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Abstract: 

Architectural criticism is one of the most valuable educational tools for 

architectural design. Although it is a subjective human product, its objectivity means 

getting positive judgments connected with the grade of architectural product. This is 

the research problem whose definitions are concluded in this paper which also 

demonstrates the causes of the critics’ biases. Through application on architectural 

students at the University of Mosul, the findings proved that architectural criticism 

is subjective, mainly because the critics deal with aesthetics and symbolic criteria. 

This paper lays down a set of guidelines to reach objective criticism such as 

employing different kinds of criteria, linking the project with its context, critical 

opinions supported by reason, and explicit prejudges. In effect, the evaluating jury 

may improve validity and professionalism of architectural criticism. 
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 اخلالصة

 املندار   من   العديد اعتمدته اذ املعماري، التصميم جمال يف التعليمية الوسائل اهم احد النقد يعترب
 انسانيًا نتاجًا املعماري النقد يعترب كما اجملال، هذا يف بثم  تقدر ال وسيلة واعترب الطلبة، توجيه يف املعمارية

 ختنص  اجيابينة  أحكنا   إىل للوصنول  مهمة مثالية حالة يةاملوضوع تعترب وهنا الذاتية، م  التخلص ميكنه ال
 مرتبطنة  وذاتيته كظاهرة املعماري النقد موضوعية البحث هذا تناول. اقرانه مع مقارنة وقيمته الناتج مكانة
 من   البحنث  وسنع   اجيابا. او سلبًا املعماري، الناتج خصائص ع  االحكا  واطالق التقييم حاالت بكل

 لألحكا  واطالقهم النقد اثناء النقاد حتيزات اسباب حتديد اىل الظاهرة حول السابقة تاالدبيا حتليل خالل
 ان تبني والتقييم، النقد عملية اثناء املوصل جامعة يف العمارة طلبة م  عينة عل  التطبيق خالل وم  حوله.

 هلنذا  الرئيسة. بالدرجة ةوالرمزي اجلمالية للمعايري اللجوء بسبب جاءت واليت بالذاتية اتسمت العملية هذه
 الوظيفينة  بسنياقاته  املشنرو   ومقارننة  اصنناهها،  اخنتال   علن   املعايري اىل اللجوء بضرورة البحث اوص 

 سنواء،  حند   علن   وللقنار   للمصمم اقناعًا اكثر ليكون واملنطق باألسباب النقدي الرأي ودعم واملوقعية،
 التقييم.   عملية اثناء حتكيمية جلنة ووجود املسبقة، األحكا  وكشف

 

 التقييم. الذاتية، املوضوعية، املعماري، النقد :الرئيسية الكلمات
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   املقدمة:

ستيد ان النقند املعمناري    تاعتربوقديرتبط النقد برؤية املبن  وتكوي  االهكار عنه ونقلها اىل الغري، 
ثري مباشنر علن  النناتج    أع تن اذ تنرب  هننا امكانينة صنن     .وسيلة مهمة ال تقدر بنثم  يف التعلنيم املعمناري   

قاعندة  ذي لنقد دور يف توهري ههم اهضل للبيئة املبنية مما يقود اىل عمارة اهضل لزبنون  لالتصميمي، كما ان 
ان مشناكل النقند املعمناري     ت سنتيد معلوماتية اهضل، هضال ع  مساهمته يف الثقاهة املعمارية، كما اعترب

تأويلية، كما انها نفعية، ههي  .كبقية الفنون هالعمارة ه  ليس .ماريةنابعة م  الطبيعة اخلليطة للممارسة املع
هنالتقييم وهقنا    .وهذا التوتر بني املتطلبات الفنية والوظيفية هو ما يثري التوتر حول معنايري التقينيم النقندي   

ن ان علن  الناقند ان يكنو    (1)ويرى غاستون باشالر .((Stead, 2003 ألسس مجالية قد ينتج نقدا ضعيفا
، 1993)جندو،  حسنب الوقت، وان حيلم مع االثنار ال ان يقتصنر علن  رؤيتهنا     يف ذات ذاتيا وموضوعيا 

 (. 64ص
هالنقد املعماري يعاني م  الذاتية ويفرتض املوضوعية، ويتأرجح بينهما وهقا لعندة عوامنل مرتبطنة    

 املعمناري  للنقند  والذاتينة  املوضوعية الطبيعة م  البحث هذا جعل االسباب بالناقد بالدرجة الرئيسة. هلذه
 جتننح  النيت  االسنباب  حيندد  ان اجملنال  هذا يف املتخصصة بالدراسات االستعانة خالل م  وحياول له، حقاًل
 والذاتينة  املوضنوعية  الطبيعنة  عن   للكشف الذاتي أو املوضوعي القطبني احد م  ليقرتب املعماري بالنقد
 حبقل العالقة ذات التعاريف عرض سيتم البدء يف لك  ادميية،االك املمارسة النقدية واقع يف املعماري للنقد

 .البحث
 

                                      

 : هيلسو  هرنسي يف العلم وناقد ادبي.Gaston-Bachelardغاستون باشالر  -1
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 التعاريف :

عل  التمييز، واحلكم ببصرية وحتسس ونزاهة، اكثر من   النقد أنه القدرة ستيد عّرهت  تعريف النقد:
جتزئة هعالية مناظرة للسلبية و جعله لنقدلالرغم م  ان االستخدا  اليومي عل   كونه البحث ع  االخطاء،

 تكمنا طرحن   .االشياء، وان النقد الذي خيرج باستنتاجات اجيابية ال ميتلك الكفاءة الال مة وان كان دقيقنا 
الشنيء من    تكوي  مفهومًا خمتلفًا ع  النقد، كونه ترمجة الشيء املعماري م  خالل اللغة، وهو اعادة ستيد 
رح تأويال اصليا هيكلينا للعمنل، اذ لنيس    هالعملية النقدية تتوغل داخل العمل وتتسع خارجه، لتط .جديد

