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Abstract:- 
The Critique is a tool for the development of architectural production , And when that criticism in 
architecture depends on the parties : (Critic , Receiver , and Output ), And there is a dialogue going on 
between the critic and the receiver , The process depends on the acceptance or refusal, Therefore it is 
necessary to put a tool for Persuasion the receiver , This tool practiced by the critic to be able to 
Persuasion the recipient to accept the views put forward , So the process of persuasion in the critique 
consisting of several stimuli to criticism in general , Some of them give positive results and the other 
negative. 

The objective of the research to identify the methods of persuasion in Critique academic and sort of 
know any more possible ways to create a constructive criticism of the party during the second response 
(Receiver) to the critic, To be the research problem (There is a knowledge gap on how to convince the 
architectural critic of the designer in Actual Architectural Academy), The main draw of the 
vocabulary part of the theoretical research of the concepts related to research and previous studies, And 
then conducted the practical application of academic projects on one final study phase, And then go out 
the results and then conclusions, which belongs to The researcher found that the criticism persuade 
process is done through Analysis ,Technology means ,negotiation and attractions of the designer with 
many ways and skills to be enjoyed by architectural critic. 
Keywords: persuasion, criticism, critic, receiver, production, negotiation, attraction. 
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 :الملخص

وان  )والنتــاج صـممالناقـد والم( وهـي طـرافعــدة أالنقـد فـي العمـارة �عتمـد علـى  ولكــون ، �عتبـر النقـد أداة لتطـو�ر النتـاج المعمـاري
لـذا كـان مــن الضـروري وضــع  ،فــأن العمل�ـة تعتمــد علـى القبـول او الــرفض )صـممالم(المنقـودحــوار تجـري بـین الناقــد و هنـاك سلسـلة 

 وعل�ــه ،�قبــول وجهـات النظـر المطروحـةصـمم هــذه اآلل�ـة تمـارس مـن قبـل الناقــد لتمكنـه مـن اقنـاع ال .)صـممالم(المنقـود آل�ـة القنـاع
 .نتائج إیجاب�ة واألخر سلب�ة�عطي �عضها  للنقد �شكل عام فأن عمل�ة االقناع في النقد مكونة من عدة مؤثرات

اكثـر الطـرق الممكنـة لتكـو�ن نقـد بنـاء مـن علـى وفرزهـا للتعـرف  النقـد االكـاد�ميفكان هدف ال�حث التعرف على طرائـق االقنـاع 
ــد ( لتكــون بـذلك المشـكلة ال�حث�ــة ،الـى الناقـد) صـممالم( الثــاني فخـالل اسـتجا�ة الطـر  ــاع الناق وجـود فجــوة معرف�ـة عــن ك�ف�ـة اقن

ــة )صــمممال(للمنقــود معمــاري ال وقـد تــم اســتخالص المفــردات الرئ�سـ�ة لل�حــث منــه المفــاه�م  ،)االكاد�م�ــة فــي النتاجــات المعمار�
ومــن ثــم ، المتعلـة �ال�حــث والدراســات السـا�قة ومــن ثــم اجـرّي التطبیــق العملــي علـى احــد المشــار�ع االكاد�م�ـة لمرحلــة دراســ�ة نهائ�ـة

التفـــاوض و  ووســائل التكنولوج�ــاالجــذب  ان عمل�ــة اقنـــاع النقــد تــتم مــن خـــالل التــي تخــص االســـتنتاجاتالخــروج �النتــائج ومــن ثــم 
 .�عدة طرق ومهارات یجب ان یتمتع بها الناقد المعماري) المصمم( للمنقود

 .الجذب، التفاوض، النتاج ،صممالم ،الناقد ،النقد ،االقناع :الكلمات المفتاح�ة
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 :تمهید -1
وان هــدف ، ىآخـر  جهـةوالناقـد مـن  مـن جهـة وعـرض نتاجـة االكــاد�مي همـا المصـمم رئ�سـیین النقـد بـین طـرفینتـتمخض عمل�ـة 

اء �عـد الشـروع بتحو�لــه الـى نتـاج ملمــوس �كـون محصــن مـن النقـد الغیــر بّنـلقـد فـي ذلـك الموقــع هـو إعطـاء حلــول افضـل للنتـاج االن
لـزم وجــود مـا فهــذا یُ  �حـاول �كـل الطــرق الـدفاع عــن تصـم�مة حتــى وان كـان هنـاك خلــالً  ا ان المصـمم عــادةً ولّمــ، رض الواقـعأعلـى 
 .وتحد من من ز�ادة المسافة بین المصمم والناقد، حل المشكالت الموجودة في التصم�م تجاهأقناع تروض المصمم �قوة اِ 

ــاع الناقــد ( تتثمــل بــ والتـيفـي كثیــرًا مـن األح�ــان  لناقــدلفعل�ـة المشــكلة الومـن هنــا ظهـرت  ــة اقن ــة عــن ك�ف� وجــود فجــوة معرف�
مـا فـي  الـى حـدٍ  إمكان�ـة جعـل النقـد مقنعـاً  هـوامـا هـدف ال�حـث ف، )االكاد�م�ـة في النتاجـات المعمار�ـة )المصمم(للمنقود المعماري 

وهـذا �كــون  المعمار�ـة وكــذلك التوصـل الـى اكثـر الطــرق نجاحـًا فـي عمل�ـة اقنـاع النقــد للنتاجـات، االكاد�م�ـة نقـد المشـار�ع المعمار�ـة
تفـاوض تعـد طر�قـة الجـذب وال :امـا الفرضـ�ة المطروحـة فهـي .عن طر�ق بناء اطار معرفي للمفردات الداخلة فـي عمل�ـة اقنـاع النقـد

التـي أسـهمت فـي عمل�ـة  وسـائلو�ـتم ذلـك مـن خـالل التعـرف علـى ال، االكـاد�مي افضل الطرق لالقناع في عمل�ـة النقـد المعمـاري 
واشـــتقاق تلـــك مـــا مـــنهج ال�حــث هـــو بنـــاء اطــار نظـــري ذات مفـــاه�م منتزعــة مـــن دراســـات ســا�قة أ، االقنــاع مـــن الدراســـات الســا�قة

 .ات والتوص�اتالى االستنتاج حظة النتائج وصوالً ومالالمفردات كأساس لق�اس مفهوم االقناع في النقد 

 المحور األول  -2
 األساس�ة �ال�حثالمفاه�م  -2-1
 مفهوم االقناع -2-1-1

لـه اصــالن صـح�حان وثالـث شـاذ علـى النحــو ) قنـع(فـي معجـم مقــای�س اللغـة ان ثالثـي )ابـن فـارس(االقنـاع فـي اللغـة كمـا یــرى 
–نـون �كسـرة القـاف وسـكون ال –یدل على استدارة فـي شـيء، وهـو الِقْنـع : االق�ال على الشئ وهو االقناع، والثاني: األول : االتي

، او كمـا فـي لسـان العـرب ان )1(�معنـى ارتفـاع الشـئ، لـ�س ف�ـه صـوب) االقنـاع( –و�رى انه شذ عـن األصـل : والقناع، اما الثالث
، كـــذلك القناعــة الرضــا �القســـم، و�ا�ــه ســلم فهـــو قنــع وقنـــوع، )245ص ،2005،الحمیــدان()2(االقنــاع هــو رفـــع الــرأس فــي اعوجـــاج

 )246، ص2005،الحمیدان. (وقنعت �ه قنعاً  )3(واقنعه الشئ أي ارضاه
كمـا ان ، علـى اآلخـر واخضـاعه لفكـرة مـا رفكر�ة وشكل�ة �حاول فیهـا احـد الطـرفین التـأثی ةاما االقناع في االصطالح هو عمل�

ن ألحـد أبنـائهم او االقناع والتأثیر هي ممارسـة قـد تكـون موجهـًا الـى فـرد �عینـة كمـا فـي الـدعوة الفرد�ـة وكمـا بـین الـزوجین او الوالـدی
 )247ص ، 2005،الحمیدان (.)4(الطبیب لمر�ضه

اتهم كمـــا ي آراء النــاس او توجهــاتهم اوتصــرف�ـــة رســالة تحــاول ان تــؤثر فـــأمــا ورد فـــي الطروحــات المختلفــة هــي امــا االقنــاع ك
�قـوم �كــل  ناو المـؤثر أ وقــد اكـد انهـا وصـفة سـحر�ة وان اعــداد تلـك والوصـفة یتطلـب مـن الشــخص الناقـد جـ�مس بـورج أشـار الیهـا

 "عمل�ــة"�اعت�ـار ان االقنـاع هـو ) ب(الـى النقطـة ) أ(التطب�قـات والمهـارات الخاصـة �ـه و�التـالي �سـتط�ع ان ینقـل النــاس مـن نقطـة 
وهـي روح الجماعـة وتتمثـل  یتحقـق مـن خـالل البـراهین الـثالث عفـي االقنـاع ووجـد ان االقنـا )ارسـطو( ىبتحلیـل رؤ  )بـورج( كما قام

وأشــار ) األســلوب المنطقـي( العقـل وأخیــراً ، )الــتقمص العـاطفي( واالعتنــاق العـاطفي والمتمثلــة بــ، )الشخصــ�ة والسـمعة-االخـالق( بــ
الــى ) أ(معــًا لكـي تحقــق هـدف نقــل النـاس مــن نقطـة الــى ان افضـل رســالة اقناع�ـة هــي التـي تحــاول خلـط المكونــات الثالثـة )بـورج(

 .865-864ص ) قنع(معجم مقای�س اللغة مادة )1(
 .8/372) هطع(لسان العرب مادة  )2(
 .297/  8)  قنع(وانظر لسان العرب مادة ،  231/  1المرجع السابق   )3(
 .26كیف تقنع االخر�ن ص ) 4(
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رة  اإلقناع النقدي في العما

او ، هـــو عمل�ــــة تغییـــر او تعز�ـــز المواقــــفالــــى ان االقنـــاع  )هـــاري میلـــز(كمـــا أشــــار ، )25-17ص، 2009،بـــروج ).(ب(النقطـــة
كیـــر ودون ف�عــد الت: مســتوى االســتجا�ة الــى االقنــاع تتحقـــق فــي قســمین وهمــا )میلــز(وقســـم ، المعتقــدات او الســلوك علــى حــد قولــه

