
 نساختن یبرا یکوشک ؛یمسابقات معمار

 تیهستند که اهم یاز جمله موضوعات یباشناختیمسائل ز نیساخت بناها و هم چن یباال ینهیهز ،یمعمار ینقش فرهنگ

 یمسابقات معمار جودو تیاهمتوان به بیش از پیش می ب،یترت نی. به اکنندمشخص می، ساخت یطرح را برا نیانتخاب بهتر

برای کسب درآمد یک معمار و یا بستری برای کسب تجربه و معرفی معماران و دانشجویان  فرصتیپی برد. مسابقاتی که شاید 

 جویای نام باشند.

 ییهاسکیر ایمنتظره هستند؟  ریغ هاییطراح ایمنحصر به فرد  یهاطرح یبرا ییهامسابقات فرصت باید دید که آیا این

وجود  ییهاطرح ،گفت که در مسابقات توانیمیا  شوند؟یمنجر م یراصولیو غ یواقع ریغ یهستند که به طراح یرضروریغ

 شدند؟یساخته م دینباشاید د که انهبود ییهاگذارتر از پروژهریتاث شدندیاما اگر ساخته م شوندینم دهیدارند که برگز

 

نه تنها  ، چند سال بعد،حمله نیکه تاوان ا دانستینم به آتن حمله کرد الدیقبل از م ۴۸۰ در سال ارشاهیکه خشا یهنگام

قبل  ۴۴۸سال  در یرقابت یکه ط یادبودی .خواهد بود آتن یروزیپ ادبودیبلکه به وجود آمدن اثر ماندگار شکست خوردنش، 

کننده در که در آن آثار شرکت یتدانست. رقاب خیمکتوب در تار یمسابقة معمار نیاول آن را توانیکه م ساخته شد الدیاز م

   .آثار نظر دادند یعموم قرار گرفتند و مردم به عنوان داوران مسابقه درباره دیمعرض بازد

، شدگذشته دگرگون  یساختار شهرها ن،یشهرنش تیجمع شیدوم قرن هجدهم و افزا یهمیدر ن یانقالب صنعت ظهوربا 

 راتییمعماران دچار تغ یهارقابت تیو در نها افتی شیرشته افزا نیکردگان الیشدند، تحص سیتاس یمعمار دیمدارس جد

 ند.آن درآمد یبه شکل امروز جیتا به تدر شدند یو موضوع یساختار

فراهم  معماری های گذشته با اندیشه شانتقابلو  های نوعرضه اندیشه بینیم که بستری را برایمسابقاتی را می هااین سالدر 

 ۱نوکه جوزف پاکست ،م۱۸۵۰انگلستان در سال  یالملل نیب شگاهیساختمان نماطراحی  یمسابقهچون مسابقاتی هم، اندکرده

مسابقه مهم  نیاول( و همینطور ۲)تصویرـکرد جادیدر ساختمان ا شهیفلز و ش ددر عرصه کاربر یتحول ۲«نیقصر بلور»با طرح 

و چند معمار  ۴برونو تاوت که در آن،  ۳بونیتر کاگویساختمان روزنامة ش یطراح یمسابقه ستم،یدر قرن ب یمعمار یالملل نیب

نهایت و در نبرد  ییراه به جا انیگرادر رقابت با سنت شانیهادهیابا اینکه ( ۳دادند)تصویرـارائه  یآثار متفاوتنوگرای دیگر 

این معماران نوگرا توانستند افکار خود را به  ، اماشد گزیدهدر این مسابقه برگرا سنت۶ و ریموند هود ۵ طرح جان مید هاولز

انگلستان در قرن  کینئوگوت یمعمارعرضه از جمله مسابقاتی هستند که بستری را برای اینها  (.۴جهانیان عرضه کنند)تصویرـ

ساختمان کاخ مجمع اتفاق ملل در  یمسابقه طراح این روند در. فراهم کردند ستمیدر قرن ب سمیمدرن یرینوزدهم و شکل گ

 یدر مقابل معمار یالملل نیصحنه ب کیبار در  نیاول یمدرن برا یکه در آن معمار یرقابت؛ به اوج خود رسیدم. ۱۹۲۷

در  راآثار خود  شرکت کردند و ۷هیلوکوربوز در این رقابت باز هم معماران نوگرایی همچون قرار گرفت. یآکادم کینئوکالس

معماران نوگرا  گریو د ۷هیبا شکست لوکوربوز تیدرنها زیرقابت ن نیاگرچه ا  (۵)تصویرـ .دادندارائه  کیانبوه آثار نئوکالس انیم

