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بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

سایر  و  گزارش  فصل نامه ی  نویسندگان  شورای  از  قدردانی  با 
دست اندرکاران که با زحمت فراوان نسبت به تهیه ی فصل نامه اقدام 

می نمایید.
    مطالب میزگرد با مجریان را در فصل نامه ی شماره ی 93 که در 
12 صفحه تنظیم گردیده بود، مطالعه کردم. اهم گفتارهای مسئوالن 
وضع  به  نسبت  آن ها  جامع  آگاهی  و  شناخت  سرچشمه ی  نشریه، 

موجود مهندسان و عدم کارایی آن هاست.
   انتظار این بود که در این نشست با ریشه یابی مشکالتی که باعث 
عدم موفقیت این گونه تصمیم گیری ها می شود، گفت وگو می کردید؛ 
مثاًل ضعف در وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور 
فرهنگ  و  )سرمایه گذار(  جامعه  افراد  حقوقی  شناخت  عدم  به علت 
ساخت  وساز شخصی و تجزیه و تحلیل روابط حقوقی مربوط به آن 
و روش قیم مأبانه ی برخورد کردن آن وزارت خانه در حل مشکالت 
مردم و یا ضعف مجریان به علت عدم شناخت واقعیت های فرهنگی 
این که چرا  و  آن  موانع پیش روی  مردم در چگونگی ساخت  وساز و 

نسبت به اجرای چنین برنامه ای نسنجیده، قدم پیش گذاشته اند.
   ولی با توجه به حاصل گفت وگوها جمله ی به حق آقای مهندس 
شریفی بود که بسیار گویاست: »این جا بحث یک سیستم معیوب است 
توجه داشت که سیستم  باید  یا ارگان خاص.« هرچند که  نه شخص 
معیوب از اشخاص و ارگان ها سرچشمه می گیرد و کل جامعه در آن 

سهیم است.
و اما سیستم معیوب و آسیب شناسی آن

باید گفت، ما متجدد شدیم ولی متمدن نشدیم.
الزم است جامعه  ی خود را سخت بشناسیم و »طرحی نو اندازیم.«

   در این نوشتار، نمی خواهم امور مربوط به ساخت  وساز را از همه ی 
جوانب آسیب شناسی کنم و راه کار نشان دهم؛ بلکه، می خواهم ببینم 
که این آسیب از کجا سرچشمه می گیرد و در انتها، باز نمی خواهم 
وارد این مقوله شوم که آیا می توانیم این سرچشمه را عاری از عیب 
بگشاید.  راه یابی  برای  را  راه  کلی،  بیان  با  شاید  ولی  خیر.  یا  کنیم 
الف. با توجه به تاریخ چند صدساله  ی اخیر ایران، آن چه انکارناپذیر 
است، این است که فن آوری غرب از قرن هجدهم میالدی به مرور 
شکل زندگی جهانیان را دگرگون کرد و این موضوع، از دل فرهنگ 
اما  بودند.  بیگانه  آن  با  کم و بیش  جهانیان  که  شد  پدیدار  تمدنی  و 
که  همان طور  می دانند،  روم  و  یونان  تمدن  وارث  را  خود  غریبان، 
در خاورمیانه، بسیاری خود را میراث خوار تمدن قبل و بعد از اسالم 

می دانند. این دو تمدن گاهی به یکدیگر نزدیک و گاهی ازهم فاصله 
که  است  درست  پرداخته اند،  یکدیگر  با  ستیزه  به  گاه  و  گرفته اند 
ایرانیان از دیرباز در قالب مفاهیم: »گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک« 
و هم چنین، در اثر ارتباط با اندیشه های یونانی و رومی به عقل گرایی 
و خردورزی روی آورده بودند، اما با هجوم های متعدد، این خردورزی 
ایرانی کمتر و کمتر شد و زمینه برای تفکر عقل ستیز آماده گردید 
اروپا پس  بودیم،  فروافتاده  در خواب خوش عرفان  ما  زمانی که  و 
شد  بیدار  ساله  هزار  خواب  از  یونان  فالسفه  ی  با  مجدد  آشنایی  از 
تا به دورانی پشت کند که فالسفه اش ساعت ها بر سر این مطلب 
بحث  و جدل می کردند که چند فرشته َسر نوک یک سوزن می تواند 
قرار گیرد؟ تا این که در اندیشه ی آنان، رنسانس ]نوزایش[ رخ داد و 
انسان مرکز عالم قرار گرفت و به دوران روشن گری گام گذاشتند و با 
الهام از آموزه های اندیشمندانی هم چون ولتر و مونتسکیو )با نوشتن 
جنگ های  و  نهادند  ارج  فردی  آزادی  به   ... و  روسو  روح القوانین(، 
مذهبی را رها کردند، کلیسای کاتولیک را از دخالت در امور کشور 
بر حذر داشتند و از همه مهم تر، به تجربه گرایی و دقت علمی روی 
آوردند؛ در نتیجه، به این ضرورت پی بردند که انساِن نو را آموزشی نو 

