیسا را وصف کرده است. گذشته از اينکه اين 
کتاب از کتاب های مهم تئوری معماری اس��ت، سخنان 
او درب��ارة بناها ناقدان��ه و همراه با س��نجش و ارزيابی 
اس��ت و از نخستین نمونه های نقد اس��ت. نثر کتاب را 
Col- دزز زيباترين نوشته ها در ادبیات انگلیسی دانسته ان
(lins, 1967: 259). ش��ايد به همین جهت باشد که نقد 

او را از قبی��ل نقد ادبی می دانن��د که در معماری تداوم 
نیاف��ت (Devillard & Jannière)؛ زيرا او خوِد متِن نقد را 
اثر هنری می ش��مرد. در نقدهای راسکین، اثر هنری در 

30. John Ruskin
31.The Seven Lamps of Architecture 
32. The Stones of Venice

۲. باليدن نقد معماری



58 دوره دوم؛  شماره 2؛ تابستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

نوشتة هنرمندانة »نقد« مستحیل می شود. اسکار وايلد۳۳ 
)1854-1900(، ش��اعر و نمايشنامه نويس ايرلندی و از 
ش��اگردان راس��کین، اين ديدگاه را در مقالة »ناقد چون 
هنرمند« تبیین ک��رده اس��ت (Collins, 1967: 257). او 
می گويد مهم نیست که سخن راسکین دربارة آثار هنری 
درست است يا نه؛ بلکه آنچه مهم است، نثر قوی و زيبای 
اوست که خوْد اثری هنری است؛ اثری مهم تر از تابلوهای 
نقاش��ی رنگ ورورفتة موزه ها )اتو، 1۳94: 148- 149(. 
در اين ديدگاه، معمار نیز هنرمندی اس��ت که اصل کار 
او امری شهودی اس��ت؛ امری دور از دسترس ارزيابی با 
روش های ارسطويی (Collins, 1971: 36). پیداست که در 
چنین ديدگاهی، جنبه های عملی و فنی معماری ناديده 
می مان��د. به همین جهت، در هم��ان روزگار نیز عده ای 
سخت مخالف اين ديدگاه بودند و انديشه های راسکین را 
فقط برای شعر سرودن دربارة هنرهای تجسمی مناسب 

.(Collins, 1967: 259- 260) می شمردند
پايگاه نظری مخالفان راسکین خردباوری۳4 بود که در پی 
انقالب صنعتی و برگزاری نمايشگاه های سالیانة جهانی، 
در داوری درب��ارة معم��اری بی��ش از هنر اث��ر کرده بود 
)کالینز، 1۳75: ۳20(. خردباوری عالوه بر انگلستان، در 
فرانسه نیز انديشمندان برجسته ای داشت. برجسته تريِن 
آن��ان اوژن امانوئ��ل ويوله � ل��ودوک۳5 )1814- 1879(، 
33. Oscar Wilde
34. rationalism
35. Eugéne Emmanuel Viollet-le-Duc

معمار و مرمتگر و نظريه پرداز فرانسوی، است که برخی از 
نوشته های او را نمونة نقد خردباورانة معماری شمرده اند 

.(Devillard & Jannière ; Collins, 1971: 36)

در نیمة دوم س��دة نوزدهم و اوايل سدة بیستم، در جهان 
آلمانی زب��ان تحوالتی در تاريخ هن��ر رخ داد که مقدمات 
پیدايی نقد مدرن معماری را تمهید کرد. پیش��گامان اين 
تحوالت ياکوپ بورکهارت۳6 )1818- 1897( و هاينريش 
ولفلین۳7 )186- 1945( و آگوس��ت اشمارزو۳8 )185۳- 
19۳6( بودند (Sharp, 2007: 30). ولفلین تاريخ نويس��یِ 
هنر بر محور هنرمندان را، که از روزگار وازاری۳9 )1511- 
1574( ش��یوة غالب در تاريخ نگاشِت هنر بود، نقد کرد و 
انديشة تاريخ هنر بدون نام کسان را پیش کشید )قیومی 
و گل��دار، 1۳94: 4(. ولفلین بر مبنای مفاهیم دوگانه ای 
که در سبک شناس��ی پیش کشید، به مقايسة آثار هنر و 
معماری رنس��انس و باروک پرداخت )ادمز، 1۳95: ۳8 و 
42(. همین نوش��ته های او را در زمرة نقد مدرن معماری 

.(Devillard & Jannière) شمرده اند
گفتیم که با پیدايی نخستین نشريات تخصصی معماری، 
نقد معم��اری نیز، عالوه بر کت��اب، محملی ديگر برای 
ظهور يافت. با قوام گرفتن حرفة مدرن معماری در میانة 
س��دة نوزدهم، مطبوعات معماری رونق بیشتری گرفت. 

36. Jacob Burckhardt 
37. Heinrich Wölfflin 
38. August Schmarsow 
39. Giorgio Vasari
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پیش از اين، ناقدان معماری معموالً همان نظريه پردازان 
و مورخان و اس��تادان معماری بودند؛ اما از اين زمان باز، 
رفته رفته کس��انی پیدا ش��دند که کارشان نوشتن نقد 
معماری در مطبوعات ب��ود. هم اينان را به تدريج »ناقد 

معماری«40 خواندند.

۲- ۱. نشریات معماری فرانسه در سدۀ نوزدهم
در اوايل سدة نوزدهم در پاريس چندين نشرية معماری 
منتشر می شد. بیشتر مقاله های آنها فنی، عملی، علمی، و 
دربارة آثار مهندسان بود. بیشتر اين نشريه ها منتقد نظام 
رس��می آموزش معماری بودند و قصد داشتند آموزش از 
طريق نشرية خود را جانشین مدارس معماری کنند؛ مثاًل 
مؤس��س مجلة ژورنال ِدبَتیمان اِِدزار اِِمتیه41 )مجلة بناها 
و هنره��ا و صنعت ها(، که در س��ال های 18۳1 و 18۳2 
منتش��ر می ش��د، در نوش��ته ای عیوب نهادهای رسمی 
آموزش معماری را فهرس��ت و مجلة خود را جانش��ینی 
مناسب برای آن اعالم کرد. مؤسس مجلة لو پروپری يته42 
)امالک(، که در سال های 18۳2- 18۳4 منتشر می شد، 
مدرس��ة هنرهای زيبا )بوزار(4۳ را عاری از معرفت و بلکه 
خائن بدان می خواند و هدف نشرية خود را تعمیق معرفت 
علم��ی و عملی معماری و هداي��ت موضوعات اجتماعی 

40. architectural critic
41. Journal des bâtiments et des arts et métiers  
42. La Propriété

4۳. فرهنگستان هنرهای زيبا (Académie des Beaux-Arts) که بعداً، در سال 
186۳، مدرسة هنرهای زيبا (École des Beaux-Arts) نام گرفت.

