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مقدمه

را  آن  پیدایش  تاریخ  که  دیرینه  است  هنری  معماری 
زمین  کره  روی  بر  بشر  زندگی  آغاز  با  مقارن  می توان 
دانست. تفاوت معماری با هنرهای دیگر، آمیختگی آن با 
زندگی روزمره بشر است، به طوری که انسان شهرنشین 
امروز در زندگی روزانه خود همواره با محیط های مصنوع 
است.  ارتباط  در  با عناصر مختلف معماری  و درنتیجه 
ارتباط مستمر انسان با معماری باعث تفاوت این هنر با 
هنرهای دیگر از جمله نقاشی، ادبیات و... شده و آن را از 
شکل هنری انتخابی خارج کرده و به شکل پدیده ای با 

تأثیرات اجباری در زندگی انسان درآمده است. 
این درآمیختگی و حضور پیوسته منجر به تأثیرات 
انسان گردیده و اهمیت آن را  زیاد معماری بر زندگی 
هر روز بیش از گذشته نمایان می سازد. جمله معروف 
چرچیل، سیاستمدار انگلیسی: »ما شهرها را می سازیم 
و سپس شهرها ما را می سازند« ـ که ترجمان جمله ای 
معلول  معلول  علتی  »هر  یعنی  عربی،  ابن  از  معروف 
در  را  معماری  ویژه  جایگاه  ـ  می باشد  است«  خویش 

زندگی انسان به نمایش می گذارد. 
بناها  ساخت  باالی  هزینه  معماری،  فرهنگی  نقش 
موضوعاتی  جمله  از  زیباشناختی  مسائل  هم چنین  و 
هستند که اهمیت انتخاب بهترین طرح را برای ساخت 
به طور کامل به نمایش می گذارند. به این ترتیب، اهمیت 
وجودی مسابقات معماری بیش از پیش مشخص می شود. 

تاریخچهمسابقاتمعماری

»معماری جزو گران ترین و گرانبهاترین هنرهاست، ولی 
کندترین  داراي  ساخت  و  طراحی  زمان  طول  علت  به 
بنابراین،   .)48  :1374 )دیبا،  است.«  بنیادین  تغییرات 
مختلف  گروه های  مشارکت  نیازمند  خود  عرضه  برای 
اجتماعی است و درنتیجه وابستگی به دو عنصر سرمایه 
و قدرت از جمله ویژگی های اصلی آن به حساب می آید. 
با نوعی نگرش  این وابستگی تا حَدی است که می یر1 
افراطی مدرنیستی، معماری را تنها محصول عمل کرد و 

اقتصاد می دانست که البته آموزش و ترویج چنین نگاهی 
با داعیه بین المللی، موجب بروز مشکالت مختلف در این 

عرصه گردید. 
بعد از یک جانشین شدن انسان و شکل گیری شهرها، 
به تدریج، مشاغل به صورت تخصصی درآمدند و معماری 
قدرت  با  شد.  مطرح  تخصصی  حرفه ای  عنوان  به  نیز 
گرفتن حکومت ها، معماری توان بروز بیش تری یافته و 
برای قدرت نمایی  ابزاری  عنوان  به  اختیار حاکمان،  در 
آن ها به مردم عادی و حکومت های دیگر تبدیل گردید. 
شاید بتوان این نقطه را سرآغازی برای رقابت معماران و 

شکل گیری مسابقات معماری دانست.
به استناد مقاله ای که در سال 1926م در مجله ریبا2 
به چاپ رسید، رقابتی که در سال 448 قبل از میالد 
برای ساخت بنای یادبود جنگ برگزار شده است اولین 
مسابقة معماری مکتوب در تاریخ شناخته می شود. آثار 
رسیده به این مسابقه در معرض بازدید عموم قرار گرفت 
و مردم به عنوان داوران مسابقه درباره آثار نظر دادند. 

)بسکی، 1377: 32(
از  نقد خود  ویترویوس3 در ده کتاب معماری4، در 
مسابقات معماری می نویسد: »حال اگر چنانچه سقراط 
آرزو داشت احساسات، عقاید، و دانش حاصل از مطالعه ما 
در برابر دیدگان آشکار و روشن بودند، شهرت و مداحی 
هیچ اثری نداشتند و مردانی که از طریق درست و معین 
دورة تحصیالت به اوج دانش رسیده اند، بدون تالش از 
جانب خویش سفارشاتی می گرفتند. به هر حال، از آنجا 
و  نمی شود،  دیده  ظاهر  چشم  به  چیزهایی  چنین  که 
چون دانش نیاموختگان بیش تر از دانش آموختگان مورد 
عنایت هستند، دون شأن خویش می دانم که در تالش 
و  نمایم  رقابت  دانش نیاموختگان  با  افتخار  برای کسب 
ترجیح می دهم گستره فضل و دانش خویش را با نشر 

این رساله بنمایانم«. )ویترویوس، 1387: 93(
ظهور انقالب صنعتی در نیمة دوم قرن هجدهم و 
شکل گیری پدیده هایی مثل افزایش جمعیت شهرنشین 
را  گذشته  شهرهای  ساختار  آن،  از  ناشی  مشکالت  و 
دگرگون ساخته و نیازهای جدیدی را در جوامع شکل 
داد که به تدریج به تغییر ساختار کلَی شهرها منجر شد. 
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از طرفی، شکل گیری مدارس جدید معماری نیز باعث 
افزایش  و  رشته  این  در  آموزش  سَنتی  ساختار  تغییر 
تعداد تحصیل کردگان آن شد. به این ترتیب، رقابت های 
گردید  موضوعی  و  ساختاری  تغییرات  دچار  معماران 
تا به تدریج به شکل امروزی آن درآمد. تأثیرات فراوان 
مسابقات معماری در ظهور معماری نئوگوتیک انگلستان 
در قرن نوزدهم و شکل گیری مدرنیسم در قرن بیستم، 
قابل مشاهده است. از جمله شاخص ترین این مسابقات 
می توان به مسابقه طراحی ساختمان نمایشگاه بین المللی 
انگلستان در سال 1850م اشاره کرد که جوزف پاکستن 
با طرح »قصر بلورین«5 تحولی در عرصه کاربرد فلز و 

شیشه در ساختمان ایجاد کرد. )گیدیون،1381: 216(

نمونههاییازمسابقاتبینالمللیمعماری

حل های  راه  مقایسه  که  معماری  مسابقات  برگزاری 
گوناگون برای یک طرح معماری را امکان پذیر می ساخت، 
در  مدرن  معماری  افکار  بیان  برای  مناسبی  موقعیت 
مهم  اولین مسابقه  به شمار می رفت.  بین المللی  سطح 
طراحی  مسابقه  بیستم،  قرن  در  معماری  بین المللی 
ساختمان روزنامة شیکاگو تریبون با جایزه ای یک میلیون 
رقابت  این  شرکت کنندگان  مشهورترین  از  بود.  دالری 
می توان به گروپیوس6، می یر، ماکس تائوت7، بیجوت8، 
دویکر9، لندبرگ هلم10 و آدولف لوس11 اشاره کرد که 
آثاری متفاوت ارائه کردند، اما ایده هایشان در رقابت با 
ولو، 1377: 101(  )بنه  نبرد.  جایی  به  راه  سَنت گرایان 
اما، بدون شَک، مسابقه طراحی ساختمان کاخ مجمع 
و  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  در 1927م  ملل  اتفاق 
مهم ترین مسابقات قرن بیستم به حساب می آید. رقابتی 
که در آن معماری مدرن برای اولین بار در یک صحنه 
بین المللی در مقابل معماری نئوکالسیک آکادمی قرار 
کشورهای  کلیه  از  پروژه   337 با  مسابقه  این  گرفت. 
کنندگان  شرکت  میان  از  که  گردید  برگزار  جهان 
اسن13،  فیشر  ویتور12،  می یر،  هانس  به  می توان  آن 
اشاره  )تصویرـ1(  ژانره  پیر  و  لوکوربوزیه15  ویجدولد14، 
کرد که آثار خود را در میان انبوه آثار نئوکالسیک ارائه 

با شکست  نیز درنهایت  این رقابت  اگرچه  بودند.  کرده 
لوکوربوزیه و دیگر معماران نوگرا همراه بود اما می توان 
آن را نقطه عطفی در تاریخ معماری مدرن و زمینه ای 
برای آشنایی عموم با معماری نوین و هم چنین یکی از 
عوامل پیدایش اتحادیه جهانی معماران معاصر16 دانست. 