عروضـة وطرحــة ) عل�ـهالمـؤثر (لطـرف الثـاني ا حیـث بـین ان القسـم األول �كمـن فـي طـرح، واعتمـد مـنهج النقـد فـي القسـمین، تفكیـر
امـا القســم ، الشـخص المـؤثر علـى طلـب العدیـد مـن المعلومـات أة وعــادة یلجـحـعلـى طر  ومـن ثـم طـرح األسـئلة عل�ـه القناعـة اعتمـاداً 

و�التــالي  انشــغالة �ـالعرضالنظــر عـن الطــرح والعـرض و�حـول دون  )الناقـد(الثـاني فهـو �عــین بـدون تفكیـر مــن خـالل غــض المـؤثر
وكــذلك ان االقنـــاع �ســـعى الـــى ، )52ص، 2001،میلـــز .(�طــرح المـــؤثر اســـئلته دون االعتمــاد علـــى نتـــاج الشـــخص المــؤثر عل�ـــه

، كــــــان فــــــي ذلـــــك الفكــــــر والســــــلوك او فــــــي احــــــدهما التـــــأثیر فــــــي الشــــــخص االخــــــر �شـــــكل كلــــــي عــــــام او جزئــــــي خـــــاص ســــــواءاً 
 ).248ص، 2005،الحمیدان(

و�قــع الثقــل األكبــر فــي االقنــاع علــى الطـــرف ) مــؤثر ومــؤثر عل�ــه(�كــون بــین طــرفین یتضــح ممــا ســبق ان االقنــاع 
وهـذا ، یجب ان �ستخدم عدة آل�ات او مهارات معینة من قبله �اتجـاه المـؤثر عل�ـه وهدفـه یتحقـق �النتیجـة ثحی )الناقد(المؤثر

 صـمملنتاجـة والـذي �سـعى الـى نقـل الم )لمصـمما(تجـاه الشـخص المنقـود في النقـد االكـاد�مي عینًا ما �حتاجة الناقد المعماري 
الـى الوضـع ) أ(أي انه ال یوجد اقناع مالم تكـن هنـاك انتقالـة للمـؤثر عل�ـه مـن وضـع  من مرحلة الى أخرى تعتبر اكثر صوا�اً 

 .تهحیث ان تسم�ة حصول االقناع �عد حصول نتیج، عوالمراد من قبل الشخص المقنِ ) ب(

 النقدمفهوم  -2-1-2
مفهـوم النقــد فــي كثیــر مــن المجـاالت الح�ات�ــة وان اول تلــك المجــاالت هــي النقــد االدبـي ولعلنــا الن�ــالغ فــي ان النقــد وصــل ورد 

وعل�ــه وجـب علینــا فهــم هـذا المصــطلح فهمــا . الـى اعلــى مســتو�اته فـي النقــد االدبــي ومـن ذلــك تــم اشـتقاق النقــد فــي �ـاقي المجــاالت
 .واالصطالح�ة وكذلك ورودها في الطروحات المختلفةمعمقًا والخوض في تعر�فاته اللغو�ة 

ونقــده إ�اهــا نقــدًا أي . العر��ــة كمــا جـاء فــي معجــم لســان العــرب ان النقـد هــو تمییــز الــدراهم وٕاخــراج الز�ـف منهــاالنقـد فــي اللغــة 
ص ، 2014،د الـرؤوفعبـ (.وتكـون �معنـى اظهـار العیـوب، أعطاه فانتقده أي ق�ضها ونقد الرجل الشئ نقدًا أي نظر ال�ـه وفحصـه

16( 
وتـم صــ�اغته نها�ـة القــرن الرا�ـع قبــل ) Kritikos( مشـتق مــن اللفـظ الیونــاني) Criticism(امـا اصــل النقـد فــي الكلمـة الالتین�ــة 

واخــذ المصــطلح تطــوره مـــع تطــور الفلســفة والحضــارة الیونان�ـــة واصــ�ح كمصــطلح �عبــر عـــن الدراســات التــي تهــتم بتقیـــ�م ، المــ�الد
 )16ص ، 2014،عبد الرؤوف.()1(الشعر�ة واألدب�ةاالعمال 

هـو نشـاط مــن األنشـطة اإلنســان�ة والـذي بـدأ منــذ ان بـدأ االنســان یـدرك ما�ح�طـه مــن عناصـر طب�ع�ــة او ان النقـد �شـكل عــام 
ر عـن رأ�ـه علـى الـذوق وقـد اعتمـد علـى الفطـرة الطب�ع�ـة وعّبـ معتمـداً  �حكـم علـى تلـك المح�طـات دون تعلـ�الً  أو�د، عناصر صناع�ة

فـي الحكـم  منطق�ـاً  وكمـا ان االنسـان بـدأ بتعلـ�الً ، ف�من یرى و�سمع و�حس من خـالل االستحسـان واالسـتهجان و�ـدون تبر�ـر السـبب
، 2010،المعا�طــة (.لد�ــه وقــد علــل ذلــك مــن خــالل الرمــز علـى األشــ�اء وابــداء رأ�ــه �عــد ان بــدأ عقلــة یرتقــي والحــس الفنــي یتكــون 

وان طب�عـــة العمل�ــة الجدل�ـــة ان تكــون هنـــاك رؤى ، وار وامـــا مناقشــة او هـــو جــدالحــى ان النقـــد هــو امـــا الــ) بتـــول(وتشــیر، )2ص
كمــا ان ، شــرط المحاولــة فـي الوصــول الــى حـًال مقنعــاً  ر مختلفـة �كــون الــدفاع عنهـا �قــوة مــن قبـل الطــرفین المتجـادلینظــووجهـات ن

�ـالرغم الــذي یتوجــب  المتجــادلین كـًال منهمــا مــؤمن �القضـ�ة التــي �طرحهــاالعمل�ـة النقد�ــة التـي تعطــي ثمارهــا ان �كونـوا الشخصــین 
وعل�ـه تكـون المنطلقـات لهــذا النـوع مـن النشـاط الــذهني ، علـیهم معرفـة ان اال�مـان �الحق�قـة المدركــة �القضـ�ة هـي حق�قـة ذات�ــة مؤقتـة

 )4ص،2004،قاسم .(هي استحالة منطق�ة

)1(Lexicon Universal Encyclopedia  ،LEXICON Publications ،1988 ،N. Y. 
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أي �معنـى ، السـلب�ات نقـد تلـكوعل�ه فأن النقد هو إیجاد السلب�ات في عمل ما ومحاولة التحسین من ذلك العمل بواسـطة 
كما ان النقد في العمل المعمـاري هـي التعـرف اوًال  .�طر�قة او �أخرى  عالجهاة التحقق من كفاءة العمل وٕایجاد الثغرات ومحاول

ا�ضًا ان العمل�ـة النقد�ـة تكـون منتجـة اكثـر عنـدما �كـون كـال الطـرفین  ،لول لتلك العثراتعثرات النتاج ومن ثم إیجاد الحعلى 
مع التأكد من ان كال القضیتین التملك اث�ات من الصحة مـالم یتوقـف النقـد ، مؤمنین �القض�ة التي طرحت كًال من وجهة نظره

 .�سمى االقناع في النقدعند نتیجة مرض�ة وهذا 
ــذكر ان   ــل وتتــرك الجـدیر �ال النقـد ال �شــترط ان یتحقـق بتحقــق النتیجـة وهــي اصــالح الخلـل وانمــا �كفـي التحقــق مـن الخل

تتطلـب  االكـاد�مي لـذا فـأن عمل�ـة النقـد المعمـاري ، فارق األساسي بین النقد واالقنـاعمعالجة المشكالت قید الحل ولعله هذا ال
هــي ك�ف�ـة اقنـاع المصــمم فـي ك�ف�ـة اســتجا�ة : الثان�ـة، معمـاري عمل�ـة نقـد وٕایجــاد المعـرقالت فـي العمــل ال: األول، مـرحلتین

 .النصائح حول تطو�ر النتاج المعماري 

 فعل التصم�م -2-1-3
، وضح جنكز ان طب�عة النتاج التصم�مي والتفسیر قـادرة علـى تولیـد المعـاني المتعـددة �االعتمـاد علـى الوقـت فـي فعـل التصـم�م

كمــا ان عمل�ــة ، )74ص، jencks،1997(فـالزمن لــه دور فـي العمل�ــة التصـم�م�ة وز�ادتــه تــؤدي الـى تعقیــد العمـارة والتعمــق اكثـر 
ودور المصـمم هـو التطلـع الـى اراء الــذي ، التصـم�م وتولیـد النتـاج التصـم�مي تمثلـت بـین طـرفین همـا المصـمم المعمـاري والمسـتعمل

أمـا ف�مــا یخـص عمل�ــة التفسـیر فــي ، قــةالمسـتعمل ف�كــون فـي اظهــار عـدة معــاني مؤّولـة ومخلِّ  امــا دور، �صـمم الجلهـم وهــم النـاس
كمــا ، فعـل التصـم�م فهـي مرت�طـة �الشــخص المفسـر الـذي �قـوم بنقـد النتــاج المعمـاري والـذي یـؤدي الـى التغییــر فـي المعنـى والتأو�ـل

ال (ع والــــذي یـــؤدي الـــى قــــراءة االشـــكال ونفســـیرها ونقــــدهاان تفســـیر النتاجـــات ال�كــــون اال بوجـــود مرجع�ـــة وســــ�اق فكـــري للمجتمـــ
ان عمل�ــة التصـم�م كفعال�ــة تــتم مــن خــالل توج�ـه طر�قــة التفكیــر لــدى المصــممین ) العقــابي(كمــا یــرى ).187ص ، 2009،یوسـف

كلة فــي حقــل معـــین مــن مشــكلة تصـــم�م�ة والمعتمــدة علــى معـــاییر ومحــددات واضــحة للمصـــممین عنــد الق�ــام بوضـــع الحلــول للمشـــ
وكذلك �النس�ة لفعل التصم�م المعمـاري الـذي یبـدأ بوضـع دراسـات حـول مشـكلة تصـم�م�ة ومـن ثـم مالحظـة المؤشـؤات ، التصم�م�ة

 )3ص،2009،العقابي (.التي قد تتقاطع لتعطي في النها�ة حلوًال لتلك المشكلة
ة للمصـمم لحـل مشـكلة تصـم�م�ة معینـة تبـدأ بوجـود معط�ـات موجهـو�ناءًا على ذلك فـأن العمل�ـة النقد�ـة �فعـل التصـم�م 

كمـا ان العمل�ـة النقد�ـة �كـون مقنعـًا اكثـر ، تحیل العمل التصم�مي الـى وجهـة حّل�ـة افضـلوالتي تستند على معاییر ومؤشرات 
عند قراءة المصمم للس�اقات والمرجع�ات الخاصة �الناس الذي �صمم لهم لیتفادى انتقـادات الناقـد المعمـاري الـي تكـون غایتـه 

