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سخن رسدبیر 

Editorial

AmirAbbas Aboutalebiامیرعباس ابوطالبی

کیفیت  ارتقای  برای  قدرتمند  است  ابزاری  معماری 
ارتقا  دیگر  از طرف  توسعه.  در حال  در کشورهای  زندگی 
توسعه  اساس  و  پایه  آموزشي،  فضاهاي  و  آموزش  کیفیت 
معماری  زبان  به  است  پیامی  نامه،  ویژه  این  است.  پایدار 
سالمت،  از  شده ای  تعریف  رویکردهای  که  ایرانی  معاصر 
می کند.  دنبال  معماری  در  را  فرهنگ  و  اقتصاد   انرژی، 
فالت  این  نیاکان  حکمت  درک  و  دانش  از  آگاهی 
مشارکتی«،  »معماری  چون  مفاهیمي  به  نسبت 
شخص  »معماری  سالمت،  »معماری  آب«،  »معماری 
طرح هایي  آزمودن  زمینه  شناسی«،  »زیبایی  و  محور« 
می داد.  پرورش  خود  در  را  پیام ها  این  که   گردید 
هستند  ایرانی  معماري  نمونه های  کارگاه،  این  خروجی 
دستگاه هاي  اجرایی  و  اداری  ضوابط  می کوشند  که 
جریان  بر  عالوه  و  نموده  خویش  مجذوب  را  اجرایي 
زندگی  واقعیات  بر  دارند،  عهده  به  که  فکری  سازي 
بگذارند. را  خودشان  تاثیر  نیز  مردمانش  اقتصادی   و 

سابقه  با  سرزمینی  در  است  پیشنهادی  نامه،  ویژه  این 
بسیار درخشان معماری که در حال حاضر از فقدان نظام 
معماری باثبات و پشتیبان رنج مي برد. لذا روش رسیدن به 
بهترین نتیجه ها بر اساس نبوغ فردی اسامی حاضر در این 
شماره و کسب تجربه از طریق آزمون و خطا میسر است. 
اتکا بر  ایرانی و  این مجموعه ضمن اعتقاد کامل به دانش 
توانایی ها، ارزش های و اصالت های بومی، به حمایت مادی 
دولتی،  حکومتی،  اول  درجه  مسووالن  تک  تک  معنوی  و 

تجاری و صنعتی نیازمند است .

Architecture is a potent tool to improve 
lives, also setting new standards for 
educational excellences provide a 
source of inspiration, motivation and 
understanding. 
This special issue is about a workshop 
of “Contemporary Architecture of 
Iran” following approaches to health, 
culture, economy, and energy. 
Lessons and methods of “local 
wisdom” of Iranian Architecture about 
“Community architecture”, “Health 
Architecture”, “Architecture of water”, 
“Person-centered architecture” and 
“Aesthetic”, are keys entering the lab 
to develop above approaches.
These pilot projects and prototypes of 
Iranian models are willing to persuade 
authorities to break available rules and 
regulations of educational buildings 
and schools in Iran.
They are bringing messages for building 
schools in rural areas of Iran.
Despite Iranian rich architectural 
background, the country currently has 
no architectural union to support such 
approaches. Therefore, we in Villa 
Magazine, are seeking for any power 
to direct support in order to respect 
local origins and values.
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Villa Newsویال اخبار

اخبار ویال در نظر دارد تا ضمن بازتاب رویدادهاي مهم خبري 
هر فصل در تحریریه، گالري، آتلیه و انتشارات ویال، مخاطبان 
خود را در جریان رخدادهای مجله قرار دهد و فرصت حضور 
به  را  آتی  معماری  نشست های  و  مسابقات  همایش ها،  در 

مخاطبانش اطالع رسانی کند.

Villa News, alongside with reflecting the exclusive 
news of editorial board, gallery, workshop and 
the publication of villa, is determined to bring 
its audience to the events of the magazine and 
inform them about the opportunity to attend fu-
ture conferences, competitions and meetings.
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Persian gardens have been registered globally with the efforts up to now, and the 
particular interest of the Iranian society in preserving the identity of the cities, especially 
the gardens, has led a group of architects, urbanisms and gardeners to be as effective 
as possible in preserving, reviving And expanding the garden in the cities of the country.

Meanwhile, the Persian Garden Studies Institute has been organizing the ceremony of 
Persian Garden Day on the 20th of Mehr, (Oct 12) in commemoration of Hafez, since 1396 
(2017).

The proposed naming of the National Persian Garden Day and holding a poster design 
competition for the ceremony, has been one of these activities.

In line with the activities taken last year, the Persian Garden Studies Institute set up the 
second Persian garden and the exhibition of the art and installation with the concept and 
geometry of the Persian Garden, this year.

The aim allude to deconstructing the material and spiritual dimensions of the Persian 
garden and creating a modern cultural identity from the heart of the Persian Garden.

The ceremony will be held on Thursday, Mehr 19, 1397 (Oct 11, 2018) at the Imam Ali 
Museum, with the support of the Villa Magazine and the UNESCO Organization of Iran, 
Iran’s Architecture Pride worthies Foundation, the Imam Ali Museum and the Post and 
Communication Museum.

It is hoped that these measures become an effective step towards raising the community 
environmental thinking and preserving the values of this ancient Persian model.

باغ ایرانی،این مرز خیال و واقعیت، جلوه گاه بهشت بر روی زمین و بستر پیوند خورده با هنر ایرانی.
چگونه می توان تو را نکو داشت، که روح انسان را تعالی می بخشی و جسمش را پرثمر می گردانی؟!

باغ ایرانی، این کهن هنر ایران که رازها در دل خود نهفته دارد، سال هاست که در این خرم دیار سبز ایستاده و خودنمایی 
می کند.

ماهیتی که وسعتش محدود و محصور به دیوارهایش نیست و تداعی کننده ی آفرینش است.

با تالش های شکل گرفته هم اکنون 9 باغ ایرانی ثبت جهانی شده است و عالقه ی خاص جامعه ی ایرانی به حفظ آثار 
هویتی شهرها و به خصوص باغات، گروهی از عالقمندان متخصص در امر معماری، شهرسازی و باغ سازی را برآن داشته 

تا به نحو ممکن در حفظ، احیا و گسترش باغ در شهرهای کشور تالش نمایند.
در همین سو موسسه ی مطالعاتی جهانباغ ایرانیان از سال 96 اقدام به برگزاری مراسم روز باغ ایرانی در روز 20 مهر ماه 

مصادف با روز گرامی داشت حافظ کرده است.
پیشنهاد نام گذاری روز ملی باغ ایرانی و برگزاری مسابقه ی طراحی پوستر این مراسم از جمله ی این اقدامات بوده است .

در راستای اقدامات شکل گرفته در سال گذشته امسال نیز با هدف نکو داشت ابعاد مادی و معنوی باغ ایرانی و ایجاد 
هویت فرهنگی مدرن از دل سنت باغ ایرانی، اقدام به برپایی دومین همایش باغ ایرانی و نمایشگاهی از هنر چیدمان در 

ارتباط با مفهوم و هندسه ی باغ ایرانی کرده است.

این مراسم با حمایت مجله ی ویال و پشتیبانی سازمان یونسکوی ایران، انجمن مفاخر ایران، موزه ی امام علی و موزه ی 
ارتباطات در روز پنجشنبه 19 مهر ماه 1397 در موزه ی امام علی برگزار می گردد.

باشد که این اقدامات گامی موثر در جهت اعتالی تفکر زیست محیطی جامعه و حفظ ارزش های این کهن الگوی ایرانی 
باشد.
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The first biennial of the Iranian Architecture and urbanism Competition took 
place on October 13, 2018, at the “Shahid Avini Hall” of the University of 
Tehran.

Professional panels were organized at the conference with the participation 
of experts in architecture competitions from Iran, Austria, Italy, and Germany. 
Architecture competitions and copywriting, architecture competitions and 
professional ethics, architecture competitions and media, architecture 
competitions and the experiences of Iranian and foreign offices, were 
the issues discussed by experts in these panels. In the end, questions and 
answers session with architects, faculties, and students of architecture was 
constituted.

Other events related to the conference include the presentation of the 
book “Architecture and Urbanism Competitions, Global Experiences, 
Requirements, and Recommendations.” An exhibition of the post-Islamic 
Revolution selected works of contemporary Iranian art competitions was run 
besides this seminar. 

The closing ceremony of the first conference of the Iranian Architecture and 
Urbanism Competition was held on October 14, 2018, in the “Shahid Avini 
Hall”, and was honored by the participants and supporters of the event.

نخستین دوساالنه مسابقات معماري ایراني در تاریخ 21 مهرماه سال 1397 در محل تاالر 
شهید آویني دانشگاه تهران شروع به کار کرد. 

 در این همایش پنل های تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب نظران مسابقات معماری 
و  رایت، مسابقات معماری  و  کپي  داده شد.  مسابقات معماری  ترتیب  ایران و جهان  از 
اخالق حرفه اي، مسابقات معماری و رسانه ها، مسابقات معماری و تجربه هاي دفاتر ایراني 
و خارج از ایران موضوعاتی بود که در این پنل ها مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان قرار 

گرفت و در انتها، پرسش و پاسخ با معماران، اساتید و دانشجویان معماری برقرار شد .

 از دیگر رویدادهای مرتبط با این همایش می توان به رونمایی از کتاب »مسابقات معماری 
و شهرسازی، تجارب جهانی، الزامات و توصیه ها« اشاره کرد. همچنین آثار منتخب مسابقات 
معماری معاصر ایرانی )دوران بعد از انقالب اسالمی( در کنار این همایش به نمایش درآمد.

مراسم اختتامیه اولین همایش مسابقات معماري و شهرسازي ایران در تاریخ  22 مهر ماه 
1397 در سالن شهید آوینی برگزار و از دست اندرکاران و حامیان این رویداد تجلیل به 

عمل آمد. 
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Nasrin Fakhri was born in Tehran in 1986. She 
received her PhD in Physics and was admitted 
to the French Language and Literature at the 
Faculty of Foreign Languages of the University 
of Tehran. Afterwards, she travelled to France 
to study PhD in Comparative Civilization and 
Literature.
In addition to her PhD studies, she authored 
articles about ”language and history” as: the 
analysis of humorous images, the semiotics of 
the image, the history of cartoons in Iran, the 
study of the interactions between different 
peoples and nations on the art of Iranian book 
writing, etc. 
She presented her researches in the field 
of semiotics of humorous image at the 5th 
International Image Conference at the 
University of Friesland in Germany and the 
Semiotics of Culture, Art and Literature at the 
University of Shahid Beheshti in Tehran.
She published an artwork from prominent 
French playwright, Molière, also she is issuing 
and translating from a contemporary French 
playwright Xavier Duranger In the field of 
dramatic literature. Moreover, she directed 
“Knock ou le Triomphe de la médecine” by 
Jules Romain in order to perform at the Iranian 
Association of French theatre at the “Student 
Theater Festival”.
She is currently director of the Department 
of Education at the National Commission for 
UNESCO and has the role as a member of 
the Presidium of the Iranian Association of 
Iranian Language and Literature, A member 
of the Iranian Association of French language 
and literature, The secretary of the National 
Committee on Higher Education and the 
secretary of the National Commission of 
education and sustainable development 
for UNESCO in Iran. She is an invited lecturer 
at Allameh Tabatabai University, Al-Zahra 
and Cultural Heritage University of Applied 
Sciences, in the field of French literature and 
translation.

