
محسن وفامهر
ــكه اند؛ اينكه از چه زاويه اى به اين دو مقوله  معمارى و تكنولوژى در اصل دو روى يك س
نگاه شود، پاسخ ها نيز گوناگون خواهد بود؛ معمارى گذشته ايران به بوم و مرز خود متكى 
ــتتر بود كه حتى تا چهارصد سال پيش نيز، تنها صنعت  بود. نوعى تكنولوژى در آن مس
كالن كشور محسوب مى شد. در مقوله ساخت از پيمون (مدوالسيون؛ چه در سازه و چه 
در عناصر و مصالح) استفاده مى شد، ولى تلقى معمارى ما از مدوالسيون كيفى بود و مانند 
امروز مقوله اى كمى و متريك محسوب نمى شد. معمارى هرجاى كه بر تكنولوژى منطبق 
مى شد در واقع هدفى جز كيفيت بخشيدن به فضا نداشت؛ به عنوان مثال در ساخت سى و 
سه پل اصفهان- كه هنوز مباحث مكانيك خاك آن مجمل مانده- معمارى با بهره گيرى از 
تكنولوژى به مثابه يك مهارت، فضاى چندمنظوره اي چون عبور، فراغت و زندگى اجتماعى 
را توأمان خلق مى كرد. در مسجد جامع اردستان كه قدمت آن بيش از هزارسال است، تنها 
از آجر و گل استفاده شده است؛ يعنى اين گونه معمارى، فقط با اتكا بر فناورى مى تواند تا به 
امروز پايدار و شاخص بماند. مظاهر تكنولوژى در اين دوران، ايستايى، مقاوم سازى و پايدارى 
به مفهوم عام آن است كه مبتنى بر علوم مكانيك، محاسبات، مقاومت مصالح و تحليل سازه 

و تنظيم شرايط محيطى به صورت هم زمان و يكپارچه در معمارى متبلور شده است.
تكنولوژى فى نفسه ماهيت، خالقيت، محصول و وابستگى هايى دارد كه  در عين محدوديتش 
ــاخه هاى علوم چون در دوران گذشته محدود بودند لذا معمار با اتكا به  تجلى مى نمايد. ش
خالقيت خود، تكنولوژى مختص معمارى را خلق مى كرد؛ حتى تا جايى كه نياز به صنايع 
جديد نبود و معمار در زمينه روشنايى، گرمايش، سرمايش و اكوستيك، خوداتكا كار مى كرد؛ 

در حقيقت ما در آن زمان صاحب يك معمارى فراگير و پيشرو بوديم.
امروزه با ظهور علوم و صنايع جديد، پيرو غرب شده ايم و معماران ما با دريافت ناقص اين 
ــتى پرتأللو خود تهى شده اند  ــكل تقليدى و مطلق زده، از هس منابع و علوم مرتبط به ش
ــجام تخصص ها با  و معمار تنها در مرحله تهيه طرح معمارى، حضور دارد و انطباق و انس
ــى را در  معمارى به طور كامل صورت نمى گيرد. در حالى كه در دنياى غرب، معمار، دانش
اختيار دارد كه هدايت مديريت يك كار گروهى و مشاركتى ميان تمام تخصص هاى مرتبط 
با معمارى را بر عهده مى گيرد. جان كالم در اينجاست كه طرح مسئله براى همه مشترك 
است و نظام مشاوره مهندسى متكى بر گروه است نه فرد. لذا گرچه تخصص ها جداگانه 
حضور دارند ولى نظام مديريتى معمار، آنها را همگرا مى كندكه نتيجة آن ايجاد جهش و 

تجلِى برايند و بردار قوى در تك تك اجزاء طراحى معمارى و مهندسى است.
در غرب، معمارى تكنولوژيك و افراطى به وجود آمد ولى ايران از فناورى هايى كه در معمارى 
خود داشت، خالى شد. براى پاسخگويى به خأل ايجاد شده در كشور، گرايش هاى فناورى، 
انرژى، مديريت ساخت و ... ايجاد شد تا بتواند گسست ميان معمارى و علوم را از بين ببرد. 
نياز به ساخت ساختمان هاى بلند، فرودگاه، ايستگاه هاى قطار و مانند آن، وجود گرايش هاى 
فوق را ضرورى كرد. بنابراين بحث ميان رشته اى شروع شد و دپارتمان هاى تخصصى و مرتبط 
با هم، از قبيل مكانيك، عمران، مديريت ساخت، معمارى و  در همسايگى ديوار به ديوار هم و 
در يك دانشگاه ايجاد شدند ولى ضخامتى نامحسوس به اندازه ديوار چين به اسم فردگرايى 
و عدم اعتماد، آنها را واگرا كرده است و اين است غفلت ما از بحث تكنولوژى است! همان 

