
در روزهای اخیرر مارای ک برو  و ناالاد نره  و  ره دور از درایرو درخحروا اررگ هرای  ر زیرد  متاسفانه 

ماایر  و اتاامراتک . ) و ش اهو آن  ا سردر دانشگا   نا  مارگ شد  اسرو( 2اللک ایخحوا ارگ شمار  )

جانر  پیش  ینک شد  و جاو دار به متاسفانه در ابثر مسا قاو معماری در روز رار بنرونک رد پرای آن را از

و آورند، مک افرادی به نتوانسته اند موفقیو قا لک  ه د یل مختلف ناشک از الدم اشراف  ه مقویه معماری  دس

ص  ره من رور ت(  توان یافو ص و حررفا نرویر این امر اراحان حاح  مقام دوم این مسرا قه را  رر آن داشرو حررفا

( د نه پاسخگویک  ه ماای  بو  ارائه ش)افکار المومک و روشن نمودن فرآیند اراحک رخ داد  در این ارگ  

ن امید اسو این ماای  در جاو آشکار شدن مسیر اراحک و موارد مدن ر اراحان ای. ماای ک را وبر نمایند

.پروژ   امک موثر و مفید  اشد و یاری رسان جویند ان مسیر معماری و دانشجویان  رامک  ردد

ار نامه ای ضمن انتشنیز انت ار مک رود ضمن پای ندی  ه مرام و تعاد اخالقک هر رسانههای محترم رسانه از 

مرایک روشنگر اراحان یاد شد ، پیش از انتشار هرر مال رک نسر و  ره سرنجش جوانر  مختلرف آن و راسرتک آز

ن مک ماای  ارائه شد  اقدام نماید، به راستک و درستک در امر رسانه و یفه ای اسو  س خایر و خدشه  ر آ

.تواند مشکالو فراوانک  ه  ار آورد

:روند ایده پردازی

در دین م ین اسالم هموار  اللم آموزی مورد تابید  ود  اسو،  یوا دراول تاریخ این سرزمین، دانشگا ، 

مدرسه و هرمکانک به قا لیو تعلیم و پرورش افراد را داشته  اشد ، مکانک  ا فضیلو و مقدس شمرد  مک شد  

 نا راین هموار  سعک معماران  ر این  ود  اسو به این مکان ها ضمن داشتن دورنمایک متناس  و . اسو

مشخا،  افراد را  ه سمو خود جو  نماید و افراد جویای دانش  در بش و قوس مسیرهای مختلف  ا احترام 

چه اینکه . یا د ه این دییل اسو به هموار  ارزش سردر دانشگا  اهمیتک دو چندان مک. وارد این   ناها شوند

در در تاریخ معاحر معماری ایران الزیزمان  سیاری از دانشگا  ها را  ه سردر آناا مک توان شناخو و سر

ها ت دیل شد  اسو،  از جمله دانشگا  تاران به سردر آن نمونه ای اسو در واقع  ه  خشک از هویو دانشگا 

.  ک  دیل  ر تارک معماری معاحر ایران اسالمک

 ه من ور ورود  ه فرآیند اراحک  ا انجام ماایعاتک در خحوا  ستر پروژ   ه یحا  تاریخک ، فرهنگک و 

اقلیمک و ررسک آیترناتیو های مختلف اید  پردازی ارگ از سوی اراحان این اثر آغاز  ردید، در ا تدا 

مواردی به  ایستک در حین اراحک  ه آناا پرداخته مک شد  ه النوان بلید واژ  های اراحک استخراج و 

:موارد و بلید واژ  هایک همچون.  ررسک روی این بلید واژ  ها آغاز شد

دانشکد  های ماندسک، ماندس از واژ  هندسه آمد  اسو و  نا راین تابید  ر )الملکرد دانشکد  های مدن ر

هندسه و تناس او جز ایزاماو مد ن ر اراحان مک  اشد، در الین حایک به ماندسک هموار  در وهن اراحان 

