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چکیده

مطالعه در مورد ساختار حرفهایِ معماری از مسایل مهم مورد بررسی در دو دهة اخیر بوده است .ساختار عام
ی ساختمان در ایران متکی بر دفاتر نظام مهندسی است که بخش مهمی از نیروی کار در آنها را
نظام حرفها 
کاردانهای معماری و ساختمان تشکیل میدهند ،کسانی که همواره در پژوهشها و برنامهریزیها در
حاشیه ماندهاند .این پژوهش برای تبیین موقعیت کاردانهای معماری ،جایگاه دقیق شغلی آنها و میزان
تأثیر آنها در طرحهای معماری طراحی شده است .در بخش نخست ،با راهبرد تفسیری ـ تاریخی ،به بررسی
تطورات مفهوم تکنسین طراحی از دوره باستان تاکنون در ایران و جهان پرداخته میشود .در بخش دوم
نیز با تحلیل منطقی وضعیت معاصر تعاریف شغلی کاردانها در جهان ،مدلی عمومی از این جایگاه به دست
داده میشود .در بخش سوم با استفاده از مردمنگاری نیروی انسانی ردة میانی دفاتر نظام مهندسی قم
(با تکنیکهای مشاهده طوالنی ،مصاحبه عمیق و مصاحبه عینی) ،سعی شده است که وضعیت موجود با
یافتههای دو بخش قبلی مقایسه و نتیجهگیری شود .بررسي حاضر نشاندهندة آن است که در سير تاريخي
تخصصها (حالت کارآموزي و شاگردي
تط ّور جايگاه کاردانها ،وضعیت از تقسیم کار مبتني بر مراتب
ّ
س ّنتي) به سمت تقسیم کار مبتني بر مراتب اجتماعي متمايل شده است .در نهایت چهار مدل اصلی از
وضعیت اشتغال کاردانها در جهان بهدست رسیده است .تمایز این مدلها در مستقیم یا غیرمستقیم بودن
واسطهگری کاردان میان طراح معمار و عوامل دیگر مؤثر در طرح (کارفرما ،عوامل قانونی ،مهندسین دیگر
و عوامل اجرایی) است .در مورد دفاتر ایران ،مطالعة موردی در نظام مهندسی شهر قم ،حاکی از آن است
که وظایف دفتری ،ارتباط با کارفرما و طراحی برخی پروژهها ،سه موضوعی است که در واقعیت رواج دارد،
اما در حیطة رسمی شغل این افراد و آموزش آنها تعریف نشده است .این امر بازنگری در آموزش و الگوی
شغلی این گروه را طلب میکند.
واژگان کلیدی  :کاردان معماری ،کاردان ساختمان ،رسانه ارتباطی ،تقسیمکار مبتنی بر مراتب اجتماعی،
کار دفتری.

مقدمه

وجود شغلي به نام تکنسين درکنارمهندسين در هر رشته،
تخصص مزبور است .در
حاکي از وجود نوعي تقسیم کار در ّ
* .نویسنده مسئول09193572314 ، msnarighomi@ut.ac.ir :

مورد شغلي مانند مهندسي مکانيک ،کار تکنسين بهعنوان
عامل ف ّني و کسي که در ميانة مهندس محاسب و عامل
اجرايي قرار ميگيرد ،ابهام چنداني ندارد .اين امر ح ّتي
حد زيادي معين است
در مورد مهندسي عمران ،نيز تا ّ
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مسعود ناری قمی و همکاران

ناظرين جزء کارگاههاي ساختماني،
و تکنسينها به عنوان
ِ
جايگاه شغلي نسبتاً مشخصي دارند .ا ّما در مورد معماري،
بهدليل آنکه در دوران مدرن (به معناي وسيع خود ،يعني
ماهيتاً از موضو ِع اجرا جدا شده است،
از دوران رنسانس)
ّ
مهندسي مدرن ،کمتر
معناي تقسيمکار با ديگر حِ َرف
ِ
1
قابل مقايسه است« .اميل دورکيم » -به عنوان تئوريسين
مدرنيست که برخالف مارکس به مدافعه از تقسیم کار
اجتماعي در اواخر قرن نوزدهم پرداخت -معتقد بود که
"هرچه کار بيشتر تقسيم شود ،توليد بيشتر ميشود ...
اين نياز به شادماني است که افراد را وا ميدارد تا در يک
تخصص پیدا کندند" (�Dur
حرفه ،هرچه بيشتر و بيشتر
ّ
 .)kheim, 1984: 179-80به عالوه« ،آنتوني گيدنز»2
که آخرين مدرنيست تئوري اجتماعي خوانده ميشود،
تخصصي وظايف را
تقسيم کار براساس سطح اجتماعي يا
ِ
ّ
پاية صنايع مدرن ميشمرد که در روند جهانيسازي ،ابعاد
وسيعتري يافته و نهتنها در سطوح يک حرفه ،بلکه از لحاظ
شدت گرفته است (.)Giddens,1991: 75-76
جغرافيايي نيز ّ
طراحي معماري سؤال اين است که آيا
در مورد حرفة ّ
نياز به تکنسين يک پيامد توسعة تکنولوژيک (مانند ديگر
مهندسيها) است که در آنصورت مطابق نظر گيدنز ،در روند
شدت خواهد گرفت ،يا يک نياز دروني
جهانيسازي معاصر ّ
همانند آن چيزي است که دورکيم ،مطرح کرده است ،يعني
انگيزهبخشي موجود در محتواي اين وظيفة شغلي ،تداوم و
توسعة آن را تضمين ميکند؟ به بيان «ديويس» ،فرهنگ
معاصر حرفه مبتني است بر ابزار مديريت بوروکراتيک که در
آن حوزة وظايف هر فرد تعيين شده است (.)Davis,2006: 100
گرچه تمایل به انجام همه کارها توسط یک نفر معمار ،در دوران
مدرن و معاصر نیز کمابیش دیده میشود (Rubeling, 2007:3؛
بنهولو .)32 :1377 ،به اين ترتيب ،تبيين مسئلة اصلي در
طراحي ،در گام نخست،
پيدايش و تداوم تقسیم کار در حرفة ّ
مستلزم مراجعه به تاريخ و سوابق اين حرفه است.

...........................................................

تبیین مسئله

وضعيت شغلي کاردانهاي معماري ،قضاوتهاي
در مورد
ّ
ضمني زيادي از سوي افراد در سطوح مختلف علمي و اجرايي
ِ
ممکن است شنيده شود ،ا ّما بررسي ميداني در مورد اين امر
در ايران (برحسب بررسی نگارندگان) وجود ندارد .مستند
قضاوتهايي نظير عدم کارایی اين افراد در وضع حاضر،
موقعيت شغلي اين افراد
عدم وجود انگيزه يا ضعف قطعي
ّ
در آينده ،بخشي از اين پيشفرضهاست که بايد در محيط
واقعي سنجيده شده و پيش از آن نميتواند پاية برنامهريزي
اهم ّيت اين کار را افزايش
آينده باشد .موضوع ديگري که ّ
متوسط و کوچک
وضعيت دفاتر
ميدهد ،ناديده انگاشته شدن
ّ
ّ