.(Saboya & Jannière) می دانست
در س��ال 1840، س��زار دالی44 )1811- 1894( مجلة 
رِوو ژنرال دو الرش��یتکتور اِِدتراوو پوبلیک45 )بررس��ی 
کلی معماری و آثار عمومی( را منتش��ر کرد. اين مجلة 
ديرپا که انتشارش پنجاه سال پايید، آغازگر عصر زرين 
نشريات معماری در فرانسه بود. دالی معتقد بود وحدت 
میان معماران و س��ازندگان و همة اهل س��اختمان، و 
پیوند معرفتی آنان، از میان رفته اس��ت. او در صدد بود 
معرفت های پراکنده را � از تاريخ و علم و زيبايی شناسی 
� گ��رد آوَرد و نش��ر دهد و از اي��ن راه، همة حرفه های 
مربوط به س��اختمان را وحدت بخش��د. مخاطب مجلة 
او معم��اران، باستان شناس��ان، مهندس��ان، صنعتگران 
و صاحب��ان خانه ها بودند و نويس��ندگانش از معماران، 
مجسمه س��ازان، نقاشان و استادان دانش��گاه گرفته، تا 
زيورشناس��ان، اقتصاددانان، وکی��الن، باغبانان و حتی 
نامه رس��انان را ش��امل می ش��د. مطالب مجله در چهار 
بخش تاريخ و نظريه و عمل و مطالب ترکیبی س��امان 
می يافت. قطع مجله رحلی بود و مناسب برای تصوير و 

.(Ibid.) نقشه. صفحه بندی آن نیز ويژه و دوستونه بود
سزار دالی کوشید از امکاناِت ديگِر مطبوعات نیز استفاده 
کند. او می دانس��ت که پیايندهايی با ادوار نشر کوتاه تر، 
مانند هفته نامه، پوياتر است و می تواند وظايفی بر عهده 
بگیرد که از ماه نامه و فصل نامه برنمی آيد. از همین رو، 

44. César Daly
45. Revue générale de l’architecture et des travaux publics



60 دوره دوم؛  شماره 2؛ تابستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

در سال 1876 نخس��تین هفته نامة معماری فرانسه را، 
به نام ُسِمن دکونستروکتور46 )هفته نامة ساختمان ساز( 
تأسیس کرد. اين هفته نامه در قطع روزنامه ای با دوازده 
صفحة سه ستونه و با قیمتی ارزان منتشر می شد. لحن 

.(Ibid.) اين نشريه هشداردهنده و نقادانه بود

۲- ۲. نشریات معماری انگلستان در سدۀ نوزدهم
در نیمة نخست س��دة نوزدهم، تقريباً در همان هنگام 
که نش��ريات معماری رونق می گرفت و ش��مار آنها رو 
به فزونی می گذاش��ت، ش��رکت های بزرگ معماری در 
پايتخت های اروپا نیز پدي��د آمد. حرفة مدرن معماری 
رفته رفته قوام گرفت و نظام و س��ازوکاری منظم يافت 
و مؤسسات نظارتی و حمايتی و هدايتی معماری پديد 
آمد. از قديم ترين اين مؤسس��ات، مؤسس��ة س��لطنتی 
معم��اران بريتانی��ا )ريبا(47 اس��ت که در س��ال 18۳5 
تأسیس شده و کار آن وضع قوانین معماری و نظارت بر 
حرفة معماری است. اين مؤسسه در اواخر سدة نوزدهم 
 Jenkins, 1968: 155-) نشريه ای به نام ريبا منتشر کرد
Rowshan Bakhsh, 1998: 77 ;156)  ک��ه همچن��ان 

زنده اس��ت. در آن زمان، حدود هفتاد پیاينِد تخصصی 
معماری در بريتانیا منتشر می شد که فقط سه تای آنها 
تا نیمة دوم آن س��ده پايی��د (Saboya & Jannière). از 

46. Semaine des constructeurs
47. RIBA: Royal Institute of British Architects

هم��ه مهم تر مجلة بیلدر48 بود که آن را جرج گادوين49 
در 1842 پاي��ه گذاش��ت. رويداد جال��ب در اين مجله 
اين بود که گادوين، همراه با همکار فرانس��وی اش سزار 
دالی، در قالب پروژه ای مش��ترک در جهت بهبود وضع 
زندگی فرودستان، به موضوعاتی چون مسکن کارگران، 
ش��هرهای طبقة کارگر، و معم��اری خانگی برای طبقة 
کارگر پرداختند (.Ibid). اين هردو معمار حرفه ای بودند؛ 
اما زندگی خود را وقف نوش��تن دربارة معماری کردند. 
آنان نشان دادند که نشريات معماری می توانند در امور 

اجتماعی مداخله کنند و تأثیر بگذارند.
در اواخر س��دة نوزدهم، ش��أن حرفة معم��اری از مرتبة 
پیش��ه ای در ش��مار پیش��ه های متعارف، به رش��ته ای 
دانشگاهی ارتقا يافته بود. مجلة مهم آرکیتکچرال ريويو 
ف��ور آرتیس��ت اند کرفتس م��ن50 )مرور معم��اری برای 
هنرمند و صانع( در سال189  در چنین اوضاع و احوالی 
منتشر شد. از همین روست که پرسش حرفه بودن يا هنر 
بودن معماری از موضوعات مورد بحث در اين مجله بود 