(. اما رامان Stead ،2003م  دور النقد توضيح مقاصد املعمار، وال ان يقيس املبن  مقابل هذه املقاصد)
وكوي  هقد ذكرا تعريفا للنقد م  منطلق مثنالي اناهه هنو اجيناد االخطناء وصنيانة احلقيقنة او الكشنف         

ارب النقند بكوننه هن  احلكنم علن  القنيم واخلصنائص        (. كما عر  شRaman،Coyne، 2000عنها)
النوعية للشيء، وهو يرى ان النقد هعالية بعدية اسرتجاعية تعتمد الذاكرة والتنداعي وتسنتعيد االحندا ،    

ر ومعنرو  ومنظن  هو ونقل تعريفا للكاتب االنكليزي ماثيو ارنولد؛ هالنقد عنده شيء نزيه لتعلم اهضل ما 
 (.Sharp،2005يف العامل)ونشره 

والنقد املعماري، يتكامل واالجتهاد، وهو حوار متواصل يعمل عل  تطوير العمل عل  الدوا ، بيد 
وقواعد تراوح بني حرية الفكر الفردي املستقل وبني النظرة اجلماعية للقيم والعوامل اجملتمعية  أن له أصواًل

للعقلينة النيت أهنر ت النناتج" ولنيس حكمنا       النقد بتعريف هلسفي جمرد هو "إعادة قراءة ه .والثقاهية السائدة
 .(2009" عل  منتج جامد)السيد،اصارما "رغائبي

"اطالق احلكم عل  النتاج املعماري ببصرية ونزاهنة،   :ميك  وضع التعريف التالي للنقد املعماريًا اذ
 .كما انه ترمجة الشيء املعماري م  خالل اللغة، لطرح تأويل اصلي هيكلي للنتاج"

كامل، مل تنثثر عليهنا اخلنربة السنابقة للمنتكلم أو      شكل ب هي مجلة غري منحا ة وضوعية:تعريف امل
ذات مصداقية من  خنالل الوقنائع أو القياسنات الرياضنية املنجنزة. ومن  الضنروري ان نكنون          وتذوقه، 

 الوقنائع النيت  . كمنا أن  موضوعيني عند صنع قرار عقالني، او عند مناقشة شيء ماقوي وميك  ملسه ومحله
تكون اجلملة املوضوعية جيب  ان تكون اشياء صلبة وقوية، مثل الوقائع العلمية هلا اثباتات رياضية مدعمة 

واملعرهنة كموضنوعية عنندما تنفصنل عن  العملينة        . وتقنوم  (Manisha,2011مانيشا()مبعلومات قوية)
 ,Muckler)سننيف ()منناكلر و االنسننانية، وعليننه هننان اخلننربة واالدراي االنسنناني يشننوه مظهننر الواقننع

Seven,1992,p.441.) 
كس املوضوعية، هي مجلة متأثرة بشخصية الكاتب أو املتكلم، وهلا يف الغالب عل  ع تعريف الذاتية:

أسا  يف الطبيعة، لكنها تعكس منظور الواقع حسنب رؤى املنتكلم، وال ميكن  إثباتهنا بواسنطة احلقنائق       
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ميك  االعتماد عليه، وهذا جيعل ادراكنا اكثنر امتاعنا،   القوية، وتستخد  عند عد  وجود اي شيء ملمو  
او عند مناقشة اي نو  م  انوا  الف ،  جيب االنتباه اىل ان اراء كل شنخص لكنل قطعنة ذاتينة، ال ميكن       

ههي موجودة يف اذهاننا ويف ادراكنا السابق، واالهكار الذاتية وقتية وترتبط  .الذاتيةاملوضوعات  االشارة اىل
 (.Manisha,2011))مانيشا(  والتأويالت اآلراءل قد تتدرج م  الوقائع اىل االنفعاالت، مثل بعدة عوام

يسهب شارب يف ذكر املها  الكثرية اليت ميك  للناقد ان يلعنب دورا هيهنا، اذ    دور الناقد املعماري:
ومتطلبنات   يرى ان عملية النقد جيب ان ترتاهق منع اراء الفرينق التصنميمي لتوضنيح اهلند  والربننامج      

سناهم النقناد يف بلنورة    يوهو يقد  الدواهع الرئيسة لطبيعة العمارة والتصميم واساسياتهما، كما  .املستفيد
يرى شارب ان دور الناقد ال يقتصر عل  مجع املعلومنات  وتوجهات يف نظرية العمارة والتصميم والنقد، ال

والتنأثري علينه، والتعنبري عن  االهكنار النيت       وانشاء االحدا  حسب، وامنا يساهم يف االتصال مع اجملتمنع  
تساهم يف جناح العمل، كما يربط الناقد اهكاره إلعطاء معلومنات عن  املبنن  وخلفيتنه وانشناؤه ومنواده،       

وجيب عل  الناقد التأكيد عل  عالقة النقد باملستقبل، وال يقنع  .ليصل يف النهاية اىل جوهر الشيء قيد النقد
 واستحضنارها لناقند دور يف اسنتثارة االهكنار    لة والتأويالت املعزولة للماضي، وبوضع االحكا  التصنيفي

 (.Sharp،2005) حول املبن  واليت تثثر عل  طابع البيئة املوجودة
لبقا ومرنا ومتحررا م  االحكا  املسبقة، كمنا جينب ان ميلنك    الناقد جيب ان يكون   شروط الناقد:

معمارًا ايضًا، لكي يفهنم العمنارة وينتمك      ن الناقد املعماريوجيب ان يكو ا.واضح اوحكم اجيد احتسس
 ، ويفهم كيفية تكونها وجوهر العملية التصميمية، ههو يربط ويفسنر طبيعنة مشناكل التصنميم    ام  ادراكه

(Sharp،2005كما يفرتض ان ميتلك الناقد كًم ،)ونظريتها ًا ع  املمارسة املعمارية وتاريخ العمارة ًا معرهًي
ليوظننف معرهتننه يف جمننال النقنند، وان يكتننب عنن  العمننل والعمليننة النقديننة بطريقننة واضننحة   وغريهننا 

 (.Stead،2003))ستيد( ودقيقة

 الدراسات السابقة:

    Attoe, Wayne, 1977)أتو وين(دراسة 

ميثل هذا الكتاب دراسة مستفيضة يف حقل النقد املعماري، هاملثلف يعدد اصنا  النقند كمنا ينذكر    
اذ بالنسنبة للنقند    .قد املعياري والنقد التأويلي والنقد الوصفي، ولكل نو  منها تفريعات ثانويةانواعه كالن

املعياري هانه يقو  عل  أسا  وجود معايري مسبقة كاملباد  واالعرا ، لكنه يتضنم  اهرتاضنا غنري خمتنرب     
كمنا ان بعنا النقناد     ،منا  وهذا يقلل م  امكانية االختبار املوضوعي ملدى حتقينق املبنن  ألهندا  توجنه    

قد يسبب حتيزات النقاد يف  مما اوجدوا قواعد ألنفسهم، ليدحضوا املباد  السائدة ع  طريقة اجياد العمارة،
 هم النقدية. ئارا
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اما النقد التأويلي هان خاصيته احملورية هي الذاتية، ههو ال يسنتند اىل منذهب او نظنا  او مننط، وال     
والناقد يسع  لقولبة نظرة االخري  لريوا ما يراه هو، وهنو   .مقاسا للعمل يدعي انه يطلق تقييما موضوعيا

اما يعطي طريقة جديدة لرؤية العمل بتغيري االستعارة له، او باستثارة مشاعر املتلقي كما استثاره املبنن ، او  
النقند   بالتسلسنل: هنذه التقنينات الثالثنة    تسنم    .مستخدما املبنن  كوسنيلة   منفصال ااهرتاضي ينشئ عمال

يبين صورا افزة بدال ع  ربط وبالنسبة للنو  االخري هانه والنقد االنطباعي،  ،والنقد االستدعائي ،الدهاعي
كمنا ان الذاتينة    .يسبب حتيزا عند القار ، وجيعل التحليل املوضوعي اكثر صنعوبة  ، مماالوقائع مع بعضها

من    االنقاد الذي  يسنعون جلعنل النقند جنزء     وغياب املعايري يف النقد االنطباعي قد يسبب التشويش عل 
 عملية تطورية لتحسني تصميم البيئة.

يضع اساسا لفهم االشكال املختلفة للتفسريات والتوضيحات، وهنو ال يبحنث   هالنقد الوصفي اما  
ع  وضع التقييمات او التأويالت، والناقد يتحيز بفعل اتسا  خربته السابقة واختال  اخللفية العلمينة لنه   

هنان الصننور   ايضننا هننذا الصندد ويف حتسسنه للتفاصنيل، وقنند يثكند علنن  جواننب ويتجاهننل اخنرى،      و
الفوتوغراهية قد حتد  حتيزات عل  الرغم م  كونها مليئة باملعلومنات، اذ قند ال توضنح العالقنات بنني      

 االجزاء، بسبب مساهة الكامريا واملقيا  الذي التقطت هيه الصورة.
مار املعايري، واالستناد اىل مذهب او نظا  او مننط يف حتقينق املوضنوعية،    تطرق املثلف اىل دور استث

خاصة ألنفسهم، واختال  خلفية  تأثر بغياب املعايري، وإجياد بعا النقاد قواعدتالذاتية  يادة وباملقابل هان 
النرأي   واخريا هان الختال  اوضا  الصور الفوتوغراهية دورا يف التسنبب بتحينز   .الناقد وخربته وحتسسه

 النقدي.
   (Raman & Coyne, 2000)ة )رامان وكوين(   دراس

تستعرض هذه الدراسة جمموعة مواقف م  موضو  النقد املعماري، والذي استوجب اخلوض يف 
هالنقد . والنقد املتطر  ؛ النقد احملاهه انظريات اللغة والتأويل، وقد حدد الباحثان صنفني م  النقد هم

ضوعية، وحياهه عل  الفصل بني املعمار والناقد، وم  هذا املنطلق يذكر الباحثان ان احملاهه يثم  باملو
وهذا املطلب اىل مطلب  وترجم املوضوعية مطلب مثالي انطالقًا م  كون النقد هعالية اجياد االخطاء،

قتصادية واملالئمة الكفاءة واالمعايري تقييم ادائية املبن  ، يضم هذا الصددويف  املعايري واملقاييس املوضوعية
 للهد  واالستدامة.