..............................................................................
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طراحي ساختمان و نقشي است که اين دفاتر ـ خواه ناخواه ـ
ّ
در شکلدادن به محيط زندگي انسانها در کشور دارند .به عنوان
يک نمونه ،بررسي و اظهار نظرهاي مد ّون يکي از معاصرين
وضعيت روز معماري ايران ميتوان مثال زد.
را در مورد
ّ
اليت در عرصة حرفهاي ،آموزش
وي به رغم سابقة زياد ف ّع ّ
و نيز در مجامع معماران و مهندسان ،در انتقادهاي وسيع
خود ،ح ّتي در جاييکه وارد مبحث نقش نظام مهندسي
شده ،هيچ مطلبي را در مورد نقش اين دفاتر ذکر نکرده
است (نک  :کرمانيان .)1388 ،بااينحال حجم اثرگذاري اين
بخش از نظام حرفهای در بسياري موارد ،بيش از دفاتر بزرگ،
اهم ّيت
مشاورين و ح ّتي نهادهاي شهري است و اين امرّ ،
پيمايش حاضر و موارد مشابهي را که احتماالً در آينده به اين
موضوع اختصاص يابد ،بسيار بيشتر ميکند.
مسئلة این پژوهش در درجة نخست ،روشنسازی مفهوم
تکنسین معماری در دوران حاضر از طریق تبارشناسی
ِ
بخش در حاشیه
وضعیت معاص ِر این
تاریخی و سپس تبیین
ِ
مانده از ساختار حرفه در جهان و ایران است تا براساس آن
بتوان در مورد آیندة این بخش از ساختار حرفه در ایران
تصمیمگیری کرد .لذا پس از بررسي مفهوم تاريخي کاردان
معماري در بخش ا ّول ،در بخش دوم ،جايگاه معاصر اين
طراحي براساس مفهوم توليد
حرفه و نقش آن در روند ّ
رسانة معماري ،مورد بحث بوده و چالشهاي آيندة اين
حرفه نيز مورد اشاره قرار ميگيرد .بخش سوم ،مربوط
به پیمایش انجام شده در حوزة نظام مهندسی شهر قم
برای شناخت وضعیت شغلی کاردانهاست که در نهایت
جمعبندی و نتیجهگیری خواهد شد.
پيشينة جايگاهکاردانها درساختارحرفهای معماري
جهان و ايران

براي اینکه بتوان جايگاه تکنسينهاي معماري را در سير
تاريخي اين حرفه بررسي کرد ،نخست نياز است تعريف
نسبتاً واضحي از اين اصطالح صورت گرفته و معلوم باشد
که مث ً
ال مقصود بحث ،ناظر ساختماني ،کارآموز ،عمله و ...
«طراحي
نيست ،بلکه دقيقاً همان چيزي است که به حرفة
ّ
معماري» وابسته است .به اين صورت تعريف مزبور ،خود
منوط به تحقّق تقسیم کار سازماندهي شده در حرفه است.
لذا الزم است تمايز ميان معماري به عنوان حرفة سازندگان
حداقلّي از
طراحان بنا ،داراي ّ
بنا و معماري به عنوان حرفة ّ
تح ّقق باشد .اين امر به نوبة خود ،مالزم است با وجود طرح
مفصل و چه کلّي) پيش از ساخت و اين خود به معني
(چه ّ
«معرفي» طرح ـبهجز خود ساختمان-
لزوم رسانهاي براي
ّ
است که در اکثر موارد همان نقشههاي ترسيمي است (موارد
ديگر شامل نمونههاي در مقياس کوچک است) .کاستوف
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( )Kostof, 1977a: vتلويحاً وجود شغلي به عنوان معماري
دربستر تاریخ را وابسته به درجهاي از پيچيدگي طرح ميداند
که نيازمند طرحريزي قبلي باشد.
•مفهوم تکنسين ط ّراحي در تاريخ معماري جهان غرب

............................................................

درمورد وجود نقشهکشي ،شواهدي از بينال ّنهرين و اکاد
وجود دارد (زارعي ،)19 :1389 ،ا ّما اينکه اين امر منجر به
تقسیم کار درون حرفه شود ،بهصورت مستند در مورد مصر
باستان ،آمده است .از بيان کاستوف در مورد مصر و يونان
ميتوان پي برد که در سيستم مصري وجود معماران درجه دو
محرز است که معادل کاردان باشند .اينان راهي براي تبديل
شدن به سرمعمار نداشتهاند ،اما در سيستم يوناني ،ورود به
حرفة معماري از طريق کاري بوده است که معادل امروزيِ
آن«تکنسين اجرايي» ساختمان است ()Kostof, 1977a: 21
طراح» ميشده
و سپس در مراتب نهايي تبديل به «معمار ّ
3
است .در گزارشهاي تاريخي مربوط به معبد دلفي
(قرن چهارم پيش از ميالد) اشارهاي است به دستياري
براي معمار رسمي معبد تحت عنوان«هايپرآرکيتکتون» .4با
اينحال آنچه در شرح وظايف معمار اصلي بنا آورده شده
که نظارت بر استقرار دقيق سنگها در جاي خود را هم
شامل ميشود ( ،)Ibid: 25متفاوت است از نقش سلسله
مراتبي معمار مصري که در آن سرمعمار بر معماران
ِ
جزء نظارت دارد؛ لذا معمار يوناني هرگز به آن مرتبة
اجتماعي که همتاي مصرياش ميرسيد ،دست نمييافت.
بنابر بررسی مک دونالد ()Mac Donald, 1977: 28
در موزاييکهاي بازمانده از روم ،معمار رومي ،همراه
دستيارانش در حال کارهاي عملي ـمانند شياردارکردن
ستونـ ديده ميشوند .شواهدي قطعي براي دستياري
در کار طراحی در رم ،به گزارشي برميگردد که در آن
5
براي جبران کمبود معمار در دوران کنستانتين کبير
(قرن چهارم پس از ميالد) بهخاطر تعداد افرادي الزم براي
طراحي و نظارت بر ساختمانهاي متعدد پايتخت جديد ،بايد
ّ
در ايالتهاي آفريقايي ،جوانان حدود هجده ساله که ذوقي در
هنرهاي آزاد دارند به آموزش معماري فراخوانده شدهاند (.)Ibid
در مورد قرون وسطي و بهويژه معماران گوتيک ،کاستوف
طراحي پيش از ساخت را بسيار
( )Kostof, 1977bکارهاي ّ
گسترده ميداند  :نقشههاي اصلي تا اسکيسهايي که براي
فهم خود معمار تهيه ميشده و نقشههاي اجرايي براي
فهماندن طرح به سرب ّناها و ح ّتي تهية شابلونهاي يک به
يک براي اشکال هندسي که مدارک برخي از آنها باقي مانده
توجه به اين وسعت کار و اینکه اين معماران داراي
است .با ّ
دستياران و همکاران متعددي بودهاند ( .)Ibid: 93ميتوان کار
تکنسينها را در اين دوران بسيار مهم و وسيع ارزيابي کرد.
طراح از سازندگان که آلبرتي عمدا ً به دنبال آن
انفصال معمار ّ