.(Jenkins, 1968: 159- 160)

۲- ۳. نشریات معماری امریکا در سدۀ نوزدهم
در امريکا، نوش��ته های مطبوعاتی معماری نخس��ت در 
نش��رياتی مربوط به اصناف گوناگون )کش��اورز و معمار 
48. The Builder
49. George Godwin (1815- 1888)
50. Architectural Review for the Artist and Craftsman, Lodon 
(1896- )
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و نجار( منتش��ر می شد که فعالیت های آنان را منعکس 
می ک��رد (Saboya & Jannière). نخس��تین نش��ريات 
تخصص��ی معماری در امريکا امريکن بیلدر51 )س��ازندة 
امريکايی، 1868( و مجلة امريکن آرکیتکت اند بیلدينگ 
نیوز52 )اخبار معماران و س��اختمان امري��کا، 1876( و  
آرکیتکچ��رال ريويو5۳ )مرور معم��اری، 1891( بود. اين 
مج��الت نوعاً قص��د آموزش و جب��ران کمبود اطالعات 
معم��اران و طراحان را نداش��تند؛ مثاًل مق��االت مجلة 
امريکن آرکیتکت نوش��ته هايی ساده و در جهت تربیت 
 Stephens,)  ذوق معماری م��ردم و اصالح معماری بود

 .(1970: 134; Saboya & Jannière

در سال 1891، مجله ای منتشر شد که نشانة تحولی در 
نش��ريات معماری امريکا بود: آرکیتکچرال رکورد،54 که 
برخالف نشريات پیشین، حاوی مقاالت تاريخی، شعر، 
داس��تان های دنباله دار، مقاالت جدلی و انتقادی دربارة 
معماری آن روزگار و مده��ای زودگذر و موانع طراحی 
درست بود (Stephens, 1970: 134). از نويسندگان اصلی 
اين مجله مونتگمری اس��کايلر55 بود که او را نخستین 
ناقد امريکايی معماری خوانده اند. از جمله نوش��ته های 
مهم او، يکی سلس��له مقاالتی است با عنوان »انحرافات 
معماری«56 که به مدت بیس��ت سال بدون امضا منتشر 

51. The American builder and journal of art, Chicago (1868-79)
52. American Architect and Building News (1876-1908)
53. The Architectural review, Boston (1891- 1921)
54. Architectural record
55. Montgomery Schuyler (1843-1914)
56. Architecture Aberrations

می شد و ديگری دو نامة سرگشادة طنزآمیز، خطاب به 
س��ردبیر مجله در نقد نکات مغف��ول در حرفة معماری 

)اتو، 1۳94: 198- 202(. 
تا پايان س��دة نوزدهم، حرفة مدرن معماری در بیشتر 
اروپا و امريکا کاماًل قوام گرفته بود؛ رشته های دانشگاهی 
معماری تأسیس شده بود؛ سخن گفتن و نوشتن دربارة 
معماری امری متعارف بود؛ و نقد نوشتن دربارة معماری، 
عالوه بر آنکه همچنان و ناگزير در دل تاريخ معماری و 
تئوری معماری ادامه داش��ت، جريان و صورتی مستقل 
نیز در نش��ريات معماری يافته بود. همة اينها مقدمات 

الزم را برای شکوفايی نقد در سدة بعد آماده کرد.

در سدة بیستم، ناقدان معماری 
در سراس��ر مغرب زمین فراوان 
بودند. برخ��ی از آنان مورخان 

معماری بودند که به نقد هم می پرداختند؛ برخی ديگر، 
نظريه پرداز و ناقد معم��اری بودند؛ و گروهی ديگر ناقد 
حرف��ه ای بودند. در اين س��ده، جاي��گاه ناقد معماری و 
هويت حرفه ای او روش��ن تر شد. بخشی از اين هويت به 
نشريات معماری برمی گشت؛ زيرا نسبت میان نشريات 
معماری با نقد معماری اس��توارتر و ماهوی تر ش��د. در 
اين دوره، گويی محمل نشريات از عوامل تعیین هويت 
نقد شده بود؛ زيرا نوش��ته ای دربارة معماری را، فارغ از 
اينکه مخاطب يا نويس��ندة آن که باشد، يا حتی اندازة 
نوشته چقدر باشد، همین که حاوی ارزيابی و سنجشی 

۳. شكوفايی و افول 
نقد معماری
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از آثار معماری باش��د و در نش��ریات منتشر شده باشد، 
نقد معماری می خواندند. از محتوای مجموعۀ نش��ریات 
معم��اری، و حت��ی نوش��ته های معماری در نش��ریات 
غیرمعم��اری، پیداس��ت که معماران و اندیش��مندان و 
ناق��دان معماری ب��ه تأثیر نش��ریات در مخاطبان امید 
بیش��تری داش��ته اند؛ چندان که نشریات نه تنها محمل 
نقد معماری، بلکه جایگاه نش��ر بیانیه های جنبش های 
 .)Özkan, 2005: 6( معماری س��دۀ بیس��تم ه��م ب��ود
س��یر دگرگونی و ف��راز و فرود آمدن نقد در این س��ده 
را می توان به پنج برهه تقس��یم ک��رد: برهۀ فراز آمدن 
نش��ریات معماری و حمای��ت از جنبش معماری مدرن 
)۱۸۹۰- ۱۹۳۰(؛ برهۀ ابهام در معماری مدرن و بحران 
جنگ )۱۹۳۰- ۱۹۴۵(؛ برهۀ بازس��ازی پس از جنگ و 
معارض��ه در معماری مدرن )۱۹۴۵- ۱۹۷۰(؛ برهۀ نقد 
و مب��ارزه برای تغییر )دهۀ ۱۹۷۰(؛ برهۀ بحران و فرود 

آمدن )۱۹۸۰- 2۰۰۰(.