ويتضم  تأكيد املقصد االصلي  وتوصيلها. املعانيعل  التأويل املوضوعي مشرو  للحفاظ كما أن 
للمصمم وكفاءة التعبري عنه، وهو ما يصطلح عليه يف التأويل "بإعادة االنتاج، مبقارنة الوقائع احملددة مع 

ي تغري الرتميز مع وه ويف هذا الصدد ذكر الباحثان مسألة مهمة .سبقةالوقائع احلقيقية، وكشف االحكا  امل
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الزم  وتغري استخدا  العناصر مما يستدعي اعادة تعريفها ضم  التأويالت املتطرهة، ويستدري الباحثان بان 
 .االدعاء بوجود طرائق منطقية إلثبات املعن  احلقيقي او التقييم املوضوعي بهذا اخلصوص هو موضع شك

يتحدى القوانني احملاهظة للنقد، ويرى ان نتاج النقد قد ال يكون بالضرورة تقييمًا ه التغيريي النقدأما 
املعن  يكم  يف االختالهات الدقيقة، وان عد  ثبات الناقد ناجم ع  عد  ثبات ان للعمل او مثلفه، و

ية للمعاني، وهو ما يصطلح عليه توسعة حدود اللغة، ويتضم  احلركة غري احلتم التغيريياللغة، والتأويل 
لمعن  االصلي للعمل. ويثكد الباحثان عل  اهمية دراسة لال ميك  الوصول حيث يف التأويل "باإلنتاج"، 

اذ قد يقد  التصميم ذاته نقدا لألمناط  .تأثري السياق يف النقد املعماري، وهنا يرب  دور السياق الوظيفي
ف او عد  التطابق معها، هضال ع  سياقات اخرى ذكرها الباحثان الوظيفية العادية، هيعكس عد  التآل

التحليل البنيوي يتطلب التمييز بني االمناط واملناطق والفرتات هلذا هان كالسياق القانوني واملوقعي، و
 املختلفة لألبنية. 

النطباعات ي، الذي تلعب هيه املعرهة وارباغماتالتأويل ال ع  1ادامرج يشري الباحثان اىل هكرة ماك
يكم  املعن  يف االستخدا  )التداولية(، لتدخل  حيثواالحاسيس واخلربة دورا مهما يف اي حكم، 

ي أاالشارات، وتدخل االحكا  املسبقة ع  موضوعات السياق واجملتمع والتطبيق بدال موضوعات 
 ع املثول.توقعات املعن ، وهي اسقاطات مشتقة بتأثري الوعي التارخيي واخللفية وطبيعة جمتم

مسألة البعد الوقيت بعد الشيء قيد النقد ع  املثول، وهي درجة االنفصال طرح كادامر  انكما 
، للمعن  تتحكم يف توقعاته عندهالزماني اليت حيتاجها املثول ليكون هعاال، اذ ان للغة تقاليد حاضرة 

 والتأويل حتمي ضمين مقيد باملعرهة االجتماعية.

املعايري بظر خمتلفتني، هالنقد احملاهه يثم  باملوضوعية واليت تتمثل طرحت الدراسة وجهيت ن
وباملقابل هان النقد املتطر  يرى ان املعن  االصلي للعمل ال  .واملقاييس وتأكيد املقصد االصلي للمصمم

هذا الصدد هان لدراسة السياق الوظيفي والقانوني واملوقعي دورا يف التحليل إليه. ويف ميك  الوصول 
البنيوي النقدي، كما ان لدراسة اجملتمع والزم  والوعي التارخيي تأثريا يف موضوعية النقد، واخريا هان 

 للمعرهة واالنطباعات واالحاسيس واخلربة  واالحكا  املسبقة دورا مهما يف اي حكم.

                                      

ي ، تكم  اهميته يف تطويره : هيلسو  أوربي رائد يف القرن العشرHans-Georg Gadamerجورج كادامر  -هانز 1-

 للفلسفة التأويلية "ه  التأويل" الذي بدأ يف احلقل القانوني واالجنيلي، ثم انتقل اىل كل انوا  النصوص، ولكل اشكال الفهم االنساني.
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  (Stead, Naomi, 2003)  )ستيد ونعومي( دراسة

مة ال تقدر بثم  يف التعليم املعماري، اذ ترب  هنا امكانينة  ستيد ان النقد املعماري وسيلة مه تاعترب
صنع تأثري مباشر عل  الناتج التصميمي. اما موضوعية النقد؛ هاملوضوعية املطلقة هكنرة ميتاهيزيقينة ورمبنا    

عترب ضعف املوضوعية مشكلة، طاملا اعتربت موقفنًا اينديولوجيًا للناقند، لينزاح دور     تنظرية، لك  ستيد مل 
د والنقد م  اطالق االحكا  اىل التأويل، وهنا يصبح الناقد مشرتكًا يف هيكلة املعن ، بطريقنة مشنابهة   الناق

 تكنوي   هليكلة الشكل يف املمارسة املعمارية، هالنقد ترمجة الشيء املعماري من  خنالل اللغنة، وهنو اعنادة     
ارة، اليت لو امتلكهنا الناقند   مسألة موضوعية النقد امكانية وضع قيم مطلقة للعمختص الشيء م  جديد. و

مبعايري اددة او غري اددة، يفرتض ع  هذه القيم قد خيرج حبكم حقيقي نهائي ع  املبن ، قد يعرب ، اخلبري
 بالناقد اخلبري ان يقيم وخيم  ويزن العمل باملقارنة معها.

بار؛ كمجموعة فرتض ستيد ان النقد ضم  احلقل السينمائي جيب ان يأخذ عدة عوامل بنظر االعتتو
اعمال املبد  وتاريخ العمل اخلاص والتاريخ االوسع للثقاهة، هضال ع  مقارننة العمنل منع غنريه ضنم       

 سياقات اخرى ملعرهة مدى متيزه.
ستيد تأثري النقد املندحي بصنورة مبالغنة  للعمنائر ذات الشنكل البطنولي واالشنارات         تكما ذكر

والضوء، يف التسنبب بتحينز القنار  منو مصنام املعمناريني       العظيمة، وكذلك تأثري  وايا التقاط الصور 
والنقاد التجارية، باإلضاهة اىل عوامل اخرى تثثر يف حتيز الناقد بشكل كبري، كاألحكا  واالهكنار املسنبقة،   

عتربها ستيد مسألة اتومة جاءت نتاجًا للزمان واملكان والثقاهة اليت يعيش هيها الناقد اكثر م  كونها تواليت 
ها حيوية لبيان اهتمامات الناقد وقيمه اذا كان الناقد واعينا لتحيزاتنه مندركا    تنتاجًا لذاتية الناقد، كما اعترب

 هلا، مما جيعله بالتالي ناقدا موضوعيا.
ستيد اىل اهمية االبتعاد املناسب للناقد عن  العمنل ليلعنب دور     توللتقليل م  حتيزات النقاد اشار

هنذا  ان جيعلنهم  ز  ويفنرتض  ن اكثر موضوعية ضم  اجملال املهين املعمناري واالكادميي هالنقاد .اخلبري املتفرج
 منفصلني ع  اي الزا  ضمين او معل  جتاه املعماريني واملشاهدي .