 نینو یعموم با معمار ییآشنا یبرا یانهیمدرن و زم یمعمار خیدر تار یعطف یتوان آن را نقطهیاما م(، ۶)تصویرـهمراه بود

 دانست. معماران معاصر یجهان یهیاتحاد شیدایاز عوامل پ یکی نیو هم چن



 
 (https://www.archdaily.com/)۱جوزف پاکستن، ۲«نیقصر بلور»طرح ، ۲تصویر 

 

 
 (https://www.archdaily.com/) ۴وتتا ، برونوبونیتر کاگویساختمان روزنامة ش یمسابقه طراحرد شده  ، طرح۳تصویر 

https://www.archdaily.com/
https://www.archdaily.com/


 
 (https://www.archdaily.com/). .۶ و ریموند هود۵ جان مید هاولز ،بونیتر کاگویساختمان روزنامة ش یمسابقه طراحبرگزیده  طرح، ۴تصویر 

  

 
 (https://www.archdaily.com/). ۷لوکوربوزیه م.۱۹۲۷ سال ساختمان کاخ مجمع اتفاق ملل در یمسابقه طراح طرحرد شده، ۵عکس 

 (https://www.archdaily.com/). م.۱۹۲۷ سال در ساختمان کاخ مجمع اتفاق مللمسابقه ، طرح برگزیده ۶تصویر 

 

 

اند اما های ممکن بودهیم، بهترین انتخاباهکردت شان صحبمسابقاتی که دربارهی آثار برگزیدهتوان گفت با اطمینان نمی

تاثیر مشخصی بر اندیشه معماری در طول تاریخ  اند،ته شده و هم آثاری که ساخته نشدههم آثار ساخ توان گفت کهمی

 اند.گذاشته
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ورود به مرحله  یبرا دهیبرگز یهاکه در آن پس از انتخاب طرح یامسابقه، ایم در استرال۱۹۵۶در سال ؛ رویمکمی جلوتر می

 یداوران بود درخواست کرد آثار رد شده دوباره بررس تییکه عضو ه ۸ننیبه نام ارو سار ییکایآمر-یفنالند یدوم، معمار

ح طرپنج در رقابت با  (،۷)تصویرـرد شده بود یهایجزو طراحکه  ۹اوتزونکه ورنی ،یمعمار دانمارک یراحط تیشوند. در نها

 ۱۱گوگنهایم در هلسینکییا رقابت طراحی جدیدترین نماد فرهنگی   (۸)تصویرـ !شد برگزیده ۱۰ح جوزف مارزالدیگر از جمله طر

 (۱۰بگزیده شد.)تصویرـ  ۱۳های قدرتمندی همچون طرح آصف خان( در میان طرح۹)تصویرـ۱۲که طرحی از موریا کسنوکی

و به نمادی در شهر سیدنی تبدیل شد و همینطور  دیسال به طول انجام ۱۶از  شیکه ب یدنیس یتاالر اپرا یجنجال یپروژهدر 

توان گفت اگر آیا می .بینیممی و پرتنشبرانگیز را بحث یمسابقات معماررقابت طراحی جدیدترین نماد فرهنگی گوگنهایم، 

ستند توانشدند، میساخته میهای کنونی در هلسینکی، جای ساختمان ۱۳در سیدنی یا طرح آصف خان ۱۰طرح جوزف مارزال

 بیشتر دیده شوند و تاثیرگذارتر باشند؟
  

  
                             (https://www.arch2o.com/).  ۹اوتزون ورنی ،یمعمار دانمارک یراحطی، دنیس یتاالر اپرابرگزیده رقابت طراحی  ح، طر۷تصویر 

 (https://www.arch2o.com/). ۱۰مارزالجوزف احی طر، یدنیسی تاالر اپرارقابت طراحی طراحی رد شده ، ۸تصویر 

 
 .۱۲قابت طراحی جدیدترین نماد فرهنگی گوگنهایم در هلسینکی، طرحی از موریا کسنوکیر برگزیده ح، طر۹تصویر 

(/https://www.archdaily.com) 

 بود. ۱۱فینالیست رقابت طراحی جدیدترین نماد فرهنگی گوگنهایم در هلسینکیطرح  ۶طرح آصف خان که در میان ، ۱۰تصویر 

(/https://www.archdaily.com) 
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 لتیتعجب ندارد که فض یالبته جا»بینیم هم می م.۱۶۸۴در سال  ۱۵یدر ده کتاب معمار۱۴سیوترویگفته و ها را دراین تنش

 شیافسون نما ریآنجاست که اغلب داوران خوب تحت تأث یآزردگ نیتر شیبه علت عدم شهرت ناشناخته بماند، بلکه ب یهنر