۳- ۱. فراز آمدن نشریات معماری و حمایت از جنبش 
معماری مدرن )۱۸۹۰- ۱۹۳۰(

دهۀ آخر س��دۀ نوزدهم و دهۀ نخس��ت س��دۀ بیستم، تا 
پیش از آغ��از جنگ جهان��ی اول )۱۹۱۴( روزگار رونق 
اقتصادی و شکوفایی ساخت وساز در اروپا و امریکا بود. به 
همین نحو، نشریه های معماری و ساختمان نیز افزایش 
یافت و رونق گرفت. در آلمان انتشار ده ها نشریۀ معماری 

و س��اختمان ادامه یافت و چندین نش��ریۀ تازه تأسیس 
شد. در انگلس��تان و ایتالیا، برخی از مجالت معماری به 
جنبه های هنری معماری توجه بیش��تری نش��ان دادند. 
این رونق و ش��کوفایی در فرانس��ۀ آن روزگار کمتر و در 
امریکا، که از آتش جنگ اول برکنار مانده بود، بیش��تر از 
دیگران بود. در امریکا، این رونق تا رکود اقتصادی س��ال 
۱۹2۹ ادامه داش��ت. در امریکای آن روزگار، معماری را 
اساساً فعالیتی اقتصادی می شمردند و نشریات معماری را 
محملی برای تبلیغات صنعت ساختمان و رسانه ای برای 
آموزش حرف��ه ای می دانس��تند )Saboya & Jannière(؛ 
مثاًل در مجلۀ مهم پنس��ل پوینتس۵۷ )۱۹۴۵-۱۹2۰(، 
مقاالت آموزش��ی دربارۀ رس��م نقشه و پرس��پکتیو، و 
مقی��اس و تناس��بات ب��رای طراحان معماری منتش��ر 

.)Stephens, 1970: 133- 134( می شد
در پی باال گرفتن کار جنبش مدرن در اواخر دهۀ ۱۹2۰، 
نش��ریات تازه ای در اروپا منتش��ر شد که هدفشان دفاع 
از معماری مدرنیس��تی و ایجاد مقبولی��ت عام برای آن 
بود. مهم ترین این نش��ریات تا امروز نیز پاییده اند؛ مانند 
ُدموس۵۸ )میالن، ۱۹2۸-(، کازابال۵۹ )خانۀ زیبا، میالن، 
۱۹2۸-(؛آرش��یتکتور دو ژور دوی��ی6۰ )معماری امروز، 
پاریس، Saboya & Jannière( )-۱۹۳۰(. در امریکا، برای 
حمایت از معماری مدرن نشریه ای جدید متولد نشد؛ اما 

57. Pencil points )1920-1943( 
58. Domus
59. La Casa Bella/ Casabella
60. L’Architecture d’aujourd’hui  
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محتوای مجله های مهمی چ��ون آرکیتکچرال رکورد و 
امريکن آرکیتکت در اين جهت تغییر يافت. رکود بزرگ 
اقتصادی امريکا در سال 1929 موجب تغییراتی بنیادی 
در فعالی��ت حرفه ای معم��اری، و در نتیجه در محتوای 
نشريات معماری شد و اين نشريات، بیشتر به موضوعاتی 
چ��ون طراحی ش��هری و منطقه ای، س��کونت، صنعتی 
ش��دن، و برنامه های دولت در زمینة ش��هر و معماری و 

.(Ibid.) مسکن پرداختند

۳- ۲. ابهام در معماری مدرن و بحران جنگ )۱۹۳۰- 
)۱۹۴۵

در ده��ة 19۳0، ب��ا قوت گرفتن ملی گرايی در بیش��تر 
کش��ورهای اروپايی و ظهور فاشیسم در ايتالیا و نازيسم 
در آلمان و ديکتاتوری استالین در اتحاد شوروی، آزادی 
نشريات محدود شد؛ نشريات گرفتار ممیزی شدند؛ و اين 
محدوديت ها در نق��د معماری نیز اثر کرد. به عالوه، اين 
حکومت ها نشريات معماری وابسته به خود را نیز تأسیس 
کرده بودند و به ترويج هنر و معماری و زيبايی شناسی بر 
پاية ايدئولوژی های خود می پرداختند. از جملة آنهاست 
نش��رية آرخیتکتور61 )معماری، مسکو، 1917- 1987( 
� متعلق به انجمن معماران اتحاد جماهیر ش��وروی62 � 
و مجلة آرکیِتتورا ائارته دکوراتیو6۳ )معماری و هنرهای 

61. Архитектура СССР
62. Союз архитекторов СССР (the Union of Architects of the 
USSR)
63. Architettura e arti decorative (1921-1931)

تزيینی، رم( که از 1927 ترجماِن اتحادية ملی معماران 
 .(Saboya & Jannière) فاشیست64 شده بود