آلسي
بود و در کار کساني مانند پاالديو يا
ّ
در واقع ظهور يافته بود ،نياز به واسطهاي را ميان معمار
هنرمند و کار مکانيکي ساخت و ساز مطرح ميکرد.
«ويلکينسون» در بررسي خود از وضعيت حرفة معماري در
دوران رنسانس ،دستکم دو گونه از کار دستياري معماري
(معادل تکنسين معماري) امروز را مورد
اشاره قرار داده است (: )Wilkinson, 1977: 127
نوع ا ّول تکنسينهايي که در آتلية معمار به تکميل نقشههاي
او ميپردازند (مانند دفتر آنتونيو دسانگالو)7؛ نوع دوم حالتي
آلسي ذکر شده
است که براي معماران پرمشغله مانند گالتزو ّ
طراحي وي منحصر به اسکيسهاي اوليه و
است .ف ّع ّ
اليت ّ
طراحي تفصيلي و نظارت بر اجرا را به معماراني ديگري که
ّ
دستيار وي بودند ،واگذار ميکرد .در مورد حوزة فرانسوي،
شغلي بهعنوان«ناظر  »8نام برده ميشود که به زيردستان
معمار اصلي سلطنتي اطالق ميشده و آنها وظيفة
نقشهکشي ،تنظيم جزیيات و نظارت بر ساخت را برعهده
داشتهاند ( .)Rosenfeld, 1977احتماالً نخستينبار در انگلستان
عصر انقالب صنعتي است که صنف تکنسينهاي معماري
تشکيالت مستقلّي پيدا ميکند (.)Wilton-Ely, 1977
متوجه پرزانتههاي بسيار
یک بخش از اين مهارتهاي جديد
ّ
ماهيت کارفرمايان
پرکار بود که بخشي از آن مربوط به تغيير ّ
معماري میشد ،کسانی که از کارفرماي هنرآشناي رنسانسي
تبديل به افرادي تقريباً عادي شده بودند و اعضاي کميتههاي
شهري متولّي طرحهاي بزرگ را تشکيل ميدانند .اينان
ميبايست براي پذيرش طرح معماران ،اقناع ميشدند؛ زیرا
بر خالف کارفرمايان قبلي ،زبان مشترکي با معماران نداشتند.
لذا ممکن بود تمايز ميان طرحهاي ترسيم شده و کيفيت
نمايشي اين ترسيمات ،با کار واقعي بسيار زياد باشد (.)Ibid
9
تداوم اين امر را در آمريکاي دوران فرانک لويد رايت
10
هم ميتوان ديد  :وي از نقشهکشي به نام هاينريش کالمب
خواست ترسيمات قلم و مرکبي از چند بناي قبلياش آماده
سيار آثار
کرده و اين ترسيمات ،کانون اصلي نمايشگاههاي ّ
رايت در  1930بود ( .)Pfeiffer, 1994: 66اشتغال زنان در
حدی بارز میشود،
حرفة معماری که در اوایل دوران مدرن تا ّ
اغلب در این حوزه بوده است ( .)Cardoso, 2017البته
ضرورتاً با پرداخت دستمزد همراه نبوده است حتی در مورد
جولیا مورگان که به شهرت هم رسید (.)Cline, 2017: 184
بياعتنايي سران حرفة معماري به نياز موجود براي تغيير در
آموزش ،منجر به اين شد که متعلّمين خود به فکر تح ّول
بيفتند؛ لذا در  1842برخي از معماران نوپا از انجمن
سلطنتي معماران انگلستان منفصل شدند و انجمن
«نقشهکشهاي معماري»11را تشکيل دادند که بعدا ً به
انجمن معماران تغيير نام داد و در آن ،خودآموزي دانشجويان
6

..............................................................................
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با بحثهاي بين خود ،پيگرفته شد (.)Wilton-Ely, 1977
در مورد آمريکا تا اواخر قرن نوزده ،معماري همان حالت
پيشهوري خود را حفظ کرده و شغل نقشهکش نيز وجود
داشت .تکنسينهاي معماري در آمريکا در واقع خانهسازهايي
بودند که با نقشهخواني و نقشهکشي نيز آشنايي مختصري
موقعيتي جدا از استادکاران س ّنتي يافتند.
داشتند ،لذا
ّ
اينان به ت ََبع اصطالح يوناني مرتبط (،)Kostof, 1977a
«مکانيسين» 12خوانده ميشدند ،و «انستيتو مکانيسينها» را
بوجود آوردند؛ اين انستيتوها بجز مسايل ف ّني و علمي ،امكان
برخورداري «مكانيسين»ها را از دانش تئوريك هنري با
سخنرانيها و كتابخانهها فراهم ميآوردند (.)Woods,1999: 58
مهارت ف ّنی آنها در ترسیم نقشههای استاندارد ،چیزی
بود که از دهة 1930تاکنون ،توجه انجمن بناهای تاریخی
آمریکا (13)HABرا به استخدام این افراد جلب کرده است
(.)Morgan, 2014: 7-8
مجموعاً میتوان گفت که محتواي نقش شغلي تکنسينهاي
معماري (در جوامع صنعتي) ،پس از طرح موضوع مهندس
رسمي ،به تدريج از امر واسطهگري ميان طرح و اجرا ،به
ح نهايي تمايل يافته و
طراح و طر 
سمت واسطهگري ميان ّ
بيشاز پيش در عرصة کار دفتري محصور شده است.

...........................................................

• مفهوم تکنسين ط ّراحي در تاريخ معماري ايران

در ابتداي بخش پيشين ،دربارة ضرورت وجود رسانة ترسيمي
براي برقراري «نهاد» حرفهاي معماري بحث شد .در مورد
معماران ايراني در دوران س ّنتي بايد به دو موضوع توجه کرد :
ّ
اول ،اگرچه برخي ،به وجود نقشههاي ترسيمي در کار آنان
اذعان کردهاند (ويلبر 1365 ،و قدوسيفر ،اعتصام ،حبيب و
پناهي برجاي ،)1391 ،نمونه اين نقشهها (طومارهاي متعلّق
به بعد از تيموريان) نيز در موزههاي جهان نگهداري ميشود
اليت نقشهکشي به
( .)Necipoglu,1992ا ّما موضوع وجود ف ّع ّ
صورت گسترده و براي هر پروژه ،مورد سؤال است .مواردي
در ُک ُتب باستان ذيل عنوان طرحريزي بهکار رفته ،وجود
دارد (بزرگنيا :1381 ،ديباچه) ،ا ّما همچنان ايجاد تمايز
طراحي پيش از
طراح و نيز تشخيص ميزان ّ
بين سازنده و ّ
ساخت و نيز دخالت دستياران در آن ،امري ناممکن است
و بيشتر ،بحث اين است که اين نقشهها به صورت الگوهاي
کلّ ِي نقوش و مدولهاي تيپ بودهاند که هر معمار ممکن
بوده در کارهاي مختلف از آن استفاده کند و ثانياً و مهمتر،
آنکه نوعي پنهانکاري و مراقبت از جانب استادکاران در
مورد نقشهها ،گزارش شده که نشان ميدهد ،نه تنها ترسيم،
بلکه خواندن و پيادهکردن نقشه نيز از شؤون استاد اصلي
بوده است و نه دستياران يا شاگردان که جزء امتيازات او
بر ديگران ،شمرده ميشده است .در فت ّوتنامة ب ّنايان
محمدي ،)1371 ،سه طبقه در کار ب ّنايان آمده است
(خان ّ