نسرین فخری در شهریور ماه سال 1365 در تهران و در خانواده ای 
دیپلم  با  را  مقدماتی  تحصیالت  آمد.  دنیا  به  فرهنگی  و  متوسط 
فرانسه  ادبیات  و  زبان  اتمام رساند و در رشته  به  فیزیک  ریاضی 
در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران پذیرفته شد. مقطع 
کارشناسی ارشد را در رشته مطالعات فرانسه در دانشکده مطالعات 
مقطع  در  تحصیل  برای  و  رساند  اتمام  به  تهران  دانشگاه  جهان 
فرانسه  تطبیقی رهسپار کشور  تمدن  و  ادبیات  دکتری در رشته 

شد.
در طی مدت تحصیل در دوره ی دکتری مقاالتی را در خصوص 
تحلیل  فارسی،  به  فرانسوی  آثار  برخی  ترجمه  به  مربوط  مسائل 
ایران،  در  کاریکاتور  تاریخچه  تصویر،  شناسی  نشانه  طنز،  تصویر 
آرایی  کتاب  هنر  بر  مختلف  ملل  و  اقوام  متقابل  تأثیرات  بررسی 
و  رساند  به چاپ  آمریکایی  و  اروپایی  نزد مجالت  غیره  و  ایرانی 
طنز  تصویر  شناسی  نشانه  حوزه  در  را  خود  پژوهش های  حاصل 
در پنجمین کنفرانس بین المللی تصویر در دانشگاه فرای آلمان 
و همایش نشانه شناسی فرهنگ، هنر و ادبیات در دانشگاه شهید 

بهشتی تهران ارائه نمود. 
وی در حوزه ادبیات نمایشی اثری را از نمایش نامه نویس کالسیک 
فرانسوی،  معاصر  نمایشنامه نویس  و  مولیر  فرانسوی،  برجسته  و 
و  دارد  ترجمه  و  در دست چاپ  قطره،  نشر  نزد  دورانژه،  اگزاویه 
سرپرستی و کارگردانی گروه تئاتر انجمن دوستی ایران و فرانسه، 
Knock ou le Triomphe de la mé� )برای نمایشنامه ی

decine( اثر ژول رومن به منظور اجرا درسومین فستیوال تئاتر 
دانشجویی به زبان فرانسه بر عهده داشت. 

ایشان هم اکنون مدیر گروه آموزش در کمیسیون ملی یونسکوست 
و به عنوان عضو هیئت رئیسه انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، 
آموزش  ملی  کمیته  دبیر  فرانسه،  و  ایران  دوستی  انجمن  عضو 
عالی و دبیر کمیته ملی آموزش کمیسیون ملی یونسکو در ایران 
مدعو  استادیار  عنوان  به  همچنان  ایشان  است.  فعالیت  مشغول 
علمی  جامع  دانشگاه  و  الزهرا  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه های  در 
کاربردی میراث فرهنگی، دروس مرتبط با ادبیات، ترجمه و زبان 

فرانسه را تدریس نموده است. 
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مصاحبه: امیر عباس ابوطالبی

برگردان: هانیه فرج زاده

تفکر شما، تفکری 
یونسکویی است.

ویال: ضمن تشکر از  شما که دعوت ما را قبول کردید. لطفًا 
خودتان را برای مخاطبان ویال معرفی کنید: 

آموزش کمیسیون  نسرین فخری هستم، مدیر بخش  تشکر.  با 
ملی یونسکو در ایران. سازمان یونسکو یکی از نهادهای سازمان 
ملل و سازمانی آموزشی، علمی و فرهنگی می باشد. فعالیت های 
این سازمان حول محور آموزش و برنامه های علمی و فرهنگی 
باکیفیت، عادالنه و فراگیر و ترویج  می چرخد. تضمین آموزش 
اصلی  هدف های  از  همه  برای  مادام العمر  یادگیری  فرصت های 
فعالیت های این سازمان تعریف شده است به صورتی که تمامی 
به مهارت خواندن، نوشتن و حساب کردن دست  بتوانند  اعضا 

پیدا کنند. 

ویال: در چه شرایطی سازمان یونسکو برنامه های خودش 
را آغاز و دنبال می کند؟ 

نشأت گرفته  آموزشی  طبیعی  روال  در  شکافی  هرگونه  چنانچه 
برنامه هایش را  از بالیای طبیعی و منازعات پیش آید، یونسکو 
آغاز می کند و این برنامه ها را تا دسترسی همگان به آن ها دنبال 

می کند. 
معلمان  و  باکیفیت  آموزشی  محتوای  اساس  بر  برنامه ها  این 
روز  فناوری های  با  همگام  و  مناسب  تجهیزات  آموزش دیده، 

تعریف می شوند. 

ویال: مجله ویال در راستای پشتیبانی از نسل جوان معماری 
در ایران، کارگاه های واقعی طراحی و ساخت ترتیب داده 
است. این کارگاه ها تالش می کنند تا نقش و اهمیت معمار 

اجتماعی  و  ،روانی  ارتقا سالمت جسمی  در  را  معماری  و 
طراحی  اخیرمان  کارگاه  موضوع  کنند.  یادآوری  انسان 
آسیب دیده  روستایی  بافت  یک  در  خانه-مدرسه  یک 

است که می تواند متن تفکر و پیام ما را منتشر کند.  

یونسکو  سازمان  است.  یونسکویی  تفکری  شما،  تفکر  مسلماً 
کشور های  )در  مناطق  دور ترین  در  حتی  که  است  باور  این  بر 
جهت  در  کودکان  آموزش  مقوله  به  توجه  عضو(،  غیر  یا  عضو 
ارتقاء بخشیدن به وضعیت فرهنگی، آموزشی و بهداشتی منطقه 
به  منطقه  آن  توسعه  ابعاد  در  مؤثری  و  مفید  بسیار  پیامدهای 
همراه دارد. با توجه به اینکه کشور ما دست خوش بالیای طبیعی 
فراوانی است، ما، در گروه آموزشی، سمیناری با هماهنگی دفتر 
برای  آموزش وپرورش  وزارت  و  یونیسف  و  یونسکو  منطقه ای 
کاهش مخاطرات طبیعی راه اندازی کرده ایم. هدف این سمینار 
آسیب شناسی ساختمان ها، سپس برنامه ی مقاوم سازی با حداقل 
امکانات در مناطق آسیب دیده بوده است. الزم به ذکر است، در 

این سمینار مناطق روستایی بیشتر موردتوجه قرار می گیرند. 

ویال: افزایش انگیزه و امید برای زندگی بهتر در روستاها 
اهداف  از  آموزشی  فضای  باالتر  کیفیت  ایجاد  طریق  از 

کارگاه اخیر ویال بوده است.

آموزش  طریق  از  که  هستند  مسائلی  از  آرامش  و  امید  مسئله 
باکیفیت به کودکان القاء می شود. اگر محیط آموزش به کودکان 
احساس یگانگی با عوامل اقلیمی و بومی خودش را بدهد،روی 
کیفیت آموزش تأثیر می گذارد، استرس از کودکان دور می شود 

و نا مالیمت ها به حداقل می رسند. 

توسعه  اهداف  تحقق  برای  اساسی  ابزار  "آموزش  ویال: 
پایدار است." 

 فضای معماری آموزشی در این بیانیه چه نقشی دارد؟ 

یکی از ملزومات آموزش باکیفیت فضای امن و سالم است. فضای 
معماری محل آموزش، توانایی ایجاد آرامش و مراقبت از سالمت 

روانی کودک را دارد.

معماری"  نظام  ایران،"  اسالمی  جمهوری  کشور  در  ویال: 
هدایت  در  موجود  نهادهای  و  است  نشده  تعریف 
معماری   ( سبز  معماری  به  عملی  توجه  ساخت وسازها 
ندارند.   ) سالمت  معماری  مشارکتی،  معماری  گرا،  زمینه 
این ضعف موجب آن شده تا فضاهای آموزشی ساخته شده 

فاقد روح و خسته کننده باشند.    

توجه  پایدار"،  "توسعه  بحث  در  یونسکو  اهداف سازمان  از  یکی 
به اقلیم و محیط زیست و پیرامون کودکان است. اگر کودکان از 
ابتدا بتوانند طبیعت را لمس کنند و توانایی اخت شدن با آن را 
داشته باشند، مسلماً نسبت به محیط زیست پیرامونشان احساس 
مسئولیت بیشتری خواهند داشت و از آن نگهداری خواهند کرد. 
امکان ارتباط فضای آموزشی با طبیعت پیرامون، نقش مهمی در 

شادابی کودکان دارد. 

می سازد."  غنی  را  فرهنگ  "آموزش،  که  می دانیم  ویال: 
به  کشوری  مدیران  طرف  از  توجهی  درصورتی که 
بحث  در  حداقل  نمی شود.  ایرانی  بومی  فرهنگ های 
این  به  معاصر  نگاه  روستاها  معماری  بخصوص  و  معماری 

مسئله وجود ندارد.  

و  تعامل فرهنگی  به  از کشور های عضو  با دعوت  راستا،  این  در 
گفتگو، تالش می کنیم تا این موضوع را تقویت کنیم. 

ویال: برخی از کودکان از روحیه کنجکاوتر و ذهن پویاتری 
فضاهای  در  قرارگیری  با  به طوری که  هستند،  برخوردار 
پرسش هایشان  برای  درست تری  پاسخ های  مطلوب 
یک  می تواند  معماری  فضای  ما  ازنظر  می کنند.  دریافت 
سرعت  روی  و  باشد  آموزشی  قوی  مرجع  و  خوب  معلم 

فراگیری دانش آموزان تأثیر مثبت بگذارد.

تأثیر این مسئله روی ناخودآگاه کودکان است و دلیل این مسئله 
خوی پرس وجو گر و کنجکاو آن ها است، زیرا ساده از روی مسائل 
عبور نمی کنند. به صورت ناخودآگاه این گونه فضا ها روی بهره وری 
روحیه ای  به مرور  و  می گذارند  مثبت  تأثیر  آموزشی  مطالب 

انتقادکننده در کودکان نسبت به مسائل شکل می گیرد.

به  ویال  با  را  فضا  یک  در  قرارگیری  خاطره   لطفًا  ویال: 
اشتراک بگذارید. همچنین تأثیر مثبت یا منفی قرارگیری 

در آن فضا را  بیان کنید.

دوران  در  شیرین  خاطره ای  همیشه  مادر بزرگ  خانه  خاطره 
همیشه  مادربزرگ  حوض خانه  و  باغچه  با  بازی   است.  کودکی 
نشاطی از درون به آدم می دهد که باعث رفع خستگی می شود. 
برعکس این خاطره، خاطره ی صفحات فلزی جلوی پنجره ها در 
دوران دبیرستان را به یاد می آورم که حس و حال زندانی بودن به 
محصالن القا می کرد و خاطره ی کالس پنجم ابتدایی که کالسی 
در زیرزمین با پنجره ای باریک با نوری بسیار فقیر بود و همچنان 

این مدرسه وجود دارد.