می سازد و آموزش نو این گونه بود.
   آن ها روشی را در مدارس شان به کار بردند که افالتون در آکادمی 
سؤال  او  است.  مستمع  همیشه  آثارش  در  افالتون  می برد.  کار  به 
می کند و جواب می گیرد و اگر مخاطبش اشتباه کند، با طرح سؤالی 
مدارس  در  پس،  کند.  آگاه  اشتباهش  به  را  او  می کند  سعی  دیگر، 
جدید روش این گونه بود که درس ها باید در کالس بین دانش آموزان 
یا دانش جویان به بحث گذاشته شود و هرکدام نظرات خود را بیان 
کنند. خودشان نظرات یکدیگر را تأیید یا مورد انتقاد قرار دهند. این 

روش باعث می شود که دانش آموز و دانش جو:
1(  مطلب را از قبل بخواند یا حداقل نظری برای ارائه داشته باشد؛

2( به سخنان دیگران توجه کند؛
3( افکار خودش را با دیگران محک بزند؛

4( به نظرات دیگران احترام بگذارد؛
5( مهم تر از همه، انتقادپذیر باشد.

را  آن چه  و  می گردد  برخوردار  فکری  نظم  از  شخصی  چنین     
فکر می کند، از ذهن به سرپنجه منتقل می کند. ب. آموزش ما در 
مکتب خانه، با چوب وفلک گذشت و زمانی که به خود آمدیم، بدون 
این که ضرورت ها را درک کرده باشیم، به تقلید از آن ها، سیستم ها 

را ساختیم و کاریکاتوری شد از آن چه آن ها داشتند.

اسماعيل علی آبادی
کارشناسی ارشد معماری
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انتقادپذیری  و  گفت وگو  مدرنیته،  به  ورود  اول  شرط  می گویند     
یا شنیده  بود  دیده  اروپا،  به  ناصرالدین شاه در سفرش  است؛ گویند 
بود که در اروپا صندوق هایی در نقاط مختلف شهر نصب می کنند تا 
اگر مردم از مأموران حکومتی شکایت دارند، شکایت خود را درون 
صندوق ها بیندازند. ناصرالدین شاه وقتی به ایران برگشت، دستور داد 
که صندوق هایی برای شکایت احتمالی از مأموران حکومتی در نقاط 
مختلف تهران نصب کردند و یک نفر امین، از طرف خودش معین 
کرد که حق بازکردن صندوق ها را داشت و قرار شد که اول هر ماه، 
امین اعلیحضرت برود، صندوق ها را باز کند و شکایات را شخصًا به 
دست شاه برساند. ماه اول و ماه دوم و ماه سوم، امین به شاه خبر 
از  موضوع  ولی  است،  ندیده  شکایتی  هیچ صندوقی  در  که  می داد 
در  پای صندوق ها گزمه ای گذاشته،  تهران  بود که حاکم  قرار  این 
نتیجه مردم از ترِس توسری خوردن، جرأت نمی کردند به صندوق ها 