 ذكرت ستيدمع هذا  .هكرة ميتاهيزيقية نظرية اع  املوضوعية، ههي عنده اوجهة نظره حت ستيدطر
الثقاهة، هضال ع  مقارنة العمل منع غنريه ضنم  سنياقات خمتلفنة يف      اهمية دراسة تاريخ املبد  والعمل و

تقليص الذاتية، باإلضاهة اىل دور  وايا التقاط الصور والضوء واألحكا  املسبقة يف التسبب بامينا  النقناد   
 والقراء.



 د. أمساء حسن طه الدباغ 

 25                                                    م  2015أكتوبر   –هـ 1437حمرم   – األولالعدد   – اجمللة السادس

 (Sharp, 2005  ()شارب( دراسة 

اري الذي اقيم يف الكويت برعاية مثسسة هذه املقالة ورقة مقدمة اىل امللتق  العاملي حول النقد املعم
الن معظم النقد ذاتي، اذ جيب ان ميلك الناقند   عل  اهمية املوضوعية يف النقدهيها االغا خان، اكد شارب 

ممنا هنو اسنو     تنأتي  باألسباب واملنطق، وجيب ان يننتج معلومنات    امدعوم اواضح اوحكم اجيد حسًا
خصوصًا عنند مناقشنة مهنارات املصنمم يف توظينف االشنكال        ومفهو  كعملية لكي يصبح نقده مقبواًل،
وقد صنف شارب املعايري النقدية اىل املعايري البيئية واالقتصنادية   .والكتل وترتيب الفضاءات بصورة مجالية

والوظيفية واالنشائية والسياسية والثقاهية واجلمالية، معتربا اياها وسيلة لتوضيح اهدا  موضوعات النص 
موضنو  انوري يف العمنارة؛    ألننه  ملعيار اجلمالي هقند اواله شنارب اهمينة كنبرية     ا واتواها. أما النقدي

، ومنها انبعث معظم النقند البنناء،   اهالتأويالت اجلمالية هي اسا  النقد املعماري طاملا اعتربت العمارة هن
مالينة  ننواحي اجل م التقييمني لل وعملية حتديد احلك .لألحكا  املسبقةكمصدر وعليها اتكأ الكثري م  النقاد 

 هي اآللية املستخدمة يف مناقشات جلان االمتحان.
ويف ذكر املعايري اجلمالية، ينقل لنا شارب ان تطبيق املباد  النقدية صعب هيها، ألنه مرتبط بتعرينف  

لرغم من   مجالية االشكال والنسق والتناسب، وان دراسات اجلمال مل حتدد مبدًأ حتميًا مثكدًا للجمنال، بنا  
هذا هان هناي مباد  حتققه )هالتجانس والتناهر كل له دوره يف هذا السياق(، وهناي عوامل تثثر يف ادراكه؛ 
كموقف الناقد ضم  االطار اجلمالي واملهارات االدراكية له، واختال  التزامات الناقد وقناعاته )كااللتزا  

واملوضنة والتنذوق، هضنال عن  اخنتال  وسنائل       الوظيفي او االلتزا  الطرا ي مثال(، واختال  الوقنت  
 االدراي املرئي ع  السمعي والشمي واحلراري.

شنارب اىل ان النظنرة التقليدينة للجمنال تثكند علن  اخلصنائص املمتعنة واملألوهنة           ، أشارمع هذا
ينثريه   اجلماعية، بينما ترى النظرة احلديثة ان الشيء اجلميل هو الذي يستدعي حتسسا اددا عند الناظر، او

يف املستوى الرمزي، ويستدري شارب ان الناقد املوضوعي جيب ان يثكد عل  اخلاصية املتفنردة يف العمنل   
 املدري.

صنف شارب املعايري النقدية مركزا عل  املعيار اجلمالي، وهو اآللية املسنتخدمة يف مناقشنات جلنان    
 االمتحان، اددا بعا العوامل املثثرة يف ادراكه.
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  :واملقرن ، ومأمونعدراسة الور

 دراسة مقارنة" -"آلية حتكيم مشروعات التصميم املعماري / تقويم درجات احملكمني
يعترب الباحثان ان عملية النقد املعماري نشاط تفهم التصميم، وهو ما يشبه القنراءة، وتتطلنب هنذه    

تصميم ذهنيا بأمثلة اخرى العملية هك رمو  عملية اهكار املصمم، اي عمل جتريد للعالقات، وربط منتج ال
اما مناقشة مشروعات التصميم ههي جتربة التعلنيم   .واقعية او مرسومة، وعليه ميك  اعتبارها عملية حتليلية

والتقييم املباشر اليت تكسب الطالب خربة احلياة املهنية، وان مبدأ التحكيم كنموذج تعليمي مقبول م  قبل 
عامل، وقد هدهت الدراسة اىل توضيح العالقة بني درجات جمموعة م  اجلميع مبدأ قائم ولكنه غري واضح امل