دهنده آن است که مسابقات معماری از که نشان، «اند.محض است پرداخته ییآنچه خودنما نیسرگرم کننده به تحس یها

 اند.ها بودهابتدا درگیر این تنش

بیم که در طول تاریخ مسابقات معماری داخلی پردازیم تا دریانمونه خارجی به بررسی مسابقات داخلی میپس از بررسی چند 

دانشجویان معماران جویای نام و  با تجربه، معمارانامروزه اند؟ آنچنان که باید بر روند رو به جلوی معماری تاثیر گذاشته ما،

  دانند؟نند و آن را بستری برای کسب و کار و عرضه خود میکبه مسابقات داخلی اعتماد می کشورمان معماری

 ۴۰ یها. در دههبه وجود آمدنددر کشور  جیبه تدر هم  یمسابقات معمار ران،یبه ا سمیبا ورود نهضت مدرن ،یدوره پهلو در

پیدا  یساختار و شکل بهتر یمعمار مسابقات ،یکرده داخل لیمعماران تحص هیاول یهانسل یریش و بعد از شکل گ۵۰و 

نام ( ادی)شه یبرج آزاد یو طراح رانیا یکتابخانة مل یطراح یالملل نیب ترقاب ازتوان یها مرقابت نیا نی. از معروف ترکردند

دهه  نیمتوقف شد. در ا بایساز درکشور تقر دهه ساخت و کیبه  کیبه علت بروز جنگ نزد ،یانقالب اسالم یروزیپ با. برد

 . شددر کشور برگزار  یمسابقه معمار ۷حدود 

و رقابت  شروع کردرشد خود را دوباره  هم رکشو یش، معمار۷۰دهه لیساخت و سازها در اوا شروع مجددجنگ و  انیبا پا

 رانیا یاسالم یجمهور یهامجموعه فرهنگستان یمسابقه طراح ان،یم نی. در ارونق پیدا کردند جیبه تدر هم یمعمار یها

توجه،  لقاب زی(. ابعاد پروژه، جوا۱۱رـی.)تصودیآیکشور به حساب م یمسابقات معمار انیدر جر یش، نقطه عطف۱۳۷۳در سال 

 .کرد جادیا یجامعه معمار انیرا در م یادیز یهابحث ،ییشده در انتخاب طرح اجرا جادیا لیکنندگان و مساتعداد شرکت

 
 (/https://www.civil808.com)ش۱۳۷۳در سال  رانیا یاسالم یجمهور یهامجموعه فرهنگستان یطراحمسابقه ، طرح برگزیده ۱۱تصویر 

نام ش ۱۳۷۴در سال  یمسابقه کتابخانة مل ازتوان  یم دیش در کشور برگزار گرد۷۰که در دهه  یمسابقات نیترشاخص از

به انعقاد قرارداد و ساخت مجموعه  تیدرنها ،شددفتر مشاور برگزار  ۵ بینمسابقه که به صورت محدود و  نی(. ا۱۲رـی)تصوبرد

در  یآزاد یینمایتوان به مسابقة مجموعة س یدهه م نیکشور در ادیگر عباس آباد منجر شد. از مسابقات شاخص  یدر اراض

  .ش اشاره کرد۱۳۷۶سال 



 
 (/https://www.commons.wikimedia.org) .ش۱۳۷۴در سال  یمسابقه کتابخانة مل، طرح برگزیده ۱۲تصویر 

 یمشاور با شرکت در مسابقات، سع یدهة هفتاد، شرکت ها لیدوباره مسابقات، خصوصا در اوا یریاز انقالب و با شکل گ بعد

مسابقات  دگانیشرکت کننده ها و برگز انیمشاوران در م نیا ی. اسامکنند معرفی کشور یتازه معمار انیدر جرکردند خود را 

دهه رکود و با  کیبعد از . بود یبازه زمان نیمسابقات در ا تیفیک شیآن افزا جهیمی شود که نت دهیدوره د نیدر ا یمعمار

ند در بازار را شناخت متفاوت هایراهجذب پروژه از  ییتوانا جیبه تدر همدوبارة بازار ساخت وساز در کشور، مشاوران  یریشکل گ

  نداشتند.آزاد  یبه شرکت در مسابقات معمار یلیتما گریو د

که اغلب کارفرما  ییجا یعنیهستند،  یمحدود و دعوت یاغلب مشاوران کشور تنها حاضر به شرکت در مسابقات معمار امروزه،

مسابقات  انیدر جر یوجود اشکاالت ساختار دهندهنشان زیموضوع ن نیکند که ایرا پرداخت م هیاول یبخش طراح یها نهیهز