 . ها نظرة المفسر للنتاج تلب�ة حاجات المجتمع المتعددة، فنظرة المعماري الناقد هنا هي نفس

 فعل التلّقي -2-1-4
: ان عمل�ة التلقي مرت�طة تمامـًا �قـدرة الـنص وامكانیتـه علـى التلقـي و�التـالي تخلـق تواصـل�ة بـین العناصـر الثالثـة  )یوس(یبین 

ي والقبــول والتـي �ــأتي ولغـرض ان �كــّون المرسـل رسـالة یجــب عل�ـه ان تتسـم بجمالیتهــا ألجـل التلقـ، المرسـل والرسـالة والمرســل ال�ـة
والتـي " أفـق انتظـار" كما ان جمال�ة الـنص ال تتحقـق مـالم �كـون هنـاك مـا سـّماه بــ، �عدها دور المتلقي في رفض او قبول او تحلیل

وشــكل ، المبن�ـة لد�ـة مـن خـالل التجر�ـة السـا�قة للمتلقـي )1()النزعـة النفسـان�ة(یجـب ان یتمتـع بهـا الناقـد او المرسـل والتـي تعـود الـى 
 ).28-27ص ، 2014،تقي(ومقدار الدمج بین الواقع والخ�ال ، المتلقي االعمال السا�قة للناقد التي �فترض معرفتها

، الثر الناتج عنهالى ان األفق انتظار �قوم بتحلیل التجر�ة األدب�ة للقارئ والتي تتحدد في النزعة النفسان�ة التي كانت معرضة لها لوصف تلقي العمل وا )یوس(�حدد ) 1(
.المفرغة موضع�اً �معنى األنظمة المرجع�ة ، من خاللها یتشكل افق انتظار جمهورها األول  

56 
 

                                                                 



رة  اإلقناع النقدي في العما

وان عمل�ــة التلقــي للنتــاج المعمــاري �قــع . وتعتبـر عمل�ــة التلقــي هــي عمل�ــة مرت�طـة �ــاالدراك والفكــر المــرت�ط �الــذات اإلنسـان�ة 
 : في ثالثة مستو�ات هي

أي ان االدراك �ـــالتلقي مـــرت�ط �النتــــاج المطـــروح مـــع مــــاهو ، ادراك اولـــي ثـــم التلقــــي ثـــم المطا�قـــة الــــى ما�ماثـــل االدراكهـــي :األول
 .موجود في الخز�ن المعلوماتي لدى المتلقي

 .هي مستوى التأو�ل أي رؤ�ة النتاج ومن ثم اجراء عمل�ة التأو�ل وتحصل عمل�ة التفاعل والتلقي :الثاني
ال (هــــي فهـــم النتــــاج مـــن خــــالل ارجاعـــة الــــى الســـ�اق التــــار�خي والتـــي یــــؤدي الـــى تطــــابق وتكیـــف المعــــاني مـــع النتــــاج  :الثالثـــة
كمــا ان فعــل التلقــي هــو ذلــك الشــغف والتلــذذ فــي قــراءة الــنص وهــو ما�عتمــد علــى جمال�ــة الــنص والطــرح ، )3ص، 2008،یوسـف

فالعالقـة تكمــن فــي الــنص والمتلقــي وهنــا �كــون المؤلــف مخفــي والتــي ، والتـي تتســم كآل�ــة مت�عــة مخف�ــة بــین ســطور الــنص االدبــي
الــى ضــرورة مراعــات الشــخص المتلقــي �مــا  )المبخــوت(كمــا أشــار ، )2ص، مقالــة،خرمــاش(�كمــن ابداعــة فــي الــنص الــذي ینتجــة 

ظهورهـا �أفضـل مـا  واالهتمـام فـي جمال�ـة، �قتضي الحال فلكل مقاٍم مقال وهذا �عتمد �شكل أساسي على المرسـل فـي صـقل طرحـه
كمــا أشـــار المصــدر ان الشخصـــ�ة التــي یتمتـــع بهـــا الملقــي او المرســـل لهــا أهم�ـــة كبیــرة فـــي قبـــول ، )48ص، 2013،فطـــوم(�مكــن

 .المتلقي للنص

كمـا ان ، صـممیتضح مما سبق ان النص النقدي الـذي �طرحـه الناقـد المعمـاري یجـب ان یتسـم �الجمال�ـة والجـذب نحـو الم
وا�ضـًا ان للخـز�ن الـذي �ملكـة ، وكـذلك شخصـ�ة الناقـد فـي العمل�ـة النقد�ـة صممفي النص الناتج تجاه الم أهم�ة الناقد تكمن

و�التـالي إمكان�ـة الناقـد ، دورًا كبیـرًا فـي عمل�ـة التلقـي التـي �ملكهـا التأو�ـل والمرجع�ـة تـه علـىإضـافة الـى قابلی صممالفرد الم
والشخصـ�ة التـي ، تكمن في جمال�ة النص المطروح مـن قبـل الناقـد االكاد�مي المصمم في العمل المعماري المعماري في اقناع 

 .المصمم المنقودوالخز�ن والمرجع�ة والتأو�ل لدى ، یتمتع فیها المعماري الناقد
 

 صمم في العمل االكاد�ميالناقد والمبین  قناعأسالیب اال -2-1-5
واعتبــر هــذه النمــاذج هــي األساســ�ات فــي أســلوب الحــوار بــین  والمتــأثراألثــر نمــاذج التــأثیر األر�عــة بــین  )هــاري میلــز(شــرح 

ولعلنــا نسـتط�ع القــول ، والتـي تتحــدد مـن خاللهــا بن�ـة التعامــل بـین الطــرفین والتـي مــن خاللهـا �مكــن توقـع النتــائج المحتملـة، الثنـائي
، )مصــممالناقــد وال(التعامــل بــین الطــرفینتعتبــر القلــب األساســي لموضــوع ال�حـث والــذي یركــز علــى  )زلــمی(ان التطـرق الــى نمــاذج 

، 200،میلـــز(وهــذا النمـــاذج هـــي المســـتخدمة فــي أســـلوب النقـــد فـــي العمــارة التـــي تحـــدث بـــین طــرفین و�مختلـــف المســـتو�ات العلم�ـــة
بنــاء ال�حـــث �شـــكل والتـــي �ســند الیهـــا  حاً ضــو التطــرق الـــى هــذه النمـــاذج لتصـــ�ح الصــورة اكثـــر و  كـــان مــن الضـــروريلــذا ، )2ص

 : وهذه النماذج هي، أساسي
فیتنـازل الناقــد ، والتـي یلجـأ الیهـا الناقــد عنـدما یـرى ان الطـرف االخــر متمسـك جـدًا �موقفـة وال یتنــازل ابـد :أسـلوب التفــاوض، األول

كمـا ان التفــاوض كمـا �شــیر ، )5ص، 2001،میلـز ()میلــز(قلـ�ال ثـم یتنــازل الطـرف االخـر والوصــول الـى حـل وســط حسـب طـرح 
الى انها عمل�ـة حرك�ـة دینام�ك�ـة تعتمـد فـي األسـاس علـى مهـارة المفـاوض او الناقـد وهـذه المهـارات هـي مهـارات  )فهمياحمد (الیها 

، وانمــــا یـــــرجح كـــــف علــــى حســـــاب االخـــــر ان التفــــاوض ال�عطـــــي مكاســـــب متســــاو�ة تحدیـــــداً  )فهمـــــي(كمــــا بـــــین ، فن�ــــة وســـــلوك�ة

 )2، 3ص ، 2007،جالل(
ولتقلیـل حـدة الموقـف ومحاولـة جـذب ، �ـل المواقـف الثابتـة لجعلهـا اكثـر مرونـةو تحوعل�ه ان أسلوب التفاوض هي عمل�ة 

فالناقد المعماري �قوم برسم هدف وهمي �قع تقر��ًا فـي حقـل المنقـود والتـي مـا ان ، التجاه موقف محدد) المنقود(الطرف االخر
الهـدف محـدد وثابـت وان الطـرفین همـا متحـركین �اتجـاه ذلـك و�عتبر هـذا ، اقتنع المقنود في هذا الهدف �سحب الى حقل الناقد
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لنقطـة تكـون مبهمـة النتـائج فهـي  الناقـد سـحبتكما ان هذه اللع�ة تكون محمولـة �ـالمواقف الغامضـة أي �معنـي ان ، الهدف
 .ا�ضاً  رى اخ او قد �قودك الى نقطة ثابتة، غیر معروفة هل س�قودك ذلك الى الخسارة او الفوز ام الى نقطة وحل وسطى

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ــاني ان هــذا المفهــوم �حــدث عنـد اتخــاذ كــل الطــرفین مواقــف ثابتـة دون التنــازل او االخضــاع كالــذي �حــدث : أســلوب التعصــب، الث
كمــا ان التعصــب ، )5ص، 2001،میلــز(، رأ�ــه ومعتقـدة دون ا�ــة تنــازلوالتــي �حــاول كـل طــرف الــدفاع عــن  مختلفــینبـین طــرفین 

، 2002،مكفلـــین(وتقابـــل امــا �ــالقبول او الــرفض، الموضــوعیــنعكس التقیـــ�م فــي ذلــك ، او كینونــة معینــة، هــو میــل نفســي لموضـــوع
معـین مــن خـالل موقـف غیــر مبـرر �كـون ف�ــه الفـرد مسـتعد الن �عتقــد  موقـفالــرفض التـام او التأییـد التــام ل وهـي أ�ضـاً ، )249ص

كـون خــالل والتعصــب هـو التهیـؤ واالســتعداد النفسـي والــذي �، )211ص، 2010،المعا�طـة(و�ـدرك و�شـعر و�تصــرف لـذلك التوجــه
ص ، 2010،رحــ�م(، و�ـؤدي تـأثیرا دینام�ك�ـًا فـي اســتجا�ة الفـرد نحـو موضـوع معـین، ینسـق سـلوك الفـرد ومعارفـة ومشــاعرة، الخبـرة

24.( 

یتحـدد فـي طـرفین و�مـوفقین  قـود الـى اقنـاع معمـاري والـذيتال  هي عمل�ه نقد�ة لكن التعصبأسلوب سبق ان  یتضح مما
ــازل  ــابتین دون التن ــعــن قضــ�ة او موضــوع معــین و�ــال مرونــة ث ــرد بخطــین متــواز�ین ال ه و�كــون ف� اتجــاة الحــوار والنقــد وال