..............................................................................
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 :مزدور ،صاحب و استاد ب ّنا ،که اين مراتب به واسطة تفاوت
در مهارت عملي ساختمانسازي تعيين شده و صحبتي از
طراحي در ميان نيست .لذا نميتوان دستياري سرب ّنايان در
ّ
طراحي» بهشمار آورد.
«تکنسين
حرفة
نوعي
را
تي
ن
س
حالت
ّ
ّ
به عالوه بررسيها نشان ميدهد که استادکاران س ّنتي ،در فنون
جزيي و نازککاريها نيز استاد بودهاند (بزرگنيا : 1381 ،ديباچه)
و مبحث تقسیم کار ـ حتي در حوزة ساخت بنا ـ اتّکاي صرف
تخصصها نداشته است ،بلکه منبعث از سلسلهمراتب
به تفاوت ّ
و درجهبنديِ مهارت بوده است؛ لذا تقسيمبندي «عموديِ »
کار ،فراتر از تقسیم کار «افقي» براي معماري س ّنتي ايران
خاص معماري،
قابل طرح است و اين امر در مورد حرفة
ّ
خيلي بيشتر صادق است .بهرغم عدم وجود اشارههاي
طراحي معماري
روشنيبخش کافي در مورد
ّ
وضعيت کار ّ
در متون تاريخي ،همان معدود موارد ذکر شده نيز نشانگر
آن است که فعل طرحريزي يا مهندسي ،واالترين بخش کار
بوده است که گاه به خود سالطين يا وزرا ـ مانند سلطان
مسعود غزنوي در معماري کوشکنو در غزنين (همان) يا
رشيدالدين فضل ا ( ...قدوسيفر ،اعتصام ،حبيب و پناهي
برجاي )1391 ،نسبت داده شده است .در نتيجه ،وجود
دستياراني در تهية آن ،بعيد مينمايد .تنها معادل ممکن
براي تکنسينها ،شاگرداني بودند که نه به صورت عملة
توجه معمار بودند .با
صرف ،بلکه به عنوان کارآموز مورد ّ
اينحال شرحی که از نجيب اوغلو و آن هم از يک انگليسي
در دوران قاجار نقل کرده است (همان) ،نوعي دستياري در
نقشهکشي را (بهصورت استنساخ با کاغذ شطرنجی) در اين
دوران نشان ميدهد .اطالق اين موضوع به تمام دوران س ّنتي
و ح ّتي پيش از قاجاريه خالي از اشکال نيست ،زیرا فضای
حدی متأثر از اروپا بوده
حرفهای ساختمان در دورة قاجار تا ّ
است (بزرگنیا .)260 :1381 ،وصف استاد اصغر شعرباف از
توسط پدرش (قديري )1376 ،نشان ميدهد که
آموزش خود ّ
طراحي «نقشه» (به معناي
در سيستم س ّنتي ،تنها کسي در ّ
س ّنتي خود که بيشتر متوجه امور تزييني مانند مقرنس،
کاربندي و  ...بوده است) دخيل ميشد که مورد اعتماد
باشد و رسيدن او به آن جايگاه واال ،پيشبيني شده باشد.
براي تبيين مفهوم «تکنسين» در معماري دوران جديد،
بايد به دوگانگي موجود در ساختار حرفة معماري ايران
در دوران مدرنيزاسيون -که تدريجاً از دورة قاجار و اجبارا ً
توجه کرد .در دوران س ّنتي،
از دورة رضاشاه آغاز شدّ -
عوامل عاليرتبه و دونپايه در حرفه ،از يک سنخ و يک
تخصصها
نهاد حرفهاي واحد بودند و لذا «سلسله مراتب» ّ
از «عمل» ساده به پيچيده و سپس به «نظر» ميرسيد که
بخش نظري در اختيار معماران بود .ا ّما در هرحال هماهنگي
مسجل بود و تقسیم کار حرفهاي
ميان سيستم عمل و نظر،
ّ

ماهنامه باغ نظر /15-28 : )64( 15 ،مهر 1397

وضعيت معاصر کاردانهاي معماري

دو سرفصل درسی برای کاردانی معماری در ایران وجود
دارد (شوراي برنامهريزي آموزشي و درسي علمي ـ کاربردي،
2 :1384؛ شوراي عالي برنامهريزي وزارت فرهنگ و آموزش
عالي .)1374 ،به رغم تفاوتهايي که در دو سرفصل آموزشي
وجود دارد (و در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد) ،در
هر دو ،کاردان معماري ،براي دو نقش کام ً
ال متفاوت وارد
طراحي و ايجاد
حرفه خواهد شد  :کمک به معمار در کار ّ
غيرمتخصص .نقش نخست،
طراح و عوامل
ّ
پل ارتباطي ميان ّ
در سلسله مراتب ايده تا محصول (بعد از تبيين مسئله تا
راه ّ
حل) معماري قرار دارد ،ولي نقش دوم در سلسله مراتب
ارتباط «نهاد» معماري با «نهاد»هاي اجتماعيـ حرفهاي ديگر
(کاربران ،کارفرمايان ،مهندسان ديگر ،عوامل اجرايي و )...
معنا مييابد .نقش دوم ،در سلسله مراتب شغلي معماري
دوران س ّنتي داراي معني بوده است ،ا ّما نقش نخست ،فاقد
پيشينه در سيستم حرفهاي ايران بوده و امري است متعلّق
به دوران مدرن .در اين بخش اين سؤال پرداخته خواهد
ماهيت اين دو وظيفه در وضعيت حرفهاي دوران
شد که
ّ
مدرن (بهطور کلّي) و در ايران (بهطور خاص) چيست؟
• مبانی نظری  :نظامات حرفهای معماری و جایگاه مشاغل میانی در آن

مطالعة ساختار حرفة معماری از سوی جامعهشناسی یا علوم
تربیتی در دهههای گذشته بیشتر متضمن رویههای مربوط
به خود معماران -و نه سمتهای حاشیهای -بوده است .آثار
الوسون و دونالدشون مثالهای این حوزه است .در درون
معماری نیز موضوع «حرفه» و «رشته» (نگاه کنید به کتاب
مرتبط از ویلیامز رابینسون (Piotrowski & Williams
 ،)Robinson, 2001از دغدغههایمعاصر مربوط به ساختار
حرفه است که کمتر به موضوع ساختار میانی وارد میشود.
پرداختن به این حوزههای میانی در بررسی جامعهشناسانة
گاتمن ( )1988که تجربة نزدیکی با معماران داشت ،از
نخستین و معدود نمونههای بارز است.در آنجا ساختار
ارتباطی اعضای مختلف دفاتر معماری از دید اجتماعی بحث
شده است .اگرچه ظاهرا ً نقشهکشي ،وظيفة شغلي واضحي
(بهلحاظ تعريف ،حدود و وظايف) است و بيش از يک قرن
است که افرادي رسماً با اين عنوان مشغول بهکارند ،ا ّما اينکه
مکانيکي صرف باشد ،چندان بديهي
اين وظيفه ،يک کار
ِ
نيست .در راهنماي مشاغلي که انستيتو تحقيقات اشتغال
شيکاگو تهيه کرده است آمده « :نقشهکش  ...اگرچه ميتواند
طراحي کمک کند ،ا ّما مسئوليت اصلي آنها
در ايجاد مدارک ّ

............................................................