به  که  آموزشی  فضای  در  کودک  یک  قرارگیری  ویال: 
مسئله محوطه سازی و نگه داری گیاهان در آن توجه شده، 
تا چه میزان در رشد ابعاد زیست محیطی و فکری کودک 

می تواند نقش داشته باشد؟

متدهای  از  یکی  است.  اثبات شده  مسئله ای  ذکرشده،  مسئله 
آموزش نوین ، آموزش به صورت فیزیکی و درگیر کردن کودکان 
با مسائل تجربی در فضا ی طبیعی است که کودک توانایی لمس 

کردن آن را داشته.

ویال: اخیراً در محیط های آموزشی جهان اول و پیشرفته، 
شاخه ای میان رشته ای به نام سالمت معماری و طراحی بر 
شما  ازنظر  است.  آمده  وجود  به  دریافتی  شواهد  اساس 
سالمت  روی  چقدر  طبیعی  تهویه  و  طبیعی  نور  وجود 

کودکان و ضریب آموزشی آن ها تأثیر دارد؟

جواب کاماًل واضح است. جدا از مسئله سالمت جسمی و روحی 
ناشی از دریافت مناسب نور طبیعی روز، المپ و اشعه ی مصنوعی 

می تواند ریسک ابتال به انواع بیماری ها را تشدید کند.

طراحی  مرحله  در  آموزشی  فضایی  بگیرید  نظر  در  ویال: 
کاهش  را  انرژی  میزان مصرف  که  است  توانسته  معماری 
شخصیت  رشد  در  می تواند  چقدر  موضوع  این  دهد، 

اقتصادی کودکان مؤثر باشد؟

آموزشی  رانه،  معما  با طراحی  فضایی  در  کودک  رشد  نتیجه ی 
بر  غیر مستقیم است. دیدگاه وی به طبیعت عوض شده و سعی 
اعمال کمترین هزینه ها به محیط اطراف خود و پاسداری از آن 
را خواهد داشت. این امر روی زندگی حرفه ای و آینده اقتصادی 

کودک تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
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معماری خوب، آموزِش 
ناخود آگاه و پویا است. 

ویال: فضاهای آموزشی چه نقشی در رشد شخصیت 
اجتماعی کودکان دارند؟

در کنار معلم، ساختمان مدرسه از اهمیت باالیی جهت 
می تواند  زیرا  است؛  برخوردار  کودکان  شخصیتی  رشد 
برای  ایجاد اشتیاق در کودک و تجربه ی جدیدی  باعث 
اجتماعی  فعالیت های  که  چه بهتر  باشد.  او  یادگیری 
این  ارزش  شوند.  اجرا  و  تعریف  مدارس  در  کودکان 

رویکرد بسیار زیاد است.

بسیار  کارگاه  این  ما در  برای  ویال: موضوعی دیگر 
مهم است: "معماری و آب"  و "معماری آب" 

طرح شما در حوزه ی آب احیاگر سنت های باستانی است. 
 1700 )جندی شاپور(  شاپور  گندی  باستانی  دانشگاه 
سال پیش در حوزه ی پزشکی فعال بود و قطب پزشکی 
پزشکی  دانش  اینکه  دلیل  به  می شد،  محسوب  دنیا 
شرق و غرب را در خود متمرکز کرده بود و می پروراند. 
تدریس  باستانی  دانشگاه  آن  در  که  رشته هایی  از  یکی 
و  کانال کشی ها  رشته  این  در  بود.  آب  مهندسی  می شد 
از  آن  رساندن  و  آب  نگه داری  برای  که  استراتژی هایی 
مناطق پربهره به کم بهره استفاده می شد موردبررسی قرار 
می گرفت و جزو تنها استراتژی های نگه داری و حفاظت از 

منابع حیاتی بود.
نگاه دوباره شما به این مسئله در حوزه معماری قابل تقدیر 

است.

از  و  کارگاه  این  در  موفق  ابعاد طرح  دیگر  از  ویال: 
نکات ارزیابی طرح ها، مولد بودن و کارآفرینی است 

که از طریق معماری تعریف بشود و اتفاق بیافتد.

شبکه شهر های یاد گیرنده از برنامه های مهم این سازمان 
است. این شبکه شامل سه محور اصلی است:

 الف- محور آموزش
 ب- محور محیط زیست

 ج- محور کارآفرینی
در این برنامه تالش می شود تا بحث کارآفرینی از دوران 
حداکثر  از  آن  کنار  در  و  شود  داده  آموزش  کودکی 

ظرفیت های یک شهر و منطقه استفاده گردد.
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Villa: Each environment could be an 
important source to enhance the social 
potential of children.

 Alongside the teacher, the school 
building is of great importance for the 
development of the childs personality as 
it can create a passion for the child and a 
new experience for his learning. Moreover, 
the social activities of children in schools 
are defined and implemented. The value 
of this approach is very high.

Participation rights do not simply extend 
to the pedagogic relationships in the 
classroom but also across the school and 
in the development of legislation and 
policy. The Committee on the Rights of the 
Child has frequently recommended that 
governments take steps to encourage 
greater participation by children in 
schools.
Children can also play an important role 
in advocating for the realization of their 
rights. Governments need to introduce 
legislation and policy to establish and 
support these rights at all levels in the 
education system.

 Villa: Another factor is the importance 
of “Architecture and Water” or “Water 
Architecture”.

Your water plan revives ancient traditions. 
Ancient University of Gandhi Shapur 
(Jundishapur) was active in the medical 
field 1700 years ago and was considered 
as the world’s medical pole because 
it focused on the medical science of 
the East and the West. One of the fields, 
which was taught in an ancient university, 
was water engineering. In this subject, 

the aqueducts and strategies were 
examined for keeping water. Even it was 
used to draw water from water-rich areas 
to underwater regions. These were one 
of the only strategies for conservation of 
critical resources. Your rethinking of this 
issue in architecture is admirable.

 Villa: Please tell us more about UNESCO 
global network of learning cities.

 The network of learning cities is one of the 
major programs of this organization. This 
network consists of three main points:

 A) Education
 B) Environment
 C) Entrepreneurship
UNESCO defines a learning city as a city 
that:
• Effectively mobilizes its resources in every 
sector to promote inclusive learning from 
basic to higher education;
• revitalizes learning in families and 
communities;
• facilitates learning for and in the 
workplace;
• extends the use of modern learning 
technologies;
• enhances quality and excellence in 
learning; and
• fosters a culture of learning throughout 
life. 
In doing so, it will enhance individual 
empowerment and social inclusion, 
economic development and cultural 
prosperity, and sustainable development.
The program seeks to educate 
entrepreneurship from childhood, and, 
in addition, maximize the usage of the 
capacity of a city and region.



Your approach is towards UNESCO 
origins and principals. 

By: Amirabbas Aboutalebi
Copy editor: Hanieh Farajzadeh
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Villa: Please introduce yourself to Villa audience.

 Thank you. I am Nasrin Fakhri, principal of the Training 
Division of the National Commission for UNESCO 
in Iran. UNESCO is the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. It seeks to 
build peace through international cooperation in 
Education, the Sciences and Culture. UNESCO’s 
programs contribute to the achievement of the 
Sustainable Development Goals defined in Agenda 
2030, adopted by the UN General Assembly in 2015.

 Villa: How does UNESCO lunch its programs?

When societies across the world face the rising 
pressures of change and the international 
community faces new challenges, or any interruption 
occurs in the natural learning process come from 
natural disasters and conflicts, UNESCO will launch 
its programs and follow them up to everyone.
This organization has a unique role to play in 
strengthening the foundations of lasting peace 
and equitable and sustainable development. 
These programs define according to the quality of 
educational content that each child and citizen has 
access to, by promoting cultural heritage and the 
equal dignity of all cultures.

Villa: How much do you know about Villa Magazine 
workshops? They are trying to follow the ideas about 
health, culture and person-centered principles and 
values. We truly consider education as the main 
base for development.

 Of course, your mindset is toward to UNESCO’s 
origin. UNESCO believes that, even in the most 
remote regions, paying attention to the education 

of children in order to promote the cultural, 
educational and health situation in all regions has 
a very positive and significant impact on that area’s 
development.
Given that our country is suffering from many natural 
disasters, the training group has set up a seminar with 
the UNESCO, UNICEF and the Ministry of Education 
to reduce natural hazards.
The purpose of this seminar was to have a building 
pathology, in the first step, then a rehabilitation 
program with minimal facilities in the affected areas. 
It should consider that in this conference, rural areas 
are more noticeable.
Attention must be paid not only to the child’s 
learning but also to the creation of safe, welcoming 
and healthy environments that promote children’s 
emotional, psychological and physical well-being.

 Villa: For us, the key to sustainable development 
lies in community participation that will bring hope 
for a better life particularly in villages.

Hope and peace are the issues which induce 
children through quality education. If the learning 
environment gives children a sense of unity with its 
own climatic and native factors, it will affect the 
quality of education, and reduces stress and anxiety 
of them.

 Villa: We truly consider educational spaces and 
environment as the main factor in children’s health.

 One of the requirements for high-quality education 
is a safe and secure environment. The educational 
space architecture has the ability to calm down 
and take care of the child›s mental health.
The environmental, social, and economic 

implications are enormous and touch many 
aspects of life of the world’s population. The overall 
goal of the United Nations Decade of Education for 
Sustainable
Development is to integrate the principles, values, 
and practices of sustainable development into all 
aspects of education and learning. This educational 
effort will encourage changes in behavior that 
will create a more sustainable future in terms of 
environmental integrity, economic viability, and a 
just society for present and future generations.

 Villa: Submission to our workshops should consider 
the following factors: climate condition, affordability, 
culture, visual comfort, adaptability, and health.

UNESCO aim to Sustainable Development to 
focus on the climate and the environment around 
children. As a path for sustainable change, 
education can provide a powerful response to 
help alleviate these challenges. Education has 
a direct impact on poverty reduction, gender 
equality, health and environmental sustainability. A 
fundamental objective of education is to promote 
and impact values, attitudes and behaviors that 
empower learners to be proactive contributors to a 
more just, equal, peaceful and sustainable society.
Other considerable factors should be respected; 
for instance, consideration as to the location of 
schools, travel to and from school, factors that 
might cause illness or accidents in the classroom 
or playgrounds, and appropriate facilities for girls. 
It also requires the proactive provision of facilities, 
services and policies to promote the health and 
safety of children and the active participation of 
the local community. A healthy environment also 
needs to provide safe and stimulating opportunities 
for play and recreation.

 Villa: We highly care about roots and origins in our 
design ideas. The integration of culture, society, 
and architecture.

 In this regard, we are working to strengthen 
this issue, by inviting member states to cultural 
engagement and dialogue.
The principle that the best interests of the child 
shall be the primary consideration in all actions 
concerning him or her needs to be introduced into 
all relevant legislation, including in educational 
laws.

 Villa: Our design approach reaches way beyond 
health, comfort, and energy efficiency which can 
be a strong evidence and reference to learning.

 This issue will affect the unconscious side of the 
children. The obligation to give primacy to the best 
interests of children and to ensure their optimum 
development requires that learning environments 
are welcoming, gender sensitive, healthy, safe and 
protective. Although situations of extreme poverty, 
emergency and conflict may often impede this, 
children should never be expected to attend 
schools where the environment is detrimental to 

their health and wellbeing. Schools should take 
measures to contribute towards children’s health 
and well-being, taking into account the differing 
needs of children. This will necessitate measures 
to ensure that obstacles to health and safety are 
removed.
Schools are not accessible unless they have 
adequate educational materials. Appropriate 
measures need to be introduced to review the 
total equipment requirements. If all children are to 
have equal opportunities to learn, attention has to 
be paid to specific needs.
 Villa: Do you have any architectural background 
affect?