احملكمني م  خالل استكشا  مدى جتانس او تباعد درجاتهم املعطاة ملشنروعات طنالب مقنرر التصنميم     
وقد قسم الباحثان اللجنة التحكيمية اىل هئتني هم االساتذة املشنرهون واالسناتذة غنري املشنرهني      .املعماري

ضية عد  اختال  درجاتهم، باهرتاض املوضوعية املطلقة ألساتذة التصميم املعماري عند حتكيم الختبار هر
وتبني نتائج الدراسة ان متوسط درجات االساتذة غري املشرهني اقل منها عند االسناتذة   .مشروعات الطلبة

  اىل عند  حضنور    ويعزو الباحثان هنذا االخنتال   .اىل عشر درجات ياملشرهني بفارق قد يرتاوح بني مثان 
االساتذة غري املشرهني ملناقشات الطلبة، اي عد  وجود املعرهة املسبقة عند هذه الفئة مبستوى الطلبنة، كمنا   

 يعين ايضا ان املعرهة املسبقة عند االساتذة املشرهني قد تسبب حتيز املقيم ملشرو  الطالب.
عليم والتقييم املباشر، وان املعرهة السابقة اعترب الباحثان ان مناقشة مشروعات التصميم هي جتربة الت

 مبشاريع الطلبة ذات تأثري واضح يف حتيز املقيمني.
 اسنباب  حتديند  اىل خلنص  السابقة، الدراسات واستعرض والذاتية املوضوعية البحث عر  ان بعد

تنبني يف الفقنرة   ي كمنا  تصننيفها  اىل عمد كما ذاتيته، م  وتزيد النقد موضوعية م  تقلل اليت النقاد حتيزات
 :التالية

 حتيزات النقاد:  أسباب 

مقاييس التصميم ومعايري التقييم اليت تركز علن  خصنائص املبنن  ميكنهنا      ان غياب املعايري النقدية: -أ
تأكيد املوضوعية يف النقد، واملعايري قد ترتبط  مبذهب او نظا  او منط، ومنها مقاييس االدائية الوظيفية 

الدميومننة ومعننايري الصننحة واالمننان وحفننه الطاقننة والتننأثري البيئنني واجلنندوى واملتانننة االنشننائية و
احملددات والقوانني ال تتناول مقيا  االبنية وشكلها وتناسنبها وتناظرهنا او عند     لك  االقتصادية، و

تناظرها، هضال ع  مواضيع اخنرى كنالطرا  املعمناري واملالئمنة منع السنياق والتكنوي  املعمناري         
معينارا خاصنا الختينار     Meister (1986) 14 (، وقند حندد  Lewis,2009الي )واالبدا  اجلمن 

مباشرة يف أدائية املهمة، وال حيتاج إىل  امكانية تطبيقهاملقاييس وهي؛ االرتباط مباشرة مع املخرجات، 
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تأويل إضايف، ويعكنس أحندا  املسنألة اجلوهرينة، وقابنل للتعرينف بدقنة، وموضنوعي، وكمني،          
مجع البيانات، وبندون أدوات متخصصنة، ومبسنتويات مالئمنة، وبنأدن  كلفنة       ومتواضع، وسهل يف 

(، ان Muckler,Seven, p.449ممكنة، وموثوق، وذو داللة بالنسبة للبناحثني ومتخنذي القنرار )   
 عد  حتديد املعايري  بصورة واضحة، والرتكيز عل  املعيار اجلمالي، قد يسبب التحيز.

الصدد حدد هيصل ان العوامنل الذاتينة هني العوامنل الداخلينة      وبهذا  خصائص الذوات االنسانية: -ب
املتعلقة بالذات املدركة، واليت تشمل العديند من  العوامنل كناخلربة والنذاكرة، واملينول والرغبنات،        
والشعور واحلالة النفسية، والعاطفة، واالرادة والرتكيز، واخريا دور العادات. وتشري الدراسنة اىل ان  

مل الذاتية ال يكفي لتفسري عملية االدراي، هالعاطفة غالبا ما حتجب عننا احلقيقنة،   الرتكيز عل  العوا
هال ميك   السابقة كذلك االمر بالنسبة لالنفعاالت ههي تصور لنا العامل يف غري ما هو عليه، اما اخلربة

لتزامات (، واختال  ا2010االعتماد عليها دائما يف التعامل مع االشياء خاصة اجلديدة منها)هيصل،
وهناي عوامل تثثر يف هذه الذوات كاختال  الوقت واملوضة والتذوق، هضنال عن     .الناقد وقناعاته

اخننتال  وسننائل االدراي املرئنني عنن  السننمعي والشننمي واحلننراري، واخننتال  اوضننا  الصننور   
 الفوتوغراهية، ودور  وايا التقاط الصور والضوء.

، او هني االحكنا  النامجنة عن  املعرهنة املسنبقة         الناقدم وهي اما توقعات املعن  االحكا  املسبقة: -ت
 باملشرو  او مصممه.

كقاعندة هنتنوري القائلنة )جينب ان تعكنس العمنارة التعقيند         القواعد اليت اوجدها النقاد ألنفسهم: - 
وقد حيد   .دون حتديدم    وهي قواعد تعطي اجتاها .الواقعي للربنامج وغموض االدراي البصري(

 .جديدة بالقواعد القدميةد استبدال لقواع

للجندل، وينتهم الناقند احياننا      امسنتمر  امصندر تكنون  و املعتقدات اخلاصة بالناقد ووجهنة نظنره:   -ج
مثنل تفضنيل الناقندة هكسنتابل لرؤينة بعنا       م   وترتبط بتفضيالت الناقد؛  ا،بالتعصب والتقيد هل

 سي للعمارة. املباني املتميزة، او تفضيل الناقد رسك  لرؤية الزخرهة كمكون اسا

وهي الطرق اجلوهرية لرؤية االحدا  يف العامل كاالهرتاضات والبديهيات، واليت قد يثبت  نظرة العامل: -ح
 ، مثال: اخطثه

 او احمللية. جيب ان تعرب العمارة ع  السمات الوطنية 

 للتغري يف روح العصر اجيب ان تكون العمارة نتاج. 