نشرياتی که در دهة 1920 برای دفاع از جنبش معماری 
مدرن تأس��یس ش��ده بود، رفته رفته و به عمد، اصطالح 
»معماری مدرن« را به جای »معماری نو« به کار بردند 
تا آرمان ه��ای اين جنبش و زب��ان و اصطالحات آن را 
ب��ه منزلة اص��ل و حقیقت معماری مطل��وب نو ترويج 
کنند. آن��ان معماری مدرن را چ��ون کلی واحد عرضه 
می کردن��د؛ ام��ا در واقع، چنین کل منس��جمی وجود 
نداش��ت و معم��اری مدرن امری متکثر و نامنس��جم و 
مبهم بود. به همین جهت، معیاری روش��ن و معین، به 
منزلة معیار مدرنیس��تی، برای نق��د آثار معماری نو در 
دست نبود و تحقق نقد مدرنیستی معماری دشوار بود. 
هريک از نشريات معروف معماری می کوشید با افزودن 
کلماتی به ترکیب »معماری مدرن«، آن را مش��خص تر 
کن��د و معیاری برای نقد به دس��ت دهد؛ و همین خود 
بر آشفتگی افزود. مثاًل نويس��ندگان ُدموس می گفتند 
ک��ه معماری مدرن حقیقی، معماری »التینی« اس��ت؛ 
کازابال معماری خردباورانة شمال اروپا و آلمان را نمونة 
معماری مدرن می ش��مرد؛ و آرش��یتکتور دوژور دويی 
معماری س��بک جهانی را معماری مدرن می دانست. به 
همین دلیل است که نقد معماری از زمان ظهور جنبش 
آرن��وو65 تا ده��ة 1940 افول ک��رد و در اين برهه، نقد 
64. Sindacato nazionale fascista architetti (The Fascists National 
Union of Architects)
65. Art Nouveau
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 .(Jannière, 1999) واقعی معماری مجال ظهور نیافت
نمونة تحقق نیافتن يا افول نقد معماری در اين نشريات، 
نوشته های مجلة  آرشیتکتور دوژور دويی دربارة معماری 
مدرن اس��ت. اين نوشته ها، که قرار بود ناقدانه باشد، در 
قالب ويژه نامه های موضوعی مجله عرضه می ش��د. اين 
ويژه نامه ها حاوی چند مقالة عمومی و فقط اندکی مقاله 
در تحلی��ل بناه��ا بود. از 19۳5 به بع��د، مقاالت مجله 
به گونه شناس��ی معماری يا نوآوری های فنی ساختمان 
محدود، و نوش��ته های تحلیل و نقد بناها کمتر و کمتر 
ش��د و سخن سنجش گرانه دربارة بناها جای خود را به 
مس��تندنگاری های مصور داد (.Ibid). نوشته دربارة آثار 
جدي��د معماری معم��والً در جهت تحس��ین معماران 
مش��هور و تبلیغ آنان بود. مجالت برای اينکه از تصاوير 
و مدارک و اطالعات طراحی بناها محروم نشوند، از نقد 
بی پروايانة اين معماران پرهیز می کردند. يگانه استثنا بر 
اينها مقاله هايی تحلیلی دربارة آثار معماری نوشتة چارلز 
هربرت رايلی66 )1874- 1948( است با عنوان بی سابقة 
»نقد معم��اری« که حاوی نظر او درب��ارة بناهای تازه، 
بدون پروای شهرت معماران آنها، بود. اين سلسله مقاله ها 
 Rowshan) در مجلة آرکیتکچرال ريويو منتشر می شد

.(Bakhsh, 1998: 81

در ايتالی��ای بین دو جنگ جهانی، انديش��ه های بندتو 
کروچه67 )1866- 1952(، فیلس��وف و مورخ، در نقد و 

66. Charles Herbert Reilly
67. Benedetto Croce

تاريخ معماری اثر گذاشت و موجب تقويت پیوند اين دو 
ش��د. از اين رو بود که از آن پس نیز پیوند نقد معماری 
و تاريخ معماری در ايتالیا اس��توار ماند؛ جريانی که نقد 
معم��اری را نه نقدی هنری درب��ارة تک اثر، بلکه نقدی 
مبتنی بر تفکر انتقادی و تاريخ انتقادی شمرده است، در 

  .(Jannièr, 2010: 50) ايتالیا بالید و قوت گرفت
برجسته ترين ناقد معماری در امريکای اين برهه لوئیس 
مامف��ورد68 )1895- 1990( اس��ت. او به مدت بیش از 
س��ی س��ال )19۳1- 196۳( در هفته نامة پرشمارگان 
نیويورکر69 س��تونی ثابت با عنوان »افق«70 داش��ت که 
در آن برای مخاطبان متخصص و غیرمتخصص، دربارة 
معماری و توس��عة ش��هری در امريکا می نوش��ت )اتو، 
1۳94: 246(. از نقده��ای تند او نقد برج کرايس��لر،71 
بلندترين برج نیويورک در دهة 19۳0، است که آشکارا 

آن را پوچ خواند )استیونز، 1۳78: 9(.

۳- ۳. بازسازی پس از جنگ و معارضه در معماری مدرن 
)۱۹۷۰ -۱۹۴۵(

پايان جنگ جهانی دوم و مواجهه با ويرانی های گستردة 
آن در سرتاس��ر اروپا، طبعاً اروپايی��ان را به بازنگری در 
معم��اری و وظیفة آن واداش��ت: ديگ��ر نه تنها وظیفة 
اصلی معماری را بازسازی سريع محیط می ديدند، بلکه 

68. Lewis Mumford
69. The New Yorker 
70. Horizon
71. Chrysler Tower
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جنگ ويرانگر موجب دگرگونی های بنیادی در انديشه 
دربارة معماری و داوری و نقد آن هم شده بود. آنچه در 
اولويت معماری قرار داش��ت صنعتی کردن ساخت بنا، 
پیش سازی و استانداردسازی معماری، معماری شهری، 
شهرس��ازی و برنامه ريزی شهری و منطقه ای، و ساخت 
مسکن انبوه بود (Saboya & Jannière). از دهة 1950، 
بحث هايی دربارة امکان استمرار جنبش مدرن پیش آمد؛ 
چندان که گويی مبانی پیش��ین تاب مقاومت در اوضاع 
تازه را نداشت. بس��یاری از نشريات معماری به جستن 
بنیادهايی تازه برای تقوي��ت جنبش مدرن برآمدند. از 
نمونه های نوش��ته های ابتکاری در نقد معماری در اين 
برهه، ويژه نامه هايی اس��ت که مجلة آرکیتکچرال ريويو 
در انگلس��تان منتش��ر می کرد؛ مثاًل ويژه نامة اين مجله 
در سال 1950 با عنوان امريکای ساختة انسان72 دربارة 
رش��د مهارنشدنی ش��هرهای بزرگ در امريکای پس از 
جن��گ و چاره های آن )ات��و، 1۳94: 248(؛ و ويژه نامة 
ديگری با عنوان تخّطی،7۳ در نقد وضع شهرنش��ینی در 
انگلستان، که بس��یار مقبول افتاد (Erten). نقد اقدامات 
ش��هری در انگلس��تان در اين مجله با ويژه نامة ديگری 
در 1957 ب��ه نام پاتَک74 ادامه يافت که هدف آن جلب 
توجه مردم به خراب کاری هاي��ی چون تخريب بناهای 
کهن، تعريض نابجای خیابان ها و طراحی نادرست بناها 