 The memory of the grandmother›s house is always a 
sweet memory of childhood. Playing in the garden 
and the grandmother›s dining room always gives 
you vitality from within, which makes fatigue clear. 
On the contrary, I recall the memory of the metal 
plates in front of the windows during high school, 
which instilled the feeling of being imprisoned, and 
the memory of the fifth grade of primary school, 
that was a classroom in the basement with a narrow 
window and a very poor optical light. The notable 
point is that this school still exists!

 Villa: The buildings are made of natural materials, 
due to replying to the building design necessities. 
These materials are abundant in the region that will 
improve children’s discovery.

 The mentioned subject is a proven topic. One of 
the methods of modern education is to physically 
train and involve children with experimental issues 
in the natural environment that the youngster has 
the ability to touch.
Education does not exist in a vacuum. Ensuring that 
every child has access to quality and respectful 
learning environments throughout his or her 
childhood necessitates action far beyond ministries 
of education.

 Villa: We consider sustainable design strategies 
in workshop submissions. How much, for example, 
natural lighting as a sustainable design factor can 
effect on children’s health? 

 The answer is obvious. Apart from the physical and 
emotional health of the proper daylight, a lamp 
and artificial radiation can exacerbate the risk of a 
variety of diseases.
Every school familiar with requirements on health 
and safety in respect of buildings, play areas, first 
aid, child protection systems.

 Villa: How does “ passive design strategies” affect 
children’s abilities to explore their living spaces?

The result of a child’s development in architectural 
design is indirect. Children’s view of nature has 
changed and they will try to apply the least cost 
to their surroundings and protect it. This will have 
a direct impact on the professional life and their 
futurities.
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مجله ویال در راستای انتشار پیام هایش، نمونه های موردی 
آثار معماری خالقانه که در راستای رویکرد آن پیام ها قباٌل 

خلق شده ا ند را درویال نمونه معرفی می کند. 

Villa magazine, browse architecture case 
studies and works portfolios which introduce 
innovative ideas towards its approaches and 
values.



contractor, project sponsor                                        
   Tipu Sultan Merkez 

(TSM)
Funding                                                                          

VEBS – Verein für Entwicklung,
 Bildung und Selbsthilfe e.V.

Micro-Project-Scheme‘ of the German Embassy, Islamabad,
 Pakistan

Architect                                                                         
      ZRS Architekten

              Eike Roswag, General Manager, concept
                            Maria Scheicher, design, planning

 Arne Tönissen, planning, site supervision, implementation
Christoph Borchers, research and design

Tiago Rocha Damasceno, implementation
Allah Ditta Asim, implementation

Local Architects                                                               
Profile architectural consultancy

                  Ghayyoor Obaid Syed, local consultant
Structural planning, special consulting on earth construction

    Ziegert | Seiler Ingenieure
Prof. Dr.-Ing. Christof Ziegert,

 special consulting on earth construction   
Uwe Seiler, structural planning

Chiara Perron, structural planning
Consulting on bamboo design, connection technique              

Geflecht und Raum, Emmanuel Heringer

ZRS Architekten activities encompass 
the complete spectrum of architectural 
services throughout all work stages. They 
develop innovative and efficient solutions 
that use resources responsibly and 
address a growing worldwide awareness 
for the need to pursue healthy and 
environmentally conscious architecture.
Natural materials such as earth and timber 
are energy- and cost-efficient as well as 
fully recyclable. Moreover, when used in 
construction they can absorb pollution, 
regulate air humidity and create a superior 
room climate. Their low-energy timber and 
earth buildings, insulated with cellulose, do
not require additional mechanical ventilation, 
thereby reducing life-cycle costs while 
maintaining high levels of end user comfort.
Over a long period they have gathered 
experience using earth, timber and bamboo 
as building materials, this experience has 
helped situate them as an internationally 
leading office in the sphere of natural building.

طیف  شامل  اس  آر،  زد،  معماری  گروه  فعالیت های 
راهکارهایی  آن ها  است.  معماری  خدمات  کامل 
طبیعی  منابع  از  استفاده  برای  کارآمد  و  نوآورانه 
معماری  جنبش  ایجاد  باعث  امر  این  که  دارند، 
شد. خواهد  منطقه  مردم  آگاهی  افزایش  و  سالم 
از مواد مورد استفاده ی آن ها، زمین و چوب، است با 
تأکید بر مهم صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه، 
همچنین مواد مورد استفاده آن ها به طور کامل قابل 
بازیافت است. عالوه بر این،معتقدند زمانی که در ساخت 
و ساز مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند آلودگی را 
جذب کند و رطوبت هوا را تنظیم کند. ساختمان های 
چوبی و دیرینه ی آن ها با سلولز عایق بندی شده اند 
آن  نتیجه  که  ندارند  مکانیکی  تهویه  به  نیازی  و 
است.  کاربر  برای  راحتی  و  مادی  هزینه های  کاهش 
با  را  تجربه ای  آن ها  طوالنی  دوره  یک  طول  در 
مصالح  عنوان  به  بامبو  و  چوب  زمین،  از  استفاده 
آن ها  تجربه  این  کرده اند،  کسب  ساختمانی 
المللی  بین  سطح  در  پیشرو  دفتر  عنوان  به  را 
است. داده  قرار  طبیعی  ساختمان  حوزه  در 

Architekten
ZRS
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مدرسه تیپو سلطان
به منظور اجرای ساختمان دوطبقه به شیوه ای که قادر به مقاومت در برابر زمین لرزه ها 
باشد. محور متقارن سازه ها در دو مرحله ساخته شد. در طبقه همکف، به دلیل سنگین 

بودن حجم و در طبقه باال ساختار بامبو این امر را تحکیم می کند.

برگردان: فرنوش دهش

مدرسه تیپو سلطان در غرب پاکستان، 70 کیلومتری شهر الهور، 
روستای  شیخپورا  ناحیه  در  مولوی  جار  روستای  نزدیکی  در 
پنجاب واقع شده است. پنجاب پرجمعیت ترین استان پاکستان و 
بر اساس آمار از مناطق فقیر به حساب می آید. فقدان مراقبت های 
بهداشتی، فرصت های کسب درآمد و نهادهای آموزشی را می توان 

از نقاط ضعف این منطقه برشمرد.

معماری سنتی در مناطق مختلف پاکستان با توجه به شرایط آب 
می شود.  تعریف  فرهنگی  ابعاد  و  طبیعی  منابع  محلی،  هوایی  و 
زمین  از:  عبارت اند  منطقه  این  در  ساختمانی  مصالح  مهم ترین 
از روش های مختلف ساخت وساز ساخته  استفاده  با  و چوب که 
می شوند. استفاده از زمین به عنوان مصالح ساختمانی به ویژه در 

مناطقی که رودخانه دارد، شایع است. این ماده، محصول دشت 
سیل است. زمین ممکن است به عنوان آجری که توسط خورشید 
شده  الیه بندی  آزادانه  که  »کوب«  به اصطالح،  یا  خشک شده، 
از  یکی  همچنین  چوب  شود.  استفاده  است،  شده  قالب بندی  و 
مصالح ساختمانی مهم سنتی است، اما جنگل زدایی چوب را گران 

و کمیاب می کند.

مدرسه در سال 2001 افتتاح شد اما هرساله به این مدرسه یک 
کالس جدید اضافه شده است و هشت کالس اصلی قادر نبودند 
بنابراین کالس هایی چندمنظوره به  نیاز اصلی را جوابگو باشند، 
مجموعه اضافه شدند. که مدرسه به شیوه ای معقول به کار خود 

ادامه دهد.

باشد،  زمین لرزه ها  برابر  در  مقاومت  به  قادر  به صورتیکه  اجرای ساختمان  برای 
آن  بودن  و سبک  است  بامبو  سازه  دوم  طبقه  شد.  ساخته  مرحله  دو  در  سازه 
نسبت به سازه ی زیرین باعث می شود ساختمان در برابر زمین لرزه محکم باشد.. 
الزم به ذکر است، سطح ساختمان 60 سانتیمتر از سطح زمین فاصله دارد و این 
بنا در برابر سیل نیز مقاوم است و با اصول ساختمان سازی محلی ساخته شده 
است. کالس های اضافه شده از طریق ایوانی با ساختار بامبو به کالس های موجود 
متصل شده اند. سقف از ترکیب الیه های بامبو و یک الیه از زمین پوشیده شده 
است. ویژگی تنظیم کننده رطوبت زمین در ترکیب با خنک سازی شبانه )تهویه 
از طریق پنجره ی باز( به طور عمده اجازه می دهد تا هوای اضافه در ماه های گرم 
و  انرژی خورشیدی شمال  از طریق  تابستان خارج شود. در زمستان ساختمان 
جنوب گرم می شود. پنجره های بزرگ نور طبیعی ساختمان را تأمین می کنند. 
همچنین پرده هایی از جنس بامبو در اطراف پنجره ها با نور بازی کرده و سایه های 

زیبایی به وجود می آورد.
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The project is located in rural Punjab, a province in 
the west of Pakistan. More precisely, the school is 
located close to the village Jar Maulwi in the district 

of Sheikhupura, approximately 70 km from the important 
city of Lahore. Punjab qualifies as the country‘s most 
densely populated province. The area is characterized 
by structural poverty, especially a lack of health care, 
reduced earning opportunities, and educational 
institutions. The rate of illiteracy in Pakistan is 50%, which is 
the most severe in all of Asia.
The traditional architecture found in the various regions 
of Pakistan is developed according to local climatic 

conditions, available natural resources, and cultural 
aspects. The most important construction materials 
are earth and wood, which are applied in diverse 
construction techniques and forms. The use of earth as 
a construction material is especially prevalent in areas 
that are level with rivers. The material is a product of 
floodplains. The construction techniques applied to vary; 
earth may be utilized as sun-dried bricks, rammed earth, 
or as so-called ‚cob‘, which is layered and molded freely. 
Wood is also an important traditional building material, 
but displacement and deforestation continue to make 
wood expensive and scarce.

Tipu School
Starting situation: people suffering from structural poverty, illiteracy, and poor housing

Text: Z R S Architekten
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Architect                                  Firouz Firouz
Design Team                    Nazanin Setayesh

Bahareh Kamali
Mora Manzouri

Location                                     Jiroft, Iran

معمار                                                 فیروز فیروز
دفتر معماری                 شرکت فیروز فیروز و همکاران
تیم طراحی                                     نازنین ستایش،
بهاره کمالی،
مورا منظوری
محل ساخت                                      جیرفت، ایران                                       

 Firouz            Firouz

Firouz Firouz Architecture is 
an innovative Tehran-based 
architectural practice founded in 
1990 by award-winning architect 
Firouz Firouz. Focused on integrative 
design and specializing in the art 
of fusing traditional and modern 
design techniques, we have 
produced a wide range of projects 
from residential and restoration to 
commercial and office workspaces. 

فارغ التحصیل  و  سال 1333  متولد  فیروز،  فیروز 
رشته ی معماری از دانشگاه پرات نیویورک می باشد.