ساختار های تکنویوژی را نیز در  ر داشته و  ه این خاار اراحان این پروژ  سعک نمود  اند تکنویوژی های 

، (جدید حداقل در حوز  معماری و ساز  را در این پروژ   کار  یرند

مورد استفاد ، ( ساز  های  تنک و در مواقعک چادری)مواد و محایح و سیستم های ساز  ای 

،( از جمله استفاد  از هندسه اسلیمک، ارج ناادن  ه نور و پاسداشو مقام آن) ایرانک–توجه  ه هویو اسالمک 

( خحوا الشایر محترم قوچان، و چادرهای آنان)توجه  ه ساختارهای  ومک مناقه ای 

 خحوا مستایل االیک و ایگو  یری از تناس او مستایل االیک ایرانک )توجه  ه تناس او هندسک 

( خحوا تناس او ااق بسری در دور  معماری پارو

.نمونه ایک از اتودهای اوییه االضای  رو  را مک توان در تحاویر ویل مشاهد  نمود

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت معماران و طراحان گرامی



اقلیمرک  ه من ور ورود  ه فرآیند اراحک  ا انجام ماایعاتک در خحوا  ستر پروژ   ه یحرا  تراریخک ، فرهنگرک و

ایسرتک و ررسک آیترناتیو های مختلف اید  پردازی ارگ از سوی اراحان این اثر آغاز  ردید، در ا تدا مواردی به  

  هرا در حین اراحک  ه آناا پرداخته مک شد  ه النوان بلید واژ  های اراحک استخراج و  ررسک روی این بلیرد واژ

:موارد و بلید واژ  هایک همچون. آغاز شد

ر دانشکد  های ماندسک، ماندس از واژ  هندسره آمرد  اسرو و  نرا راین تابیرد  ر)عملکرد دانشکده های مدنظر

هندسه و تناس او جز ایزاماو مد ن ر اراحان مک  اشد، در الین حایک به ماندسک هموار  در وهن اراحان 

وژی ساختار های تکنویوژی را نیز در  ر داشته و  ه این خاار اراحران ایرن پرروژ  سرعک نمرود  انرد تکنویر

، (های جدید حداقل در حوز  معماری و ساز  را در این پروژ   کار  یرند

مورد استفاد ، ( ساز  های  تنک و در مواقعک چادری)مواد و مصالح و سیستم های سازه ای

 ( آناز جمله استفاد  از هندسه اسلیمک، ارج ناادن  ه نور و پاسداشو مقام) ایرانی–توجه به هویت اسالمی ،

( خحوا الشایر محترم قوچان، و چادرهای آنان)توجه به ساختارهای بومی منطقه ای

ایرانررک  خحرروا مسررتایل االیررک و ایگررو  یررری از تناسرر او مسررتایل االیررک)توجههه بههه تناسههبات هندسههی

( خحوا تناس او ااق بسری در دور  معماری پارو

.نمونه ایک از اتودهای اوییه االضای  رو  را مک توان در تحاویر ویل مشاهد  نمود

اسکیس اوییه استفاد  از ساز  ی چادری و  تن

بسری و آجرتناس او ااق اوییه استفاد  از اسکیس 

اسکیس اوییه استفاد  از ساز  ی چادری و  تن

اتود ناایکهای اوییه اسکیس 



ر یر  د(  ه النوان نمرادی از معمراری پرارتک )  ا در ن ر  رفتن تمامک معیارهای فوق تحمیم  ر استفاد  از ااق 

 االر  شرد ترا از توجه  ه  ستر اقلیمک و تراریخک.  ابس مکع  مستایل و  ار   یری از تناس او االیک  رفته شد

االر  در برار  ( قرمرز)ضمن اینکه  اسرتفاد  از آجرر .  تن و آجر  ه النوان مواد و محایح احلک ارگ استفاد  شود