)گیدیون، 1381: 432(
امروزه برگزاری مسابقات معماری پدیده ای بسیار رایج 
در سطح بین المللی است و راه کاری معمول برای انتخاب 
نهادهای  طرف  از  جدید  ایده های  و  مناسب  طرح های 
می شوند.  شناخته  هنری  و  فرهنگی  دولتی،  مختلف 

مسابقاتمعماریدرایران

در ایران باستان سابقه مکتوبی از برگزاری مسابقات 
معماری وجود ندارد، اما همواره حاکمان برای طراحی 
کاخ های خود از هنرمندان مشهور دعوت می کردند که 
خود نمونه ای از رقابت برای انتخاب بهترین ها بوده است.
در دوره پهلوی، با ورود نهضت مدرنیسم به ایران، 
در کشور شکل گرفت.  به تدریج  نیز  معماری  مسابقات 
و  اطالعات  روزنامة  در  مسابقات  این  برگزاری  اسناد 
هم چنین زندگی نامه مهندس وارطان موجود است. در 
نسل های  شکل گیری  از  بعد  و  50ش  و   40 دهه های 
اولیه معماران تحصیل کردة داخلی، رشد اقتصادی کشور 
و تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی شهرها، مسابقات 
جمله  از  یافت.  بهتری  شکل  و  ساختار  نیز  معماری 
بین المللی  رقابت  به  رقابت ها می توان  این  معروف ترین 
طراحی کتابخانة ملی ایران و طراحی برج آزادی )شهیاد( 

)تصویرـ2( اشاره کرد. )جواهریان، 1387: 32(
با پیروزی انقالب اسالمی، شروع جنگ تحمیلی و 
بروز تغییر و تحوالت بنیادی در کشور در دهه 60ش، 
عرصه معماری کشور نیز دچار تحوالت اساسی گردید. 
به علت بروز جنگ نزدیک به یک دهه ساخت وساز در 
کشور تقریباً متوقف شد. از طرفی، بسیاری از شرکت های 
معماری دچار تغییرات اساسی گردیده و یا منحل شدند و 
شرکت های جدیدالتأسیس با نیروهای جوان و جایگزین 
آن ها گشت. در این دهه حدود 7 مسابقه معماری در 
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کشور برگزار گردید. )بسکی، 1377: 32(
در  سازها  و  ساخت  سرگیری  از  و  جنگ  پایان  با 
رشد  نیز  کشور  معماری  70ش،  دهه  اوایل  در  کشور 
نیز  معماری  رقابت های  و  گرفت  سر  از  دوباره  را  خود 
در  تنها  ترتیب،  این  به  یافتند.  دوباره  حیاتی  به تدریج 
کشور  در  معماری  مسابقه   35 دهه  این  اول  سال   6
مجموعه  طراحی  مسابقه  میان،  این  در  شد.  برگزار 
سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگستان های 
معماری  مسابقات  جریان  در  عطفی  نقطه  1373ش، 
کشور به حساب می آید. )تصویرـ3(. ابعاد پروژه، جوایز 
قابل توجه، تعداد شرکت کنندگان و مسائل ایجادشده در 
انتخاب طرح اجرایی، بحث های زیادی را در میان جامعه 
معماری ایجاد کرد )همان، 1377: 32(. جدول شمارة 1 
فهرستي از مسابقات برگزارشدة بعد از انقالب را تا سال 

1376ش نمایش می دهد.
از جمله شاخص ترین مسابقاتی که در دهه 70ش 
در کشور برگزار گردید می توان به مسابقه کتابخانة ملی 
در سال 1374ش اشاره کرد )تصویرـ4(. این مسابقه که 
به صورت محدود و میان 5 دفتر مشاور برگزار گردید، 
درنهایت به انعقاد قرارداد و ساخت مجموعه در اراضی 
عباس آباد منجر شد. از دیگر مسابقات شاخص کشور در 
این دهه می توان به مسابقة مجموعة سینمایی آزادی در 

سال 1376ش اشاره کرد.
تدوین  به  نیاز  مسابقات،  تعداد  برگزاری  افزایش 
قانونی برای نتیجه گیری بهتر و هم چنین جلوگیری از 
سال  در  آشکار ساخت.  پیش  از  بیش  را  تخلفات  بروز 
و  معماری  مسابقات  آیین نامه  پیش نویس  1376ش 
شهرسازی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شد. 
این آیین نامه بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط دکتر 
ایرج اعتصام و همکاران وی، تحت عنوان »سازماندهی و 
مدیریت مسابقات معماری ساختمان های عمومی ایران« 
اوایل دهه 80  ارائه گردید. در نهایت، در  و در 5 جلد 
ش طرحی از طرف فرهنگستان هنر برای ساماندهی و 
قانونمند کردن مسابقات معماری، تحت عنوان »آیین نامة 
تهیه  شهرسازی«  و  معماری  طراحی  مسابقات  جامع 
گردید. جدول شمارة 2 17 فهرستي از مسابقات معماری 

برگزارشده در 4 سال اخیر، یعنی از ابتدای سال 86 تا 
انتهای سال 89 ش، را به نمایش می گذارد.

مقایسه 2 جدول در دو بازه زمانی مختلف، از افزایش 
میزان برگزاری مسابقات در کشور، به ویژه از سال 1373 
حکایت دارد. هم چنین میزان برگزاری مسابقات ناموفق 
افزایش  از  حاکی  که  داشته  افزایش  دوره  این  در  نیز 
نابسامانی در جریان مسابقات معماری است. نمودارهای 
1 و 2 تعداد مسابقات و میزان موفقیت آن ها را در دو 

بازه زمانی مختلف مقایسه می کند.

مسابقات برگزاری جامع آییننامه تحلیل
طراحیمعماریوشهرسازی

انقالب  عالی  شورای  1381ش  ماه  اسفند  بیستم  در 
آیین نامه جامع  فرهنگستان هنر،  پیشنهاد  به  فرهنگی 
را  شهرسازی  و  معماری  طراحی  مسابقات  برگزاری 
تصویب و در بیست و ششم فروردین 82ش این قانون 
به دستگاه های ذیربط ابالغ گردید. آن گونه که در مقدمه 

این قانون آمده اهداف تدوین آن عبارت اند از:
و  معماری  طراحان  میان  سالم  رقابت  ایجاد   •

شهرسازی و رشته های وابسته؛
و  معماران  جامعه  در  علمی  نشاط  و  شور  ایجاد   •

شهرسازان؛
و  معماری  زمینة  در  عمومی  فرهنگ  ارتقای   •

شهرسازی؛
معرفی  برای  مناسب  عرصه  آوردن  فراهم   •

استعدادهای تازه و ناشناخته؛ 
• فرصت انتخاب طرح های بهتر؛ 

و  بهینه  و  کارآمد  شهرسازی  و  معماری  به  نیل   •
متناسب با فرهنگ، اقلیم، و محیط زیست؛ 

• نیل به بهره وری بیش تر در بناها و مجتمع های زیستی؛
• تخصیص بهتر منابع مالی کشور؛ و  

• سامان یابی و قانونمندی مسابقات طراحی معماری 
و شهرسازی.

این آیین نامه شامل 5 بخش اصلی بوده که عبارت اند 
از:
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1. تعاریف؛
2. ضوابط؛

3. فواید و مضار مسابقه؛
4. روند مسابقه؛ و

ارکان مسابقه، شرح وظایف، اختیارات و سایر امور 
مربوط به آن ها.

در بخش اول آیین نامه، تقسیم بندی و تعاریفی در 
آیین نامه  انواع مسابقات و اصطالحات موجود در  مورد 
سه  به  مسابقات  تقسیم بندی  این  در  است.  شده  ذکر 

گونه مختلف طبقه بندی مي شوند. )جدول 3(
شرکت کنندگان  نوع  طبقه بندی  از  ادامه  در 
این  میان  در  می شود.  استفاده  مسابقات  تحلیل  برای 
طبقه بندی، مسابقات محدود و دعوتی، که هر از چند 
مدیریت  و  نظارت  از  می گردد،  برگزار  کشور  در  گاهی 
بهتری نسبت به دو نوع دیگر مسابقات برخوردار بوده 
و مشکالت کم تری نیز در آن ها بروز می کند. از جمله 
طراحی  رقابت  به  می توان  رقابت ها  این  بزرگ ترین 
ملی  کتابخانة  طراحی  رقابت  و  نفت  وزارت  ساختمان 
اشاره کرد که با دعوت از تعداد محدودی مشاور برگزار 
شد و بازتاب های زیادی را نیز درسطح جامعة حرفه ای 

در پی داشت. )تصویرـ5(
تعداد مسابقات آزاد بین المللی برگزارشده در کشور 
بسیار محدود بوده و در میان آن ها نیز میزان مشارکت 
گروه های غیر ایرانی بسیار پایین بوده است و علت اصلی 
آن را می توان در عدم اطالع رسانی مناسب این رقابت ها 
ذکر کرد. از جمله این رقابت ها نیز می توان به مسابقه 
رقابت طراحی  یا  و  ایران  تجارت صنایع  مرکز  طراحی 