نيز براساس «تن ّزل درجات دانش» از نظري به عملي و «تن ّزل
درجات مهارت عملي» از مهارت ظريف و سنگين به مهارت
عملي ساده ،تعريفپذير بود .ا ّما در دوران جديد ،معماران
درسخوانده (به همراه مهندسان راه و ساختمان) ،از سيستم
نهادي و تکنولوژيکي «بيروني» تغذيه ميشدند ،ا ّما اثر فکري
آنان ميبايست در محيط ايران مح ّقق ميشد که ساختار
تي آن همچنان تداوم داشت.
اجتماعي و تکنولوژيکي س ّن ِ
اگر نهاد اينان داراي محتواي نظري و عملي خاص بود ،نهاد
معماران و استادکاران س ّنتي نيز داراي محتواي مخصوص
به خود بود .نظرگرايي معماران دانشگاهي (به معني اتّکاي
طراحي کاغذي) و عملگرايي استادکاران س ّنتي،
آنان به ّ
در کنار تطبيقپذيري زيا ِد دستاندرکاران اين عرصه (مث ً
ال
طراحي به بقاي
نک  :قديري .)13-14 : 1373،اين گونه ّ
هزاران سالة اين نهاد در سراسر جهان انجاميده است نک :
 .)Salingaros, 2007در تفاهمي ضمني ،نوعي تقسیم
کار جديد را در حرفه پديد آورد که مشابه غربي ندارد.
طبيعي تکنسين معماري در ايجاد ارتباط
در واقع اگر نقش
ِ
طراح معمار و ديگر دستاندرکاران ناآگاه به طرح ،در
بين ّ
کار ساختمان تعريف شود ،نخستين تکنسينهاي واقعي
در معماري ايران را بايد استادکاران س ّنتي در ابتداي
ورود معماران درسخواندة مدرن به جامعة حرفهاي ايران
بهشمار آورد  :روندي که از اواسط قاجاريه آغاز شد و تا
ل پيگيري است.
اواخر دوران پهلوي دوم نيز ،تداو ِم آن قاب 
معماران تحصيلکرده ،نه تنها در فنون ساخت ،زبان مشترکي
با ب ّناها نداشتند ،بلکه به واسطة اتّکاي خود به نقشه ،براي
برقراري ارتباط با پيشهوران ساختماني نيز مشکل داشتهاند
(پيشوا يزدي .)1390 ،اما در مورد استادکاران س ّنتي،
موضوع تقريباً معکوس است .در واقع اينان با استفاده
خالي موجود ميان معماران و عوامل اجرايي و
از فرصت
ِ
بر پاية موقعيت و دانش گذشتة خود ،نيز انعطافپذيري
فوقالعاده ،به سهولت در اين ردة مياني جاي گرفتند و
متقدم اين امر،
موقعيت خود را تثبيت کردند .يک نمونة
ّ
ّ
دربارة استاد لرزاده قابل ذکر است (نک  :سلطانزاده.)1383 ،
استاد محمد پيشوا يزدي نيز نقشهخواني و پيادهکردن
نقشه را در ضمن دروس هندسة تحصيالت مدرسهاي در
دوران رضاشاه آموخته و بهواسطة آن ،در بسياري پروژههاي
مدرن ،به عنوان دستيار معماران فرنگي به کار گرفته
ميشود (پيشوا يزدي .)1390 ،در مقابل ،از سوي جامعة
توجه چنداني به اين نياز نشد  :در
معماران تحصيلکردهّ ،
«گزارش کميته معماري و شهرسازي گروه بررسي مسایل
ايران در پرتو انقالب شاه و ملّت» ( )65 :1355اشاره شده
است که يک معضل اساسي در ساختار حرفه که مانع از
تحقق فعاليت مطلوب معماران تحصيلکرده در سطح

جامعه شده است ،کمبود «تکنسين» بوده است .ا ّما اینکه
وضعيت حال و به ويژه آيندة اين شغل چه خواهد بود،
موضوعي است که بخش آينده ،به آن پرداخته ميشود.

..............................................................................

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

19

مسعود ناری قمی و همکاران

...........................................................

تهية مدارک اجرايي بناست»(  (�Institute For Career Re
مفصلي که براي
)search CHICAGO,2005:12؛ در راهنماي ّ

نقشهکشي حرفهاي معماري در آمريکا بارها منتشر شده است
14
( )Jefferis, Madsen, and Madsen, 2011نقشهکش
«کسي است که نقشهها و جزییات را براي اثر خلق شده
تهيه ميکند .وظيفة نقشهکش است که از
ّ
توسط فرد ديگر ّ
خطوط و الگوي نوشتاري مناسب و شکل متناسب ارایة نقشه
که براي تکميل يک پروژه الزم است ،استفاده کند .اين
ترسيم
توجه فوقالعادهاي به جزیيات در حين
ِ
وظيفه نياز به ّ
توسط نقشهکش دارد»
ِ
دقيق طرح سريع سرپرست کارّ ،
( .)Ibid: 3از ديد اين مرجع ،دو زيرعنوان نقشهکش و اپراتور
اتوکد از نظر نوع کار ،تفاوت بنيادي با هم نخواهند داشت (در
مورد دورههاي آموزشي ،گاه اين موضوع به صراحت ،بيان
شده است ( )www.bcit.caو سايت رسمی ادارة اشتغال
آمريکا نيز چنين برداشتی را القا میکند (.)www.bls.gov
در استرالیا و در تعریف مشاغل خالق ،معماری دومین رده را
از نظر اشتغال داراست و در آنجا مطابق تعریف مشاغل خالق،
کار تکنسین معماری تنها تهیة رسانه ارتباطی است و شغل
ّ
خلق محسوب نمیشود ( .)Higgs & Lennon, 2014این
وضعیت مطابق با معیارهای پنجگانة نهاد ناظر بر آموزش فنی
15
بریتانیا
هنری
و
نقش پيشبيني شده براي کاردانها در کمک به
است .اما ِ
طراحي به عنوان یک عمل خالقانه
تکميل
در
معماري
طراح
ّ
ّ
( ،)Ibidدر برخي سيستمهاي حرفهاي اروپایی مورد توجه
است (براي مقايسة مختصر ميان سيستمهاي حرفهاي
مختلف از لحاظ نقش کاردانها ،رجوع کنيد به تصوير)1؛
مث ً
ال در سيستم سویسي سومین وظيفة شغلي تکنسينهاي
قابليت را
نقشهکشي به شرح زير ذکر شده است ":آنها اين ّ
مستقل به ّ
ّ
حل جزء مسئلههاي مرتبط با
دارند که به طور
ّ
طراحي بپردازند ،و راهحلهاي خود را به بحث بگذارند
روند ّ
و ارایه کنند" (.)BBT, 2009b:1
ا ّما در سيستم آلماني که ِوجهة ف ّني و تکنولوژيکي محتواي
آموزشي تکنسينهاي معماري بيشتر است ،به جز اشاره
به موضوع تطبيق نقشهها با اصول زيستمحيطي ،ايمني
شغلي مرتبط با ف ّعاليت طراحانه معماري در
و  ،...موضوع
ِ
مسئوليتهاي آنان ،پيشبيني نشده است و آنها به عنوان
ّ
کساني که خدمات «مشتريـ مدارانه» انجام ميدهند،
معرفي شدهاند (سايت رسمي آموزشهاي ف ّني و حرفهاي
آلمان .)www.nova.edu ،در شرح وظايف سيستم اتريشي
نيز عبارات مشابه به کار رفته است (بخشنامة رسمي دولتي :

.)BGBl, 2007, 191

براي درک اینکه مهارتهاي اصلي مورد نياز کاردانها،
چه چيزهايي است و مهمتر اینکه اين مهارتها چه مقدار

..............................................................................
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تصوير  .1وضعيت اشتغال کاردانهای نقشهکشي معماري در اروپا.
 رنگ قرمز  :عمدة عملکرد تکنسينهاي معماري ،از سوي قانون براي حرفههايديگر (معموالً معماران و مهندسان) محفوظ داشته شده است .تکنسينهاي
معماري نميتوانند بهعنوان معمار يا مهندس ،مشغول کار شوند.
 رنگ زرد  :موانع قانوني وجود دارد ،ا ّما برخي امکانها نيز همچنان موجوداست .برخي شاخههاي مهندسي مانند تکنولوژي معماري وجود دارد که
مشمول قانون [ممانعت از ورود کاردانها به حرفه] نميشود.
 رنگ سبز  :هيچ محدوديّتي وجود ندارد و فضا کام ًال رقابتي است.
مأخذ http://www.NOVA 2012-2013 COLLEGE CATALOG PRO�   :
GRAMS OF STUDY.mht