در  را  فیروز  و  اهری  دفتر   ،1364 سال  در  وی 
شده  انجام  کارهای  برخی  نمود.  تأسیس  نیویورک 
در  دوبار   ،1365-67 سال های  بین  دفتر  این  در 
دفتر  این  رسید.  چاپ  به  نیویورک تایمز  مجله ی 
جده ی  در  مسجد  یک  ساختمان  طراحی  برای 
مجله ی  اول  جایزه ی  کسب  به  موفق  عربستان، 
بین المللی معمار از سوی بنیاد آقاخان گردید. فیروز 
 ،1370 سال  در  ایران  به  بازگشت  از  پس  فیروز 
نمود. تأسیس  را  همکاران  و  فیروز  معماری  دفتر 

www.firouzarchitect.com



ما  پرورش  و  آموزش  در  امروزه  است.  و خالقیت  دوستی  تفریح،  برای  شاد  مکانی  ایجاد  مدرسه  این  طراحی  در  اصلی  ایده 
محدودیت های بسیاری در فضاهای آموزشی برای کودکان و به خصوص دختران دانش آموز وجود دارد. بچه هایی که آینده این 
سرزمین سرشار از آیین و سنت هستند. سنتی که از دیرباز همیشه “گفتار نیک ، کردار نیک و پندار نیک “ را سرلوحه قرار 
داده است. مدرسه جایی نیست که در آن با خشونت، تربیت آموخت و با دیوارهای بلند، امنیت ایجاد کرد. مدرسه زندان نیست.

مدرسه جیرفت

متن: فیروز فیروز

ما توی مدرسمون 6 تا کالس داریم خانوم مدیرمون برای خودش اتاق جدا 
داره حتی خانوم پرورشیمونم توی اتاق خودش کار می کنه. توی حیاطمون 
درختای بلند داره که می تونیم زیرشون بشینیم و با دوستامون تعریف کنیم. 
از توی حیاط، جاده کنار مدرسمون رو می بینیم و برای ماشینا که دارن به 
دهمون میرن دست تکون میدیم. از توی حیاط وسطیمون با اینکه سقف داره 
می تونیم خورشید رو ببینیم. یه چیزی یادم رفت بگم ما توی کالسامون کولر 

نداریم اما همیشه خنکه.
ایجاد مکانی شاد برای تفریح، دوستی و  ایده اصلی در طراحی این مدرسه 
در  بسیاری  محدودیت های  ما  پرورش  و  آموزش  در  امروزه  است.  خالقیت 

فضاهای آموزشی برای کودکان و به خصوص دختران دانش آموز وجود دارد. 
بچه هایی که آینده این سرزمین سرشار از آیین و سنت هستند. سنتی که 
قرار  را سرلوحه   " نیک  پندار  و  نیک  ، کردار  نیک  "گفتار  از دیرباز همیشه 
با  و  آموخت  تربیت  خشونت،  با  آن  در  که  نیست  جایی  مدرسه  داده است. 

دیوارهای بلند، امنیت ایجاد کرد. مدرسه زندان نیست.

بافت  با  همساز  و  درونگرا  طراحی  با  است  کوچک  روستای  یک  پروژه  این 
اطراف، که در طراحی آن معیارهای اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

در نظر گرفته شده اند. 
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1  Audio Visual Classroom
2  Experimental Classroom
3  Theoretical Classroom
4  Waiting Room
5  Principal Room
6  Assistant Room
7  Teacher’s Room
8  Hall
9  Kitchen
10  Buffet
11 Jointer Room
12  Drinking Fountains
13  Court Yard
14  Central Court Yard
15  Library’s Court Yard

16  Library
17  Infirmary
18  Advisor Room
19  Multipurpose Hall
20  Shoes Rack
21  Praying Room
22  Storage
23  Student Line-up
24  Restrooms
25  Restroom
26  Playground
27  Parking
28  Teacher’s Suite
29  Terrace
30  Collectors

1

2

2

3

3

3

4

5
6

7
8

9

10

11 12

13 14

15 16 17 18

19

20

23

24

29

28

25

26

27

21
22

معیارهای اقلیمی:

در طراحی این پروژه از دو سیستم  PASSIVEو  Active  استفاده شده است.
درطراحی سیستم PASSIVE، این پروژه کاماًل با معماری منطقه همساز بوده وبا توجه به گرمای زیاد این منطقه جهت گیری 
ساختمان ها در سایت به گونه ای است که میزان جذب تابش آفتاب در ضلع جنوبی به حداقل برسد. عالوه بر آن،  با استفاده از 
سازه های بادگیر بتوان از باد غالب جنوب غربی درجهت تهویه و خنک نمودن فضاها بیشترین بهره را برد. پراکندگی ساختمان ها 

این امکان را ایجاد می کنند تا فضاها سایه بیشتری در سایت داشته و باد به راحتی در بین فضاها حرکت کند.
سقف ها صاف هستند و با یک سیستم ساده که سال ها پیش توسط  Habitat  پیشنهاد شده بود، حفاظت می شوند. در این 
برعکس نصب شده اند، محافظت  به صورت  از ریگ های کوچک پوشیده شده و توسط گلدان های سفالی که  سیستم سقف ها 
می شوند. هوای داخل این گلدان ها خود مانند عایق حرارتی عمل کرده و قرارگیری آن ها بر روی ریگ ها به دفع و جمع آ وری آب 
باران کمک می کند. آب های خاکستری در مخزنی جمع آوری شده و از آن برای سیفون توالت ها و آبیاری سایت استفاده می شود.
استفاده از بلوک های سیمانی در دیوارها نه تنها عایق خوبی به شمار می آیند بلکه از نظر قیمت نیز به آجر برتری دارند. استفاده 

از کپر، در سقف های سبک، عالوه بر اجرای سریع و آسان به سایه اندازی مناسب کمک می کند.
گیاهانی که دراین پروژه در نظرگرفته شده اند گیاهان بومی، نخل و ُکنار، بوده که نه تنها نیاز به نگهداری باال ندارند بلکه سایه های 

مناسبی جهت بازی بچه ها ایجاد می کنند. 
در سیستم  active  از کلکتورهای خورشیدی استفاده شده به گونه ای که آب گرم مصرفی ساختمان توسط انرژی خورشیدی 

تأمین می گردد.

معیارهای اجتماعی:

مدرسه در تعامل با روستا است. مدرسه فضایی پویاست.  طراحی دو درب ورودی این امکان را می دهد که حتی در زمان هایی که 
مدرسه تعطیل است مردم روستا بتوانند از فضاهای مدرسه همچون سالن چندمنظوره برای مراسم و اعیاد مذهبی استفاده نمایند.

همچنین قرارگیری خانه معلم در طبقه باال باعث می شود عالوه بر بهره گیری از دید مناسب و ایجاد فضایی دنج، معلم خود را 
جدا از روستا نداند.

معیارهای فرهنگی:

به  نیاز  با فرهنگ منطقه نیز همخوانی دارد. مدرسه  بلکه  با معماری منطقه سازگار است  بر آنکه  درون گرا بودن طرح عالوه 
دیوارهای بلند ندارد چرا که می توان محرمیت را بدون ایجاد زندان برای دختران به وجود آورد.

معیارهای اقتصادی:

در نظرگرفتن کلکتورهای خورشیدی برای این پروژه ازجهت اقتصادی به صرفه است. چراکه با در اختیارداشتن تابش مداوم 
می توان  از آبگرمکن های خورشیدی استفاده بهینه را نمود.

همچنین با کاشت درخت های نخل و ُکنار و استفاده از محصوالت آ ن ها می توان برای مدرسه درآمدزایی نمود. 

چیدمان فضاها:

کالس ها به دور یک حیاط مرکزی قرار می گیرند و دِر هر کالس به 
این حیاط باز می شود. این حیاط توسط سازه ای با سقف سبک جهت 
با کپر پوشیده می شود. در سمت غرب  اندازی طراحی شده و  سایه 
به  قرار گرفته است  و خدماتی  اداری  کاربری  با  مجموعه، ساختمانی 
می شود.  قسمت کالس ها جدا  از  دیگر  یک حیاط  توسط  که  نحوی 
هدف از طراحی سرویس های بهداشتی در داخل این ساختمان ترویج 
فرهنگ پاکیزگی در میان دانش آموزان است به گونه ای که نباید این 

فضا را فضایی جدا از دیگر کاربری ها دانست.

بخش پرورشی در سمت شرق مجموعه، قرار دارد و از آنجا که این 
بخش با روستا و مدرسه همزمان کار می کند یک ورودی مجزا برای 
قسمت  این  در  که  کتابخانه  ساختمان  گرفته شده است.  نظر  در  آن 
واقع شده است نقطه مشترک هر دو مجموعه است و دارای حیاطی 

مجزا می باشد.

ورودی های مجموعه در ضلع جنوبی سایت قرار دارند و از باز شدن 
آن ها به سمت جاده خودداری شده است.

ایجاد  و  پروژه  اهداف  به  رسیدن  راستای  در  رنگ ها  پروژه  این  در 
فضاهایی شاد درنظرگرفته شده اند.
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The roofs are flat and are 
protected by a simple system 
that was introduced by Habitat 
many years ago. In this system, 
roofs are covered by tiny gravel 
and are protected by ceramic 
vases installed upside down. The 
air inside the vases work as heat 
insulators and their position on the 
gravel help with the collection 
and distribution of rainwater. The 
grey water is stored in a tank 
and used for flushing the toilets 
and irrigating the complex.  
The roofs are flat and are 
protected by a simple system 
that was introduced by Habitat 
many years ago. In this system, 
roofs are covered by tiny gravel 
and are protected by ceramic 
vases installed upside down. 
The air inside the vases work 
as heat insulators and their 

position on the gravel help with 
the collection and distribution 
of rainwater. The grey water is 
stored in a tank and used for 
flushing the toilets and irrigating 
the complex. 

Cement blocks are good for 
insulating the buildings and are 
more economical than bricks. 
Use of kapar in light roofs help 
easy and quick construction, and 
create more shade. 

The vegetation in the project, 
palm and ziziphus, were chosen 
from local plants. They are easy to 
look after and are a good source 
of shade under which children 
can play. In the active system, 
solar collectors are used to warm 
up the water for use in the building.  

Social criteria 

The school has a dynamic space 
and is interactive with the village. 
The two main entrances are 
designed as to allow people 
of the village to use the school 
environment, including the halls, 
for various ceremonies and holy 
days. Moreover, the teacher’s 
residence on the upper floor 
provides not only a good view of 
the area, but helps the teacher 
feel close to with the village.  

Cultural criteria 

The introspective aspect of the 
building is not only in accordance 
with the local architecture but 
compatible with the local culture. 
A school doesn’t need high walls 
because privacy for the girls can 

be provided without making 
the school feel like a prison.  

Economic criteria

The use of solar collectors is 
economical and can be used to 
warm up the water. Furthermore, 
the fruit of the palm and ziziphus 
trees could be a source of income 
for the school. 

Spatial layout

Classes encircle a middle 
courtyard with their doors opening 
towards the yard. The yard has 
a light roof to provide shade 
and is covered by kapar. In the 
west of the complex, stands the 
administrative building, separated 
from the classes by another 
courtyard. The washrooms are 

built inside the building to promote 
cleanliness among the students 
by emphasizing the fact that this 
space is not separate from other 
spaces.

