
با سالم و احرتام   

   بــا توجــه بــه اعرتاضــات مطــرح شــده نســبت بــه نتایــج »مســابقه طراحــی رسدر دانشــگاه علــم و فنــاوری قوچــان« و بــا توجــه بــه 

ارصار منتقدیــن مبنــی بــر تشــابه فرمــی طــرح رتبــه اول بــا ســاخته هــای دیگــر معــاران و اقــدام ســایت هــای خــری در انتشــار ایــن 

مطالــب پــر از اشــتباه در مــن اصلــی خــر، اینجانــب »امیــر شــهیدی« صاحــب طــرح رتبــه اول، ضمــن اجــازه از اســاتید بزرگــوارم الزم 

دانســتم تــا توضیحاتــی مختــر را بــه ســمع و نظــر مخاطبیــن گرامــی برســانم.

   در ابتدا اجازه می خواهم تا اندکی در مورد فرآیند طراحی )آنگونه که من خوانده و شنیده ام( توضیحاتی ارائه کنم.

   طراحــی بــه عنــوان یــک فعــل ، انجــام نیمــه آگاهانــه ی فرآینــدی اســت کــه طــی آن طــراح بــا ترکیــب اندوختــه هــای ذهنــی خویش 

و تنظیــم آن هــا بــا رشایــط موجــود ، پاســخ مناســبی بــه مســئله ی مــورد طراحــی مــی آفرینــد. بــدون شــک ایــن یــک فرآینــد خالقــه 

اســت و انســجام طــرح منایانگــر عمــق خالقیــت بــه کار گرفتــه شــده خواهــد بــود.

   امــا اگــر بخواهیــم یــک طــرح را بــه عنــارص تشــکیل دهنــده اش همچــون فــرم خــام، بافــت، ســاختار ســازه، مــواد و مصالــح تجزیــه 

کنیــم و از نــور و ســایه، روش اجــرا، تناســبات و ... بــرای بررســی طــرح و ارتبــاط آن بــا محیــط قرارگیــری اش بهــره بگیریــم، خواهیــم 

دیــد کــه هــر یــک از ایــن عنــارص خــواه ناخــواه از جایــی دیگــر و از درون طبیعــت آمــده انــد و تبــادر آن بــه ذهــن دیگــر طراحــان 

معــار و غیــر معــار نیــز امــری اســت حتمــی!

در واقــع در طراحــی معــاری اکتشــاف و اخــرتاع بــه نــدرت اتفــاق مــی افتــد و همــه ی مــا موتیــف هــای آثــار خــود را از طبیعــت 

-چــه ســاخته دســت بــر و چــه طبیعــت بکــر- مــی گیریــم.

   جنــاب آقــای »کامــران دیبــا« معــار پیشکســوت ایــران در پاســخ بــه ابهامــات مطــرح شــده نســبت بــه شــباهت مــوزه هرنهــای 

معــارص تهــران و مــوزه خــوان میــرو در مصاحبــه بــا رادیــو اینرتنتــی »موسســه آموزشــی و مهندســی 808« در مثالــی جالــب توجــه 

کار معــار را بــا کار آهنگســاز مقایســه منــوده و اشــاره کردنــد کــه بــا وجــود معــدود بــودن نــت هــای موســیقی ترکیــب هــای متنــوع 

و متفــاوت موســیقیایی همــواره بــوده انــد ، هســتند و خواهنــد بــود. همچنیــن ایشــان در بخــش دیگــری از ایــن مصاحبــه اشــاره بــه 

اخــالق حرفــه ای منــوده و توضیــح میدهنــد کــه نقــد معــاری بــا فحاشــی و توهیــن و گزافــه گویــی متفــاوت اســت.

نقــد معــاری الزمــه ی رشــد و شــکوفایی اســت ولــی ایــراد اتهامــات، بــر پایــه دانــش انــدک و اطالعــات غلــط دادن بــه مخاطــب در 

نهایــت موجبــات رسافکندگــی نقــاد بــی مالحظــه را در پــی خواهــد داشــت.

   در مــورد شــباهت فــرم خــام طــرح اینجانــب بایــد متذکــر شــوم تقریبــا متــام ســازه هــای طبیعــی و مصنوع چــرتی دارای چنیــن فرمی 

هســتند و مــن هــم بــرای ایجــاد ســقف نیمــه بســته و ایجــاد نیم ســایه این فــرم را بهرتیــن انتخاب یافتــم. قرارگیــری دو واحــد از چنین 

فرمــی در کنــار هــم موجــب ایجــاد شــخصیت دروازه ماننــد اثــر شــد. در دیگــر مــوارد همچــون بافــت و ســازه و روش اجرا و تناســبات 

 و ... هیــچ شــباهتی بیــن اثــر اینجانــب و طــرح مذکــور نیســت کــه بــی پایــه بــودن اتهــام وارده را بیــش از پیــش منایــان مــی کنــد.

   فــرم طــرح البتــه پــس از اعــال فیلرتهــای زمینــه گــرا و عملکــردی و جــرح و تعدیــل شــدن هــای بســیار تبدیــل بــه اثــر ارســالی بــه 

مســابقه شــده اســت کــه البتــه بــه طــور حتــم کمبودهایــی نیــز وجــود دارنــد کــه بــا توضیحــات ارائــه شــده از ســوی هیئــت داوران 

اصــالح خواهنــد شــد.

همچنیــن از کســانی کــه بــه اثــر بنــده فکــر کــرده و آن را نقــد و آنالیــز حرفــه ای منودنــد تشــکر مــی کنــم و از رســانه هــای عزیــز 

میخواهــم کــه در آینــده بــا تعمــق بیشــرت و پــس از متــاس بــا داوران مســابقه بــه انتشــار چنیــن مــواردی اقــدام مناینــد و آن هــم نــه 

در مــن اصلــی خــر و بــا اطالعــات مخــدوش!

در ادامه تصاویر شیت های ارسالی به همراه چند منونه مشابه فرمی قرار می گیرد که امیدوارم مورد توجه واقع شود.
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