چيزى كه امروزه جهان را در خود احاطه كرده است.
ــينيزم» كامل در حال  ــكل افراطى و «ماش معمارى تكنولوژيك دنياى غرب امروزه به ش
ــروى است چنان كه در دبى برجى در حال شكل گيرى است كه به الكترو موتورها و  پيش

جت فن هاى فوق العاده قوى مجهز شده است اين به نوعى با مقوله پايدارى - كه امروز خود 
غربى ها مطرح كرده اند-  در تناقض است. در حالى كه توجه به مسئله پايدارى از اساس در 
بطن معمارى سنتى ما بوده است؛ بوم آورد بودن و اصولى كه مرحوم «پيرنيا» به آنها مفصل 
اشاره كرده اند، در واقع معمارى مبتنى بر بوم بود؛ معمارى اى كه با حداقل انرژى بيشترين 
بازده را داشت. مصالح، طبيعى بوده و با كمترين فعل و انفعالى به طبيعت باز مى گشت. 
در حالى كه توليد صنعتى در معمارى امروز، زباله شهرى مى سازد كه مخرب طبيعت است. 
معمارى دنيا پس از تجربه افراط در تكنولوژى به سمت معمارى سبز و پايدار آمده است. اگر 
معمارى ما هم سو با نياز زمانه و با پيوستگى در نگاه تكنولوژيك خود پيش مى آمد، امروزه 
جايگاه رفيع ديگرى داشت. به عنوان مثال : سيستم صوتى در مسجد امام(ره) اصفهان، 
انتشار تدريجى موسيقى در كاخ عالى قاپو و سيستم گرمايشى حمام شيخ بهايى همگى 
نمونه هايى از تأللو تكنولوژيك معمارى گذشته ما بود. مسئله اينجاست كه از يك سو ما 
نتوانستيم اين فناورى را واكاوى كنيم و از سوى ديگر در صدديم تكنولوژى مدرن دنيا را 
بدون مالحظات فرهنگى و بوم شناختى به كار گيريم و اين نحوه برخورد با تكنولوژى در 
معمارى محكوم به شكست خواهد بود، نه ضامن رشد و توسعه. لذا پيوند بين مناسبات 
زمانه و منطق گذشته كه همان فناورى بوم آورد و پايدارى است، راه حل مقبول و ميانه 

خواهد بود.

داراب ديبا 
معمارى و تكنولوژى تفكيك ناپذيرند؛ در معمارى گذشته ايران، اين وحدت و پيوند برقرار 
بوده است، البته معمارى از لحاظ ارتفاع و مصالح ساده تر بود. حتى فضاى امروز هم در عين 
پيچيدگى، به دنبال وحدت علم، هنر، فلسفه و بين رشته اى بودن آنهاست و نگاه يك جانبه 
يا تكنيكى صرف به معمارى، آن را به مقصود خود نمى رساند. امروزه ديدگاه هاى چندجانبه 
و كثرت گرا، وارد حوزه معمارى شده و تحقق آن به كار گروهى و حضور علوم اقتصاد، جامعه 
شناسى، نقاشى، گرافيك، فلسفه، سازه و ... بستگى دارد و مانند اوايل دوره مدرن متكى بر 
يك فرد نيست. نزديكى اين علوم و هنرها تا حدى است كه در گذشته، معمارى را رشته 
مادر مى دانستند و روح ازلى انسان، شهود و هنر را بسيار نزديك به علم مهندسى تصور 
مى كردند. ديدگاه خردگرايى افراطى قرن بيستم، علوم تخصصى را وارد عرصه معمارى كرد. 
لذا «معمار تكنولوگ»، «معمار فيلسوف»، «معمار ادبى» و ... شكل گرفت و اين موضوع در 
فقدان مديريت، وحدانيت امر معمارى را مختل خواهد كرد. غور در هر شاخه، از بار مفهومى 
معمارى مى كاهد؛ ممكن است صورت معمارى خلق شود، ولى فاقد روح و جوهر خواهد 
بود. معمارى تنها جنبه فرمال و زيباشناسانه ندارد بلكه بايد بار معنايى نيز به خود بگيرد.  