 ریتأث یموضوع ب نیدر ا زیبند نبودن برگزارکننده به تعهدات نیو پا یداور جهینتکشور است. البته، اعتماد نداشتن به  یمعمار

موضوع  نیا ایدهند، آیم لیتشک یانام در بازار حرفه یایاغلب شرکت کنندگان در مسابقات را جوانان جو ب،یترت نی. به انبوده

شرکت مشاوران با وجود اینکه حضور است؟  شده ییو اجرا یاحطر یهاپروژه ییمسابقات و جدا تیفیباعث کاهش سطح ک

کشور، باعث  ییآن ها با مسائل اجرا ییآشنا لیبه دل و هم شودمیمسابقات  یفیسطح ک شیباعث افزا همو متخصصان 

های خارجی این مسابقات در ونهو با توجه به نماما بدون شک  شودمیهم ها کردن آن یشدن طرح ها و کاربرد ترییاجرا

 .کشور است یمعمار انینو در جر یهادهیو ا تیدر بروز خالق یجوان عامل مؤثر یروهایحضور نتوان گفت تاریخ می طول

 ایمنحصر به فرد  یهاطرح یبرا ییهامسابقات فرصت نیا ایآشاید باید دوباره این سواالت را در ذهن خود مطرح کنیم که 

 شوند؟یمنجر م یراصولیو غ یواقع ریغ یهستند که به طراح یرضروریغ ییهاسکیر ایمنتظره هستند؟  ریغ هاییطراح

 ییهاگذارتر از پروژه زیتاث شدندیاما اگر ساخته م شوندینم دهیوجود دارند که برگز ییهاطرح ،گفت که در مسابقات توانیم

 کنند؟های نو فراهم میو اینکه آیا این مسابقات بستر را برای عرضه فکرها و ایده شدند؟یساخته م دیبودند که هرگز نبا

 

 یریگجهینت



رسند. شاید در گذشته کسب و کار، مسابقات معماری چیزی بیش از شلیک در تاریکی به نظر نمیایجاد به عنوان راهی برای 

گیری اند اما در طول تاریخ افت چشمشدند و ارزش قمار کردن را داشتهشایسته ساالری تلقی میبه عنوان بستری برای 

ها از رسد که همچنان معماران و دانشجویان معماری عالقه خود را به شرکت در این رقابتاند. با این حال به نظر میکرده

، معماران را برای سرنوشت ان دارد، یا اینکه این مسابقاتاند. شاید بتوان گفت ریشه در ذات رقابت طلب معماردست نداده

 ایو  بونیتر کاگویش یهساختمان روزنام یهمچون مسابقه طراح یمسابقات معمار یگاهشاید سازند، یا ول میخود مسئ

 یعرفم ی،نوظهور معمار یهادهیها و اعرضه سبک یبرا یبستر مناسب ساختمان کاخ مجمع اتفاق ملل یطراح یمسابقه

 .باشندها و راهی برای افزایش اعتماد به نفس در آن نام  یایمعماران جوان و جو

گذار  ریتاث معماری شهیاند شرفتیوجود دارند که با وجود برنده نشدن در مسابقات، اغلب در روند پ ییهاطرحها در این رقابت

 .شدندیساخته م دینبا شاید بودند که ییهاژهذارتر از پرورگیتاث شدندیکه اگر ساخته م ییهاد؛ پروژهانهبود

، "ناشناس"،  "باز " امای تمام مسابقات یافتند. برا ی واحدقانون نیرا در تدو و مشکالت هاتنش نیمربوطه راه حل ا والنئمس

 کیانتخاب  ایطرح  کیانتخاب "، " دهیبر ا یمبتن"، "یچند مرحله ا"، "طیواجد شرا شیاز پ" ،"انتخاب شده شیاز پ"

اما باید گفت . کنندیها استفاده ممتناسب با هدف خود از آن ،یطراح یهااز رقابت کیهستند که هر ییهاقالب هانیا "معمار

  .دارد ازیمتفاوت ن اریبس یهاو برنامهقوانین متفاوت به  یهاها و قالببا مؤلفه ،یطراح بترقا کی ییساختار اجرا

و پر تنش بودن  اند، اما این موضوعگفت مسابقه معماری و کلمه نساختن از ابتدا در کنار یکدیگر بودهدر نهایت شاید بتوان 

نواز و ماندگار و معرفی معماران تاثیرگذاری مسابقات معماری بر روند رو به جلوی معماری، خلق آثار چشم این مسابقات،

 ها نگاه کنیم.ور دیگری به این رقابتبرد. شاید بهتر باشد ججویای نام را هرگز زیر سوال نمی
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