طراحانه و چه مقدار با مهارتهاي مکانيکي
با مهارتهاي ّ
غيرطراحانه ارتباط دارد ،بايد محتواي محصوالت
و
ّ
طراحي بهتر تبيين شود.
عيني توليدي در حين عمل ّ
مهمي از اين محصوالت و نه تمام آنها ،ترسيمات
بخش ّ
طراحانه است .الوسون ( )Lawson, 2004انواع ترسيمات
ّ
معماري را در هشت دسته ارایه ميکند که در ارتباط
با بحث حاضر شش مورد آن قابل طرح است  :ارایة
نمايشي (پرزانته) ،ترسيمات ف ّني ـ ّ
اطالعاتي ،ترسيمات
مشاورهاي ،مطالعة ترسيمي ،نمودارها و تفکر ترسيمی.
از ميان اینها در ساختارهاي مختلف حرفه ،برخي،
رسانههايي هستند که تسلّط به آن ،جزیي از وظايف
کاردان معماري است .با لحاظ کردن «نمودارها» در ذيل
توجه به کاربرد اين دو ،در بحث
ترسيمات مشاورهاي (با ّ
حاضر) نوع کارکرد رسانههاي مزبور را در ساختار ارتباطاتي
طراحي ،ميتوان با مدلي مانند نمودار  2نمايش داد.
دفتر ّ
دو گونه از ترسيمات مزبور (مطالعة ترسيمي و تفکرّ
طراحانه يا تحقيق در ضمن
ترسيمي) بخشي از تف ّکر ّ
طراحي و نوعي پژوهش در حين عمل از سوي طراح است
ّ
(نک به  :گروت و وانگ)1384 ،؛ لذا در فرض وظيفة شغلي

ماهنامه باغ نظر /15-28 : )64( 15 ،مهر 1397

طراحي.
تصوير .2انواع رسانههاي ارتباطي مورد استفاده ،در روابط دفتر ّ
مأخذ  :نگارندگان.

............................................................

تکنسينها قرار نميگيرد .در حاليکه موردهاي دو و يک
(ترسيمات ف ّني و ّ
اطالعاتي و نيز ارایة نمايشي) در سيستم
حرفهاي نظام مهندسي ايران ،در مرکز کار تکنسينها
توسط
قرار دارند .در سيستمي نظير سويس ،اين رسانهها ّ
تکنسينهاي مج ّزا توليد ميشود و در حوزة آلمان ،بهواسطة
اشتراک تکنسين نقشهکشي معماري با عمران و مکانيک
(مکاتبه با دکتر لمپفول از بخش تحقيقات مؤسسة فدرال
آموزشهاي ف ّني و حرفهاي آلمان ،مورخ سوم سپتامبر
 ،)2013کار وي چندان وارد پرزانتة حرفهاي نمیشود.
همانطور که در جدول 1نشان داده شده است ،تنها درمورد
رسانة نمايشي الزم نيست ،فرد شاغل ،توانايي تحليل يا
طراحي معمارانه داشته باشد و عم ً
ال هم يک راندوکار يا
ّ
ماکتساز خوب (حتي با سيستمهاي کامپيوتري) ميتواند
بدون تحصيالت خاص معماري و صرفاً با توانايي فهم نقشه و
با تکيه بر مهارت مکانيکي خود ،به اين کار بپردازد .لذا در
سيستم سويسي ،کاردان متولّي توليد سه بُعديهاي حجمي
براي معماري ،بهصورت مستقل تعريف شده و آموزش
جداگانهاي از کاردانهاي ديگر معماري دارد (.)BBT, 2009a
در مورد رسانة ف ّني و ّ
توجه
اطالعاتي يا همان نقشهها ،بايد ّ
طراحي
کرد که هيچ مرز دقيقي ميان فازهاي مختلف ّ
وجود ندارد تا به توان فاز صفر يا يک را مستلزم مهارت
16
طرّاحانه و فاز دو را کاري مکانيکي به شمار آورد .دانا کاف
( )1382اين مرزگذاريها را نوعي توافق ميان کارفرما و
طراحي دانسته است.
طراح براي خروج از روند پايانناپذير ّ
ّ
طراحي معماري و به ويژه موضوع
فرآيند
ترتيب،
اين
به
ّ
ّ
حل مسئله با ورود به هريک از فازهاي توليد نقشه ،خاتمه
نيافته است  :ترسيم يک دیتیل اجرايي ،نه تنها به دانش
ف ّني بلکه در بسياري مواردي به دانش زيباييشناسي،
روانشناسي محيط و حتي رفتارشناسي مخاطب نياز دارد.
«رسانة مشاورهاي» را الوسون به واسطة نقشي که در ارتباطات

ماهيت ترسيمي آن) از ساير ترسيمات
طراحانه دارد (و نه
ّ
ّ
جدا کرده است  :اين رسانه براي ارایة «طرح تمام نشده» به
کارفرما و نيز کارکنان دفتري مورد استفاده قرار ميگيرد و
طراحان ضمن عدم تمايل به ارایة آن
درست به همين دليلّ ،
به کارفرما ،در صورت ضرورت ،خواهان نمايش عدم استقرار و
عدم تمامشدگي ،در اين ترسيمات هستند  :در برابر کارفرما،
براي اینکه امکان غافلگيري او را از دست ندهند و براي
کارکنان ،به جهت استفاده از نيروي فکري آنان در ضمن
تدقيق طرح ( .)Lawson, 2004:36-37در صورت استفاده از
اين ترسيمات براي نشان دادن موضوع به کارفرما ،استفاده از
متعدد ابزار مناسبي براي نمايش «تمامناشدگي»
آلترناتيوهاي ّ
طرح است که توليد آن ممکن است به کاردانها واگذار شود.
واضح است که برخالف رسانة نمايشي که در آن موضوع
کام ً
ال روشن است ،اينجا ،ضمن تالش براي يک ارایة دقيق،
بايد القاي طرح تمام شده به کارفرما نشود و اين نيز نياز
به توانايي تحليل مناسب از سوي تهيهکنندة رسانه دارد.
در بين رسانههاي مورد بحث ،رسانة گفتاري ،موضوعي حائز
اهم ّيت و در عين حال فراموش شده در روندهاي آموزشي
ّ
است .دانا کاف (همان) در خالل مهارتهاي اجتماعي
مورد بحث خود به ضرورت لحاظ کردن اين موضوع در
روندهاي درسي معماري اشاره کرده است .منظور از رسانة
مزبور ،دو گونه از توانايي است :شرکت در بحثهاي نسبتاً
تخصصي در دفتر معماري و مهمتر از آن ،توانايي برقراري
ّ
ارتباط با مخاطب عادي (کاربر ،کارفرما يا افراد عادي
طراحي)؛ اگرچه مطالعة مورد
ذيمدخل در پروژههاي ّ
توسط برخي
طراحي اهميت دارد و ّ
ا ّول در کشف فرآيند ّ
طراحي ـ پژوهان مورد مطالعه قرار گرفته است
ّ
( ،)Ibidا ّما مورد دوم ،موضوعي است که در دستورکار کاردانها
حائز اهميت است؛ در حاليکه کاف ،نتايج اين بحثها را نوعي
طراحي
طراحانه و نيز کنترلکنندة روند ّ
ساختاردهي پيش ّ
17
طراحي) ميداند ،مِدوي (به نقل از
(و نه بخشي از خود ّ
 )Luck & Mc Donnel, 2005محتواي اين گفتگوها را حول
چيزي ميداند که ويآن را «ساختمان مجازي» 18ناميده و نه
مجرد و مستقل .لذا ميتوان گفت ورود
خواستها و مسایل ّ
به اين گفتگو و تداوم آن به صورت سازنده ،مستلزم توانايي
متخصص و توانايي انتقال
تحليل معماري از سوي فرد
ّ
اين مفاهيم و به بحث گذاشتن آنها با مخاطب است .در
تخصصي ديگر ،نياز به
اليت
ّ
واقع مصاحبه ،همانند هر ف ّع ّ
مهارت و آمادگي قبلي دارد (دورک .)1389 ،اين موضوع
اهم ّيت بيشتري مييابد که روشن شود در بسياري
وقتي ّ
اهم ّيت زياد
موارد در پروژههاي کوچک مسکوني (بهرغم ّ
طراحيها در زندگي مخاطب) کار مصاحبه ا ّو ّليه با
اين ّ
کارفرما ،به کاردانها واگذار ميشود (نتايج نظرسنجي که
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در بخش آينده خواهد آمد ،کام ً
ال مؤيد اين موضوع است).
طراحي ،موضوعي است که در
بنابراين موضوع رسانههاي ّ
طراحانه
هرحال ،مستلزم آشنايي کاردان معماري با تف ّکر ّ
طراحانه (بهطور نسبتاً
(بهطور نسبي) و تحليل مسایل ّ
کامل) است .اين موضوع چيزي است که در نظرسنجي
انجام شده از سوي مهندسان نيز ابراز شده است .در
بخش بررسي نتايج حاصل از نظرسنجي در رابطه با نقش
کاردانها (بخش آينده) ،به اين موضوعات در متن حرفهاي
معماري ايران بيشتر پرداخته خواهد شد.
پيمايش وضع ّيت اشتغال و موقع ّيت حرفهاي کاردانهاي
معماري