72. Man made America; a special number of the Architectural 
Review
73. Outrage
74. Counterattack

ب��ود )اتو، 1۳94: 250(. نمونة ديگر نقد در مجالِت اين 
روزگار انگلس��تان، سلس��له مقاالت جی. ام. ريچاردز75 
در مجلة آرکیتکتس جورنال76 )مجلة معماران( اس��ت. 
انتش��ار اين مقاالت از 1957 آغاز ش��د و نخستیِن اين 
مقاالت، صرفاً حاوی وصف و نقد سادة يک بنا همراه با 
تصوير بود؛ اما قالب آن رفته رفته تغییر يافت و در نهايت 
به چنین ترکیبی بدل شد: نقد ريچاردز دربارة يک بنا، 
توصیف ه��ا، تصاويری کامل از بنا، برنامة کالبدی طرح، 
نیات و اقوال طراح، واکنش های بهره برداران، نظر ديگر 

خوانندگان )همان: 240- 249(.
در امريکا، برخی از نشريات هم به حمايت از جنبش مدرن، 
به شیوة گذشته، ادامه دادند؛ از جملة آنها، نشرية امريکايی 
پراگرس��یو آرکیتکچر77 است که از س��ال 1946، مراسم 
اعطای جايزه ای س��الیانه78 برای تشويق طراحی معماری 
مدرن برگزار ک��رد (Stephens, 1970: 135). به عالوه، اين 
مجله از همان سال به انتشار مقاالتی ناقدانه دربارة طرح ها 
� ح��اوی نظر داوران، دفاع طراحان، و واکنش بهره برداران 
بناها � و نیز داوری نويس��ندگان نق��د و عرضة چاره های 
طراحی در آن موضوعات می پرداخت )اتو، 1۳94: 249(.

ع��الوه بر لوئیس مامف��ورد � که در باب پی��ش از او ياد 
کرديم و در اين دوره همچنان از مهم ترين ناقدان معماری 
در امريکا بود � ناقد برجس��تة ديگ��ری در امريکا ظهور 
75. James Maude Richards
76. The Architects’ Journal
77. Progressive Architecture (1945-1995)
78. The Annual Progressive Architectre Award
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ک��رد: اِيدا لوئیز هاکس��تبل79 )1921- 201۳(. گفته اند 
هاکستبل نخستین ناقدی است که موفق شد معماری را 
وارد گفتگوی عمومی کند (Dunlap, 2013). او نخستین 
ناقد حرفه ای تمام وقت معماری اس��ت؛ نقدهايش را طی 
س��ال های 196۳- 1982 در روزنام��ة عمومی نیويورک 
تايم��ز80 منتش��ر می کرد؛ چن��دان ک��ه آن را به مرجع 
بی چون وچرای معماری آن روزگار بدل کرد. هاکستبل در 
1968 موفق به دريافت تقديرنامة کانون معماران امريکا 
برای نقدهای خ��ود و در 1970 موفق به دريافت جايزة 
نقد پولیتسر81 برای مقالة »طرح های ترافیکی شهرداری 
برخی مناطق مرکزی شهر را زمین گیر خواهد کرد« شد 

)اتو، 1۳94: 178 و 244(.
ناق��د مؤثر ديگر در امريکای اين برهه، جین ِجیُکبس82 
)1916- 2006( اس��ت که او را مؤثرترين ناقد شهری و 
 Lange, 2012:) کنش��گر اجتماعی آن روزگار خوانده اند
159). نوش��ته ها و فعالیت ه��ای جیکب��س تأثیر عملی 

شگرفی در امريکا گذاشت؛ از جمله لغو احداث آزادراهی 
در منهتن، لغو برنامة پاکس��ازی شهر از حاشیه نشین ها، 
و لغو تخريب پارکی در واش��نگتن. کتاب او به نام مرگ 
و حیات ش��هرهای بزرگ امريکا 8۳)1961( نیز صورتی 

.(Ibid., 161) غیررسمی از نقد معماری است

79. Ada Louise Huxtable
80. New York Times
81. Pulitzer Prize
82. Jane Jacobs
83. The Death and Life of Great American Cities (1961)

۳- ۴. نقد و مبارزه برای تغییر )دهۀ ۱۹۷۰(
دگرگونی های بنیادين فرهنگی و جنبش های اجتماعی و 
سیاسی که از دهة 1960 سرتاسر جهان را فراگرفته بود، 
در دهة 1970 باال گرفت و دامنه اش به معماری و نشريات 
آن رسید. نش��ريات اروپايی از پشتیبانی معماری مدرن 
و برنامه های شهرس��ازی پس از جنگ دست کشیدند و 
به نقدهای س��اختارگرايانه و اجتماع��ی معماری، متأثر 
از جنبش ه��ای اجتماعی و مارکسیس��م، پرداختند. اين 
جريانات در نشريات مهم معماری، مانند کازابال، ُدموس و 
آرکیتکچرال ديزاين84 نفوذ کرد. نشريات معماری تازه ای 
هم، با تعهدات سیاس��ی و اجتماعی بیشتر، پديد آمدند 
که بهره برداران آثار معماری را به مشارکت در مبارزه های 

.(Saboya & Jannière) شهری فرامی خواندند
پیوند میان نش��ريات معم��اری و رويکرده��ای نقادانة 
سیاس��ی و اجتماعی که بدين نحو در نشريات معماری 
اروپا رخ نمود، در امريکا چندان ظهوری نداش��ت؛ حتی 
از دهة 1970 به بعد، بروز ديدگاه های انتقادی اجتماعی 
معماری در اين نشريات افول يافت. در عوض، در امريکا 
اتفاقی ديگر رخ داد که در تاريخ نقد معماری بسیار مهم 
است: گونة تازه ای از نشريات معماری پديد آمد که پايگاه 
آنها دانشگاه بود و محتوای آنها اساساً با نشريات حرفه ای 
و تبلیغات��ی تفاوت داش��ت. در اين نش��ريات نیز به نقد 
معماری می پرداختند؛ اما با محتوا و لحنی متفاوت با نقد 
رايج در نشريات حرفه ای يا عمومی. بدين نحو، نوعی تازه  
84. Architectural Design (1930-)
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از نقد معماری پیدا شد که با نقد روزنامه ای تفاوت داشت 
و رنگ نظری آن قوی تر بود. نقد دانش��گاهی معماری با 
نوعی تاري��خ انتقادی يا نظرية انتقادی همراه بود و پای 
آن به مباحث نظری مستقل از حرفه می کشید. عالوه بر 
اين، نقد پیکرة نظری معماری )به جای نقد تک اثرها( و 
نیز انديشیدن دربارة خود نقد معماری و بنیادهای نظری 
و روش شناس��ی آن، ب��ه مجموعة نوش��ته های معماری 
افزوده ش��د (Jannièr, 2010: 46؛ استیونز، 1۳78: 11)؛ 
از جملة اين نش��ريات می توان از آپوزيشنز85 )نیويورک، 
197۳- 1984(، هاروارد آرکیتکچر ريويو86 )کیمبريج، 
ماساچوس��ت، 1980- 1998(، اس��مبلج87 )کیمبريج، 
مگزي��ن88  ای ان وای  و  ماساچوس��ت، 1986- 2000( 