یادمان هواپیمایی ایرباس اشاره کرد. 
اما مسابقات آزاد ملی که بیش ترین تعداد مسابقات 
میزان  بیش ترین  می دهند،  تشکیل  را  برگزارشده 
نابسامانی و مشکالت را نیز دارند. بیشتر این مسابقات به 
صورت طراحی تفصیلی و در یک مرحله برگزار می شود. 
این نوع از مسابقات بیش ترین میزان مشارکت  را در سطح 
را  جامعه حرفه ای دارد و بیشتر شرکت کنندگان آن ها 
گروه های معماری، معماران جوان و دانشجویان تشکیل 
می دهند. عالوه بر این، شرکت های مشاور صاحب نام که 

گذشته  روابط  طریق  از  حرفه ای  بازار  از  را  خود  سهم 
نوع  این  در  به شرکت  عالقه ای  اغلب  می کنند،  تأمین 
مسابقات از خود نشان نمی دهند. به این ترتیب، کیفیت 
برگزاری این مسابقات، دارای سطح قابل قبولی نبوده و 
به ندرت به اجرای پروژه های برگزیده منتهی می شود. از 
جمله این دسته از مسابقات که به مرحله اجرا رسیده، 
می توان به مسابقه طراحی سردر دانشگاه تربیت مدرس 

در سال 86ش اشاره کرد. )تصویرـ6(
به  مسابقات  نوع  این  در  کارفرما  تعهدات  میزان 
حداقل مي رسد و بیش ترین میزان رعایت نکردن ضوابط 
می شود.  دیده  مسابقات  از  دسته  این  در  مقررات  و 
جوان   نسل  میان  در  مسابقات  نوع  این  گستردگی  اما 
معماری کشور حاکی از تأثیرگذاری زیاد این مسابقات 

بر روی آن ها است.
در بخش دوم این آیین نامه ضوابط برگزاری مسابقات 
شامل هجده ماده ذکر گردیده که طبق ماده یک این 
بخش  در  حقوقی،  یا  حقیقی  شخصی  هرگاه  ضوابط 
دولتی یا غیر دولتی، تصمیم به برگزاری مسابقه بگیرد، 
این آیین نامه  به محض اعالن عمومی مسابقه مشمول 
و ملتزم به رعایت آن می گردد. با یک بررسی اجمالی 
رعایت  این سال ها،  برگزارشده در  از مسابقات  تعدادی 
نکردن ضوابط در بسیاری از آن ها به وضوح قابل مشاهده 
و بررسی است. در بسیاری موارد برگزارکنندگان مسابقه 
حتی از آیین نامه موجود بی اطالع هستند و به هیچ وجه 
از طرفی  خود را پای بند به رعایت مفاد آن نمی دانند. 
رعایت نکردن این ضوابط نیز هیچ مشکلی را برای آن ها 

ایجاد نمی کند.
در بخش سوم این آیین نامه، فواید و مضرات برگزاری 
مسابقات در سه دسته کلّی برای کارفرما، کارشناس و 
بخش  این  در  که  همان گونه  است.  معرفی شده  عموم 
مسابقات  شایسته  و  مناسب  مدیریت  گردیده،  ذکر 
کارفرما،  گروه  سه  هر  برای  را  مثبتی  نتایج  می تواند 
کارشناس و عموم در پی داشته باشد که در نهایت به 
رشد جریان معماری کشور منجر می گردد، در حالی که 
عمده نتایج منفی مسابقات حاصل از سوء مدیریت بوده 
و نتایج منفی را برای هر سه گروه در پی خواهد داشت. 
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فصلنـامه                        سال اول، شماره 5، پاییز 1391           

)اسالمی، 1387(
این  برگزاری  روند  آیین نامه،  این  چهارم  بخش  در 
مسابقات در 34 مرحله ذکر شده و الگویی برای برگزاری 
مسابقات معرفی شده است. این روند استانداردی است 
که برگزاری مسابقات بر طبق آن، نتایج مثبتی را برای 
از گذشت  بعد  اما،  هر سه گروه در پي خواهد داشت. 
بیش از 7 سال از تصویب و ابالغ این آیین نامه، معدود 
مسابقه ای را می توان یافت که تمامی بندهای ذکرشده 
را رعایت کرده باشد. افزایش تعداد مسابقات ناموفق در 
سال های اخیر، خود دلیلی روشن برای این موضوع است.
علت اصلی این موضوع را می توان در عدم شناخت 
از طرف  یا تالش برای کاهش زمان و هزینه  قوانین و 
مسابقات  برگزاری  از  حاصل  تجربه  کرد.  ذکر  کارفرما 
روند  از  تبعیت  که  است  آن  از  حاکی  سال ها  این  در 
بیش تر  هرچه  جذب  باعث  آیین نامه  این  در  ذکرشده 
خواهد  کارفرما  بیش تر  نتیجه گیری  و  شرکت کنندگان 
بود. در حالی که رعایت نکردن این قوانین و خارج شدن 
میزان شرکت کنندگان  کاهش  به  آن  اصول  از  مسابقه 
و به نتیجة مطلوب نرسیدن کارفرما منجر خواهد شد. 
براي مثال، تعداد آثار ارسالی به بعضی از این مسابقات 
حتی کم تر از ده اثر بوده که دلیل اصلی آن را می توان 
در سوء مدیریت و عدم رعایت ساختار مسابقه از سوی 
برگزارکنندگان ذکر کرد. از آن جمله می توان به مسابقه 
یادمان باغ موزة دفاع مقدس در سال 1387ش اشاره کرد.

در بخش 5 این آیین نامه ارکان اصلی یک مسابقه 
از آن ها به تفصیل مورد  و وظایف و اختیارات هر یک 
بررسی قرار گرفته است. 4 رکن اصلی معرفی شده در 

این قسمت عبارت اند از:
1. برگزارکننده؛

2. مدیر؛
3. داوران؛ و

4. دبیرخانه دائمی و هیئت رسیدگی به اختالفات.
عالوه بر اهمیت نقش مدیریتی برگزارکننده، مدیر 
و دبیرخانه دائمی در برگزاری هرچه بهتر مسابقات، در 
قسمت سوم این بخش وظایف و اختیارات داوری و نحوه 
انتخاب آن ها به عنوان یکی از ارکان اصلی مسابقه مورد 

بررسی قرار گرفته است. بدون شّک در صورت رعایت 
برگزاری  در  مدیر  طرف  از  آیین نامه  ضوابط  و  قواعد 
مسابقه، مهم ترین وظیفه در جهت دهی و فرایند مسابقه 

بر عهده داور می باشد.
از  یکی  عنوان  به  همواره  قضاوت  و  داوری 
است.  بوده  مطرح  انسان  فعالیت های  سخت ترین 
»البته  می نویسد:  معماری  کتاب  ده  در  ویترویوس 
عدم  علت  به  هنری  فضیلت  که  ندارد  تعجب  جای 
آزردگی  بیش ترین  بلکه  بماند،  ناشناخته  شهرت 
افسون  تأثیر  تحت  خوب  داوران  اغلب  که  آنجاست 
خودنمایی  آنچه  تحسین  به  سرگرم کننده  نمایش های 
)93 )ویترویوس،1387:  پرداخته اند.«  است  محض 
در این قسمت نحوه انتخاب و وظایف داوران مسابقه 
به صورت کامل ذکر شده است. از نکات مورد توجه در 
این قسمت، موضوع انتخاب داور یا داوران پیش از انتشار 
آگهی مسابقه است که در بسیاری از موارد مورد توجه 
قرار نمی گیرد. اما، در صورت مشخص شدن داوران پیش 
یا  و  آثار  هویت  ماندن  پنهان  موضوع  آگهی،  انتشار  از 
تماس شرکت کنندگان با داوران از دیگر معضالتی است 
که در این مرحله بروز می کند و در بعضی موارد موجب 
اعضای هیئت  تعداد  اعتراض شرکت کنندگان مي شود. 
داوری نیز ـ که بایستی فرد باشد ـ از دیگر موضوعاتی 

است که در مواردی رعایت نمی شود.
حائز  بسیار  داوران  انتخاب  در  که  نکته ای  اما، 
آیین نامه  این   5 بخش   8 ـ   3 بند  در  و  است  اهمیت 
تخصص  با  داورانی  انتخاب  موضوع  شده،  اشاره  آن  به 
و تجربه، متناسب با موضوع و پیچیدگی مسابقه است. 
گوناگون  مسابقات  در  داوران  هیئت  ترکیب  بررسی  با 
مشخص می شود که این نکته نیز در بسیاری مواقع مورد 
با  افرادی  از  و  قرار مي گیرد  برگزارکنندگان  بی توجهی 
تخصص های غیر مرتبط و یا بدون ذکر نام و تحت عنوان 
کارشناسان سازمان، در امر داوری استفاده می شود که 

این امر مستلزم نظارت دقیق است.
و  دائمی  دبیرخانه  از  بخش  این  بعدی  قسمت  در 
نظارتی  عنصر  عنوان  به  اختالفات  به  رسیدگی  هیئت 
هیئت  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  مسابقات  برای 
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متشکل است از 5 عضو:
1. نمایندة تام االختیار وزیر مسکن و شهرسازی؛

و  مدیریت  سازمان  رئیس  تام االختیار  نمایندة   .2
برنامه ریزی؛

3. نمایندة تام االختیار رئیس فرهنگستان هنر؛
4. نماینده تام االختیار جامعة مهندسان مشاور ایران؛ 

و
5. یک نفر از استادان سرشناس و زبدة معماری و 

شهرسازی به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
این اعضاء به مدت دو سال انتخاب می شوند.