وضعيت شغلي کاردانهاي معماري ،قضاوتهاي
در مورد
ّ
ضمني زيادي از سوي افراد در سطوح مختلف علمي و
ِ
اجرايي ممکن است شنيده شود ،ا ّما بررسي ميداني در مورد
اين امر در ايران (تا جايي که نگارنده اول بررسي کرده)
وضعيت
وجود ندارد .براي حصول تصويري واقعيتر از
ّ
اشتغال و حرفة کارداني ،پژوهشي مردمنگارانه از کار
توسط نگارندگان در سه مرحله انجام
تکنسینهای شهر قم ّ
گرفت .در مرحلة نخست ،در تابستان  1391و 1392
گزارشهای تفصیلی از وضعیت دفاتر نظام مهندسی شهر قم
با کمک کاردانهای معماری ،تهیه شد که در آن ضمن ثبت
وضعيت کاري تکنسينهاي شاغل در دفاتر نظام مهندسي
ّ
طراح ،انجام
مهندسان
نيز
و
افراد
اين
با
را
اي
ه
مصاحب
قم،
شهر
ّ
و ثبت گردید؛ این دوازده گزارش در تحلیل زیر با کد  K1تا
 K12مورد استناد قرار گرفته است .در مرحلة دوم و سوم که
يکسال بعد و چهارسال بعد انجام شد ،دو پرسشنامة جداگانه،
وضعيت و ديدگاه دو
ا ّما با ساختاري مشابه ،براي سنجش
ّ
گروه ـ کاردانها (به عنوان شاغلين) و مهندسان (به عنوان

تهيه شد .اصل پرسشنامهها در دفاتر نظام
کارفرماي آنها)ـ ّ
مهندسی شهر قم توزيع شد (دفاتر مورد مراجعه ،حدود نیمی
طراحي
از دفاتر موجود در شهر قم را شامل میشوند) .در ّ
ا ّو ّلية اين پرسشنامهها چند هدف کلّي مورد نظر بود ،ا ّما به
توجه
جنبة اکتشافي و امکان شناخت موضوعات جديد نيز ّ
شد .اهداف کلّي مورد اشاره را ميتوان در اين موارد ذکر کرد :
• نوع وظايف عمومي که به کاردانها واگذار ميشود و
تمايالت خود آنها براي بهعهده گرفتن کارها؛
• قابليتهاي خاص کاردانها براي انجام وظايف نسبت به
رقيبان شغلي از ديد خودشان و کارفرما (مهندسين)؛
• انتظارات و ميزان رضايت شغلي کاردانها از جايگاه حرفهاي
خود؛
• تصوير آيندة حرفة کارداني از ديد دو گروه؛
• امکان تعريف وظايف شغلي جديد براي کاردانها.
مجموعاً  12گزارش کارآموزي 48 ،پرسشنامه از مهندسان
و  30پرسشنامه از کاردانها دريافت شد که مبناي بررسي
آتي خواهد بود .در این بررسی ،نمودارهای آماری توصیفی
حاصل از پرسشنامهها با کمک محتوای تفصیلی گزارشهای
کارآموزی ،تفسیر میشود که تلفیقی از روش کمی و کیفی
برای تحلیل خواهد بود.
• بحث در نتايج پيمايش

از اظهارات مهندسان بر ميآيد که دستکم دو نوع نگاه
به اين جايگاه شغلي از سوي مهندسان ديده ميشود :يک
طراحي به کاردانها هستند.
دسته ،قائل به واگذاري کامل ّ
در اين دسته ،برخي ،کاردانهاي داراي سابقة زياد را کمک
کار بسيار خوبي تل ّقي ميکنند که ميتوان ّ
طراحي را به
کل ّ
آنها واگذار کرد (گزارش )K9؛ ا ّما ممکن است اين واگذاري
ي که براي کارهاي معموليتر يا
اهم ّيت کم 
را به دليل ّ
کوچکتر قائلند ،ترجيح دهند (گزارش)K10, K11, K7؛ اين

...........................................................

جدول .1جمعبندي ويژگيهاي رسانههاي شغلي مرتبط با کار کاردانهاي معماري .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................
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رويکرد ح ّتي از سوي مهندس دفتر ف ّني متع ّلق به دانشگاه
تخصصيبودن کار) بيان شده است
علومپزشکي نيز (بهرغم ّ
()K5؛ يکي از مهندسان (گزارش  )K6صراحتاً اين موضوع را
مسئوليتپذيري مهندس نسبت ميدهد .اظهارات
به ميزان
ّ
طراح ،حاکي از آن است که او تمام
يکي از کاردانها در مورد ّ
طراح ديگر در
امور را به نقشهکش واگذار کرده است (ّ .)K12
اينباره ،صريحتر است و اذعان دارد که موضوع به وجدان کاري
معمار برميگردد و وي خود ،تنها در مواقعي که کار متعلّق
طراحي ميکند
به خودش باشد يا بخواهد به شهرداري برودّ ،
( ،K2طراح ديگر ـ K12ـ نيز اظهارات مشابهي دارد).گزارش
توسط
طراحي ّ
ديگر ( ،)K1مواردي را که کارفرما اصرار بر ّ
مهندس داشته باشد ،به موضوع اضافه کرده است و اين خود
اهميت است ،زیرا عدم ّ
اطالع کارفرماي عادي از نقش
حائز ّ
معمار نيز ميتواند به اين سوء رفتار مهندسان دامن بزند .يک
کاردان مورد مصاحبه (در گزارش  )K11نيز اذعان دارد که
طراحي را خود مهندس معمار
اگر کارفرما اصرار کند ،کار ّ
انجام خواهد داد .در مقابل ،رفتار برخي مهندسان متناسب
با نقش پيشبيني شدة اصلي براي کاردانها يعني تکميل
طراحي (K8،K6،K4،
طراحي است و نه خود ّ
کارهاي جنبي ّ
 K2و )K3؛ در عين حال ،گاه ،اين شيوه به «تازهکار» بودن
مهندس نسبت داده شده است ( .)K8با اين همه ،تحليل
فرد مزبور نيز در خور توجه است « :در طراحي يک بناي
مسکوني  ...در حالحاضر نظرات مالک بيشترين تأثير را
طراحي دارد... ،کمترين تأثير مربوط به نظرات و
در روند ّ
ايدههاي خود معمار است؛ به همين دليل است که اکثر

............................................................

تصوير .3نظر مهندسان در مورد قابليتهاي شغلي کاردانها .مأخذ  :نگارندگان.