نزدیک شوند.
   و زندگی گذشت؛ تا این که اواخر دوران ناصرالدین شاه، مدارسی 
تأسیس کردیم. در ابتدا به این تصور که مقصود باسواد شدن است 
و بعدها که مدرسه ی دارالفنون و امثالهم تأسیس شد، هدف این بود 
که کارمند برای ادارات تربیت کنیم. پ. در دوران پهلوی عالوه بر 
دیدگاه کارمندسازی، رفتن به دانشگاه و کسب تحصیالت عالی در 
با  یافت و تصور می شد که  آمریکایی اهمیت  اروپایی و  کشورهای 
این حرکت می توان مشکالت اجتماع را حل کرد و انسانی متمدن 
پیش دبستانی  به  مرحله  ی  پا  که  دانش آموزی  هر  اکنون  ولی  شد؛ 
می گذارد، می خواهیم او را برای رفتن به دانشگاه تربیت کنیم، بدون 
دانشگاهی  تحصیالت  همه ،  که  هست  نیاز  واقعًا  آیا  بدانیم  این که 
و  آموزش  از  هدف  که  نشده ایم  متوجه  هم  هنوز  باشند؟  داشته 
را  آزادی  بیاموزد،  را  کردن  فکر  اول  دانش آموز  که  است  این  پرورش، 
درک کند، به آزادی دیگران احترام بگذارد، درست انتقاد کند و انتقادپذیر 
باشد و بداند چون از خدمات جمعی اجتماعی بهره می برد، خودش 
هم باید به بهترین نحو، در خدمت پیشبرد اهداف اجتماعی باشد و 
ده ها باید دیگر، تا شایسته  ی صفت انسان متمدن شود و در کنار آن، 
عده ای هم برای ورود به دانشگاه و برآوردن نیازهای تخصصی در 
سطح دانشگاهی آماده شوند تا مفید واقع گردند و چنان چه این صفت 
معیوب  همان سیستم  نباشد،  اجتماع  پیکره  ی  در  متمدن«  »انسان 

ناشی از اشخاص و ارگان ها ادامه خواهد داشت.
   مطالب فوق به این علت بیان شد تا عیب ها و ضعف های تاریخی 
روند  به  مروری  بتوانیم  تا  بشناسیم  را  خود  فرهنگ  امروزی  و 

شکل گیری خدمات مهندسی را مرور کنیم. 
ت. نگاهی کوتاه به فارغ التحصیالن حرفه  ی مهندسی

1( با مروری بر تأسیس دانشگاه ها در ایران، مالحظه می شود که در 
ابتدا، همان نوع آموزشی که در دوران تحصیلی دبیرستان بین معلم 
و دانش آموز وجود داشته، در دانشگاه به همان شکل ادامه می یابد و 
کمتر بین دانشجو و استاد، گفت وگوهای سازنده  ی تجربی برای حل 
بودن  نوپا  به علت  رو، بحث درمی گیرد، هم چنین،  پیش  مشکالت 
انتقال تجربه در  دانشجویان در فضایی که  خدمات فنی مهندسی، 
آن وجود نداشته، طی طریق می کنند و پس از فارغ التحصیل شدن، 
تعدادی جذب بخش دولتی و گروهی در بخش خصوصی مشغول 
به کار شده اند و تعدادی نیز با توجه به کمبود فضاهای فنی و نبود 
نیروی مربی کارآزموده، خود رأسًا با تالش فراوان تجربه اندوخته اند 

و با کارآفرینی، حرف هایی برای گفتن پیدا کرده اند. 
   هم چنین، تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی در هنرسراهای عالی 
جذب  یا  فارغ التحصیلی  از  پس  که  شده اند  تحصیل  مشغول  فنی 
پرورش  برای  هنرستان ها  یا جذب  نوپا شده  فنی  بخش خصوصی 
تکنیسین های فنی، مشغول تدریس گردیده اند که متأسفانه، امروز با 