بنتـاج تثمـر هـذه العمل�ـة  ل زمـن معـین و�التـالي الوعل�ه انتقال الحوار من نقطة الى نقطـة أخـرى بـنفس النتـائج خـال ، یلتق�ان
 .إیجابي
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ــاً  ، وان الفجــوة النقاشـ�ة تبــدأ �الت�اعــد كلمـا طــال الحــدیث، بــین طرفـي الحــوار الت�اعـد�عنــى �االســتقطاب : االســتقطاب اســلوب، ثالث
طــرف اث�ــات صــحة �اإلضــافة الــى محاولــة كــل ، وهـذا �كــون مــن خــالل مهاجمــة كــل طــرف الطــرف االخــر فــي موقفــه دون نزاهــة

) الــذاتي(ل الحـوار مــن الموضــوعي الـى الشخصــيوكمــا ان هـذه العمل�ــة تعتبــر مـن األدوات التــي تحــوّ ، )6ص، 2001،میلــز(موقفـة
 ).1ص، 2014،الراشد( الى نتائج مولدةوتجعل العمل�ة الفكر�ة معلقة تمامًا دون الوصول 

)الناقد(الطرف المؤثر   

)المصمم(الطرف المنقود  

 منطقة وسطى هدف في مصلحة الطرفین 

)حل وسطي(  

)ال�احثان: (المصدر، )صممالم(تأثروالم) الناقد( التفاوض بین المؤثر اسلوب یوضح) 1-1(شكل رقم  

)الناقد(الطرف المؤثر   

)المصمم(الطرف المنقود  

 هدف الناقد 

 هدف المصمم 

)ال�احثان: (المصدر، )المنقود(صمموالم) الناقد( بین المؤثر عصبالت اسلوب یوضح) 2-1(شكل رقم  
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والمالحـظ ان االسـتقطاب ، االسـتقطاب هـو الت�اعـد التـام بـین طـرفین وتتـدخل ف�ـه الشخصـنة انّ و�ذلك نستط�ع ان نستنتج 
ــى حـٍد مــا فـي العمــل  .الطــرفین مت�اعـدین عــن حـل وســطي هعكـس التفــاوض تمامـًا یتحــرك ف�ـ ــة سـلب�ة ال فاالسـتقطاب عمل�

ــائج فعلـى الناقـد المعمــاري ان یتجنـب هكــذا ، وتــؤدي الـى اخـتالف الطــرفین مثمـرة المعمـاري والتـي تحــول دون الوصـول الـى نت
قـد الن مهمـة النا، اتیج�ة حوار�ة مـع المصـمم المنقـود مـن خـالل التعـرف علـى الطـرق التـي تـؤدي الـى فعـل االسـتقطاب ستر ا

 .ه ومحاولة اقناع المصمم نحو الحلول المطروحة من قبل الناقد المعماري في العمل االكاد�ميالمعماري تشخ�ص العمل نفس
ولكـن تـم ، والجدیر �الذكر ان اسلو�ي التعصب واالستقطاب یؤد�ان الى نتیجة واحدة وهـي عـدم االقنـاع فـي العمل�ـة النقد�ـة

ــة فـي العمـل النقـدي الحــواري االكـاد�مي التـي ین�غـي معرفتهــا مـن قبـل الناقـد لیلجــأ مـالتطـرق الیه ا لمعرفـة االحتمـاالت الممكن
 .ان الحوار سیتوجه الى التعصب او االستقطابم�اشرًة الى أسالیب اقناع�ة أخرى عند الشعور 

 
 

 
 
 

 
 

اقنـاع الطـرف االخـر فـي صـحة موقفـة واقناعـة الـى االنتقـال الـى مسـتوى ) الناقـد(وف�ـه �حـاول الطـرف األول  :جـذبالأسلوب  :را�عاً 
رة الناقــد فــي جـــذب اتمـــد علــى قــوة مهـــعكمــا ان االقنـــاع او أســلوب االقنــاع �، المصــممالناقــد لتصــح�ح الموقـــف المطــروح مــن قبـــل 

ال هــــذه مــــاعتمــــاد عــــدة وســــائل اقنــــاع مــــن قبــــل الناقــــد لخــــوض واكطلو�ــــة مــــن قبــــل الناقــــد وعل�ــــة یجــــب مالــــى النقطــــة ال صــــممالم
 .)4ص ، رسالة،رح�م(العمل�ة

وعل�ه من الضروري ان یتمتع الناقد المعماري �عدة مؤهالت تمكنه من اكمـال العمل�ـة النقد�ـة وٕاقنـاع متلقـي النقـد �طر�قـة 
 والمنقـود والتـي تقـوم علـى كسـب المصـمم المنقـود وتعتبر هذه العمل�ة هي أفضـل وسـائل الحـوار بـین الناقـد، الجذب الى حقله

 .ستخدام عدة وسائل نقد�ةا�
 
 
 
 
 

 
 استخالص -2-1-6
 المفردات األول�ة 

امكــن الوصــول الـــى  ودقـــمــن خــالل التعــرف علـــى مفهــوم النقــد واالقنــاع والتلقـــي وفعــل الصــم�م وكـــذلك العالقــة بــین الناقــد والمن
 :استخراج مفردات أول�ة خاصة �ال�حث والتي تحدد اتجاه ال�حث وهذه المفردات هي

 

)الناقد(الطرف المؤثر   

)المصمم(الطرف المنقود  

 هدف الناقد 

 هدف المصمم 

)ال�احثان: (المصدر، المصممو ) الناقد( بین المؤثر ستقطاباال اسلوب یوضح) 3-1(شكل رقم  

)الناقد(الطرف المؤثر   

)المصمم(الطرف المنقود  

 هدف الناقد 

 هدف المصمم 

)ال�احثان: (المصدر،المصمم و ) الناقد( بین المؤثر أسلوب الجذب یوضح) 4-1(شكل رقم  
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 ق�م ممكنة المفردات
 
 

 قراءة المرجع�ات السا�قة

 الهو�ة 
 الخصوص�ة

 التار�خ والتار�خ�ة
 التراث

 المتطل�ات األساس�ة للمجتمع
 س�اق المدینة

 الحدث ونتاج الحدث

 
 

 الشخص�ة الناقدة   

 طب�عة االعمال السا�قة للناقد 
 التطابق بین الواقع والخ�ال في مجال النقد الذي �قوم �ه الناقدمدى 

 تقوم على أساس التحصیل الدراسي للناقد 
 ) الشخص�ة المعمار�ة(موقع الناقد في المجتمع المعماري

 .الخز�ن والعمق المعلوماتي واالعمال للناقد والتي ین�غي ان تكون واضحة للمنقود مس�قاً  

عمل�ة التنازل قل�ًال للناقد عن ث�ات موقفة الى مستوى المنقود ومن ثم سحب المنقود الى مجال الناقد  التفاوضأسلوب   
 .ث االقناعدف�ح

 .التمسك كل من الطرفین �موقفه والتي دائمًا ما تقود الى نتائج سلب�ة أسلوب التعصب  

یبدأ كـل طـرف �ـالهجوم علـى شخصـ�ة الطـرف االخـر ة والخروج عن الموضوع والتي نعمل�ة شخص أسلوب االستقطاب  
 .والتي تقود الى نتائج سلب�ة

 
 

 الجذب�أسلوب     

سحب المنقود الى حقل الناقد واقناعة �استخدام الخبرة في عمل�ة االقناع المعتمدة على وسائل التأطیر 
 .والخ�ارات المطروحة من قبل الناقد

 الكالمالتكن�ك وأسلوب  جمال�ة نص النقد

 عمل�ة نفس�ة تقوم �االعتماد على التجر�ة السا�قة للناقد
 األمثلة المشابهة 

 المدح والنقد
 

 

لذا فقد تـم اسـت�عادهما مـن ، و�ما ان اسلو�ي التعصب واالستقطاب ال�قودان الى االقناع في النقد في اي شكل من االشكال
 .الدراسة النظر�ة الخاصة �ال�حث

 
 
 

 )ال�احثان: (المصدر،المفاه�م السا�قة المفردات األول�ة المستخلصة من ): 1-1(جدول 
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 الثانيالمحور  -3
 بناء االطار النظري  -3-1
 الدراسات السا�قة -3-1-1

یتم بناء االطار النظري مـن خـالل الدراسـات السـا�قة لموضـوع النقـد فـي العمـارة واسـتخالص اهـم المفـردات التـي مـن الممكـن ان 
 .تّكون لنا اطار نظري

ــرؤوف - ــي عبـد ال و�قــدم ، ري ودورة فـي تطــو�ر العمـران المعاصـرتناولـت هــذه الدراسـة موضـوع النقــد المعمـا:  2014، دراسـة عل
�موضـوع الناقــد  وتظهــر الدراسـة اهتمامــاً ، فـي العمــارة والعمـرانعــن ك�ف�ـة تحو�ــل النقـد الــى مـنهج لتطــو�ر الحركـة اإلبداع�ــة  تصـوراً 

مــن الدراســات المعمار�ــة التــي تهــتم �موضــوع النقــد المعمــاري وتوصــل  تطرقــت الدراســة الــى عــدداً ، ومـا یجــب ان �كــون عل�ــة كناقــد
، والنقــد الوصــفي، والنقــد التفســیري التـأو�لي، قسـم الــى ثالثـة ا�عــاد وهــي النقـد المع�ــاري النظـريفیهـا ال�حــث الـى ان النقــد المعمــاري �

یرتقــى الـى االقنــاع  ولـوحظ ان النقــد كـان بنـاءاً وقامــت الدراسـة بنقـد العدیــد مـن المشــار�ع المعمار�ـة  )80ص، 2014،عبـد الـرؤوف(
 فــي مشــار�ع معینــة و�كــون هجوم�ــًا فــي مشــار�ع أخــرى وحسـب األمثلــة النقد�ــة المطروحــة فــي الدراســة حیــث تؤكــد الدراســة، �علم�ـة

عبــــد (نيللتنظــــ�م المجتمعــــي المــــد وغیــــر ذلــــك �عتبــــر مخالفـــاً  كمرجع�ــــة تار�خ�ـــة ر��ــــةععلـــى ضــــرورة حفــــظ الســــ�اق العـــام للمــــدن ال
 ).152ص  ، 2014،الرؤوف