 .تجانس ما ین سردر و ساختمان های مجمواله مک  ردید

تفاد  از از دیگر موارد تاثیر  وار در اراحک توجه  ه فضای اللمک و فرهنگک پروژ   ود  به این مورد نیز  را اسر

سلسهله وارد در بنار ایرن مر.  کار  رفته شد  اسوصفحات کتابدر بنارهم  ه النوان استعار  ای از صفحات بتنی

ه اسرالمک،  ره من ورایجراد حرریم و ارزش دادن  ر-،  ه النوان یکک از احول مام و  نیادین معماری ایرانرکمراتب

ص وارد دانشگا  نشد  و  ا ال و ر از فضراهای مفاوم دانشگا  مورد استفاد  قرار  رفو  اوریکه افراد از جاد  مستقیما

در فرآینررد اراحررک ا ررم ایزامرراو النرروان شررد  در . مختلررف خررود را آمرراد  ورود  رره ایررن مکرران  ررا ارزش مررک بننررد

ایجراد توجره شرد  و تیییرری..... ، تیرر هرای  ررق و درختهانفراخوان، تالش شد  ه اشیا غیر قا ل جا ه جایک ماننرد 

ا انک ا م شرایا فراخوان دید بامل  ه ورود و خروج خودرو داشته و نگباکس های نگهبانیضمن اینکه . نشود

 را الا رین پیاد  دیرد بامرل  ره ورود افرراد  ره مجموالره دارد و اسرتفاد  از دو نگا رانک در اررگ هیچگونره میرایرتک

.شرایا مسا قه نداشته اسو 

نمونه هایک به آناا را مورد  ررسک قرار داد  و اید  ی 
ارگ ناایک از آناا شکل  رفو

نمونه های مورد

 ررسک  رای ورودی

در ساز  های چادری





ر توجه  ا احل تعادل،  ه من و

پرهیز از تقارندوری و

پر واراحان تالش نمود  اند   ا 

نمودن فضای سر در خالی

ضمن داشتن هویو و تناس او

مد ن ر، حجمک متعادل و 

.منسجم را ایجاد  نمایند

در این ارگ  ه جزییاو 

اراحي نیز توجه  سیار 

شد  اسو كه از جمله آناا 

میتوان  ه نور یر هاي 

سقفي به  ا استفاد  از 

ارگ های اسلیمک س    

ایجاد سایه روشن در 

زمین مک شود و تزییناو 

.آجري اشار  كرد



:  در پایان

د و خاار نشان مک سازد  رو  اراگ ضمن ایمان  ه نیو خایا و توانایک های اساتی

د هیاو محترم داوران به هر بدام از نام های آشنا و از افتخاراو معماری این سرزمین مک  اشن

ص  ه دور از ح  و  یض و  راساس معیارها و ضوا ا ارائه شد  و نه  ر اساس ر) وا ا، به یقینا
،  ه دسو آوردها و پتانسیل های معمارانه و زی ای بار خود به آن را حائز (اندداوری نمود 

ی از شرایا  ر زید  نمود  اشراف بامل داشته و دارند، ضمن اینکه بار خود را همچون  سیار

شاهکارهای معماری جاان   دون الی  و نقا ندانسته و  ر مشکالو بار واقف اند و  رای 

ن ر ارائه فاز ناایک پروژ  درمرحله اجرای آن  ه امید خداوند متعال، نواقا احتمایک و نکاو مد

.  هیاو محترم داوران را  ر ارف خواهد نمود

این حم را  رای خود قائل اسو به در حورو الدم الورخواهک رسمک گروه طراحی این پروژه

 ه بسانک به در این مدو ضمن شایعه پرابنک های  ک اساس اقدام  ه نس و دادن افتراهایک

ز االضای  رو  نمود  اند، از اریم مراجع قانونک مورد پیگرد قراردهد و  رای االاد  حیثیو ا
.ایشان شکایو نماید

و من هللا توفیم

آورما  سال ی  هزار و سیحد و نود و شش 