در نظام آموزش معمارى در غرب، به ويژه سوئيس، جهان بينى دانشجو در حوزه معمارى 
را با ارائه يك كتاب در پروژه پايانى مى سنجند و از سوى ديگر قضاوت پروژه معمارى در 
بستر شهر و در قالب ماكت انجام مى گيرد. هدف اين است كه دانشجو، شهر را به مثابه 
ــان بفهمد و معمارى را يك كاالى زيباى منفك از زمينه خود در نظر  ــتر تعالى انس بس
نگيرد. در جايى مثل سوئيس از قرارگرفتن كارهاى معمارانى چون «ليبسكيند»، «گرى»، 
«زاهاحديد» و ... كه اكثراً به مدد تكنولوژى ساخته مى شوند، اجتناب مى كنند؛ چون بستر 
جامعه شناختى و بستر محيطى را مقدم بر معمارى نمايشى مى دانند و معمارى كالبدمحور 
را تجاوز به محيط و شهروند مى دانند. از طرف ديگر در جايى مثل «دبى» عرصه اى براى 
نمايش سرمايه، قدرت و جلب توجه جهانى ايجاد مى شود؛ لذا از معماران مشهور استفاده 

متن زير برگرفته از مصاحبه با چند تن از اساتيد دانشگاه هاى تهران است كه پيرامون محورهاى ذيل صورت گرفته است :
1. تعريف معمارى و تكنولوژى يا «معمارى تكنولوژى» 

2. دانش  و مهارت هاى مورد نياز يك  معمار متخصص تكنولوژى 
3. بستر مديريتى و اجرايى جامعه و نقش آن در به كارگيرى تكنولوژى پيشرفته آموزش دانشگاه ها 

4. تكنولوژى به عنوان امرى حامل معنا يا امرى خنثى و متكى به كاربرد
5. نمودهاى تكنولوژيك معمارى سنتى ايران (پاسخ سنتى ها به معمارى و تكنولوژى) 

6. تلقى جهانى از «معمارى تكنولوژى»
7. نسبت تكنولوژى با بوم و فرهنگ

نظرگاه :



مى كنند. اين رويكردهاى متفاوت به ساختار اجتماعى و سياسى اين دو كشور برمى گردد. 
در كشورهايى كه به محيط انسانى پايبندى بيشترى دارند اين اتفاق به ندرت رخ مى دهد كه 
سوئيس، فرانسه و اتريش نمونه هاى آن هستند. گروه معماران اجتماعى و سبز در فرانسه با 
توجه به مسائل محيطى و شهروندى كار مى كنند؛ اگر بنايى سايه ايجاد كند يا حريم عمومى 
ــخير كند، به بهره بردارى نمى رسد. در واقع كشورهايى كه «سوسيال  را در افق و ارتفاع تس
ــى» را پذيرفته اند، به حقوق شهروندى و محيط انسانى بهاى زيادى مى دهند. در  دموكراس
كشورهاى مذكور ايجاد فضاهاى اجتماع پذير، سالم و پاك به مثابه حد نهايى معمارى است نه 

يك معمارى فرمال يا تكنولوژيك صرف. 
در واقع سابقه بستر و محيط مدنى يك جامعه است كه معمارى، شكل، مقياس و حد و مرز 
آن را تعريف مى كند. نگاه صرفاً تكنولوژيك، پيشرفته و جدا از مالحظات اجتماعى منجر به 
حاشيه رفتن معمارى خواهد شد. در واقع، اين آرمان كشورهاست كه با هم فرق مى كند.آيا 
مدنيت، توسعه و پيشرفت، در معمارى هاى پيشرفته، هاى تك و پيچيده معنا مى شود يا در 
احترام حقوق شهروندى؟ ورود تكنولوژى نمى تواند بدون مالحظات بستر اجتماعى، فرهنگى 
ــن و ناپايدار به خود خواهد گرفت. ظرفيت نظام  ــى اتفاق بيفتد چرا كه صورتى دروغي و بوم

اجتماعى-  سياسى يك جامعه زمينه ابتدايى براى پذيرش و استفاده از تكنولوژى است. 