)نیويورک، 19۳0- 2000( ياد کرد. 
ه��دف بانیان اين نش��ريات، به ويژه آپوزيش��نز، ايجاد و 
تحکی��م پیوند می��ان نقد و تاريخ و تئ��وری معماری از 
طريق »نهادن ريش��ه های نقد در تاريخ« و ترويج تاريخ 
نق��دی معم��اری ب��ود (Jannièr, 2010: 46). به تدريج، 
به ويژه در مجلة اسمبلج، عالقه به تاريخ نقدی و بررسِی 
»درزمانی«89 معماری، جای خود را به بررس��ی نس��بت 
میان معم��اری و رش��ته های دانش��گاهی و فرهنگی و 

85. Oppositions: Journal for Ideas and Criticism in Architecture 
86. The Harvard Architecture Review
87. Assemblage 
88. ANY Magazine
89. synchronic

پژوهش های »هم زمان��ی«90 معماری داد. مايکل هیز،91 
پايه گ��ذار اس��مبلج )متعلق ب��ه دانش��گاه ام آی تی(، و 
همکاران��ش به لزوم پیوند میان عم��ل معماری و تفکر 
نظری اعتقاد نداش��تند و هدفش��ان از انتشار اين مجله، 
تدوي��ن تاري��خ مفهومی معم��اری و دگرگ��ون کردن 
تعريف های معمول نظری بود (Ibid., 44). به همین نحو، 
ای ان وای مگزين در پی سس��ت کردن پیوند میان نقد و 
حرفه، روش��ن کردن نسبت میان انديشه و نقد معماری 
با رش��ته های علوم انسانی، و تبیین نظری پايان جنبش 

.(Saboya & Jannière) مدرن بود

۳- ۵. بحران و فرود آمدن نقد )۱۹۸۰- ۲۰۰۰(
ش��مار نشريات معماری در اروپا و امريکا در نیمة دوم سدة 
بیستم به حدی افزايش يافت که بنا بر شمارش سال 1986، 
 Rowshan Bakhsh,) به 1199 عنوان در 5۳ کش��ور رسید
79 :1998). اما اين افزايش کّمی با افزايش نوشته های نقد 

معماری همراه نبود و اين گونه نوش��ته ها در دو دهة آخر 
اين سده، به جز در نشريات دانشگاهی امريکا و مطبوعات 
اس��پانیا، کاه��ش ياف��ت (Saboya & Jannière). به نظر 
جیمز مارستن فیچ92 )1909- 2000(، معمار و مرمتگر 
امريکايی، در سال 1982، هرگز وضع نقد معماری چنین 
وخیم نبوده اس��ت (Fitch, 1998: 114)؛ و به نظر س��وزان 

90. diachronic
91. K. Michael Hays
92. James Marston Fitch
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اس��تیونز، معاون س��ردبیر آرکیتکچرال رکورد، در مقالة 
»ارزياب��ی وضعیت نقد معم��اری در مطبوع��ات امروز« 
)1998(، خوانندگانی که چشم به راه خواندن نقد مباحث 
معماری در مطبوعات در تعطیالت آخر هفته اند، چیزی 
جز آگهی های عتیقات و اشیای هنری نصیبشان نمی شود 
)اس��تیونز 1۳78، 9(. مارتین پاولی9۳ )1908- 2008(، 
ناقد انگلیسی معماری، در سال 2007 مرگ نقد را اعالم 
ک��رد (Pawley, 2007: 330)؛ و الگزاندرا لنج94 پیش بینی 
کرده بود که تا سال 2010، حرفة ناقدی معماری برافتد 

 .(Fisher, 2011)

آغاز نقد معماری را کتابی 
مفص��ل در وصف و ارزيابی 
معم��اری در پاريس س��ال 
1752 دانس��ته اند. پس از آن، نق��د معماری عالوه بر 
کتاب های مربوط به تاريخ معماری و تئوری معماری، 
در نشريات هنری يا نشريات مهندسی منتشر می شد. 
نخس��تین نش��ريات تخصصی معماری در اواخر سدة 
هجدهم در آلمان، و سپس فرانسه و انگلستان منتشر 
ش��د. هدف اصلی اين نشريات، افزايش دانش معماران 
و مردم و پرورش ذوق عمومی معماری بود. قس��متی 
از نوش��ته های اين نش��ريات به آثار معماری و ارزيابی 
آنها اختصاص داشت که نخستین نقدهای مطبوعاتی 
93. Martin Pawley 
94. Alexandra Lange

معماری شمرده می شود. نقدها را استادان و مورخان و 
نظريه پردازان معماری و معماران حرفه ای می نوشتند 
و هنوز کس��ی پديد نیام��ده بود که بت��وان او را ناقد 

معماری خواند.
با پديد آمدن و قوام گرفتن حرفة مدرن معماری در سدة 
نوزدهم و رونق گرفتن اين حرفه و تأسیس شرکت های 
بزرگ س��اختمانی، نش��ريات حرفه ای از لحاظ مالی به 
اين ش��رکت ها وابسته شد و مخاطب آنها، اهل حرفه و 
محتوای آنها، مسائل مربوط به فن معماری و ساختمان 
ب��ود. در همان زمان، نوش��ته های نقد معماری نیز، چه 
در مطبوع��ات و چه کت��ب، افزايش يافت. نقد معماری 
در اين دوره از نوش��ته های اديبانة راسکین، نوشته های 
خردباوران��ة ويوله لودوک، تحلیل های سبک ش��ناختی 
ولفلین، ت��ا يادداش��ت های جدلی دربارة مس��ائل روز 