تشکیل جلسات این هیئت بنا به درخواست یکی از 
اعضاء و یا به محض وصول شکایت، و به دعوت دبیرخانه 
به علت عدم آشنایی  از طرفی  برگزار می گردد.  دائمی 
شرکت کنندگان با این هیئت و یا به علت فرایند طوالنی 
نتیجه گیری  به  نبودن  امیدوار  و  پرونده ها  به  رسیدگی 
مثبت و رسیدن به نتیجه مناسب، جز در مواردی خاص، 

اغلب شرکت کنندگان به این هیئت مراجعه نمی کنند.

ساختاربرگزاریمسابقاتونقایصموجود

ارکان  از  یکی  معماری  مسابقات  کشور  از  خارج  در 
می آید.  حساب  به  معماری  پروژه های  واگذاری  اصلی 
بزرگ ترین شرکت های مشاور و سرشناس ترین معماران 
جهان، همواره تعداد زیادی از پروژه های خود را از طریق 
برگزیده شدن در مسابقات معماری به دست می آورند. 
بررسی نتایج مسابقات در کشور ما حاکی از آن است که 
بعد از انقالب و با شکل گیری دوباره مسابقات، خصوصاً 
در  شرکت  با  مشاور  شرکت های  هفتاد،  دهة  اوایل  در 
مسابقات، سعی در معرفی خود در جریان تازه معماری 
در  این مشاوران  اسامی  ترتیب،  این  به  داشتند.  کشور 
میان شرکت کننده ها و برگزیدگان مسابقات معماری در 
کیفیت  افزایش  آن  نتیجه  که  مي شود  دیده  دوره  این 

مسابقات در این بازه زمانی بوده است.
بازار  دوبارة  با شکل گیری  و  رکود  دهه  از یک  بعد 
توانایی  به تدریج  نیز  مشاوران  کشور،  در  ساخت وساز 
جذب پروژه از طرق گوناگون در بازار را شناخته و دیگر 

تمایلی به شرکت در مسابقات معماری آزاد نداشته اند. 
شرکت  به  حاضر  تنها  کشور  مشاوران  اغلب  امروزه، 
یعنی  هستند،  دعوتی  و  محدود  معماری  مسابقات  در 
جایی که اغلب کارفرما هزینه های بخش طراحی اولیه 
را پرداخت می کند که این موضوع نیز حاکی از وجود 
اشکاالت ساختاری در جریان مسابقات معماری کشور 
البته، اعتماد نداشتن به نتیجه داوری و پای بند  است. 
نبودن برگزارکننده به تعهدات نیز در این موضوع بی تأثیر 
نبوده است. به این ترتیب، امروز اغلب شرکت کنندگان 
در مسابقات را جوانان کم تجربه در بازار حرفه ای تشکیل 
سطح  کاهش  جز  نتیجه ای  موضوع  این  که  می دهند 
کیفیت مسابقات نداشته است و موجب جدایی هرچه 

بیش تر پروژه های طراحی و اجرایی گردیده است. 
نیروهای جوان عامل مؤثری در  بدون شّک حضور 
کشور  معماری  جریان  در  نو  ایده های  و  بروز خالقیت 
تنها  نه  نیز  است، لیکن شرکت مشاوران و متخصصان 
باعث افزایش سطح کیفی مسابقات شده، بلکه به دلیل 
اجرایی تر  باعث  اجرایی کشور،  مسائل  با  آن ها  آشنایی 

شدن طرح ها و کاربردی کردن آن ها نیز می گردد.
آثار معماری »برآیند تعامل دو سویة طراح و کارفرما 
است« )حجت، 1387: 110( که تأثیر این دو عامل را 
در جریان مسابقات نیز می توان بررسی کرد. هر یک از 
این دو عامل نیز در درون خود به بخش های جزئی تری 
تقسیم می شوند. همان گونه که در جدول شمارة 4 نیز 
در  کشور،  در  امروز  معماری  مسابقات  مي شود،  دیده 
گروه های  حوزه  دو  در  بیش تر  شرکت کنندگان  بخش 
از  و بخش های دیگر  بوده  فعال  دانشجویان  و  معماری 
این  در  کم رنگی  بسیار  نقش  مشاور  مهندسان  جمله 
حرکت دارند. در بخش برگزارکننده نیز بیش ترین نقش 
خصوصی  بخش  و  است  دولتی  دستگاه های  عهده  بر 
نقشی کمی را ایفا می کند، حال این که فعالیت بیش تر 
جریان  در  را  بیش تری  پویایی  می تواند  نیز  نهاد  این 

مسابقات ایجاد کند. )جدول ـ 5( 
را  مسابقات  برگزاری  ساختار  در  اصلی  عامل  سه 
می توان هدف، ساختار، و نتیجه دانست که با توجه به 
اثرات و نتایج آن ها، در دو گونه اصلی موفق و ناموفق 
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تفاوت های   3 شمارة  نمودار  هستند.  طبقه بندی  قابل 
این دو گونه را به نمایش می گذارد. به این ترتیب، به 
منظور اصالح جریان مسابقات معماری، اصالح ساختار 
در سطوح مختلف تعیین دقیق اهداف، اصالح آیین نامه 

و اجرای دقیق آن پیشنهاد می گردد. 
تخصصی  گفتمانی  درحقیقت  معماری  مسابقات 
میان اعضای یک جامعه حرفه ای است که در آن طرح ها 
بر حسب نوع نگرش و سلیقة طرفین و عمدتاً مبتنی بر 
آخرین شیوه های معماری غربی و یا اقتباس از الگوهای 
معماری سّنتی انتخاب می شوند )حجت، 1387: 114(. 
مسابقات  برگزاری  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  لیکن 
است.  معماری  جامعه  سطح  در  الگو  ایجاد  معماری، 
انتخاب یک طرح به عنوان بهترین اثر از طرف داوران، که 
معموالً از میان اساتید دانشگاهی و یا برجسته ترین افراد 
این رشته می باشند، به عنوان تأیید روش و الگویی برای 
طراحی نسل جوان به حساب می آید. حال هرچه ابعاد 
مسابقه بزرگ تر باشد میزان تأثیرگذاری آن بر روی نسل 
جوان بیش تر خواهد بود. به این ترتیب، نقش داوران و 
سلیقه آن ها در الگوسازی حرکت برای جامعه حرفه ای، 
خصوصاً نسل جوان، بیش از پیش مشخص می شود و 
این مستلزم نظارت دقیق تر در انتخاب ایشان می باشد. 
در جریان چنین فعالیتی، یکی دیگر از آسیب های 
جّدی که بروز می کند ـ با توجه به جنبة الگوسازی و 
تأثیر آموزشی آن ها در میان نسل جوان ـ کپی برداری 
مستقیم از آثار خارجی است که در بعضی موارد به علت 
آثاری  داوران، چنین  کافی  اطالع  عدم  یا  و  بی توجهی 
در  می شوند.  مسابقات  برتر  رتبه های  کسب  به  موفق 
این میان، از اهداف اصلی )که در بخش اول آیین نامه 
معماری  مانند  است(  شده  اشاره  آن  به  نیز  مسابقات 
اقلیم و محیط زیست غفلت شده  با فرهنگ،  متناسب 
بین المللی  فرم های  از  سطحی  کپی برداری  نوعی  و 

جایگزین آن می شود.
برای مثال، آخرین مورد از این دسته آثار را می توان 
وجود  با  که  کرد  مشاهده  والیت  بوستان  مسابقة  در 
حضور داوران سرشناس کشور در جریان داوری، نمونة 
واضحی از این دسته آثار به دور دوم داوری راه یافت، اما 

درنهایت با اعتراض شرکت کنندگان از دور رقابت حذف 
گردید. )تصاویر 7 و 8(

دو  میان  فعال تر  ایجاد گفتمانی  با  نظر می رسد  به 
گروه متخصص ـ داوران و شرکت کنندگان ـ در جریان 
برگزاری مسابقات، فعال نمودن تمامی بخش های جامعه 
اساتید  و  مشاوران  بیش تر  هرچه  شرکت  و  حرفه ای 
کّمی  زمینه های  در  موجود  نقایص  تنها  نه  دانشگاهی، 
و کیفی مسابقات حل خواهد شد، بلکه با افزایش تعداد 
دیدگاه های مختلف در جریان برگزاری مسابقه می توان 
به  آثار کپی برداری شده بی هویت، جلوگیری  انتخاب  از 
عمل آورد و راه حلی برای اصالح مسابقات از درون ارائه 
کرد. در این میان، بررسی تحلیلی نحوة نگرش و برخورد 
به  شایانی  می تواند کمک  دنیا،  روز  معماری  در  علمی 

رشد کیفیت این جریان داشته باشد.