السـ�اق العـام  أمبـدقـد مشـار�ع و�كـون قـد اسـتخدم تعنـدما ینف، النقد القناعوعل�ه یبرز من خالل الدراسة السا�قة توجهین 
ف�كون ناقدًا مادحًا للتي اسـتخدمت السـ�اق العـام و�كـون فـي أخـرى ناقـدًا ذامـًا لهـا ، ال�مكن اهمالها لالقناع كمرجع�ة تأر�خ�ة

 .التطرق للحلوللعدم استخدامها الس�اق العام في التصم�م أي الرفض المطلق دون 
ــدهوي  - تناولــت هـذه الدراســة مفهــوم السـلطة فــي العمـارة والنقــد المعمـاري �شــكل خــاص : 2008، دراســة ســناء ســاطع وســهى ال

، والتـــــي تركـــــز �شـــــكل كبیـــــر مـــــن خـــــالل الـــــنص المعـــــروض للنقـــــد �مفـــــردات خارج�ـــــة تعبـــــر عـــــن روح العصـــــر وقواعـــــدها الفن�ــــــة
علیهـا االطـار النظــري  وتـم االسـتعانة �كــم مـن الدراسـات السـا�قة واســتخراج عـددا مـن المفـردات التــي بنـيَّ ، )1ص ، 2008،سـاطع(

وقــد توصـلت الدراسـة الــى ان نـوع السـلطة فــي العمـارة والنقـد یجــب ان ، لل�حـث وتعتبـر تلــك اهـم الخصـائص المتعلقــة �العمـارة والنقـد
وهـــذا یؤكــد علــى الطب�عـــة الحوار�ــة للســلطة فــي العمـــارة والتــي تؤكــد علـــى ، تكــون تالؤم�ــة اكثــر مـــن ان تكــون قســر�ة او تعو�ضــ�ة

الســلطة فیتمثــل فــي الـــنص او  ركمــا ان الــى مصــد، بــین عناصــر العمل�ــة التصــم�م�ة المتمثلــة �المصــمم والنتـــاج والمتلقــيالتفاعــل 
تناولــت الدراســة المعنـى فــي ســلطة النقــد  وأ�ضـاً ، والــذي لــه أهم�ـة فــي العمــارة والنقـد المعمــاري فــي التعبیــر عـن ســلطة النقــد، النتـاج

ص ، 2008،سـاطع(، ثـم التفـوق ، ثـم االبـداع، عت وتعددت وهـي تعبـر عـن التـأثیر �الدرجـة األولـىأهم�ة �الغة فقد تنو ولها والعمارة 
كمـــا ان الدراســـة میــــزت بـــین مفهــــوم الســـلطة والتســــلط وان الســـلطة تمـــارس كظــــاهرة طب�ع�ـــة وضــــرور�ة للح�ـــاة االجتماع�ــــة ). 18

امــا ، وهــي شــرع�ة وقانون�ــة، العدالــة والخیــر والمعرفــة وتعنــي الســلطة، وهــي عقالن�ــة متوازنــة، والتر�و�ــة وتســعى الــى تنظــ�م العمــل
 يعو مــا وال تمــس الجانــب الموضــ وهــي ذات�ــة الــى حــدٍ ، خــر شــاء ام ابــىتفــرض القــوة �ــالقوة وتمــارس علــى اآلمفهـوم التســلط فهــي 

 .( ىاالجتماع�ـة وتقوم على أساس االنفعال واالعت�اط وهي تعنـي الظلـم والشـر وهـي علـى عكـس السـلطة تهـدد االمـن والح�ـاة، �شئ
 ).9ص، 2008،ساطع

�كــون  لكـيحیـث اثمــرت الدراسـة عـن ان النقـد ، ین یخصــنا همـا السـلطة والتسـلطیـوعل�ـة نسـتنتج ان الدراسـة تناولـت معن
وجعـل االقنـاع عمل�ـة تالؤم�ـة فـي القبـول مـن  واعتبرت كمهارة في عمل�ة االقناع )السلطة(ب ان تمارس ف�ة جبناءًا ومقنعًا ی

ــین الناقـد والمنقـود أي ، قبـل المنقـود ــاء(امـا �النســ�ة للنقـد الهـادم والـذي یــؤدي الـى عـدم التوافـق ب ــى ) غیـر بن فهـو یخضـع ال
 ).التسلط(االستقطاب وتمارس ف�ه التعصب او 
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وف�ـــه یـــدرس طب�عـــة المنـــاهج ، التعلـــ�م المعمـــاريتنـــاول ال�حـــث فـــي موضـــوع النقـــد فـــي :  Gustav Lymer ،2010دراســـة  -
وتـــتم ، القنــاع عمل�ــة ا لحــدوث العارضــةالتكنولوج�ــة ســتخدام الوســائل او� المعطــاة لــدى طل�ــة العمــارة وك�ف�ــة نقــدهم �صــورة بنـــاءة

رســــوم  كــــل الوســـائل مـــن م مســـتخدماً ه�اتجـــاه صـــممین فــــي العمـــل االكـــاد�ميي جـــذب المعمل�ـــة النقـــد مـــن خـــالل مهــــارة الناقـــد فـــ
و�ــــذلك ، )Lymer،2010 ،p5(، مــــن المعاصـــرات التكنولوج�ـــة أخـــرى كالفــــدیو والتســـجیل والتحلیـــل وغیرهـــاتوضـــ�ح�ة او مـــؤثرات 

إعـــادة تأهیــــل " و�التـــالي توصـــلت الدراســـة الـــى ان النقـــد المعمـــاري هـــو، د والمنقـــود ممـــا �قـــود الـــى االقنـــاعیـــزداد التفاعـــل بـــین الناقـــ
، Lymer,2010(، والتقیــ�م، والتعبیــر، الرؤ�ــةوأوضــحت الدراســة ان وظ�فــة النقـد فــي العمــل المعمــاري هــي لز�ـادة كفــاءة " التصـور

p82 ،p83 .( 
�كـل الوسـائل الجاذ�ـة للمنقـودین وازاحـتهم الـى حقـل الناقـد  تبرز أهم�ة الدراسـة مـن خـالل ان النقـد یجـب ان �كـون محمـالً 

االكاد�مي �أستخدام وسائل اقناع�ـة توضـح الفكـرة التـي ترتجـى مـن قبـل  في النقد تقن�ةالوعل�ة فأن هذه الدراسة تعتمد أسلوب 
أدوات االقنـاع فـي العمـل وعل�ه ان مـن ، او وسائل فدیو�ة عن موضوع مشا�ه) skechs(كألرسوم التوض�ح�ة واالول�ة، الناقد

 .النقدي المعماري في المجال االكاد�مي هي األدوات التوض�ح�ة االقناع�ة كالرسم والعرض الفدیوي والصوري 
�شـكل  ةواعتمـدت الدراسـ، تنـاول ال�حـث قـراءة الفعـل التصـم�مي فـي المشـار�ع المعمار�ـة :2009، إبراه�م جواد آل یوسـفدراسة  -

ة هـــي �ــكمــا بینــت الدراســة ان النقــد �كمــل فــي عالقــة ثالث، أساســي مفهــوم فعــل النقــد وتــأثیره علــى الفعــل التصــم�مي لــدى المصـــمم
ص ، 2009،ال یوســف(، وهــو الـذي �میــز بـین الــردئ والجیـد صـمموان الناقـد هــو الجسـر بــین العمـارة والم صــممالنتـاج والناقـد والم

وممارســة ، بـین المصـمم والناقـد ممارسـة متداخلــة: وقـد اضـفت الدراسـة ان هنــاك ثالثـة مسـتو�ات مـن الممارســة النقد�ـة وهـي )185
زمن�ــا عـــن  معــزوالً  والممارســة الثالثــة تعـــالج عمــالً ، تبتعــد عــن العمــل تأخــذ ال�حـــث النقــدي الحــواري المرافقــة الـــى التحــول المجتمعــي

وانمــا �عالقـة العمــارة فــي تصــم�مها ، مفهــوم العمــارة ال تشـكله عالقــة العمــارة �مسـتعملها األســاسوتوصــلت الدراســة الـى ان ، الناقـد
 )190ص، 2009،ال یوسف .(�النقد

ــین مــن خــالل طرح الســا�قة وعل�ـه ان الدراســة ــة ا وحسـهــتب ــل للممارســات الثالث ــة  تكــون نتائجهــاب التحلی ــاعمحاول  االقن
الن هـدف النقـد فـي ، اسـتخدام المرجع�ـة كمع�ـار ثابـت�كون ذلك من خـالل ، للشخص المستعمل والذي هو �مثا�ة مفسر ناقد

فهـذه العمل�ـة تعتمــد علـى التفسـیر او التحلیـل والنقــد نحـو الـذات وهــي ، الدراسـة عمـل كـل مــن فعـل النقـد وفعـل التصــم�م معـاً 
معماري لدي المصـمم المنقـود �سـاعد علـى سـهولة اقناعـة فـي قضـ�ة معمار�ـة فأن الخز�ن ال،صممعمل�ة تنطلق من قبل الم

 .معینة

 استخالص مفردات الدراسات السا�قة -3-1-2

المفردات 
 الرئ�س�ة
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 )اما، او، ال غیرهما(فقطالخ�ارات المطروحة من قبل الناقد  عمل�ة التأطیر

 نقدةمدح التصم�م و  المدح والنقد

 )ال�احثان: (المصدرمفردات االطار النظري الخاصة �ال�حث، ): 1-2(جدول 
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 المفردات الخاصة �االطار النظري لل�حث -3-1-3
االطــار النظـري مــن خــالل المفـردات المشــتقة مــن الدراسـات الســا�قة وان اهــم المفــردات الخاصــة � مفـرداتاهــم الیـتم اســتخالص 

والسـلطة فــي ، الســ�اق العـام الـذي �عتمـد علــى البن�ـة العامـة للمعمــار او المصـمم: (اعتمـدت علـى المستخلصـة مـن الدراسـات الســا�قة
العمــارة التـــي كانــت تالؤم�ـــة ومـــن ثــم قســـر�ة ثـــم تعو�ضــ�ة مـــن حیــث األفضـــل�ة فـــي عمل�ــة االقنـــاع النقـــدي فــي العمـــل االكـــاد�مي 

القنـاع مـن رسـوم توضـ�ح�ة وعـرض فـي ا�ح�ة وكذلك من المفردات في المشتقة من الدراسـات السـا�قة هـي التقن�ـة التوضـ، المعماري
وكــذلك للخـز�ن المعمـاري المكمــون لـدى المصـمم ســاعد فـي عمل�ـة تفســیر الحالـة واالقنـاع فهــي عمل�ـة ذات�ـة ولكــن ، فـدیوي وصـوري