معماران ،طرحهاي خود را به نقشهکش واگذار کرده و فقط
در مرحلة پاياني ...زير آن را امضا ميکنند» (دورک.)1389 ،
نتايج بخشهاي ديگر پرسشنامه به تبيين بهتر اين موضوع
کمک ميکند .چنانکه در نمودار 3ديده ميشود ،مهندسان
طراحي ـ در جزیيات يا ح ّتي ّ
کل
به رغم احالة مداوم کار ّ
طرح ـ به کاردانها ،در مقام مقايسه ،به هيچوجه آنها را
کاراتر از دانشجويان کارشناسي برآورد نکردهاند .اين امر با
نسبت کمتر ،در مورد دو موضوع مطالعات طرح و نظارت
بر اجرا نيز ديده ميشود .ا ّما در پاسخ به اين مورد که
«طراحي پالنهاي معمولي را ميتوان به کاردانها
آيا
ّ
واگذار کرد» ،نظرها به سمت «موافقت نسبي» بوده است.
لذا ميتوان گفت که اين امر در راستاي تحليل پيشين
درست است که مهندسان براي کارهاي کوچک و معمولي
ارزش چنداني قائل نيستند و به عبارت ديگر ـ دستکمـ
از بد درآمدن طرح منتسب به خود ،نگراني ندارند.
با نگاهي به تصویر 4ديده ميشود که ارزيابي خود کاردانهاي
قابليتهاي حرفهاي خود (سه مورد باالي
شاغل در مورد
ّ
نمودار) ،از ارزيابي مهندسان در اين رابطه ،باالتر است ـ اين
قابليت ارتباط با کارفرما،
طراحي و ّ
امر به ويژه در مورد ّ
قابليت ّ
وضعيت واقعي کار
قابل اشاره است .اين مسئله را ميتوان به
ّ
دفاتر نسبت داد .تأکيد بر کار دفتري از سوي مهندسان،
نشان ميدهد که اين امر ،بهدليل «دونپايه» شمردهشدن
کار دفتري ،از مواردي است که براي کاردانها ،ممکن است،
پذيرفتنيتر از دانشآموختگان کارشناسي باشد و بقاي نسبي
آنها را در حرفه ضمانت خواهد کرد .ترجيح کارفرمايان

..............................................................................

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

23

مسعود ناری قمی و همکاران

مشاغل (که دفاتر نظام مهندسي را نيز بايد در زمرة آنان
دانست) بر بهکارگيري نيروهاي سطوح تحصيلي پايينتر

بهخاطر اطاعتپذيري و تطبيقپذيري (شريعتزاده،)1392 ،
امري است که در ترجيح نيروي کارداني بر کارشناسي در

قابليتهاي حرفهاي کاردانها .مأخذ  :نگارندگان.
تصوير .4مقايسة نظر کاردانهاي معماري با مهندسان دربارة ّ

...........................................................

تصوير .5مقايسة ردهبندي مهندسان و کاردانها در مورد ترجيحات خود براي واگذاري يا پذيرفتن وظايف شغلي براي کاردانهاي معماري (اعداد ،نمايشگر درجة
اهميت موضوع از  0تا  7است .مأخذ  :نگارندگان.

اهم ّيت موضوع
تصوير .6مقايسة گزارش مهندسان و کاردانها از کارهايي که بهطور معمول در دفاتر به کاردانهاي معماري واگذار ميشود (اعداد ،نمايشگر درجة ّ
است .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................
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حوزة معماري در سطح عام حرفه تأثير بهسزايي داشته است.
در تصویر 5مهمترين تفاوت بين نظر مهندسان و کاردانها ،در
مورد سپردن کارهاي اداري است که خود کاردانها ،برخالف
مهندسان چندان اشتياقي نسبت به آن نشان ندادهاند .درواقع
تمايل کاردانها به موضوع «تبديل کروکي معمار به نقشههاي
رسمي» (به عنوان اولويت ا ّول) نشان ميدهد که آنان بيش از
اليت در جايگاه تعريف شدة خود تمايل دارند.
مهندسان ،به ف ّع ّ
البته در مقايسه با تصویر 4ديده ميشود که اعتقاد بيشتر
حدي نيست
طراحي نقشه ،در ّ
کاردانها به توانايي خود در ّ
مسئوليت در دفاتر قلمداد
مدعي پذيرش اين
که خود را ّ
ّ
کنند و همچنان جايگاه مهندس را در اين زمينه ،پذيرفتهاند.
تصویر 6که از بررسي سؤال ديگري در مورد کارهايي که
معموالً به کاردانها واگذار ميشود ،حاصل شده است (با

بين دو گروه حدس زد .همچنین پايين دانستن شأن کار
دفتري ممکن است کاردانها را واداشته باشد که بسيار
کمتر از مهندسان به اين موضوع اعتراف کنند؛ موضوع
واقعيت امر ،جايگاهي در
«راندو» و نيز «فاز دو» ،که در
ّ
کار معمولي نظام مهندسي ندارد (براساس تجربة نگارندگان
و  12گزارش نگاشت دفاتر) ،ممکن است در اثر تمايل خود
کاردانها به پرداختن به اين کار مورد اشاره قرار گرفته باشد
نتیجهگیری

بررسي حاضر نشاندهندة آن است که در سير تاريخي
تط ّور جايگاه کاردانها در ايران ،تح ّول رخ داده ،از تقسیم
تخصصها (حالت کارآموزي و شاگردي
کار مبتني بر مراتب ّ
س ّنتي) به سمت تقسیم کار مبتني بر مراتب اجتماعي

جدول .2جمعبندي نتايج پيمايش .مأخذ  :نگارندگان.

............................................................

اطالق  0و  1بهترتيب براي عدم واگذاري و واگذاري که
معدل آن به مقياس 100تايي تبديل شده تا واضحتر باشد)،
نشان ميدهد ،برداشت مهندسان و کاردانها در اين مورد
حدی
توافق چنداني با هم ندارد و اين امر ،با نتایج فوق تا ّ
ناسازگاری نشان میدهد .ا ّما در خالل نتايج مندرج در آن
سپردن کار خود به
ميتوان ،پنهانکاريِ مهندسان درمورد
ِ
طراحي نقشه
کاردانها را ،از تفاوت زياد عددها در موضوع ّ

موقعيت
متمايل شده است؛ نتيجة نخست اين تح ّول ،کاهش
ّ
اجتماعي اين شغل و عدم انگيزة کاردانها براي بقا در اين
موقعيت شغلي يا تالش براي خودتعليمي و بهبود کيفيت کار
در اين موضع است .با توجه به اين پژوهش ،وظيفة اساسي
متوجه
شغلي در نظام حرفهای عمومي ايران براي کاردانها
ّ
احي کامل
طر ِ
دو موضوع اصلي است  :خدمات اداري دفتري و ّ
کيفيت آنها قائل
اهم ّيتي براي
بناهايي که در نظام حرفهایّ ،
ّ

..............................................................................
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نميشوند .این امر هم یک امکان بالقوه و هم یک ضعف
بالفعل است؛ یعنی چنانچه به این وضعیت توجه کافی نشود،
بخش عمدهای از فضای انسانساخت ،متأثر از رویههای افراد
فاقد صالحیت و (تا حدی) سطحینگر خواهد بود و اگر

واقعی شناسایی شده در
برنامهریزی خوبی براساس وضعیت
ِ
این پژوهش انجام شود ،میتوان از قابلیتهای موجود وضعیت
حرفهای برای بهسازی بخشهای مغفول ماندة حرفه (مانند
بناهای کوچک و واجد دستمزد طراحی ِکم) استفاده کرد.

...........................................................

حداکثري از واگذاري تکاليف به آنها .مأخذ  :نگارندگان.
حداقلّي و ّ
تصاوير( 7راست) و( 8چپ) .حاالت پاية موقعيت شغلي کاردانها ـ دو الگوي ّ

تصاوير( 9راست) و( 10چپ) .حاالت پاية موقعيت شغلي کاردانها ـ دو الگوي ميانة طيف از واگذاري تکاليف به آنها .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................
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