کمبود این هنرستان های فنی روبه رو هستیم؛
2( تحصیالت عالی از اواخر دوره ی قاجار تا تأسیس دانشگاه تهران 
رایج  اندک  افراد ثروتمند و دولت مند به صورت  برای  بعد،  و چندی 
بود، ولی پس از اتمام جنگ جهانی دوم، به خصوص از سال 1330 به 
بعد، رفتن به اروپا و از سال 1340 به بعد، به آمریکا متداول گردید. 
چنان چه نگاهی به فارغ التحصیالن فنی خارج از کشور مانند اروپا و 
آمریکا و بعد از انقالب، از تایلند، مالزی و فیلیپین بیندازیم، مالحظه 
خواهد شد که اکثریت با درجه ی لیسانس در ایران شناخته شده اند. 
)الزم است توضیح داده شود که تعدادی از این گروه ها، برای خدمات 
کارگاهی تربیت شده اند که یا به استخدام ادارات دولتی و وابسته به 
آن درآمده اند و یا در بخش خصوصی فنی که اصواًل امکان ارائه ی 
خدمات علمی یا انتقال فنی و تجربه ی کاری ندارند، مشغول به کار 

شده اند؛
تعدادی  و  گذشته  سال   30 فنی  فارغ التحصیالن   به  نگاهی  با   )3
تولید می کنند، مالحظه  مهندس  انبوه،  به صورت  که  دانشکده ها  از 
خواهد شد که اکثر آن ها نسبت به مسایل اجتماعی آگاه هستند، ولی 
است.  گذشته،کمتر  فارغ التحصیالن  از  آن ها  فنی  و  علمی  شناخت 
افراد وجود داشته که بیش تر  این  بین  هرچند که تعدادی نخبه در 
جذب خارج از ایران برای ادامه ی تحصیل یا کار شده اند و بسیاری 
از آن ها رغبتی به بازگشت ندارند و آن هایی که مانده اند، مانند ردیف 
فوق، در حال گذران تجربه ی کارِی معمولی بوده و یا درگیر کارهای 

غیرمهندسی و یا بیکارند؛
4( موارد فوق را به این علت مطرح کردم تا عیب ها و ضعف  های 
فرهنگی و فنی و علمی خود را بشناسیم تا بتوان مروری داشت به 

روند شکل گیری خدمات مهندسی در امور ساخت  وساز ایران.
   با آشنایی به مهندسی ساخت  وساز در 100 سال گذشته در ایران، 

مالحظه خواهد شد که ابتدا، 
ساخت  وسازها در سطح وسیعی به همان شیوه ی سنتی انجام گرفته و 
تنها تعدادی از ساختمان ها مانند بانک و اداره ی دولتی که با هزینه ی 
دولت و با همکاری اروپایی ها ساخته شده، با اصول مهندسی اجرا 
گردیده اند و این روند، به علت اندک بودن ساختمان های خاص، در 
درآمدهای  با  این که،  تا  گذاشت  پیشرفت  به  رو  فنی  تفکر  با  اجرا 
کنیم  یک شبه طی  را  ساله   100 ره  خواستیم  و  شدیم  روبرو  نفتی 
و با تشکیل سازمان برنامه، موضوع انجام خدمات مهندسی توسط 
پیمانکاری،  شرکت های  و  مشاور  مهندسان  و  اجرایی  دستگاه های 
کنترل  ساخت  وساز،  کِم  تعداد  علت  به  ابتدا  در  کرد،  پیدا  ضرورت 
کیفی خدمات مهندسی در حد مناسبی صورت می گرفت، ولی در دراز 
مدت با افزایش دالرهای نفتی و نیاز به خدمات رسانی دستگاه های 
دولتی در تمام نقاط کشور، شرکت های پیمانکاری با نیروی مهندسی 
به  رو  تجربی  معماران  با  یا  و  تکنیسین  با  یا  و  و کم سابقه  ضعیف 
رشد گذاشت و پس از مدتی، هرکدام از شرکای شرکت یا خود رأسًا 
مسئول یک پروژه شدند و یا یک مهندس یا تکنیسین کم تجربه ای 
کارهای  دور،  راه  از  کنترل  با  خود  و  دادند  قرار  کارگاه  مسئول  را 
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ساختمان را پیش می بردند. بعد از چندی، همین نیروهای کارگاهی 
پرورش نیافته و کم تجربه، به طور مستقل به انجام خدمات پروژه های 
اجرا،  کیفیت  به  حساسیت  بدون  و  نموده  اقدام  شخصی  یا  دولتی 
کار را به اتمام می رساندند. این گونه ضعف ها نیز در ارائه  ی خدمات 
به  توجه  با  براین،  است. عالوه  گرفته  نیز صورت  مشاور  مهندسی 
افزایش پروژه ها و نیاز نیروهای فنی در دستگاه های اجرایی و ادارات 
به آن ها و شهرداری ها، ضعف ها بیش تر آشکار گردید، چرا  وابسته 
با  و  یافته  ارتقا  باالتری  مقام  به  بایستی  کم تجربه  فنی  نیروی  که 