محمدرضا حافظى 
معماري، آميخته اي است از هنر خلق فضا و فناوري توليد آن. به واقع دست يابي به ايده و 
آرمان مورد نظر يك معمار بدون اتكا به فناوري مقدور نيست. اما بايد متعرض شد كه معمارى 
با ساختما ن سازى تفاوت دارد. ساختمان سازي در نگاه اول پاسخگويي به عملكردهاي متداول 
در شكل يك بنا و تأمين فضاى مورد نياز است، در حالى كه معمارى، تجربه نوينى از ادراك و 
احساس فضا را محقق مى كند. معمارى بايد در ابتداى امر ايستا باشد، شرايط آسايش انسان را 
فراهم نمايد، با فعاليت هاي موجد فضا هماهنگ شده و از لحاظ اقتصادي نيز مقدور و معقول 
باشد. برآوردن اين مشخصات در هر بنايي با بهره  گيري از دستاوردهاي فناوري و تكنولوژي 
متناسب با بستر و زمان خود ممكن مى شود. با اين رويكرد، تفكيك معماري از تكنولوژي 

اساساً صحيح نيست.
ــت كه از تركيب دانش و معرفت متخصصين گوناگون  معماري، محصول كار گروهي اس
ــن كار گروهي وظيفه  ــص تكنولوژي، در اي ــنايي از تخص ــت مي آيد. معمار با آش به دس
ــرق را تا امر اجرا به عهده دارد. از  ــردن حوزه هاى مختلف اين دانش هاي متف هماهنگ ك
سويي هماهنگى نظام ايستايي برخاسته از سازه، ايجاد فضاي آسايشى ممتج از مهندسين 
مكانيك و برق و از سوي ديگر نحوة ساخت و ساز يك بنا برگرفته از دانش و روش هاي 
ــتر و كنش متقابل، وظيفه متخصصين تكنولوژي  ــاختماني  يك بس اجرايي و مصالح س
است. از اين جهت امروزه در دانشگاه ها رشتة تكنولوژي معماري با تكيه بر آموزش هاي 

تخصصي در حوزة ساخت و ساز و آشنايي با سازه و علوم محيطي شكل گرفته  است.
ــرايط راحتى و آسايش در  ــتايي، نحوه فراهم آوردن ش در معماري تاريخي ايران، نظام ايس
يكپارچگي كامل با مهارت هاي ساخت و ساز است، به گونه اي كه يكي از ديگري در محصول 
نهايي قابل تفكيك و حتي شناسايي نيست. از اين حوزه، آثار جاويداني چون گنبد قابوس، 
گنبد سلطانيه و مسجد شيخ لطف اهللا و صدها نمونه ديگر قابل ذكرند. بادگيرها عنصر الينفك 
از يك رويكرد معماري اند و به تعبير امروزين، سيستم هاي تهويه مطبوع كاملي تلقي مى شوند. 
از اين رو دانش در حوزه هاي فني بنا به مجموعه اي كه آن  را تكنولوژي توليد بنا مي دانيم در 

تمامى گونه هاي معماري كاربرد داشته است.
ــرايط محلّي و در چار چوب توان منطقة عمل،  تبعاً اين دانش بايد بوم آورد و منطبق با ش
ــازمان يابد. آموزش تكنولوژي معماري، بازشناسي، ارتقاء و گسترش مرزهاي دانش در  س
اين حوزه را جستجو مي كند. نبايد فراموش كرد كه وظايف نهادهاي آموزشي و دانشگاه ها، 
تنها به آموزش در اين حيطه خالصه نمى شود، بلكه بايد پژوهش در راستاي دست يابي به 

«تكنولوژي مناسب» نيز مدنظر گرفته شود تا در جهت ارتقاء معمارى مؤثر افتد.