The educational department is 
situated in the eastern part of 
school and since this department 
works with the school as well 
as the village, it has a separate 
entrance. The library is situated 
in this part as well is the common 
area for the two areas of the 
school and has a separate yard. 
The entrances to the complex, 
situated in the southern flank, do 
not open to the road. 

And finally, the colors are selected 
to create a happy environment in 
accordance with the aims of the 
project.
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We have six classes at our school. Our headmistress 
has her private room and even our assistant 
principal works in her own. There are tall trees in the 
courtyard under which we sit and chat with friends. 
From the courtyard we see the road next to the 
school and wave at cars going to our village. From 
the middle court, despite the overhead roof, we 
see the sun. I shouldn’t forget to say that we have 
no air conditioning in our classes but the classes are 
always cool.

The main idea pursued in the design of the school is 
to provide a happy environment for fun, friendship 

and creativity. In our education system today there 
are many constraints in school spaces for children, 
especially for girls. Children are the future of this 
land which, with its rich rituals and traditions, aim 
at the [Zoroastrian motto of the] “Good thought, 
Good word, Good deed”. School is not a place to 
teach by violence or where security is provided by 
building high walls. Schools are not prisons. 

This is a project for a small village with an 
introspective design in harmony with the 
environment, and consideration for the climatic, 
social, cultural and economic criteria.

Climatic criteria

In the design of this project two 
systems, one passive and one 
active, have been used.

In designing the passive system, the 
project is in harmony with the local 
architecture and in view of the 
high temperature of the region the 
building frontage attracts the least 
heat from the sun in its southern flank. 
Furthermore,the vents help circulate 
the air and cool spaces by the 
dominant southwest winds. The 
buildings are distributed as to create 
more shaded areas that allow the 
wind to create a cooler environment. 

 Jiroft School
The main idea pursued in the design of the school is to provide a happy environment for fun, 
friendship and creativity. In our education system today there are many constraints in school 

spaces for children, especially for girls.

Text: Firouz Firouz
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Architect                               AmirAbbas Aboutalebi
Design Team                                                 Nakisa Haeri
Research                                                 Fatemeh Tajik
Site Area                                                      1300 Sq m
Built Area                                                        400 Sq.m
Location                                                    Dehnu-Jiroft-Iran
Visual Artist                                          Mehdi Aboutalebi

معمار                                                         امیر عباس ابوطالبی
تیم طراحی                                                          نکیسا حائری
تحقیقات                                                            فاطمه تاجیک
مساحت زمین                                                   1300 متر مربع
مساحت ساختمان                                                400 متر مربع
محل ساخت                                    روستای دهنو- جیرفت- ایران
ارائه                                                                مهدی ابوطالبی

STUDIO
DESIGN
AA

“AA design” is a practical architectural design studio 
based in Tehran with an interdisciplinary approach 
which combines the features of culture, health and ethics 
in a context-aware and human-centered architecture. 
AA design studio IR. Was founded by Amirabbas 
Aboutalebi in 2008. The studio investigates clever 
ideas that integrate vernacular capabilities of the 
location such as materials, construction technology 
and labor with modern engineering knowledge 
devising in the form of reproducible modules 
that is the evolution of that specific geography’s 
architecture and health through built space through 
spatial design and community participation. 
AA design strategies are to trust in locally 
existing resources available and applying 
them into contemporary architecture. 
AA design studio highly respect nature and 
heritage while attempting to connect technology 
to cultural values considering the modern lifestyle.

گروه طراحی امیرعباس ابوطالبی و همکاران 
که  است  معماری  تمرین  استودیوی  یک 
علوم  از  رشته ای  بین  مشخص  رویکرد های 
میان  ارتباط  می کند.  دنبال  معماری  در  را 
علوم اجتماعی، فرهنگ، علوم انسانی، مواد، 
این  توجه  کانون  معماری  با  و سالمت  انرژی 
گروه در تمارین معماری به حساب می آیند. 
1387توسط  سال  در  استودیو  این 
در  و  شد  تأسیس  ابوطالبی  امیرعباس 
که  هوشمندانه ای  ایده های  حاضر  حال 
وجود  آن ها  در  شدن  بومی  قابلیت های 
می دهد.  پرورش  خود  در  را  باشد  داشته 
کردن  ایرانی  گروه  این  مهم  دغدغه های  از 
و  دانش  از  استفاده  و  معاصر  معماری 
است. مدرن  طرح های  در  بومی  حکمت 
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Griff-Aitch Shading
     Heat Protection

Typical KAPAR

60 cm Filled Clay

Palm Leaf Structure
     

با  ، تحقیقات  گسترده ای در رابطه  در مردادماه  سال 1395 
ساختار اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی روستای فتح المبین انجام 
از محروم ترین مناطق  . پروژه مدرسه 6 کالسه دریکی  دادیم 
کشور ایران قرار دارد که به منظور تأمین امکانات آموزشی برای 

مردم آن منطقه طراحی شده است.

عنبرآباد  توابع بخش شهرستان  از  المبین  فتح  روستای دهنو 
در استان کرمان ایران است و با جمعیت حدود 452  نفر در 
حال حاضر هیچ مدرسه ابتدایی برای ساکنان آن وجود ندارد. 
ابعاد مختلف طرح موردنظر شامل چالش هایی برای حل شرایط 
اقلیمی منطقه  با روزهای گرم تا 40 سانتی گراد تهیه و ارائه 

می گردد. 

بومی  ساخت  فّناوری  و  محلی  کار  نیروی  منطقه،  اقلیم  اساس  بر  پروژه  طراحی 
انجام پذیرفته است. غالب مصالح ساختمانی مورداستفاده در طرح موردنظر بومی و 

قابل دسترسی می باشند.

مدرسه دهنو

متن: امیر عباس ابوطالبی

این پروژه تغییر شکلی است از یک ساختمان خرابه به یک ساختمان جدید که ازلحاظ مصرف 
انرژی  پایدار محسوب می شود و از آسایش دمایی مطلوبی  بهره مند است . این بهره مندی بر اساس 
فرهنگ زندگی مردم همان منطقه  و نیاز حیاتی آن ها جهت برخورداری از امکانات  آموزش دریکی 

از محروم ترین مناطق کشور ایران و بر پایه این سه محور اصلی طراحی شده است :
- سرمایش طبیعی ساختمان کالس ها
- روشنایی طبیعی ساختمان کالس ها

- تهویه طبیعی ساختمان کالس ها

محدوده پروژه در اقلیم گرم و نیمه خشک قرار دارد که با خانه های مسکونی زمین های کشاورزی، 
جاده اصلی ، ساختمان های موجود ، دو رودخانه و رشته کوه  جبال بارز احاطه شده است و 650 

متر از سطوح دریا ارتفاع دارد.
هوا در تابستان ها بسیار گرم است و در زمستان ها معتدل هست. و اختالف دمای زیاد بین ساعات 
روز و شب وجود دارد این محدوده دارای خاک حاصل خیر است و قابلیت های فراوان کشاورزی و 

همین طور پرورش زنبورعسل از فرصت های کارآفرینی در آن به شمار می رود.

طراحی پروژه بر اساس اقلیم منطقه ، نیروی کار محلی و فّناوری ساخت بو می انجام  پذیرفته 
می باشند.  قابل دسترسی  و  بومی  موردنظر  در طرح  مورداستفاده  مصالح ساختمانی  غالب   . است 
سنگ های گرانیت برای پی ، خاک محلی، شاخه های خرما، تنه درخت خرما، درخت داز، بله وکنته 
، آجرهای خشتی، سیمان و شیشه که توسط کارخانه های داخلی به پروژه اهدا می گردند. سازه 
بنادر درجه اول از آجرهای خشتی است که از مصالحی بومی و سنتی در منطقه به شمار می رود 

که  افزودنی های اندکی جهت تقویت و ماندگاری به آن اضافه می گردد.
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طرح  این  در  که  تکمیلی  ساخت  فن های 
معرفی شده عبارت اند از : فونداسیون بتن اکس 
و  فونداسیون  و  دیوارهای  میان  عایق   ، پوز 
تیرهای حلقوی بتنی برای تقویت سازه که روی 
طاق  و  می کنند  حرکت  آجری  باربر  دیوارهای 

آجری به سبک مازی کفته را حمل می نمایند.

سقف کالس ها دوجداره است که گرمای حاصل 
اول  بین جداره  آفتاب در فضای  تابش  اشعه  از 
و دوم سقف جریان پیدا می کند و از کناره های 
مصرف شده  هوای  همچنین  می شود.  خارج  آن 
و گرم شده داخل کالس های درس پس از  باال 

رفتن درون حجم کالس ها از طریق دریچه های  
خارج شده  باالتر  ارتفاع  در  طراحی شده  تهویه 
کالس ها  حجم  قوس  محدوده  درهمان  یا  و 
آسایش  تأمین  شرایط  و  درمی آیند  گردش  به 
کیفیت دمایی و تازه بودن هوای ارتفاع پایین تر 
)سایبان ها(  پوشیده  فضاهای  مهیا می سازند.  را 
اطراف جداره های رده های درس ضمن حفاظت 
خنک  نیز  را  جداره ها   ، باران  و  باد  از  راهروها 
نگه می دارند که تأثیر خوبی روی حفظ آسایش 
فضایی داخلی و جلوگیری از هدر رفتن مکانیزه 

کولر طبیعی ایجاد می نماید.

جریان  توسط  طبیعی  سرمایش  تهویه  سیستم 
تونل های  روی  به  هدایت شده  محلی  باد 
کانال  و  مرکزی  حیاط  درختان  و  طراحی شده 
ایجاد  باعث  و  تقویت شده   ، تونل ها  درون  آبی  
می گردند.  سانیگراد  درجه   10 تا  دمایی  افت 
باد  مسیر  در  درس  کالس های  طولی  جانمایی 
محلی  و طراحی مسیر آبی که توسط فضاهای 
در  تغییر   امکان  شده اند  سایه اندازی  پوشیده، 
جنوبی   و  شمالی  دیوارهای  روی  پایین  ارتفاع 
طریق  از  خنک  باد  که  می دهد  ما  به  را  طرح 
این دریچه ها به تمام فضای قابل استفاده درسی 
جهت  محلی  کارگران  می کند.  پیدا  جریان 

East Elevation

South Elevation

North Elevation

West Elevation

اجرای این بنا می توانند آموزش ببینند. همچنین 
ساختمان  از  گرفته شده  الهام  نوآورانه  سازه های 
کپرهای اقامتی )بافته شده از درختان نخل و داز(
در طراحی این بنا نقش ایفا می کنند که با ایجاد 
سقف دوالیه و فضاهای پوشیده حرارت خورشید 

را کنترل می نمایند.