  أتو(  ة مثل دورة احلياة العضويةتغري الطر  املعمارية بعملية دورانييتم((Attoe,1977). 
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 كالسياق الوظيفي واملوقعي والثقايف والسياسي وغنري  جتاهل السياقات املختلفة يف التحليل البنيوي: -خ
 . ذلك

 حندد  ان وبعند  املعمناري.  النقند  يف والذاتية املوضوعية تناولت دراسات م  عرضه مت ما جممل م 
 اجلواننب  استخالص باإلمكان صار النقدي، للرأي اطالقهم يف النقاد حتيز اىل تثدي اليت االسباب البحث
 عن   للكشنف  العملينة  الدراسة يف سيستثمر ما وهو ،(1) رقم راجع اجلدول والذاتية. للموضوعية احملددة

 النقناد  حتينز  اسباب وحتديد االكادميية، املمارسة النقدية واقع يف املعماري للنقد والذاتية املوضوعية الطبيعة
 .وجدت ان السياق هذا يف
 

 : العملية الدراسة

بهند    آنفنا  احملنددة  املعماري النقد يف والذاتية للموضوعية احملددة اجلوانب تطبيق اىل البحث سع 
 اىل اسنتناداً  ،"االكادميينة  النقدينة  املمارسنة  واقنع  يف املعماري للنقد والذاتية املوضوعية الطبيعة ع  الكشف"

 من   جلملنة  النذاتي  أو املوضنوعي  القطنبني  احند  اىل جيننح  االكنادميي  السياق يف املعماري نقدال ان" هرضية
 ) احلضري التصميم مادة يف الطلبة ملشاريع والتقييم املعماري النقد عملية اجراء اثناء التطبيق ومت ."االسباب
 وجاء املوصل، جامعة/ عماريةامل اهلندسة قسم يف اخلامسة للمرحلة( القدمية املدينة مسارات تطوير مشرو 

 استبعاد ع  هضاًل النقد وذاتتيته، موضوعية عل  التصميمي املشرو  طبيعة تأثري الستبعاد التخصيص هذا
 مت النيت ( امللحنق  يف) باالسنتمارة  االسنتعانة  خنالل  من   التطبينق  اجراء ومت للطلبة، الدراسية املرحلة تأثري

 حضنوره  اثنناء  االسنتمارة  بإدخال بيانات الباحث وقا  نقد والتقييم،بال القائمة التدريسية للهيئة توضيحها
 مسنتقلة  جهنة  الباحنث  وكنون  قراراتهم. جتاه واعي الغري النقاد لتحيز جتنبًا وذلك والتقييم، النقد جلسات

 خنالل  ومن   مسنبقا يف هنذا البحنث.    حتديندها  مت اليت للجوانب وحتليله وهقًا النقد ههم عل  قادرة اايدة
مدرسني   قبل وم  طالبا، 20 عددهم يبلغ الطلبة م  نقدية جملموعة حالة 95 رصد مت والتقييم النقد ةعملي
 الفنوارق  لتجننب  والتخصنص  كاخلربة الذاتية اخلصائص م  العديد يف واملتشابهني ،4 عددهم البالغ املادة

 عن   هضنالً  املدرسنني،  ءهثال م  املشاريع مشاهدة ظرو  تتشابه كما االمكان. بقدر التقييم يف الشخصية
 املسنار  علن   ينثثر  والنذي  احلضنري،  التصميمي للمشرو  واالهدا  التوجهات عل  هلم املسبق االتفاق

 حسناب  خنالل  من   النتائج استخراج ومت هلا، املوجه النقد طبيعة عل  ثم وم  الطلبة، ملشاريع التصميمي
 .منها لكل املئوية النسبة حساب ثم متغري لكل احلاالت عدد
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 النتائج :

م   %15تبني النتائج انه مت التطرق لتاريخ الطالب يف  اوال: نتائج قيا  متغريات اجلوانب الذاتية:
، وان الناقد يستند اىل قواعده ، وهي نسبة تعد قليلة وبالتالي يثثر ضعفها يف  يادة الذاتيةحاالت الطلبة
م  احلاالت النقدية، واىل  %23اخلاصة بنسبة م  احلاالت النقدية، واىل معتقداته  %37اخلاصة بنسبة 

، وخصوصا التأكيد عل  االهتما  باهلوية احمللية م  احلاالت النقدية %22االهرتاضات العامة بنسبة 
مما يعين ميال واضحا العتماد الناقد عل   وهي نسبة عالية ،%82وجاءت مبجموعها بنسبة  وابرا ها.

بنسبة  وطرح معان جديدة له يف تأويل املشرو ون ويشرتي املقيم ي.اجلوانب غري القابلة للقيا  العلم
 (. 2 اجلدول رقم) م  احلاالت النقدية 25%

 %5تبني النتائج ان مقارنة الطالب مع اقرانه مت يف  ثانيا: نتائج قيا  متغريات اجلوانب املوضوعية:
راء هذه املقارنة للوصول اىل وهي نسبة قليلة جدا عل  الرغم م  اهمية اج هقط م  حاالت الطلبة،

م  حاالت الطلبة، بينما  %10مقارنة املشرو  مع السياق الوظيفي يف تقييمات عادلة قدر االمكان. ومت 
وهي نسبة متوقعة بسبب طبيعة املشرو   م  حاالت الطلبة، %70مقارنة املشرو  مع السياق املوقعي يف مت 