جایگزین نمودن فردی مبتدی، روند ناکارآمد سابق ادامه می یابد.
ث. نگاهی کوتاه به سازمان نظام مهندسی استان فارس

1( ابتدا الزم است از جامعه ی مهندسان استان فارس که اوایل انقالب 
در سال 1361 توسط آقای مهندس محمدرضا راهنما و تعدادی از 
مهندسان و تکنیسین ها و معماران عالقمند در شیراز شکل گرفت، 
مدینه  ی  یک  دنبال  عضویت،  پرداخت  با  اکثراً  چراکه  گردد؛  یادی 
فاضله بوده و هدف، ایجاد یک NGO بود برای کیفیت بخشیدن به 
خدمات مهندسی، ولی پس از ابالغ قانون نظام مهندسی و تهیه ی 
سمت  به  مسیر  متفاوت،  برداشت های  با  به تدریج  دستورالعمل ها، 
مهندسی  خدمات  نتیجه،  در  و  کرد  پیدا  گرایش  حرفه  صنفی شدن 
که بایستی به صورت گروهی و با کیفیت انجام می گرفت، به صورت 
انفرادی و کاسب کارانه شکل یافت و رشد پیدا کرد. متأسفانه، این 

موضوع آن چنان جا افتاده که الزم است طرحی نو درانداخته شود؛
سازمان  برای شکل گیری  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  ابالغ  با   )2
ضمن  فارس،  مهندسان  جامعه ی   ،1374 سال  در  مهندسی  نظام 
متوقف کردن فعالیت خود، شروع به تشکیل جلسات پی درپی، جهت 

پیشبرد اهداف سازمان کرد؛
3( طبق قانون سال1356، ابتدا دو سازمان نظام مهندسی تشکیل 
و  ساختمان  دیگری  و  شهرسازی  و  معماری  نام  به  یکی  گردید؛ 
تأسیسات. انتخابات هر دو سازمان صورت گرفت، هیأت مدیره ها و 
بازرسان تعیین و مقرر شد هرکدام از سازمان ها جلسات اختصاصی 
را  اهداف کلی سازمان  با جلسات مشترک  و  را تشکیل دهند  خود 

پی گیری کنند؛
4( با ابالغ مجدد وزارت مسکن و شهرسازی برای ادغام دو سازمان 
ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان  به عنوان  واحد  یک  تشکیل  و 
کلیه ی مهندسان عضو، با عالقه ی فراون نسبت به پی گیری تشکیل 
بازرسان  و  هیأت مدیره  انتخابات  و  کردند  همکاری  استان  سازمان 
انجام گرفت و نتیجه ی این همکاری ها در دوره های مختلف اولیه، 

باعث پیشرو بودن سازمان نظام مهندسی استان فارس شد؛
خدمات  انجام  جهت  مهندسی  سهمیه ی  موضوع  که  زمانی   )5
افزوده  اعضا  تعداد  بر  روزبه روز  در سازمان مطرح گردید،  مهندسی 
شد و اکثر بحث های تعدادی از مهندسان، موضوع گرفتن سهمیه و 

تعرفه ی خدمات تخصصی و کم وزیاد بودن آن مطرح شد؛
6( اگر نگاهی به انتخابات اخیر سازمان بیندازیم، شاهد حضور حدود  
برای رأی  15درصد اعضا در رأی گیری هستیم که آن هم، بیش تر 
پیکره ی  در  ضعف  گویای  خود،  امر  این  و  است  دوستان  به  دادن 

سازمان است؛
از 30/000 نفر  7( در حال حاضر، طبق آمار سازمان فارس، بیش 
عضو دارد که چنان چه از خدمات فنی ارائه شده توسط آن ها که در 
حال اجرا است، بررسی دقیقی توسط خبرگان اهل فن صورت گیرد، 