با  و  کوتاه مدت  اشتغال  ایجاد  ضمن  پروژه  این 
آموزش و انتقال دانش مهندسی آسان به نیروهای 
بعدی  ساخت وسازهای  زمینه ساز  منطقه،  محلی 
زندگی  ارتقا کیفیت  فراهم می آورد که ضمن  را 
هزینه های ساخت را کاهش می دهند.  درمجموع  

جهت  است  انگیزشی  معرفی شده  معماری  طرح 
باال بردن مهارت کارگران محلی و ترکیب فن های 
فضای  خلق  سمت  به  مدرن  و  سنتی  ساخت 
زندگی  کیفیت  ارتقا  برای  ارتباطی  آموزشی- 
به هدف ذکر شده   اشتغال. می  تا مرز  تحصیلی 
از راه کسب دانش و مهارت بر اساس قابلیت های 
و  فرهنگ  با  هماهنگ  و  منطقه  در  موجود 
استعدادهای غریزی مردمان همان منطقه میسر 

می گردد.
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Natural ventilation cooling effect 

The natural ventilation cooling effect is enhanced by routing air through 
ground tubes (tunnels), planting orange trees, and the use of double skin roof 
and facades to achieves a 10 'c thermal reduction. The enhanced indoor 
comfort and condition are far more conductive to education. 

Heat Control

Heat radiates from the ceiling directly into the poorly ventilated classrooms, 
resulting in  interior temperatures of up to 40 'c 

Double skin roof  introduces leaf slats to allow air to circulate freely and handmade 
shelters that protects from rain and also shades the building from the sun. The result 
is a pleasant climate inside the classrooms even in the extreme summer heat.
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The project area is a typically vast plain, surrounded 
with family houses, paddy fields, highway, existing 
buildings, two rivers, and Jebal Barez mountain 
chain. The region elevation is about 650-meters 
above the sea level. The weather is very warm 
in summer and temperatures are moderate in 
winter. It is one of the hottest places in Iran with 
considerable temperature changes in the day and 
night and also great agricultural  & Beekeeping 
potentials.

Building techniques

Our design is dedicated by the climate and by the 
desire that the building be constructed by human 
power only
Most of the construction materials used are 
source available: granite stones for the base, 
clay, palm trunks, palm leafs weaved, Griff-
Aitch(Nannorrhops), adobe bricks. Cement & 
Glass will be donated from local manufacturers.
The structure is made primarily of adobe brick, a 
traditional building material in the region. Adobe 
bricks, with a small admixture of cement for 
increased durability.

A number of improvements upon local building 
traditions were introduced, such as a concrete 
foundation and a concrete ring beam to 
strengthen the structure and a plastic moisture 
barrier between the foundation and the walls. 
Concrete beams run across the load-bearing 
brick walls under a ceiling of more earth bricks.
The School is made of a mixture of adobe brick, 
shading Griff-aitrch and water conductor, acting 
as a buffer against temperature and climate 
changes. These buffer zones are designed to 
provide natural cooling, lighting, and ventilation 
through the 6 adoptable unit classes.

Residence unskilled laborers can be trained in 
the building techniques. Creative palm structure 
designed for double skin roof and Griff-Aitch 
(Nannorrhops-Mazzari palm )shading patterns to 
control the heat. 
The project motivates the community by 
enhancing the skills of laborers where traditional 
techniques are combined with new know-how. 

Natural ventilation cooling effect

The natural ventilation cooling effect is enhanced 
by routing air through ground tubes (tunnels), 
planting orange trees, and the use of double skin 
roof and facades to achieves a 10 ’c thermal 
reduction. The enhanced indoor comfort and 
condition are far more conducive to education.

Heat Control

Heat radiates from the ceiling directly into the 
poorly ventilated classrooms, resulting in  interior 
temperatures of up to 40 ‘c
Double skin roof introduces leaf slats to allow air 
to circulate freely and handmade shelters that 
protect from rain and also shades the building 
from the sun. The result is a pleasant climate inside 
the classrooms even in the extreme summer heat.
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Double skin roof
Heat Protection

UNIT CELL

Adaptable

Griff-Aitch Shading
     Heat Protection
 Increase Wind Pressure

Griff-Aitch Shading
     Heat Protection

       Glass Blocks
Natural Daylight

Mazeie Kofte Vault

Concrete Ring Beam

Low-E Glass

Evaporative Cooler 
               Fresh Air IN

Adobe Brick Wall

15 cm Cool Water

Supporting Brick Wall

Clay & Stone Filling

40 cm Concrete Step

Used Air VENT

Palm Leaf Structure
     

Exploded Axonometric

In 2016 we conducted a comprehensive analysis 
of the civic and economic structure of the Iranian 
village of Dehno.

The project transforms the school in a climatically 
comfortable and energetically sustainable new 
building, by means of three main actions suit to 

inhabitants living culture meeting a crucial need 
for education in the region with one of the highest 
illiteracy rates in IRAN;
- natural cooling system
- natural daylight
- natural ventilation

 Dehnu School
school project is in one of the poorest regions aims to provide further education to the inhabitants 

of the rural area. Dehno, with a population of 18590, has no primary education facilities.

Text: Amir Abbas Aboutalebi
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A drama lies at the heart of 
architecture: the eternal struggle 
between utility and beauty. Le 
Corbusier, the paragon and avatar 
of modernism in architecture, 
expressed it as follows:
“You work with stone, with wood, 
with concrete; you make them 
into houses and palaces; this is 
construction. Ingenuity is at work. 
But suddenly you touch my heart, 
you do me good, I am happy, I say: 
‘It is beautiful.’ This is Architecture. 
Art is present.” 1

A simple definition of social impact design 
is “design that seeks to solve humanitarian 
issues such as improving living conditions for 
its beneficiaries.”
But this both answers the question and 
raises more: Isn’t all design social? Should 
social design be humanitarian-focused, 
politically charged or both? What is the role 
of community “service” or the meaning 
of “collaborative”? Will “Designers with 
a capital D” swoop in to the developing 
world with well-meaning but externally 
imposed “solutions?” Should ideas be directly 
replicable on a mass scale? (After all, aren’t 
there billions of people living in poverty?)
Questions are important. Discussion is 
important. 

Obtaining a quality education is the foundation to creating 
sustainable development. In addition to improving quality 
of life, access to inclusive education can help equip locals 
with the tools required to develop innovative solutions to the 
world’s greatest problems.
Over 265 million children are currently out of school and 22% of 
them are of primary school age. Additionally, even the children 
who are attending schools are lacking basic skills in reading 
and math. In the past decade, major progress has been made 
towards increasing access to education at all levels and 
increasing enrollment rates in schools particularly for women 
and girls. Basic literacy skills have improved tremendously, yet 
bolder efforts are needed to make even greater strides for 
achieving universal education goals. For example, the world 
has achieved equality in primary education between girls and 
boys, but few countries have achieved that target at all levels 
of education.
The reasons for lack of quality education are due to lack of 
adequately trained teachers, poor conditions of schools 
and equity issues related to opportunities provided to rural 
children. For quality education to be provided to the children 
of impoverished families, investment is needed in educational 
scholarships, teacher training workshops, school building and 
improvement of water and electricity access to schools.

Le Corbusier

curry stone design foundation

Unesco
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Architecture is a tool to improve lives. 
The vision behind, and motivation for my 
work is to explore and use architecture 
as a medium to strengthen cultural and 
individual confidence, to support local 
economies and to foster the ecological 
balance. Joyful living is a creative and 
active process and I am deeply interested 
in the sustainable development of 
our society and our built environment. 
For me, sustainability is a synonym for 
beauty: a building that is harmonious in 
its design, structure, technique and use 
of materials, as well as with the location, 
the environment, the user, the socio-
cultural context. This, for me, is what 
defines its sustainable and aesthetic value.  

“Only those who are involved in the development process can 
appreciate the results achieved, develop them further and 
protect them.” 

Education as the base for development
Participation creates acceptance
Our guiding principle has always been to help people 
help themselves. We believe that the key to sustainable 
development lies in community participation, not only in 
carrying out a project, but in conceptualizing it in the first place. 
Participation creates a sense of identification and motivation 
leading to the projects being valued, preserved and further 
developed, hence the importance of the people of Gando’s 
involvement with the projects carried out by the Foundation. 
Community members on site are trained as construction 
workers and can use those skills to find work in the region, and 
earn a living.
In Gando, everyone participates in the building process at 
their own level. Men, women, and even children contribute 
with their expertise. The men manufacture the clay bricks, lay 
the foundations, build up the walls and install the roofs. The 
women beat the clay floors and plaster the walls. Even the 
children wanted to participate so every morning on their way 
to school they brought a stone for the Primary School building’s 
foundation.
Tradition and Innovation
Because of the climate and the rurality of Gando, we want 
to make sure our construction buildings are as economic and 
simple as possible. To enable the replication of the building 
designs by the Gando community to their own houses, we use 
local material such as clay, abundant in the region. Moreover, 
the hand-made compressed clay walls have a high thermal 
mass which participates in keeping the interior spaces cool.
Due to Burkina Faso’s tropical climate, our main priority is to 
find building designs which are adapted to the region’s dry 
and rainy seasons, while being aesthetically pleasing. Francis 
Kéré’s innovative natural ventilation concept keeps the 
buildings cool without relying on complicated technologies. 
It consists in a large overhanging tin roof, pulled away from 
the perforated ceiling, keeping the interior shaded, while 
protecting the building from the sun and the sand. The hot 
air inside the classroom rises and is then released through the 
perforated clay ceiling pulling the cooler air from the outside 
through the windows. The combination of solar and thermal 
energy produces air circulation, creating a cooling effect for 
the classrooms.
The sustainability and durability of our projects stems not only 
from the finished product, but from the whole implementation 
process. When a new concept is developed it is first 
introduced in the school as children accept change more 
easily than adults. It makes the transition from the school into 
the community easier, and insures the concept’s durability. 
By helping the community to help itself our projects make a 
lasting contribution in Gando.

Anna Heringer

 Francis Kéré
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Children in Villages learn how to write the 
stories of their lives. They learn to sing their 
songs about mysteries of the past and dreams 
of their future.
The story happens in their houses and schools. 
Bricks, water, plants and sounds are the stars 
in the stages. Children hear and learn how 
the play their own roles. The story is about love 
and time.

کودکان روستایی در خانه ای برای یک معلم می شنود که گنج 
زیر پای خودشان است.

یاریشان  به  تا  را  .... و بخوانند دیگران  بنویسند  تا  می آموزند 
بشتابند برای تالش ،کار و کشف هدیه سرزمین هایشان. 

معماری  زبان  به  است  پیامی  انتشار  معلم  یک  برای  خانه ای 
برای همه ایرانیان به سمت خودباوری و افتخار از جنس ایرانی 

و اصیل. 
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خانه -مدرسه ی کرمانشاه

ویژه نامه
A School-House in Kermanshah

Special Isssue



ایده کارگاه 

“خانه- رقابتی  کارگاه  برگزاری  ایده ی 
مدرسه” ، برای اولین بار توسط گروه معماری 
“امیرعباس ابوطالبی و همکاران” مطرح شد 
و توسط مجله ویال حمایت گردید. این ایده 
در  مشخص  پیامی  کردن  منتشر  منظور  به 
خانه-مدرسه  طراحی  معماری  کارگاه  قالب 
الگوهای  درباره  تحقیقات  یافت.  گسترش 
مکتب خانه های ایرانی، ادغام خانه و مدرسه 
در   1394 سال  از  آن ها  کردن  معاصر  و 
ابوطالبی  امیرعباس  معماری  پژوهشی  آتلیه 
آغاز شد و بعد از انجام مراحل مطالعاتی در 
در  گردید.  تازه ای  مرحله  وارد   1395 سال 
آزمایشی  و  پژوهشی  طرح های  مرحله  این 
معماری فضاهای آموزشی و مدارس پرورش 
یافته در آتلیه،  در مسابقات معماری داخل 
المللی  بین  معماری  مسابقات  و  کشور 
هیأت  نظر  توانستند  و  شدند  داده  شرکت 
داوران مجرب داخلی و خارجی و همچنین 
را  یونسکو  و  المللی  بین  سازمان های خیریه 

به خودشان جلب نمایند.
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دیدگاه انتقادی کارگاه

Intro to Workshop

C Photo: Amir Abbas Aboutalebi

C Photo: Amir Abbas Aboutalebi

C Photo: Amir Abbas Aboutalebi

C Photo: Amir Abbas Aboutalebi

ایده کارگاه  بهواسطه انتقاد از جنس معماری به عملکرد دستگاه های مسئول 
در اسکان موقت و دائمی آسیب دیده گان زلزله اخیر استان کرمانشاه مطرح 
و  آموزشی  فضاهای  کیفیت  ارتقا  در  می تواند  انتقادات  این  محتوا  شد. 