نتیجهگیری

خواست های  و  نیازها  برآوردن  معماری  اصلی  هدف 
کاربران با هدف ارتقاء کیفیت زندگی آنان است. در این 
میان، مسابقات معماری نیز که عمدتاً به صورت گفتمانی 
میزان  افزایش  با  می پذیرد،  صورت  متخصصان  میان 
نظارت و مشارکت عمومی، می تواند به سطح کیفی قابل 
قبولی دست یابد. البته، این موضوع مستلزم دو فعالیت 
آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومی در زمینه شناخت هویت 
فرایند  در  ساختاری  اصالحات  و  بومی  معماری  اصیل 
برگزاری مسابقات است. مقوله آموزش عمومی بر عهدة 
نهادهای فرهنگی کشور است و اصالح ساختار برگزاری 
می  تخصصی  نهادهای  فعالیت  حوزه  در  که  مسابقات 
به  بازخوردی  نگرش  و  نقادی،  تحلیل،  توسط  باشد، 

عمل کردهای پیشین صورت می پذیرد. 
تعداد  رشد  شاهد  زمانی که  70ش،  دهه  اوایل  در 
دغدغة  بزرگ ترین  بودیم،  کشور  در  معماری  مسابقات 
رعایت  رقابت ها،  این  در  شرکت کنندگان  و  معماران 
رفتن  بین  از  و  برگزارکنندگان  توسط  تعهدات  نشدن 
زحمات آن ها بوده است. به این ترتیب، تصویب آیین نامه 
راه حلی برای برگزاری مناسب تر مسابقات و پایان دادن 
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به مشکالت پیش آمده در آن ها به حساب می آمد. اما، 
با گذشت 8 سال از تصویب آیین نامه و رشد برگزاری 
مسابقات در کشور، نبود هماهنگی الزم در اجرای قوانین 

مصوب در بسیاری از مسابقات قابل مشاهده است. 
عالی  شورای  مانند  نهادهایی  مصوب،  قوانین  در 
شهرسازی  و  مسکن  وزارت  شهرسازی،  و  معماری 
برگزاری  اصلی  مسئوالن  مهندسی،  نظام  سازمان  و 
مسابقات معماری در کشور معرفی شده اند. در حالی که 
حاکی  بررسی ها  مسابقات،  آیین نامه  تصویب  علی رغم 
به  نتایج  این حوزه می باشد.  نابسامانی ها در  افزایش  از 
دست آمده در این سال ها حاکی از ضرورت وجود یک 
نهاد مدیریتی برای پوشش کامل مسابقات است. وظایف 
مدیریت،  رهبری،  حوزة  چهار  در  مدیریتی  نهاد  این 
از  شاید،  است.  تعریف  قابل  برنامه ریزی  و  برنامه دهی، 
این طریق، بتوان مسابقات را ارزیابی، نظارت از بیرون، 
تا  حمایت  اهداف،  سوی  به  هدایت  درون،  از  کنترل 
اجرا نمود و نیز توسعه کّمی و کیفی داد. بر این اساس 

می توان این وظایف را چنین توصیف نمود:
شامل  فعالیت  این  وظایف  جمله  از  رهبری:   .1
اهداف  راستای  در  آن  از  حمایت  و  سیستم  هدایت 
اصلی می باشد که از آن جمله می توان به تعیین دقیق 
اهداف برگزاری مسابقات در سطوح مختلف و به شکل 
کاربردی، اطالع رسانی دقیق و جامع مسابقات در قبل 
و بعد از برگزاری مسابقه و حمایت از شرکت کنندگان 
مثال،  برای  کرد.  اشاره  حقوق شان  به  دستیابی  برای 
نظارت  تحت  و  به صورت هماهنگ  مسابقات  برگزاری 
یک نهاد واحد، کمک قابل توجهی به تعیین زمان بندی 
خواهد  مسابقات  برنامه  تداخل  از  جلوگیری  و  مناسب 
کرد و مشارکت حداکثری را در پی خواهد داشت. این 
بهتر مسابقات منجر  نتیجه گیری  به  نهایت  موضوع در 
از  از طرفی اطالع رسانی واحد و هماهنگ  خواهد شد. 
به  نتایج  آن ها،  برگزاری  جریان  مسابقات،  زمان بندی 
دست آمده و نمایش آثار منتخب، باعث رشد و ارتقاء 
مسابقات و در نهایت رشد جریان معماری کشور خواهد 
شد؛ )جدول شمارة 6 تداخل زمانی چندین مسابقه را 
در سه ماهة اول سال 90ش نشان می دهد، در حالی که 

در سه ماهة دوم حجم مسابقات به شکل قابل توجهی 
کاهش می یابد(

فعالیت،  این  وظایف  جمله  از  مدیریتی:   .2
هماهنگ سازی و سامان دهی جریان مسابقات از طریق 
کنترل و نظارت دقیق بر اجرای آیین نامه مسابقات به 
وسیله برگزارکنندگان است. برای مثال، با توجه به موارد 
سوی  از  مسابقات  برگزاری  در  تخلف  بروز  زیاد  بسیار 
برگزارکنندگان، یکی از مهم ترین اهداف آیین نامه، یعنی 
گرفته  نادیده  عماًل  مسابقات  قانونمندی  و  سامان یابی 
به  که  مدیریتی  نهاد  وجود  ترتیب،  این  به  است.  شده 
و  باشد  داشته  کامل  نظارت  مسابقات  تمامی  برگزاری 
تمامی مسابقات تحت نظر این نهاد برگزار شود، کمک 
قابل توجهی در جلوگیری از عدم رعایت قوانین خواهد 
بود. هم چنین، داوری نیز که نقش بسیار تعیین کننده ای 
به  توجه  با  می کند،  ایفا  مسابقات  برگزاری  جریان  در 
مشکالت پدید آمده، نظارت بر تعیین داورانی با تجربه 
و تخصص های مرتبط با موضوع مسابقات، تعداد مناسب 
در ارتباط با ابعاد پروژه، و تعیین رویکرد داوری مسابقات 
به صورت هماهنگ با اهداف از پیش تعیین شده، کمک 
قابل توجهی در جلوگیری از بروز مشکالت پدیدآمده در 
این مرحله خواهد نمود و فرایند مسابقات را در جهتی 

مناسب پیش خواهد برد؛ 
در  مدیریتی،  نهاد  وظیفة  مهم ترین  برنامه دهی   .3
ارتقاء سطح کیفی مسابقات از طریق مقایسه با عمل کرد 
توسعه  و  بین المللی  سامانمند  تجربیات  و  گذشته 
از طریق سطح بندی دقیق  همه جانبه آن ها، است که 
مسابقات معماری و توسعه متناسب در تمامی بخش ها 

صورت خواهد پذیرفت؛ و
مسابقات  اجرای  فرایند  ارزیابی  برنامه ریزی:   .4
نهاد  این  وظایف  مهم ترین  جمله  از  نقایص  اصالح  و 
مدیریتی است. بدون شّک هدف از تدوین این آیین نامه، 
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. بررسی 
از  نتایج حاصل  و  مسابقات  برگزاری  ساله  چند  تجربه 
از عدم  تعیین شده، حاکی  اهداف  با  مقایسه  در  آن ها 
اهداف  این  از  بزرگی  بخش  به  دستیابی  در  موفقیت 
ارزیابی  برای  برنامه ریزی  لزوم  ترتیب،  این  به  است. 
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کامل مسابقات و تعیین یک نگاه کلّی و جامع در جهت 
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، دارای اهمیت 
در  روی شرکت کنندگان  بر  زیادی  تأثیر  و  بوده  بسیار 

مسابقات خواهد داشت.
به کارگیری  و  واحد  مدیریت  گرفتن  نظر  در  با 
برای  را  جدیدی  ساختار  می توان  اصلی،  نقش های 
بر  عالوه  که  گرفت  نظر  در  کشور  معماری  مسابقات 
بازخوردی  رویکردی  دارای  بنیادی،  اصول  این  رعایت 
این سامانه در طی  به اصالح و توسعه  باشد که منجر 