شمار کمی از آن ها، امتیاز قابل قبولی به دست خواهند آورد؛
کیفیت  در  عقب ماندگی  باعث  که  فوق  مطالب  به  توجه  با  ج. 
و  مصوبات  از  بعضی  به  است  الزم  شده،  ساخت  وساز  چگونگی  و 
آیین نامه های ابالغی از تهران و تصمیمات هیأت  مدیره ها رویکردی 
اساسی  قانون  با  که  دارد  وجود  چند  مواردی  چراکه  داشت؛  نقادانه 

مغایرت داشته و باعث تشدید در عقب ماندگی ها شده است:
مبانی  تنظیم  و  تهیه  قانون،  آیین نامه ی   15 ماده ی   15 بند  در   )1
قیمت گذاری مطرح گردیده و مرجع تصویب قیمت خدمات مهندسی 
این خود، جای  که  اجرایی جداگانه محول کرده؛  آیین نامه ی  به  را 
بحث دارد. متأسفانه بعضی از هیأت مدیره ی استان ها، به علت عدم 

شناخت عواقب آن، رأسًا به این موضوع اقدام ورزیده اند
2( از نظر قانونی، تمام آحاد جامعه ی مهندسی، می توانند هر اندازه 
ارائه ی خدمات فنی با رعایت  که برای شان مقدور است، نسبت به 
مقررات ملی ساختمان کسب درآمد کنند و دولت موظف است مالیات 

قانونی افزاینده ای را از آن ها دریافت کند
مصارف  و  عمومی  مایحتاج  کنترل  برای  است  ممکن  دولت   )3
ضروری و خوراک روزانه ی مردم مانند نان، نسبت به قیمت گذاری 
اقدام کند ولی، در ارائه ی خدمات فکری که باعث رقابت و پیشرفت 

افراد و اجتماع می گردد، ضرورتی به قیمت گذاری آن نیست
4( آیا الزم نیست توجیه شود که چگونه شاغالن اداره های دولتی و 
ارگان های وابسته و شهرداری ها که بایستی با 5/7 ساعت کار مثبت 
روزانه، )بدون تلفن کردن به دوستان و فامیل برای انجام کارهای 
می توان  چگونه  کنند،  وظیفه  انجام  جامعه،  خدمت  در  شخصی( 
نتیجه ی  و  داشت  را  عصرانه  اجرایی  و  کارگاهی  نظارت  سهمیه ی 

آن قابل قبول باشد؛
5( رقابت سالم بر مبنای قانون اساسی امری پسندیده است. آیا تصور 
فعالیت ها  رکود  باعث  آحاد جامعه،  بین  رقابت  نمی کنید عدم وجود 

می شود؟
6( آیا الزم نیست تفکرات موجود بعضی از مسئوالن نظام مهندسی 
و هیأت مدیره ی استان ها و گروه های تخصصی را نسبت به حقوق 

اجتماعی افراد و جامعه آشنا ساخت؟
7( آیا نباید تفکر سهمیه بندی حاکم بر سازمان های نظام مهندسی 
که بنیاد تالش برای مهندسان کارآمد را از بین می برد و روزبه روز بر 

مشکالت سازمان ها می افزاید، کنار گذاشته شود؟
زمان  از  از حل مشکل ساخت  وساز  مقداری  نمی کنید  تصور  آیا   )۸
و  باتجربه  مهندسان  گروه  همکاری  نیازمند  کار،  پایان  تا  طراحی 

کاربلد است؟

و سخن آخر..
سپاس فراوان از برنامه ریزان، زحمت کشان و تهیه کنندگان  مقررات 
ملی ساختمان، که طی 25 سال گذشته، نسبت به تهیه ی مباحث 
مقررات ملی ساختمان، هّمت فراوان به خرج داده و با وجود ضعف 
کارکرد مهندسان، باعث نتایج مثبتی در روند ساخت  وساز در ایران 
ریشه یابی  با  است  امید  است.  بوده  ارزشمند  بسیار  که خود  شده اند 
ضعف های موجود و با تفکر بنیادین و روش مند نسبت به تجدیدنظر 
در قانون نظام مهندسی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به  

آن، در ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گیرد.

ب
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با