معماری را در برمی گیرد. 
در س��دة بیس��تم، پیوند میان نقد معماری و نشريات 
معماری قوت گرفت و رفته رفته نقد معماری با محمل 
بروز آن، يعنی نش��ريات عمومی يا تخصصی، شناخته 
شد. ناقدان معماری کوشیدند بحث دربارة معماری را از 
طريق مطبوعات به میان جامعه بکش��ند. در اوايل سدة 
بیس��تم، نشريات معماری و نقدهايی که در آنها منتشر 
می ش��د، غالباً در حمايت از جنبش معماری مدرن بود. 
بحران نظری معماری مدرن، خود موجب بحران در نقد 
معماری شد و به آشفتگی آن دامن زد. اين بحران پس از 

 مؤخره
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مدتی موجب شد نقد معماری به مستندنگاری معماری 
تبديل ش��ود. در مقابل، جريان هايی در نقد معماری در 
ايتالی��ا پديد آمد که نقد معماری را نه س��خنی ادبی يا 
فن��ی دربارة تک اثرهای معماری، بلکه س��خنی در تراز 

تاريخ و تئوری معماری و هنر می شمرد.
با بروز جنگ جهانی دوم، نقد معماری افول کرد. با پايان 
جنگ، و طلب عمومی بازس��ازی ويرانی های گس��تردة 
جن��گ در اروپ��ا، نگرش ب��ه معماری و نق��د معماری 
دگرگون شد و به پروژه های بازسازی، انبوه سازی، تولید 
صنعتی و پیش سازی، و طراحی و برنامه ريزی شهری و 
منطقه ای معطوف گرديد. در دهة 1960، کس��انی پیدا 
ش��دند که می توان آنها را ناقد حرفه ای معماری خواند. 
در اين روزگار، بیش��تر س��خن معماری در نشريات در 

جهت تقويت معماری مدرنیستی و دفاع از آن بود.
تردي��د در معم��اری م��درن، بنیاده��ا و پیامدهای آن 
از حدود س��ال 1970 آغاز ش��د. در امريکا، با تأسیس 
مج��الت تخصصی در برخ��ی از دانش��کده های معتبر 
معماری، نقد معم��اری با نظريه ه��ای انتقادی و ديگر 
حوزه های علوم انسانی پیوند يافت و رفته رفته از نقد به 
انديشیدن دربارة نقد منتقل شد. بدين نحو، نقد معماری 
از حرفة معماری فاصله گرفت و به س��خنی دانشگاهی 
بدل گرديد. از دهه های آخر س��دة بیستم و اوايل سدة 
حاضر، نقد معماری آن چنان افول کرده است که برخی 

از دانشوران به مرگ آن گواهی داده اند.

مرور تاريخ نقد معماری نش��ان می دهد که اين حوزه از 
آغ��از تا کنون، در مع��رض دگرگونی هايی در موضوع و 
مخاط��ب و محمل و پايگاه فکری بوده اس��ت. در آغاز، 
موضوِع نقد، تک بناها و مخاطِب آن، متخصص معماری؛ 
محِل آن، کتاب های مفصل و مصور و پايگاِه نظری آن، 
نقد هنر در فرانسه بود. با ظهور نشريات معماری، عموم 
مردم نیز به مخاطبان نقد اضافه شدند و آموزش عمومی 
از اهداف نقد شمرده شد. در سدة نوزدهم، نقد معماری 
به جامعة حرفه ای و ش��رکت های ساختمانی نزديک تر 
ش��د و مخاطب آن نیز خود جامعة حرف��ه ای بود. نقد 
معم��اری به تدريج از نقد هن��ر فاصله گرفت و به حرفة 
معماری نزديک تر شد. با ظهور نقد متکی بر نظريه های 
انتقادی در ايتالیا و سپس امريکا، نقد به تاريخ و تئوری 
معماری نزديک تر ش��د. اين مس��یر نهايتاً به تأس��یس 
ح��وزه ای تازه در نق��د انجامید که می ت��وان آن را نقد 

دانشگاهی معماری خواند. 
چنان که ديديم، نقد معماری پس از نزديک به سه سده 
فراز و فرود، اکنون به انحطاط افتاده اس��ت. اگرچه نقد 
دانش��گاهی معماری و گفتگوی دانشگاهی دربارة نقد و 
مبانی و روش شناسی آن همچنان گرم و شکوفاست، خوِد 
نقد معماری � ک��ه محمل اصلی آن، مطبوعات عمومی 
و نش��ريات تخصصی معماری اس��ت � افول کرده است؛ 
چندان که برخی به مرگ آن گواهی داده اند. جستن علل 
اين وضع و يافتن چاره و عالج آن نیازمند پژوهش های 
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ديگری اس��ت؛ اما از مرور تاريخچ��ة نقد می توان دربارة 
اين علل و اس��باب حدس هايی زد. ش��کاف افتادن بین 
اهل نظر و اهل حرفه، فاصله گرفتن نقد دانش��گاهی از 
نقد حرفه ای، سس��ت ش��دن اعتبار معرفت های انسانی 
به واسطة فلسفه های پس��امدرن، نااستواری پیوند میان 
نقد و انديش��ة معماری با ديگر حوزه های علوم انسانی، 
مقاومت معم��اران حرفه ای در برابر انديش��یدن دربارة 
معم��اری، فعالیت ه��ای مجالت تبلیغات��ی معماری در 
منحصر نش��ان دادن معماری به آثار معماران مش��هور، 
وابستگی بیش از پیش مطبوعات خصوصی معماری به 
سرمايه داری و مطالبات و بحران های آن، و کم اعتنايی به 
پروژه های نیمه کارة ايجاد پیوند میان نقد معماری و تاريخ 

معماری و انديشة انتقادی، از جملة اين حدس هاست. 
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