زمان گردد. )نمودار5( 

پینوشتها

1. Meyer
2. RIBA
3. Vitruvius
4. The Ten Books on Architecture
5. Cristal Palace
6. Gropius
7. Max Taut
8. B. Bijvoet
9. J. Duiker
10. K. Londberg-Holm
11. A. Loos
12. H. Wittwer
13. A. Fischer-Essen
14. Vijdeveld
15. Le Corbusier
16. CIAM

یا  و  مسابقات  در  شرکت کنندگان  اظهارات  اساس  بر  جدول   .17
است.  شده  جمع آوری  سایت ها  و  مجالت  در  موجود  گزارش های 
اما، با توجه به کمبود مدارک، اطالعات در بعضی موارد ناقص است. 
خوانندگان در صورت تمایل می توانند برای تکمیل اطالعات با ایمیل 

)AMR.Soleimani@gmail.com( تماس بگیرند.
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هویت«، مجله هنرهای زیبا، ش 1، صص 46ـ56.
رضائیان، علی. )1380(، مبانی سازمان و مدیریت، چ2، تهران: سازمان 
فصلنامه  )سمت(؛  دانشگاه ها  انسانی  علوم  کتب  تدوین  و  مطالعه 

معماری ایران )1386(، دوره هفتم، ش 28 و 27.
و  مدیریت  سنتر«،  آتي  معماري  »مسابقه   ،)1383( علی.  کرمانیان، 
داوري حرفه اي بر طرح هاي کم تر از انتظار، فصلنامه معماری ایران، 

ش 19، صص 5ـ11.
منوچهر  ترجمة  معماری،  و  زمان،  فضا،   )1381( زیگفرید.  گیدیون، 

مزینی، چ5، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
مسابقه طراحي ساختمان مرکزي صنعت نفت. )1381(، مجله معمار، 

ش 18، صص 39ـ41.
مسابقه معماری فرهنگستان ها. )1373(، مجله آبادی، ش 13، صص 

4ـ16.
مصوب  عمران  و  توسعه  طرح های  و  معماری  و  شهرسازی  مقررات 
ایران. )1388(، دبیرخانه شورای  شورای عالی شهرسازی و معماری 

عالی شهرسازی و معماری ایران، تهران: نشر توسعه ایران.
مهدوی، شهرزاد. )1377(، »مسابقه های بین المللی معماری«، مجلة 

معمار، ش 1، صص 37ـ43.
میرمیران، هادی. )1377(، »مثبت و منفی در تجربه مسابقات«، مجله 

معمار، ش 1، صص 44ـ45.
http://1memar.net/1388/08/26/commercial-residential_

complex_mashhad

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shahyad.jpg/ 

2011/11/22

http://zorwanplus.persianblog.ir/1390/04/14

http://www.modares.ac.ir. 1390/04/2

http://mirmiran-arch.org/fa/Content.aspx?PId=5. 

1390/04/5

http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=562/1390/04/7
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1
طرحلوکوربوزیه
برایمسابقهجهانیمجمعاتفاقملل،7291
مأخذ:)گیدیون،1831(

2
برجآزادی

مأخذ:
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shahyad.jpg/2011/11/22)

3
طرحمهندسهادیمیرمیران،
برندةاولمسابقهفرهنگستانها
مأخذ:
(http://mirmiran-arch.org/fa/Content.aspx?PId=5/1390/4/5)

4
مجموعهکتابخانةملیایران،طرح:مهندسینمشاورپیرراز

(http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=562/1390/4/7):مأخذ
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١۵ 
 

  
  نتیجه  داوران  دهبرگزار کنن  تاریخ  عنوان

مجتمع خوابگاهی دانشگاه علم و صنعت  .1
زمان برنامه و بودجه و سا  1362  ایران

  موفق  ها کارشناسان کارفرما و برگزارکننده  سازي ایران شرکت خانه

زمان برنامه و بودجه و سا  1362  هاي پیراپزشکی آموزشکده .2
  موفق  ها دهارشناسان کارفرما و برگزارکننک  سازي ایران شرکت خانه

معماري سنتی براي یک جزء محله از  .3
  موفق  کارشناسان کارفرما  زامجتمع فوالد اهو  1363  شهرك مسکونی مجتمع فوالد اهواز

  موفق  علی غفاري، محمد تهرانی، هاشم رهبري، هاشم پورکرامتی  وزارت مسکن و شهرسازي  1364  واحد مسکونی شهرك واوان 3000 .4
  موفق  مهندس کامروا، مهندس حجت،....؟  وزارت مسکن و شهرسازي  1367  دانشگاه مفید قم .5
  موفق  کارشناسان مجري  مجري طرح شهرك  1367  طرح جامع شهرك شهید محالتی .6
  موفق  ؟  شهرسازي وزارت مسکن و  1368  بناي یادبود استاد معین در آستانه اشرفیه .7
  ناموفق  ؟  و فلزات وزارت معادن  1370  المللی عبداهللا آباد هتل بین .8
  موفق  کارشناسان مسکن و شهرسازي اصفهان، مدیر عامل و کارشناسان بانک  بانک صادرات  1370  سرپرستی بانک استان اصفهان (صادرات) .9

کارشناسان مسکن و شهرسازي و میراث فرهنگی اصفهان، مهندس منتظر و   دانشگاه اصفهان  1370  سازمان مرکزي دانشگاه اصفهان .10
  موفق  ندس نظام نیامه

مجموعه فرهنگی، ورزشی و خدماتی  .11
  موفق  هیئت کارشناسی خود کارفرما  دفتر نشر معارف انقالب  1371  رفسنجان

علی فرزین، ناظم  یوسف انتظاریون، محمد شیرینی، علی اصغر ضمیري، حسین  نظام مهندسی استان  1371  خانه معلمان ارومیه .12
  ناموفق  نیا معظم

ح شرکت مجري طر  1371  مع مسکونی ایل گلی تبریزمجت .13
  موفق  مهندس دیبا، مهندس بوشهري  سازي ایران خانه

  ناموفق  ؟  شهرداري گنبد کاووس  1372  پارك گنبد کاووس .14
مان مقاومت و پیروزي خرمشهر یاد .15

هاي  بنیاد حفظ آثار و ارزش  1372  المللی) (بین
  موفق  ؟  دفاع مقدس

  ناموفق  کارشناسان کارفرما  شرکت شاهد  1373  ي شاهدساختمان ادار .16

مجموعه آموزشی اندیشه و   1373  مجموعه آموزشی اندیشه و قلم تهران .17
  موفق  هیئت کارشناسی کارفرما  قلم تهران

مجري طرح وزارت مسکن   1373  هاي جمهوري اسالمی ایران فرهنگستان .18
  و شهرسازي

زاده، محمود دادمنش، لطیف  اهللا قر آیتنژاد، با سیدرضا هاشمی، هاشم هاشم
  ناموفق  پور، هادي ندیمی، بیژن فتاحی، شهاب کاتوزیان ابوالقاسمی، منوچهر سلیمانی

موزه مرکز اسناد ریاست جمهوري  .19
  ناموفق  داراب دیبا، بهرام صدري، ایرج اعتصام  شهرداري تهران  1373  (رفسنجان)

، طبقه تجاري، اداري، ورزشی 14برج  .20
معونت فنی و عمرانی   1373  فرهنگی شهرداري تهران

  شهرداري
رضا حسینی، نژاد، محمد ري، محمد مهدي محمودي، هاشم هاشمایرج کالنت

  ؟  ها: سیمین امامی، افسانه دروي خانم

اشمی، ... سیف الهی نژاد، سیدرضا ه اعتصام، باقر شیرازي، هاشم هاشم ایرج  شهرداري اصفهان  1374  طراحی بدنه چهار باغ اصفهان .21
  ناموفق  (معاون عمرانی استانداري اصفهان)، ... ناجی از شهرداري اصفهان

مجري طرح وزارت مسکن   1374  کتابخانه ملی ایران .22
  و شهرسازي

سیدرضا هاشمی، محمد بهشتی، هادي ندیمی، مهدي چمران، سراج الدین 
  موفق  کازرونی، باقر شیرازي، محمد حسن مؤمنی

  ناموفق  زاده دلیر نژاد، حسین ج اعتصام، هاشم هاشمرهادي میرمیران، ای  شهرداري تبریز  1374  ك بزرگ تبریزپار .23
  ناموفق  الدین ري، کامران صفامنش، حسین شیخ زینعلی غفا  شرکت ایران سازه  1374  المللی اصفهان بین ةستار 5هتل  .24

زاده شیرازي، عیسی حجت، محمد ابوذري، یعقوب  اهللا اعتصام، باقر آیت ایرج  میراث فرهنگی  1374  بزرگ تاریخ خراسان ةموز .25
  موفق  دوست دانش