محمدجواد ثقفي   
بحث و نظر راجع به تكنولوژى در معمارى امروز ايران را بايد از زمانى دنبال كرد كه ظهور 
يكباره دستاوردهاى مدرن غرب، در جامعه ما،  توسعه علوم جديد را براى فهم درست اين 
جريان جهانى، ضرورى كرد. لذا دانشگاه ها به سمت تخصصى شدن پيش رفتند و مراكزى 
ــكاف موجود در اين دو حوزه را  ــدند تا بتوانند بخشى از ش مرتبط با اين نياز نيز ايجاد ش
پر كنند. نكته مغفول مانده در اين روند، سهم مديريت و برنامه ريزى در نيازسنجى واقعى و 
تعدد گرايش ها بود كه ازدياد مدرك هاى دانشگاهى سرگردان، افزايش سطح توقع و ارضاى 

كاذب اجتماعى از تبعات آن محسوب مى شود.
زمان مورد نياز براى تبيين مسائل مربوط به تخصص هاى گوناگون در دانشگاه ها به ويژه حوزه 
معمارى، در يك قالب كمى تعريف شد كه مطابق با نياز واقعى اين حوزه و مالزمات بخش 
اجرايى آن نبود؛ يعنى ضرورت اين مسئله كه بايد گرايشى در سطح پيشرفته ايجاد شود 
حس شد ولى محتوايى كه تصويب شده، چندان به مسائل بومى و خاص جامعه ما نمى 
پردازد و با سطح متوسط آن چندان فرقى ندارد. لذا درصد موفقيت و كارايى آن بسيار ناچيز 
است. اينكه تنها جنبه هاى تكنيكى، منظرى، انرژى يا هر گرايش تعريف شده ديگرى را در 
طراحى معمارى در مقطع پيشرفته آن (كارشناسى ارشد) تقويت و تأكيد كنيم، راه به جايى 

نخواهد برد. اين نگاهى بخشى است و بايد مبادى و مبانى هر گرايش، توسعه پيدا كند.
ظرفيت مديريتى و اجرايى ما نيز در حوزه معمارى طورى است كه دانش آكادميك تنها در 
سطوح ابتدايى آن به كار گرفته مى شود؛ وقتى ظرفيت محيط از توانايى و پتانسيل جامعه 
كمتر شود منجر به خستگى و واكنش شده و  تنها بر فشار تقاضا مى افزايد. وقتى قوانين 
ــهرى امكان هم جوارى برج با معمارى دو طبقه را ممكن مى كند؛ زيباشناسى و منطق  ش
محلى، جايى براى ظهور ندارد. بخشى از مشكل نيز به اينجا برمى گردد كه ما معمارى و معمار 
خارجى را تحليل، تبليغ و نمايشگاه مى كنيم و از طرف ديگر، از فقر زيباشناسى معمارى، عدم 

كيفيت فضاهاى شهرى و ناپايدارِى ابنيه خودمان صحبت مى كنيم.
ــت براى پاسخگويى به نيازها و احتياجات  ــه اى اس تكنولوژى يا فناورى امكان و انديش
روز جامعه به طور جامع كه محدودكردن آن به سازه در حوزه معمارى چندان صحيح 
نيست. نگاه امروز جهان به فناورى معمارى استفاده از آن از يك سو براى حفظ تعادل 
ــهرى. لذا اگر پلى يا بنايى  ــوى ديگر اعتالى زندگى ش ــت و از س ــت محيطى اس زيس
ــى و اقتصادى آن يا در جهت  ــازند جدا از ابعاد زيباشناس هم به مدد تكنولوژى مى س
پايدارى محيطى است يا مكان استقرار آن طورى است كه به شهر و مردم پيوند بخورد. 
ــود بلكه همزمان و در زمان توليد معنا، مفهوم  تكنولوژى مؤخر بر معمارى وارد نمى ش
و هدف معمارى حضور دارد و تفكيك كامل آن صحيح نيست. به اين ترتيب در حوزه 
آموزش، بايد بر فهم صحيح تكنولوژى و نقش آن در معمارى تأكيد كرد و رسانه ها نيز 

بايد تعريف جامع ترى از تكنولوژى را تبليغ كنند.

محسن وفامهر
دكتراى معمارى

عضو هيئت علمى دانشگاه علم و صنعت و  عضو هيئت علمى دانشگاه 
آزاد تهران جنوب

محمدرضا حافظى 
 دكتراى معمارى

استاديار  دانشگاه شهيد بهشتى

  محمدجواد ثقفي 
 دكتراي معماري 
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داراب ديبا 
دكتراى معمارى 

استاد دانشگاه تهران و عضو طراحى معمارى مهندسين مشاور آتك