 ).تحتاج الى الطرف االخر وهو الناقد في اثارة القضا�ا المعمار�ة

 المحور الثالث-4
 الدراسة العمل�ة-4-1
 التطبیق العملي-4-1-1

وقـد ، مـن المشـار�ع المعمار�ـة الفـائزة بجـائزة التمیـز العراق�ـة فـي طـور تنم�ـة القـدرات المعمار�ـة وترو�جهـا عالم�ـاً  نـةتم اخت�ار عی
لي التكـو�ن الشـكسـیتم مناقشـة ونقـد المشـروع مـن ناح�ـة و ، تم تشكیل فر�ق معماري لمختلف المعمار�ین الرواد من شتى انحاء العـالم

ســیتم كمــا ، والتــي یــتم مــن خــالل النقــد اقنـاع المصــمم فــي األمــور التــي یــتم مناقشـتها فــي النتــاج المعمــاري الحاصــل) form( فقـط
 .ات قدر اإلمكان��ن نتاج معماري خاٍل من السلبو قناع من عدة طرق للوصول الى الحل األفضل لتكالمحاولة ا

 امثلة مشابهة

 جمال�ة النص النقدي
 

 التكن�ك وأسلوب الكالم 

 عمل�ة نفس�ة تقوم �االعتماد على التجر�ة السا�قة للناقد 
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 مدى التطابق بین الواقع والخ�ال في مجال النقد الذي �قوم �ه الناقد

 تقوم على أساس التحصیل الدراسي للناقد

 )الشخص�ة المعمار�ة(موقع الناقد في المجتمع المعماري

 مس�قاً الخز�ن والعمق المعلوماتي واالعمال للناقد والتي ین�غي ان تكون واضحة للمصمم 
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 رضا حسن تقي/ ال�صرةمشروع مركز االح�اء المائ�ة في مدینة  -
 :أس�اب اخ�ار المشروع -

�عتبـر المشـروع مـن النخ�ـة الممیـزة والتـي طـرح امـام لجنـة التمیـز العـالمي للعمـل المعمـاري الرائـد للمراحـل النهائ�ـة للدراسـة االكاد�م�ـة 
االخـالل فـي توطیـد العالقـة بــین المشـروع یجـب ان یلبـي م�ـادئ االسـتدامة �أ�عادهـا الثالثـة دون وان ، فـي مجـال الهندسـة المعمار�ـة

كمـا ان سـبب اخت�ـار المشــروع لحـدوث مال�سـات فـي النقـد المـادح والـذام للمشـروع وّلـد سلســلة ، المشـروع والمكـان الـذي ینتمـي ال�ـه 
 مـن التســاؤالت فــي الوســط المعمــاري عــن نجاحـه او فشــله فــي مجــال العمــارة �ــالرغم مـن ان اللجنــة المحكمــة للمشــروع والتــي میزتــه

 .هي لجنة عالم�ة عمالقة
 :ه موقع المشروع واقسام -

، العـراق وفـي التحدیـد فـي جز�ـرة السـند�اد عنـد التقـاء نهـري الهارثـة وكرمـة علـي فـي شـط العـرب-�قـع المشـروع فـي مدینـة ال�صـرة
وعــرض أفـــالم ، أنواعهــااقســام المشــروع الرئ�ســ�ة تعطـــي للمشــروع ا�حاءاتــه الشــكل�ة والمتضـــمنة عــرض االح�ــاء المائ�ــة �مختلـــف 

كـــذلك یتضـــمن المشـــروع علـــى مكت�ـــة علم�ـــة وقاعـــات ، وهنـــاك اقســـام تعل�م�ـــة و�حث�ـــة علم�ـــة مـــن مختبـــرات وغیرهـــا، متخصصـــة
 .محاضرات وفضاءات إدار�ة الجل تنسیق الز�ارات لمختلف قطاعات الدولة

 :الفكرة التصم�م�ة -
حیــث ان موقــع مدینـــة ال�صــرة والتــي تعبـــر ، ة الوظ�ف�ــة للمشـــروعفكــرة المشــروع مســتمدة مـــن بیئــة مدینــة ال�صـــرة والخصوصــ�

البوا�ـة الجنو��ــة للعــراق والتــي عانـت لمختلــف االحقــاب الزمان�ــة صــراعًا بـین الح�ــاة والمــوت والتــي تـوازت فــي منظورهــا مــع المهنــة 
وعهـا فـي شـ�اك الصـ�اد والتـي سـتعارة التـي وضـعت فـي حالـة السـمكة ووقاال. األساسـ�ة لسـكان مدینـة ال�صـرة وهـي صـید األسـماك

 .تتخیر تلك الحالة بین الح�اة والموت
، ان من خالل تركی�ة الحالة ككل بـین الشـ�كة والسـمكة بـرز منهـا الشـكل الخـارجي للمشـروع وتركبـت فیهـا المخططـات الوظ�ف�ـة

و�ن الخــارجي للمشـروع مــع تــداعي امـا الشــ�كة فهـي َشــّكلت التكـ، فشـكل الســمكة التـي تعــاني اشـتق منهــا التخطـ�ط الــداخلي الــوظ�في
 )9ص، 2014،تقي (.السمكة
 

 

 :نقد المشروع -
 :تقن�ة االقناع التوض�ح�ة -1

كألحاسـ�ة والعـرض الفـدیوي والتـي تعطـي ثقـة للناقـد منهـا اسـتخدام أدوات النقـد . للتقن�ات عدة جوانـب قـادرة علـى اقنـاع المصـمم 
، دورًا مهمـا فـي عمل�ـة اقنـاع المصـمم لفعـل معـین) sketch(فـي عمل�ـة اقنـاع النقـد، �اإلضـافة الـى ان التقن�ـة للرسـم الیـدوي االولـي 

ر��ـًا التــي تسـببت فـي تخلــي واذا ماعمـدنا فـي ادخـال التكنولوج�ــا فـي فعـل التصـم�م للمشــروع كحلـول تقن�ـة فهـي تز�ــل كـل العق�ـات تق

 )9ص،23:(ال�صرة، المصدر –الشكل الخارجي لمشروع مركز االح�اء المائ�ة ): 1-3(شكل 
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المصـــمم مــــثًال عـــن الحلــــول البیئ�ـــة كجعــــل جانـــب مــــن المبنـــى ذات جــــدران صـــماء تالف�ــــًا للتوج�ـــه الســــئ، فـــي حــــین مـــن الممكــــن 
استخدامها لخال�ا تولیـد الطاقـة الشمسـ�ة والتـي تجعـل المشـروع اكثـر توازنـًا مـن ناح�ـة التكـو�ن وغیرهـا مـن الحلـول التكنولوج�ـة التـي 

 )ال�احثان.(اقناع المصمم �الحلول المطروحة من قبل الناقدتقوم 
 :حقل الناقد المعماري  ىاالقناع بجذب المصمم ال -2

المشـروع ومحاولـة المتلقـي االكتشـاف اكثـر  هللمشروع میزة معمار�ة فر�ـدة مـن بـین المشـار�ع التـي تعطـي قـوة ولفتـة �صـر�ة تجـا
فالمشــروع یتمتـــع �قــوة جاذ�ــة كــان المصــمم �ــارع فـــي ، فــي عمــق المشــروع والتطلــع الــى وظ�فتـــه وأســالیب العــرض واالســماك فیهــا

 )ال�احثان(.محاكاة الفكرة التصم�م�ة مع موقع المشروع من الناح�ة الذات�ة للمصمم وك�ف�ة تجسید الش�كة والسمكة
هنـاك �عـض النقـاط التـي �مكـن ان تجعـل المشـروع اكثـر إیجاب�ــة وخـال مـن السـلب�ات الـى ا�عـد حـد وهـي ان المشـروع فقــد  ولكـن

وان فقـدان هــذه الخصوصـ�ة التــي ین�غــي ان ، المكان�ــة فـي مدینــة ال�صـرة كمدینــة عراق�ــة تتمیـز بتراثهــا وتار�خهـا العمیــق جــداً  هق�متـ
وعل�ــة یجـــب اســتخدام عناصــر مه�منـــة ، خصوصـــ�ة للمســتفیدین المحلیــین مـــن المشــروعتتــوفر فــي المشــروع تجعـــل المشــروع اقــل 

مـــن  هالمالحظــة األخـــرى هــي ان قــوة الفكــرة للتكــو�ن تجعـــل المشــروع صــعب االســتجا�ة لمســتخدم�، تراث�ــة لزمانهــا امــا تار�خ�ــة او
وان ومـواد االنشـاء وهـذه تعتبـر مـن قـوانین بنــاء الناح�ـة التالؤم�ـة للسـ�اق الحضـري والعمرانـي لمدینـة ال�صـرة مـن حیـث الشـكل واأللـ

�فقــد  لــذا ان امكـن اســتخدام هـذه المــواد المحل�ـة وتقلیـل مــن غرا�ـة المشــروع نوعـا مــا �حیـث ال، المـدن التار�خ�ـة ذات الســ�اق العمیـق
 )ال�احثان(.المشروع میزته الشكل�ة الفر�دة وال ق�مته المحل�ة التي یجب ان تؤخذ �عین االعت�ار

 :شخص�ة الناقد -3
، ان لشخصـ�ة الناقــد دورًا كبیـر فــي اقنـاع المصــمم فـي التصــم�م المطـروح مــن خـالل الموقــع الـذي �شــغله فـي الوســط المعمــاري

 )ال�احثان( .والتي �كون فیها المصمم مقتنعًا في االغلب في اآلراء التي تطرح من قبل الناقد
 

 :المرجع�ات السا�قة واالقناع-4
�قـوم بهــا الناقـد �عــرض عــددًا مـن المراجــع التــي یجـب ان تنبثــق منهــا العمـارة ولعلنــا لــن نبتعـد عــن الهو�ــة والتـراث الخــاص عــن 
مدینـــة ال�صـــرة ف�قـــوم الناقـــد �ـــالحوار كمقـــدمات عـــن الشناشـــیل ال�صـــراو�ة او الصـــید الشـــعبي للســـمك وال�ســـاطة والعمـــق التــــار�خي 

ام عل�ــه المدینــة كقــانون وغیرهـا التــي ال ین�غــي ان تتالشــى �سـبب التطــور العمرانــي الغر�ــب، واإلسـالمي للمدینــة واالســاس التــي تقـ
والتــي تثیــر الخـــز�ن التراثــي والتـــأر�خي للمصــمم والتــي عنـــدها �قــوم المصـــمم فــي مراجعــة األولو�ـــات التــي صـــمم �طورهــا واالقتنـــاع 