  ناموفق  هادي میرمیران، لطیف ابوالقاسمی، ایرج اعتصام، ... مولوي  سازمان عمران شهر تبریز  1374  میدان بزرگ آذربایجان .26
مجموعه فرهنگی، ورزشی و خدماتی سد  .27
اکبر صارمی، ایرج  ی، باقر شیرازي، علیالدین کازرون سیدرضا هاشمی، سراج  خرداد 15بنیاد   1374  خرداد 15

  موفق  کالنتري

سازان  شرکت مسکن  1375  بازسازي و نوسازي مرکز مشهد .28
  خراسان

الدین کازرونی، سیدرضا هاشمی، حمیدرضا سپهري، عیسی حجت، لطیف  سراج
  فقمو  ابوالقاسمی، ناصر باقرزاده، محسن میردامادي

الدین، عیسی حجت،  زاده شیرازي، حسین شیخ زین اهللا سیدرضا هاشمی، باقر آیت  سازمان میراث فرهنگی  1375  گنجینه کهکیلویه .29
  موفق  علی طوسی

مجري طرح وزارت مسکن   1375  زائرسراي طالب علوم دینی مشهد .30
  ناموفق  سیدرضا هاشمی، هادي میرمیران، باقر شیرازي ... ؟  و شهرسازي

طبقه مرکز  22هاي مسکونی  برج .31
  ناموفق  کارشناسان مجري  وزارت نیرو  1375  تحقیقات نیرو

گذاري سخت  شرکت سرمایه  1375  برج آژند نور .32
  موفق  هیئت مدیره کارفرما  آژند

  ناموفق  کارشناسان کارفرما  سرمایه گذاري شاهد  1375  برج شاهد در خیابان فلسطین .33

دوبار داوري صورت گرفت، یک بار با حضور اساتید دانشگاه، یک بار توسط   سازمان حج و اوقاف  1375  ن پاسداران و ولیعصرباادو برج در خی .34
  ناموفق  کارشناسان کارفرما

 شهرداري تهران  1375  موزه سینما .35
  موفق  نژاد، محمد بهشتی، بیژن فتاحی ...؟ هاشم هاشم  

جدول 1. فهرست مسابقات معماری در سال های )60- 76( – )توضیح: عبارت موفق برای مسابقاتی که به مرحله اهدای 
جوایز و یا عقد قرارداد رسیده و عبارت ناموفق برای مسابقاتی که منجر به این نتایج نشده و یا تخلفات عمده ای از سوی 

برگزارکننده صورت گرفته است.( مأخذ: )معمار 1( تنظیم نگارندگان
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١۶ 
 

ن معمار کانون مهندسا  1376  بهار مسجد چاه .36
  دانشگاه تهران

الدین کازرونی، سیاووش تیموري،  یدرضا هاشمی، سراجزاده، س یوسف شریعت
  موفق  محمدعلی بدري زاده، سید مهدي مجابی، سید مرتضی موسوي

  موفق  سازيچند تن از استادان دانشگاه و کارشناسان کارفرما و وزارت مسکن و شهر  آستان قدس رضوي  1376  خوابگاه آستان قدس رضوي .37
  ناموفق  اهللا نعمتی نژاد، نعمت اکبر صارمی، هاشم هاشم ایرج اعتصام، علی  شهرداري شیراز  1376  میدان ورودي شهر شیراز .38
  ناموفق  الدین، ایرج کالنتري، علی غفاري، .... موثقی، حمید ماجدي حسین شیخ زین  استانداري تهران  1376  استانداري تهران .39

ها  سازمان مجري ساختمان  1376  صادرات بانک توسعه .40
  و تأسیسات دولتی و عمومی

نژاد، محمد حسن  ضا هاشمی، داراب دیبا، هاشم هاشمالدین کازرونی، سیدر سراج
  موفق  مؤمنی

  1376  مجموعه سینمایی آزادي .41
مؤسسه مراکز فرهنگی 

هنري سازمان تبلیغات  ةحوز
  اسالمی

رضا جودت، حسین لدین سادات کوشه، محمدا منوچهر مزینی، محمد بهشتی، نظام
  موفق  الدین، کامران افشار نادري زین شیخ

مجتمع مسکونی، تجاري، خدماتی  .42
گذاري  شرکت سرمایه  1376  کمربندي چالوس

  ؟  کارشناسان شرکت و هیئت مدیره  مسکن

 
 

١٧ 
 

  
  نتیجه  داوران  برگزار کننده  تاریخ  عنوان

  موفق  اکبر صارمی، کامران صفامنش، محمود گالبچی دت، علیایرج کالنتري، محمدرضا جو  گروه صنعتی ملی  1386  مرکز تجارت صنایع ایران .1

شرکت توسعه فضاهاي   1386  باغ نور .2
  موفق  الدین، کامبیز ناظرعمو، بهروز احمدي، مهدي حجت، محمدرضا حائري حسین شیخ زین  فرهنگی

پور، هرمزدیار خسروي،  اکبر صارمی، منوچهر ایران ار جواهریان، کامران صفامنش، علییفر  انجمن زرتشتیان تهران  1386  آدریان بزرگ .3
  .موفق  جمشید فروغی

  موفق  نژاد، محمود گالبچی اکبر صارمی، هاشم هاشم مهدي علیزاده، محمدرضا جودت، علی  شرکت پاسارگاد  1386  مسابقه معماري دهکده پاسارگاد .4
  موفق  ؟  دانشگاه تربیت مدرس  1386  سردر دانشگاه تربیت مدرس .5
  ناموفق  ؟  دانشگاه تبریز  1386  طراحی سردر دانشگاه تبریز .6
  ناموفق  ؟  دانشگاه شیراز  1386  طراحی سردر دانشگاه شیراز .7
  موفق  احمد خوشنویس، حسن اصانلو، امیر محمدخانی  حوزه هنري  1386  طراحی سردر حوزه هنري .8
  موفق  کارشناسان شهرداري  22شهرداري منطقه   1386  طراحی مدرسه ابتدایی .9

یادمان فاجعه بمباران شیمیایی  .10
بنیاد حفظ آثار و نشر   1386  سردشت

  موفق  الحکمایی، کاظم خداوردي محمدرضا جودت، طاهر شیخ  هاي دفاع مقدس ارزش

  موفق  .... ایمان رئیسی  شهرداري اندیشه  1386  مجتمع بزرگ تجاري اندیشه .11

  1386  دمان شهدایا .12
دانشکده معماري و 

شهرسازي دانشگاه بین 
  المللی امام خمینی (ره)

  ناموفق  ؟

  ناموفق  ؟  دانشگاه آزاد اسالمی  1386  میدان دانشگاه آزاد اسالمی .13
طراحی مسجد شهر جدید  .14

حمد شاپور کیمیا قلم، محمد مروت، حمید برومند صالح، پیروز حناچی، بهروز کاظمی کاشف، م  مشاور نگین نقش آتیه  1387  هشتگرد
  موفق  رضا هاشمیریان، سیدمحمد می

طراحی یادمان شهداي هواپیماي  .15
بنیاد حفظ آثار و نشر   1387  655مسافري 

  موفق  الحکمایی الدین ارفعی، طاهر شیخ اکبر صارمی، شهاب عیسی حجت، سیدرضا هاشمی، علی  هاي دفاع مقدس ارزش

آزاد  طراحی سایت دانشگاه .16
  ناموفق  ؟  دانشگاه آزاد اسالمی  1387  اسالمی (واحد تهران شمال)

طراحی یادمان باغ موزه دفاع  .17
شرکت توسعه فضاهاي   1387  مقدس

  ناموفق  ؟  فرهنگی

مسابقه طراحی مفهومی میرمیران  .18
شهاب کاتوزیان، عباس کیارستمی،  ،، علیرضا قهارياکبر صارمی ایرج اعتصام، داراب دیبا، علی  بنیاد معماري میرمیران  1387  (معماري و نور)

  موفق  حمید میرمیران

ستاد بازسازي عتبات   1387  طراحی حرمین مقدس کربال .19
  تاعالی

ن سید غالمرضا اسالمی، سید علی الحیدري، حمید برومند صالح، مهدي چمران، ساسا
  ناموفق  يگر ، بیوك ریختهالحمید نقره کارسوادکوهی، سید مهدي مجابی، عبد

سازمان فرهنگی و هنري   1387  یادمان شمس تبریز .20
  موفق  الدین حسین شیخ زین ،محمدرضا جودت، مهدي حجت  شهرداري تبریز

  موفق  بهرام هوشیار یوسفی، کورش رفیعی، فرمصطفی بهزاد، فرخ باور، سیاوش افشار، حسن اصانلو  دانشگاه سوره  1387  سردر دانشگاه سوره .21
  موفق  فرخ باور، دکتر شالی امینی، مهندس رفیعی، فرهاد احمدي، فرهاد گوران، جمال سوزنده مقدم  المللی تبریز بیننمایشگاه   1387  2050خانه براي سال  طراحی .22
ساختمان نظام مهندسی استان  .23