، وجاء استثمار املعايري واملقاييس يف التقييم %68واملنطق بنسبة كما جاء النقد املدعو  باألسباب  احلضري.
مما مثل  ،%85الرمزية بنسبة  عل  املعايري اجلمالية/وهي نسبة وان بدت كبرية هقد ركزت  ،%98بنسبة 

االنشائية  والوظيفية/ابتعادا واضحا ع  االسس العلمية للتقييم االكادميي عموما واملعماري خصوصا، 
 .(3اجلدول رقم) %1الثقاهية بنسبة  ، والسياسية/%14بنسبة 

 االستنتاجات:  

العالي للمعايري واملقناييس يف التقينيم،    الرغم م  استثمار املقيمنيعل  ميك  للبحث ان يستنتج انه 
وهي م  اجلوانب الذاتينة يف النقند، جعنل التقينيم      ،الرتكيز العالي ايضا عل  املعايري اجلمالية/الرمزيةهإن 

اللجنوء اىل  ون حناول املقيمن   هلذاو مبتعدا بهذا ع  االسس العلمية للتقييم االكادميي. سم بالذاتية العاليةيت
) كاالعرتاض عل  تعقيد الواجهنات او جتريندها بناهرتاض     قواعدهم ومعتقداتهم اخلاصة لتربير قراراتهم

، هضال و التوجه الشكلي التغيريي(ضرورة التوجه املعاكس يف احلالتني، او االعرتاض عل  التوجه التقين ا
)كالتأكيد عل  اهمية جتسنيد اهلوينة احمللينة     ع  االستناد لالهرتاضات العامة إلضفاء الصفة الشرعية عليها

ومما يعز  هنذا االسنتنتاج ضنعف مقارننة الطالنب منع اقراننه،         وروح املكان واحرتا  السياق التقليدي (.
 يفي، اما مقارنته مع السياق املوقعي هقد جاء بسبب طبيعة املشرو مقارنة املشرو  مع السياق الوظضعف و

 وهو تطوير مسارات املدينة القدمية. ،نفسه احلضري
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 االستنتاج العام: 

 وهننو مننا اكننده    ،ان املعننايري اجلمالية/الرمزيننة هنني املعننايري املهيمنننة علنن  النقنند املعمنناري      
(Dennis Sharp) الذاتينة مهيمننة علن  النقند املعمناري طاملنا       . وتبقن   معظم النقد البناءانبثق ، ومنها

اعتربت العمارة هنا، ولك  ميك  االرتقاء مبوضوعية النقد م  خالل االستناد اىل املعايري ومقارننة املشنرو    
بسياقاته الوظيفية واملوقعية، ودعم الرأي النقدي باألسباب واملنطق لتكون اكثر اقناعا للمصنمم وللقنار    

 ، وليكتسب النقد املصداقية املطلوبة ليصل اىل املستوى املقبول م  املهنية.عل  حد سواء

 

 

 التوصيات:  

الرغم من  اعتبارهنا حالنة مثالينة،     عل  الرتقاء مبستوى موضوعية النقد، لجاءت توصيات البحث 
 وابتعاده املفرتض ع  الذاتية،  ومتثلت التوصيات مبا يأتي:

 ودعمه باألسباب واملنطق.اعالن املوقف والرأي م  الناقد،  -أ

 اعتماد املعايري النقدية مبختلف اصناهها. -ب

 ، ومقارنة املصمم بأقرانه.مقارنة املشرو  بسياقاته املختلفة -ت
 .ة م  قبل الناقد ع  املصمم او التصميم او ظرو  العملية التصميميةكشف االحكا  املسبق - 
 ع  العمل التصميمي.مهنيا  ضرورة انفصال املقيم -ج
 التقييم للمشاريع. عملية نة نقدية أو حتكيمية اثناءوجود جل -ح
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 املعماري     اعداد: الباحث النقد يف والذاتية للموضوعية احملددة اجلوانب ( 1 ) رقم اجلدول 

 اجلوانب املوضوعية

 مقارنة املشرو  مع السياق الوظيفي
 مقارنة املشرو  مع السياق املوقعي
 النقد املدعو  باألسباب واملنطق

 ار املعايري واملقاييس يف التقييماستثم
 نو  املعايري اليت يقيم املشرو  مبوجبها

 اجلوانب الذاتية

 التطرق لتاريخ املصمم
 االستناد اىل القواعد اخلاصة للمقيم

 تأثري املعتقدات اخلاصة للمقيم )وجهة نظره(
 االستناد اىل االهرتاضات العامة

 و اشرتاي املقيم يف تأويل املشر

 ( نتائج قيا  املتغريات املرتبطة بالذاتية 2جلدول رقم ) ا

 تاريخ الطالب
االستناد اىل 

القواعد اخلاصة 
 للمقيم

ري املعتقدات ثتأ
اخلاصة للمقيم 
 )وجهة نظره(

االستناد اىل 
االهرتاضات 

 العامة

اشرتاي املقيم يف 
 تأويل املشرو 

3 35 22 21 24 
15  % 37  % 23  % 22  % 25  % 

 82 %  

 ( نتائج قيا  املتغريات املرتبطة باملوضوعية 3اجلدول رقم ) 

مقارنة 
الطالب مع 

 اقرانه

مقارنة 
املشرو  مع 

السياق 
 الوظيفي

مقارنة 
املشرو  مع 

السياق 
 املوقعي

النقد مدعو  
باألسباب 

 واملنطق

استثمار 
املعايري يف 

 التقييم

نو  املعايري اليت يقيم 
 املشرو  مبوجبها

مجالية/ 
 رمزية

وظيفية
 /

 انشائية

سياسية
 /

 ثقاهية
1 2 14 65 93 81 13 1 

5 % 10 % 70 % 68  % 98  % 85% 14% 1% 
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