 )ال�احثان( .الحوار النقدي�
 :أسلوب التفاوض -5

الزجاج�ـة للمشــروع مـن اكبـر التحـد�ات التــي تواجـه نجـاح المشـروع خصوصــًا وان المشـروع مقتـرح فـي مدینــة تعتبـر المسـاحات 
وعل�ـة �قـوم الناقـد �التنـازل عـن هـذه المشـكلة �حلهـا �اعت�ـار هـذه المسـاحات تعطـي جمال�ـة شـكل�ة ، ال�صرة التي تتمیز بجوها الحار

لتـي مـن الممكـن االسـتفادة فـي �عـض األح�ـان مـن امـرار اشـعة الشـمس للمـزارع وا، للمشروع والتي �كون المصمم مصرًا على �قاءهـا
�قـوم الناقــد �التنــازل علــى �قـاء المســاحات كمــا هــي وهنـا تحصــل موافقــة الطــرفین ومـن ثــم �قــوم الناقــد ، الموجـودة فــي داخــل المبنــى

نـدها مـن الممكـن ان �قنـع المصـمم فـي �قــاء �ـاقتراح حـل اخـر وهـي جعـل هـذه المسـاحات خال�ـا شمسـ�ة مولــدة للطاقـة الكهر�ائ�ـة وع
والتـي تــؤدي الـى الغـاء فكــرة امـرار اشـعة الشــمس ، تسـمح �مـرور اشــعة الشـمس جعلهـا معتمــة الوكـذلك جمالیتهـا الشـكل�ة كمـا هــي 

 )ال�احثان( .و�التالي نجاح الناقد في الحفاظ على بیئة المشروع الداخل�ة
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 :الس�اق العام -6
والعمـــل بهــــا مــــن قبــــل المصــــمم دون ردود أفعــــال الـــذي �عمــــل �ــــه بــــدیها فــــي المجـــاالت االكاد�م�ــــة �ــــأن تؤخــــذ اراء المحكمــــین 

 )ال�احثان.(�االعت�ار السائد رأي الناقد هو الصح�ح في إیجاد الحلول التصم�م�ة
 

 :السلطة في االقناع -6
الخبـرة فـي مجـال العمـارة والمسـتوى المعمـاري الـذي �ملكـة وان �كـون نقدهـه �قـوم فیهـا الناقـد �فـرض سـلطته الفكر�ـة والمتأت�ـة مـن 

التـي ین�غـي  ةكـأن �كـون نقـد المشـروع علـى انـه فاقـدًا للهو�ـة المحل�ـ ،)10ص ( لحد المعقول�ة ول�س هجوم�ًا كما في التسـلط صارماً 
فــي  ان تؤخــذ بنظــر االعت�ـار هــذه األساســ�اتان �كـون غن�ــًا بهــا جـدًا وان التصــم�م الموضــوع هــو عكـس ذلــك تمامــًا وعل�ـه یجــب 

 )ال�احثان.(التصم�م ومراعات الهو�ة واالصالة والخصوص�ة للموقع التي �قع ف�ه المشروع
 

 طر�قة الق�اس-4-1-2
اسـتمارة اســتب�ان تضــمنت  20وقــد تـم توز�ــع اكثـر مــن ، لغـرض اجــراء الدراسـة العمل�ــة تـم اجــراء اسـتب�ان لمفــردات االطــار النظـري

�مختلـــف المســـتو�ات مـــن  مـــن بـــین طل�ـــة المراحـــل المنته�ــة والمصـــممین الخـــر�جین مفــردات االطـــار النظـــري لعـــددًا مـــن المعمــار�ین
 في ق�اس مدى ا المرت�ة العلم�ةحیث 
وتــم وتـم جمــع الب�انـات وثـم تحلیلهـا  ةورقـة مسـتبین 20وقـد تـم ضــ�ط ، التـي أجر�ـت علـى العینــة المنتخ�ـة فـي العمل�ـة النقد�ــة همقنـاع

 .مالحظة النتائج

 النتائج -4-2
ردات ف�النســ�ة للمفــ، أظهـرت النتــائج المستخلصــة مــن عمل�ـة االســتب�ان تفاوتــًا فــي مـدى إمكان�ــة االقنــاع حســب مفـردات ال�حــث

% 26أســتخدام الوســائل التقن�ــة التوضــ�ح�ة بنســ�ة ثـم االقنــاع �، %29الرئ�سـ�ة كانــت األفضــل�ة لالقنــاع �الجــذب و�نســ�ة حــوالي 
كسـ�اق عـام ثـم االقنـاع ،%12یلي ذلك االقناع حسب شخص�ة الناقد المعماري بنس�ة ، %حوالي18التفاوض بنس�ة تلیها االقناع �

وأخیــرا االقنــاع ، %5بنســ�ة حــوالي ومــن ثــم یلــي ذلــك االقنــاع �المرجع�ــات الســا�قة ، %8بنســ�ة  فــي المجــال االكــاد�مي المعمــاري
 تقر��اً % 2النقد�ة بنس�ة  ة�السلط

 

 
 
 

 تقنیة وسائل
بالجذب االقناع االقناع الناقد شخصیة  السابقة المرجعیات  بالتفاوض االقناع  العام السیاق  النقدیة السلطة   

Series 1 26% 29% 12% 5% 18% 8% 2% 
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)ال�احثان: (المصدر،مستوى االقناع للمفردات الرئ�س�ة ): 2-3(شكل   

66 
 



رة  اإلقناع النقدي في العما

 :وف�ما یلي النتائج المستحصلة من المفردات الفرع�ة لل�حث
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تقی�م العینة تقن�ة االقناع التوض�ح�ة  -1

 بینهما كال نعم

ع 
قنا

 اال
ن�ة

تق
ح�ة

ض�
تو

 ال

 
تقن�ات االظهار 

عها المعماري
نوا

ا
 

    رسوم ثالث�ة اال�عاد الرسوم التوض�ح�ة أل�ات تقلید�ة

ائ�ة اال�عاد     رسوم ثن

أل�ات 
 معاصرة

    االظهار الفدیوي التعل�مي

    النقد �العرض الصوري

 النس�ة المئو�ة الق�م الممكنة

 %51 رسوم ثالث�ة اال�عاد

 %31 رسوم ثنائ�ة اال�عاد

 %12 االظهار الفدیوي التعل�مي
 %6 النقد �العرض الصوري

 تقی�م العینة االقناع بجذب المصمم الى حقل الناقد المعماري  -2

 بینهما كال نعم

ذب
لج

 �ا
اع

القن
ا

 
    )اما، او، ال غیرهما(الخ�ارات المطروحة من قبل الناقد فقط عمل�ة التأطیر

    مدح التصم�م وتحلیله والنقد المدح

    امثلة مشابهة

 جمال�ة النص النقدي
 

    التكن�ك وأسلوب الكالم 

    عمل�ة نفس�ة تقوم �االعتماد على التجر�ة السا�قة للناقد 

)ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة استمارة االستب�ان الخاصة �التقن�ة التوض�ح�ة لالقناع): 1-3( جدول  

مستحصلة من التقن�ة التوض�ح�ة لالقناع): 2-3( جدول )ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة النتائج ال  

)ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة استمارة االستب�ان الخاصة �االقناع �الجذب): 3-3( جدول  
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 النسب المئو�ة الممكنةالق�م 

 %19 )اما، او، ال غیرهما(الخ�ارات المطروحة من قبل الناقد فقط
 %23 مدح التصم�م ونقده

 %19 امثلة مشابهة

 %26 التكن�ك وأسلوب الكالم

 %13 عمل�ة نفس�ة تقوم �االعتماد على التجر�ة السا�قة للناقد

 تقیی�م العینة شخص�ة الناقد -

 بینهما كال نعم

اقد
الن

ة 
ص�

شخ
 

قوة الشخص�ة العامة 
للناقد المعماري واثرها 

 في نفس�ة المصمم

    طب�عة االعمال السا�قة

    �قوم �ه الناقد مدى التطابق بین الواقع والخ�ال في مجال النقد الذي

    تقوم على أساس التحصیل الدراسي للناقد

    )الشخص�ة المعمار�ة(موقع الناقد في المجتمع المعماري

الخــز�ن والعمـــق المعلومــاتي واالعمـــال للناقـــد والتــي ین�غـــي ان تكـــون 
 واضحة للمصمم مس�قاً 

   

 النسب المئو�ة الق�م الممكنة
 %15 طب�عة االعمال السا�قة

 %7 مدى التطابق بین الواقع والخ�ال في مجال النقد الذي �قوم �ه الناقد
 %22 تقوم على أساس التحصیل الدراسي للناقد

 %33 )الشخص�ة المعمار�ة(الناقد في المجتمع المعماريموقع 
 %23 الخز�ن والعمق المعلوماتي واالعمال للناقد والتي ین�غي ان تكون واضحة للمصمم مس�قاً 

 تقی�م العینة المرجع�ات السا�قة واالقناع-4

 بینهما كال نعم

ت 
ع�ا

رج
الم

�قة
سا

    معاییر تار�خ�ة المرجع�ة والمعاییر ال

    قوانین البلد والتصم�م

مستحصلة من االقناع �الجذب): 4-3( جدول )ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة النتائج ال  

نقديیوضح ف�ة استمارة االستب�ان ): 5-3( جدول )ال�احثان: (المصدر،الخاصة �أثر شخص�ة الناقد في العمل ال  

مستحصلة من االقناع �أثر الشخص�ة الناقدة ): 6-3( جدول )ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة النتائج ال  

)ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة استمارة االستب�ان الخاصة �أثر المرجع�ات السا�قة في االقناع): 7-3( جدول  

68 
 



رة  اإلقناع النقدي في العما

 

 

 

 

 

 
 

 

 النسب المئو�ة الممكنةالق�م 
 %73 معاییر تار�خ�ة

 %27 قوانین البلد والتصم�م

أسلوب التفاوض في االقناع النقدي -5  
 

 تقی�م العینة
 بینهما كال نعم

ع 
قنا

اال
ض

فاو
الت

�
 

 التصم�ميالعمل 
 

    الشكل

    الوظ�فة

 الق�م الممكنة النسب المئو�ة

78%  الشكل 
22%  الوظ�فة 

 تقی�م العینة أسلوب الس�اق العام والسلطة في االقناع-6

 بینهما كال نعم

ق 
س�ا

ال
عام

    الطر�قة الشائعة في المجال االكاد�مي تقبل النقد من الناقد ال

طة
سل

ال
 

أسلوب السلطة في 
 العمل المعماري

    تالؤم�ة

    قسر�ة

 الق�م الممكنة النسب المئو�ة
100%   الطر�قة الشائعة في المجال االكاد�مي 

75%  تالؤم�ة 
25%  قسر�ة 

)ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة استمارة االستب�ان الخاصة �أسلوب التفاوض في االقناع): 9-3( جدول  

)ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة النتائج المستحصلة من أسلوب التفاوض في االقناع ): 10-3( جدول  

)ال�احثان: (المصدر،والسلطة في النقدیوضح ف�ة استمارة االستب�ان الخاصة �مفردتي الس�اق العام ): 11-3( جدول  

)ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة النتائج المستحصلة من مفردتي الس�اق العام والسلطة في النقد): 12-3( جدول  

مستحصلة من أثر المرجع�ات السا�قة في االقناع ): 8-3( جدول )ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة النتائج ال  
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 :االستنتاجات -4-3
والتـي �فضــل ان یلجـأ الیهـا الناقــد ،للمنقـود وكـذلك االقنــاع �الوسـائل التقن�ـة افضـل طـرق االقنـاع فــي العمـارة هـي طـرق الجــذب  -1

 .المعماري في نقد النتاجات المعمار�ة لمصممیها
، علــى الناقــد ان �ســتخدم أســـلوب الجــذب فــي االقنــاع، أي إزاحــة المنقــود الــى حقــل الناقــد، وهـــذا )المقنــع(فــي عمل�ــة النقــد البّنــاء -2

ســـتخدم فـــي المشـــار�ع التـــي التقبــل التفـــاوض والتنـــازل مـــثًال، المعـــاییر األساســـ�ة للمستشـــف�ات، والقـــوانین یتطلــب مهـــارة عال�ـــة، و�
امـا المهـارة المسـتخدمة . الخاصة �المدینة، أي األمور الغیر مرنة، وهذه األمور قـد تبتعـد فـي �عـض األح�ـان عـن ذات�ـة الناقـد نفسـه

 .صادر، والسكوت والتحدث، او تخف�ض مستوى الصوت بثقة، وغیرها الكثیرهي مثًال الرسوم التوض�ح�ة، واالشارة الى الم
اذا یتطلـب مهــارة فــي . طر�قـة األســلوب المــدروس فـي الحــوار مــن قبـل الناقــد تعتبــر المـؤثر األكبــر فــي عمل�ـة االقنــاع �الجــذب -3

 .القاء الحوار النقدي من قبل الناقد المعماري
 .�الجوانب اإلیجاب�ة للنتاج ومن ثم نقدها تعتبر من الطرائق االقناع�ة الجیدة �أسلوب الجذبان افتتاح عمل�ة النقد المعماري  -4
عمل�ـــة االقنـــاع النقـــدي فـــي المجـــال المعمـــاري االكـــاد�مي �أســــتخدام التقن�ـــات الیدو�ـــة او الحاســـو��ة هـــي األخـــرى مـــن الوســــائل -5

 .االقناع�ة الجیدة
لكـن قـد یلجـأ الناقـد المعمـاري الـى التنـازل عـن �عـض األمـور مـن خـالل الحـوار  مـؤثرةال االقناع �التفاوض من الوسائل االقناع�ـة-6

 .للنتاجات المعمار�ة وقل�ال في الوظ�فة الداخل�ة (form)على الشكل الخارجي وصاً صوخ، الذي یجري
 . اد�م�ة المختلفةللس�اق العام تأثیرًا في عمل�ة االقناع النقدي وهو اش�ه �النظام المعمول في األنظمة االك -7
 .والتي تقوم على أساس الخبرة والشهرة المعمار�ة، للشخص�ة المعمار�ة األثر الكبیر في عمل�ة االقناع كناقد -8
فعمل�ـة االقنـاع تتطلـب النـزول لمسـتوى المصـمم ومـن ، النقـدي فـي العمـل االكـاد�ميالسـلطة لهـا الـدور األقـل فـي عمل�ـة االقنـاع  -9

 .الناقد المعماري ثم جذ�ه لحقل معرفة
والشخصــ�ة یلـي ذلــك التفـاوض ، اهـم وافضـل وســائل االقنـاع �شــكل عـام هــي االقنـاع �الجـذب و�الوســائل التقن�ـة التوضــ�ح�ة -10

 .ومن ثم المرجع�ات والس�اق والسلطة التي �كون لهم الدور األقل في عمل�ة االقناع النقدي، المعمار�ة

 التوص�ات-4-4
 .أسلوب االقناع في النقد في المدارس المعمار�ة كمنهج دراسيیوصي ال�حث بتدر�س  -1
 .لدى الناقد ث�ة لمشكلة النقد بدون تفكیریوصي ال�حث بوضع حلول �ح -2
 .المشار�ع فیها یوصي �االطالع من قبل المعنیین النقاد المعمار�ین في الدوائر التي تستثمر -3
 

 :المصادر
 .2005االقناع والتأثیر، الحمیدان، إبراه�م بن صالح،  -1

 .2009: فن اقناع االخر�ن، مكت�ة جر�ر، الط�عة األولى: بورج، ج�مس، االقناع  -2
 .2001:الط�عة األول. میلز، هاري، فن االقناع، مكت�ة جر�ر  -3
 .2014عبد الرؤوف، علي، النقد المعماري ودوره في تطو�ر العمران المعاصر،  -4

 2004، مركز الشهیدین الصدر�ن للدراسات وال�حوث ، دبي محاضرات في النقد اال،بتول ، قاسم  -5
 .2009آل یوسف، إبراه�م جواد، قراءة الفعل التصم�مي في المشار�ع المعمار�ة، -7
 2009، الجامعة التكنولوج�ة –المجلة العراق�ة للهنجسة المعمار�ة ، التصم�م المعماري بین االبداع والمنهج، احمد ، العقابي -8
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المفردات 
 الرئ�س�ة

 الق�م الممكنة المفردات الفرع�ة
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تقن�ات االظهار 
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نوا
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ةأل�ات    رسوم ثالث�ة اال�عاد الرسوم التوض�ح�ة تقلید�
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س�اً 
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ائ�ة اال�عاد  رسوم ثن

أل�ات 
 معاصرة

 االظهار الفدیوي التعل�مي

 �العرض الصوري النقد

ذب
لج

 �ا
اع

القن
ا

 

  )اما، او، ال غیرهما(الخ�ارات المطروحة من قبل الناقد فقط عمل�ة التأطیر

 مدح التصم�م ونقدة المدح والنقد

 امثلة مشابهة

 جمال�ة النص النقدي
 

 التكن�ك وأسلوب الكالم 
 عمل�ة نفس�ة تقوم �االعتماد على التجر�ة السا�قة للناقد 

اقد
الن

ة 
ص�

شخ
 

قوة الشخص�ة العامة 
للناقد المعماري واثرها 

 في نفس�ة المصمم

  طب�عة االعمال السا�قة

 مدى التطابق بین الواقع والخ�ال في مجال النقد الذي �قوم �ه الناقد

 للناقدتقوم على أساس التحصیل الدراسي 

 )الشخص�ة المعمار�ة(موقع الناقد في المجتمع المعماري

الخـــز�ن والعمـــق المعلومـــاتي واالعمـــال للناقـــد والتـــي ین�غـــي ان تكـــون واضـــحة 

 للمصمم مس�قاً 

ت 
ع�ا

رج
الم

�قة
سا

 المرجع�ة والمعاییر ال
 

  معاییر تار�خ�ة

 قوانین البلد والتصم�م
ع 

قنا
اال

ض
فاو

الت
�

 
  الشكل العمل التصم�مي

 الوظ�فة

ق 
س�ا

ال
عام

  الطر�قة الشائعة في المجال االكاد�مي تقبل النقد من الناقد ال

طة
سل

ال
 

أسلوب السلطة في 
 العمل المعماري

  تالؤم�ة

 قسر�ة

)ال�احثان: (المصدر،یوضح ف�ة استمارة االستب�ان للمفردات الرئ�س�ة): 13-3( ملحق جدول  
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	1- افضل طرق الاقناع في العمارة هي طرق الجذب للمنقود وكذلك الاقناع بالوسائل التقنية ,والتي يفضل ان يلجأ اليها الناقد المعماري في نقد النتاجات المعمارية لمصمميها.
	2- في عملية النقد البنّاء(المقنع)، على الناقد ان يستخدم أسلوب الجذب في الاقناع، أي إزاحة المنقود الى حقل الناقد، وهذا يتطلب مهارة عالية، ويستخدم في المشاريع التي لاتقبل التفاوض والتنازل مثلاً، المعايير الأساسية للمستشفيات، والقوانين الخاصة بالمدينة، أ...
	3- طريقة الأسلوب المدروس في الحوار من قبل الناقد تعتبر المؤثر الأكبر في عملية الاقناع بالجذب. اذا يتطلب مهارة في القاء الحوار النقدي من قبل الناقد المعماري.
	4- ان افتتاح عملية النقد المعماري بالجوانب الإيجابية للنتاج ومن ثم نقدها تعتبر من الطرائق الاقناعية الجيدة بأسلوب الجذب.
	5-عملية الاقناع النقدي في المجال المعماري الاكاديمي بأستخدام التقنيات اليدوية او الحاسوبية هي الأخرى من الوسائل الاقناعية الجيدة.
	6-الاقناع بالتفاوض من الوسائل الاقناعية المؤثرة لكن قد يلجأ الناقد المعماري الى التنازل عن بعض الأمور من خلال الحوار الذي يجري, وخصوصاً على الشكل الخارجي(form) للنتاجات المعمارية وقليلا في الوظيفة الداخلية.
	7- للسياق العام تأثيراً في عملية الاقناع النقدي وهو اشبه بالنظام المعمول في الأنظمة الاكاديمية المختلفة.
	8- للشخصية المعمارية الأثر الكبير في عملية الاقناع كناقد, والتي تقوم على أساس الخبرة والشهرة المعمارية.
	9- السلطة لها الدور الأقل في عملية الاقناع النقدي في العمل الاكاديمي, فعملية الاقناع تتطلب النزول لمستوى المصمم ومن ثم جذبه لحقل معرفة الناقد المعماري.
	10- اهم وافضل وسائل الاقناع بشكل عام هي الاقناع بالجذب وبالوسائل التقنية التوضيحية, يلي ذلك التفاوض والشخصية المعمارية, ومن ثم المرجعيات والسياق والسلطة التي يكون لهم الدور الأقل في عملية الاقناع النقدي.