سازمان نظام مهندسی   1388  خوزستان
  موفق  دي، محمود گالبچی، ایرج شهروز تهرانیعلی غفاري، دکتر حریري، فرهاد احم  ساختمان استان خوزستان

بنیاد حفظ آثار و نشر   1388  یادمان عاشوراییان .24
  موفق  کار،.... عبد الحمید نقره  هاي دفاع مقدس ارزش

جدول2. لیست مسابقات معماری در سالهای )89- 86(
مأخذ: نگارندگان
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١٨ 
 

مسابقه طراحی مفهومی میرمیران  .25
شهاب کاتوزیان، عباس کیارستمی،  ،لیرضا قهارياکبر صارمی، ع ایرج اعتصام، داراب دیبا، علی  بنیاد معماري میرمیران  1388  (معماري و آب)

  موفق  حمید میرمیران

  ناموفق  کارشناسان سازمان  سازمان حج و زیارت  1388  سردر سازمان حج و زیارت .26
  ناموفق  ؟  ؟  1388  المللی تهران البی برج بین .27
طراحی نماي مرکز تجارت  .28
  موفق  طهرانچی، امیرحسین طاهري، ایمان رئیسی، رامین صفري رادسام   شرکت اینترا کیش  1388  الملل فرش تبریز بین

سازمان مسکن و   1388  طراحی واحدهاي نمونه مسکونی .29
  ؟  مشکینی، اصانلو، حافظی، مهاجر، انوري  شهرسازي 

طراحی المان شهري میدان  .30
  ناموفق  ؟  شهرداري آباده  1388  ولیعصر (ع) آباده

ایجان موزه میراث فرهنگی آذرب .31
سازمان میراث فرهنگی   1388  شرقی

  ؟  ؟  آذربایجان شرقی

سازمان نظام مهندسی    1389  مرکز تجاري صنعت ساختمان .32
  موفق  داراب دیبا، محمود گالبچی، اصغر ساعد سمیعی  ساختمان گیالن

  ناموفق  ؟  سازمان بهشت زهرا  1389  سردر بهشت زهرا .33

عاونت شهرسازي و م  1389  شناسه میدان فلسطین مشهد .34
  ؟  زاده فر، صحاف، عباس احمدي، استاد تقیدوست، دکتر بهزاد دانش  معماري شهرداري مشهد

  موفق  الدین جت، ایرج  کالنتري، حسین شیخ زینمهدي ح  شهرداري تبریز  1389  یادمان شمس تبریز .35
رفاهی درجه  -مجتمع خدماتی .36

  ناموفق  ؟  ؟  1389  یک

ازمان نظام باشگاه مهندسان س .37
سازمان نظام مهندسی   1389  مهندسی استان گیالن

  استان گیالن
ی، امیر  سعید محمودي، هاشم اکبر صارم الدین، علی امران افشار نادري، حسین شیخ زینک

  موفق  نژاد هاشم

مسابقه طراحی مفهومی میرمیران  .38
اکبر صارمی، سید علیرضا قهاري، شهاب  ریار جواهریان، داراب دیبا، علیفایرج اعتصام،   بنیاد معماري میرمیران  1389  (معماري و فضاي سبز)

  موفق  کاتوزیان و حمید میرمیران

  موفق  پور احمدي، گودرز معنوي، مشک گو، تقیایرج  کالنتري،  بهروز   هاي کشور شرکت فرودگاه  1389  کانسپت برج مراقبت فرودگاه امام .39
  ؟  ؟  راتبانک صاد  1389  مجموعه تیسا کیش .40
طراحی معماري الگوي  .41

  موفق  شاهچراغی ، آزادهبندرآباد علیرضا نژاد، هاشم هاشم ،ماجدي حمید دیبا، داراب اعتصام،ایرج   دانشگاه آزاد اسالمی  1389  هاي واحد علوم و تحقیقات  انشکدهد

یادواره  -مسابقه ملی معماري  .42
موسسه آموزش عالی امام   1389  استاد پیرنیا

  موفق  نبی میبدي مسعود ،کاظم مندگاري ،حسین آیت اللهی ،ندیمی ،هادي ندیمی  )د (عجوا

  ناموفق   ؟  حوزه هنري  1389  1404ایران  .43
طراحی بازار مبل امیران در  .44

المللی آموزش و  مرکز بین  1389  تهران
  تحقیقات آکادمیک ایتالیا

Prof. Lucio Valerio Barbera, Anna Irene Del Monaco, 
Antonino Terranova  ناموفق  

  ناموفق   زاده حسین سلطان داراب دیبا،ساسان سوادکوهی، ، سید غالمرضا اسالمیایرج اعتصام،   شرکت ابنیه طراحان البرز  1389  4یادمان سد و نیروگاه کارون  .45
  موفق   ر سالمی، کاوه بذرافکننژاد، نصی اسماعیل طالیی، هاشم  گذاري البرز گروه سرمایه  1389  مرکز تجاري البرز .46
 

نمودار 1. 
تعداد مسابقات برگزارشده در سال، در 2 بازه زمانی

مأخذ: نگارندگان

نمودار 2. تعداد مسابقات موفق )به نتیجه رسیده( و ناموفق 
)رها شده( در 2 بازه زمانی، مأخذ: نگارندگان
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عدم تعيين 
 دقيق اهداف

عدم پيروي از 
يك ساختار 

مشخص 

عدم شركت 
مشاوران و طراحان 

 سرشناس

عدم دستيابي 
به طرح 
 مناسب

هرج و مرج در 
جريان كلي 
 معماري ملي

 باخت شركت كننده

 باخت برگزار كننده

اتالف هزينه 
و انرژي در 

 جامعه

هدف 

 

استراتژي ـ ساختار   نتيجه

 

 اثرات

 

مسابقات 

معماري 

 ناموفق

مسابقات 

معماري 

 موفق

تعيين دقيق 
 اهداف

پيروي از يك 
ساختار 
 مشخص

برگزاري مسابقه با 
حداكثر شركت 

كننده 

 

دستيابي به طرح 
مناسب بر پايه 

اهداف 

 

برد جامعه 

 

پيشرفت جريان 
كلي معماري 

 ملي

 برد شركت كننده

برد برگزار كننده  

 

 
رهبري 

 
 مديريت

 
 برنامه دهي

 
 برنامه ريزي

وظايف اصلي 

نهاد مديريتي 

در جريان 

برگزاري 

 مسابقات

 ارزيابي

 توسعه

 

 كنترل - نظارت

 

 هدايت- حمايت

 

تعيين دقيق اهداف برگزاري مسابقات معماري ـ حمايت هاي مادي و معنوي از 

 برگزاري مسابقات معماري

كنترل جريان مسابقات معماري و نظارت دقيق بر اجراي آيين نامه مسابقات توسط 

 برگزاركنندگان

سطح بندي دقيق مسابقات معماري و توسعه كمي و كيفي متناسب در تمامي 

 بخش ها 

 ارزيابي نتايج در جهت رسيدن به اهداف و برنامه ريزي براي اصالح نقايص

 

تعيين دقيق اهداف برگزاري 
مسابقات معماري- حمايت هاي 

مادي و معنوي از برگزاري 
 مسابقات معماري

سطح بندي دقيق مسابقات معماري، 
برنامه ريزي، سازمان دهي و توسعه 

 متناسب در تمامي بخش ها

كنترل جريان مسابقات معماري و 
نظارت دقيق بر اجراي آيين نامه 
مسابقات توسط برگزاركنندگان 

 

 

ارزيابي نتايج در جهت رسيدن 
به اهداف و برنامه ريزي براي 

اصالح نقايص 

 
بازخورد  

جدول 3. انواع مسابقات معماری

جدول 4. آمار شرکت کنندگان در مسابقات معماری

جدول 5. آمار برگزارکنندگان مسابقات معماری

نمودار 3. ساختار برگزاری مسابقات موفق و ناموفق

نمودار 4. وظایف اصلی نهاد مدیریتی در جریان برگزاری مسابقات

نمودار 5. ساختار برگزاری مسابقات توسط نهاد مدیریتی واحد )سازمان نظام مهندسی کشور( 
مأخذ: نگارندگان
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5
جایزهنخستمسابقهمجموعهتجاریـاقامتی

TRB:بانکپاسارگاد،مشهد،طراح
)آلمان(+هستهطراحی)ایران(

7
غرفهایتالیادراکسپویچین

8
طرحارائهشدهبهمسابقهطراحیدروازهبوستانوالیت

6
جایزهنخستمسابقهطراحی
سردردانشگاهتربیتمدرس،
طراح:سارامجدی،رضاعابدی
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