معماری مدارس کل کشور استفاده شود. 

 + عدم توجه به حکمت های بومی در ساختمان سازی مدارس روستایی
 + عدم توجه به دانش بومی معماری آب 

 + عدم نگاه عمیق به معماری مشارکتی در مدرسه سازی
 + عدم توجه شایسته به معماری سالمت در ساختمان سازی مدارس 

 + عدم استفاده از تکنیک های بومی صرفه جویی و مدیریت انرژی

 + عدم وجود مفهوم ماندگاری در زمان در ساختمان سازی 
 + عدم رعایت شخص محوری در ساختمان سازی مدارس روستایی

 + محدود کردن معماری به ضوابط ساختمان سازی
+ عدم توجه به روح ساختمان و ماده گرایی  

این نقدها به منظور نفی محاسن موجود در ضوابط موجود ساختمان سازی 
را  معمارانه ای  پیشنهادات  بلکه  نشدند،  مطرح  ایران  در  سازی  مدرسه  و 
ارائه دادند که بر پایه حکمت های بومی این سرزمین استوار است. الزم به 
از اعتبارات آزمایشی و بخش های پژوهشی  ذکر است که این پیشنهادات 

پشتیبانی کننده بی نیاز نخواهند بود.

There is an urgent need to propose clever ideas in 
architectural designs that optimize the sustainable 
performance of the houses and schools specially 
those are learning and living in rural areas.
Numerous News have been reported about 
blaming poor construction quality and 
government corruption for uncomfortable living 
environments while tradition and innovation can 
be used to better the quality with less financial 
resources needed.   
We are planning to run a different workshop that 
will seek to combine the aspirational aesthetic 
qualities of modern life-style with the practical, 
culturally relevant qualities of traditional methods 
and materials.
Attendances will be part of exchanging 
knowledge, by experiencing short-term living 
and working in a community very different from 
their own. Learning will take place through 
finding local materials, assessing their quality and 
suitability, learning how to use and protect them, 
and finding ways of turning raw materials, such 
as local stone and clay, into high quality building 
elements.
The Attendances will continue to work on the 
project “School-House” in Kermanshah-Iran
Kermanshah’s climate is classified as warm and 
temperate. The winters are rainier than the 
summers in Kermanshah. The climate here is 
classified as Csa by the Köppen-Geiger system. 
The average annual temperature is 13.3 °C in 
Kermanshah. The average annual rainfall is 437 
mm
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فرآیند برگزاری کارگاه

مجله ویال در روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 در محل گالری آریانا همزمان با رونمایی شماره 
با مفاهیم  هفتم، کارگاه جدید خود را معرفی کرد. در مراسم معرفی کارگاه کرمانشاه، مدعوین 
و اهداف کارگاه جدید آشنا شده و در مورد ابعاد مختلف و پتانسیل ها و ظرفیت های این کارگاه 
هم در حوزه معماری معاصر ایران و هم در مورد کارگاه کرمانشاه گفتگو کردند که در آن سطح و 

شیوه های حمایت ماّدی و معنوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فراخوان برگزاری این کارگاه توسط رسانه ویال و حامیان رسانه ای شبکه معماری در سرتاسر ایران 
انتشار یافت و جلسه مصاحبه با داوطلبان شرکت در این کارگاه جهت گزینش ظرفیت نهایی کارگاه 
در تاریخ 1397/3/27 درمحل تحریریه دفتر ویال برگزار گردید. الزم به ذکر است که هزینه شرکت 

در این کارگاه رایگان اعالم شد. 

پس از مرحله گزینش رزومه ها، ثبت نام جهت سفر آموزشی-پژوهشی به مناطق روستایی استان 
کرمانشاه در تاریخ 1397/3/29 انجام گردید که به دالیل مسائل امنیت راه و جاده سفر گروهی 
در تاریخ 1397/4/10 لغو گردید و آقای مهندس امیرعباس ابوطالبی در تاریخ 1397/4/15 به 
تنهایی راهی این سفر شدند. آقای مهدیار نظام به عنوان راهنمای محلی ایشان را در این سفر 

همراهی کردند. 

جلسات کرکسیون با گروه های شرکت کننده از تاریخ 1397/5/2 در محل دفتر ویال اغاز گردید و 
از تاریخ 1397/5/28 و با حمایت ریاست وقت دانشگاه هنر تهران، جناب دکتر مستغنی به صورت 
متمرکز در آن محل پایان یافت. الزم به ذکر است که این کارگاه قباًل و توسط نماینده استان 
راه و شهرسازی و ریاست محترم موزه  کرمانشاه مجلس شوری اسالمی، معاونت مسکن وزارت 

ارتباطات جناب آقای مهندس علی اکبر نصرابادی حمایت معنوی شده بود.

این کارگاه برای معماران جوانی که در کارنامه خود نیم نگاهی به مسائل اجتماعی و بومی معماری 
معماری  و  سالمت  معماری  ایده های  نوآورانه ترین  و  تازه ترین  که  کرد  ایجاد  فرصتی  داشته اند، 
بوته  به  ایران  واقعی کشور  اجتماعی  و  فرهنگی  زمینه  در  را  معماری شخص محور  و  مشارکتی 
آزمایش بگذارند و پاسخی سریع، کم هزینه، بهینه، بومی و قابل تکثیر به مساله طرح شده طرح 

و ارائه نمایند. 
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Key to Workshop

As is the tradition in Iran, each member of the family 
is responsible for the well-being of all of the others. 
Each individual is indispensable for the survival of the 
community.
We, in ‘Villa Architecture Magazine’ and “AA 
Design Studio”, strongly believe the most successful 
development strategy is to trust in existing, readily 
available resources and to make the best out of it 
instead of getting depended on external systems.
For us, the key to sustainable development lies in 
community participation, not only in carrying out a 
project, but in conceptualizing it in the first place. 
We truly consider education as the main base for 
development. Children accept change far more easily 
than adults. Therefore, designing schools for us is as 
important as designing houses. 
We highly care about the constructions to be as 
economical and simple as possible. To enable the 
replication of the building designs, the buildings are 
made of materials which are abundant in the region. 
Considering the modern life, climate and context, the 
main priority is to find a design which keeps the buildings 
standard without relying on complicated technologies. 
our design approach reaches way beyond health, 
comfort and energy-efficiency.
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The idea of launching “School-House” design workshop 
was first proposed by the architectural group “Amir 
Abbas Abutalebi design studio” And sponsored by Villa 
Magazine. This idea was expanded to publish a specific 
message in the form of a architecture workshop.

The criticism of the workshop appears as below: 

 +Lack of attention to native wisdom in the construction 
of rural schools
 +Lack of attention to the knowledge of native water 
architecture
 +Lack of deep look at participatory architecture in 
school-building
 +Failure to pay attention to the health architecture in 
the construction of schools
 +Non-use of native energy saving and management 
techniques
 +Failure to “Aging in place” concept 
 +Failure to “Person centered” concept
 +Restrict architecture to building codes
 +Lack of attention to the spirit of the building  
 +Materialism  

These criticisms are not addressed in order to deny the 
merits of existing building and school building standards 
and regulations in Iran.
They offer architectural suggestions based on Iranian 
origins and wisdoms. 

Idea

Critique
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+Sewage 
+Gray water cycle
+Education vs Architecture
+Economy 
+Exportation 
+Tourism 
+Energy
+Health, well being and security
+Play and joy
+Words and Sotories  

Our approach to the workshop was to focus on key concepts 
such as health, energy, economics and culture, and its 
translation into contemporary language. In this regard, in 
order to create a “rural”, “Iranian” and “contemporary” 
architecture, the teacher stands as the main focus of the 
design process. “Person centered design” or “person-
centeredness”, specifies the index of this workshop in fostering 
architectural ideas. Person centered design principals leads 
to focous on a particular teacher in a specific context. In 
other words designing from one village to another will face 
different challenges and solutuions.

+The challenges and considerations were defined as follow: 
+Climate Condition
+Community participation
+Person vs Human 
+Cost-effectiveness and Affordability 
+Local environment
+Culture
+Originality 
+Aesthetics
+Visual comfort
+Compatibility and integration with the local community
+Security and comfort of residents
+Sustainable strategies (for example, natural ventilation, 
+natural light, etc.)
+Health (physical, mental, and social health)

Design Challenges 

Workshop Considerations and Criteria
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34°58’30.1”N 46°00’18.6”E
34.975029, 46.005178 
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SITE A - SEYYED NAB DEIYM

روستای
سید ناب دیم

C Photo: Amir Abbas Aboutalebi C Photo: Amir Abbas Aboutalebi
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Dropped Pin

"57.7'34°53N 46°00'50.8"E
34.899369, 46.014108 
https://goo.gl/maps/PREKZ5vquWG2

روستای نگره

SITE B - NEGREH
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SITE B - NEGREH

Dropped Pin

34°53’57.7”N 46°00’50.8”E
34.899369, 46.014108 

https://goo.gl/maps/PREKZ5vquWG2

روستای
 نگره
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TEHRAN

SARE-POL

SAVEH

HAMEDAN

KERMANSHAH

Salas-Babajani
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SITE A

SITE B

SITE C

SITE D

651 KM

+313 KM

Dropped Pin

"30.9'34°52N 46°01'03.5"E
34.875238, 46.017625 

https://goo.gl/maps/uEmuYt1ewao
روستای 
خدامروت

SITE C - KHODAMERVAT
KERMANSHAH 2018

nternational 
Workshop 
Exhibition of

A House For A Teacher In 
A Rural Area
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SITE C - KHODAMERVAT

Dropped Pin

34°52’30.9”N 46°01’03.5”E
34.875238, 46.017625 

https://goo.gl/maps/uEmuYt1ewao

روستای 
خدامروت

C Photo: Amir Abbas Aboutalebi C Photo: Amir Abbas Aboutalebi
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Dropped Pin

"30.9'34°52N 46°01'03.5"E
34.875238, 46.017625 

https://goo.gl/maps/fk2FuwngVzo

روستای میدان ک

SITE D - MEIDAN E NAMAK
KERMANSHAH 2018

nternational 
Workshop 
Exhibition of

A House For A Teacher In 
A Rural Area

TEHRAN

SARE-POL

SAVEH

HAMEDAN

KERMANSHAH

Salas-Babajani

SANANDAJ

WORKSHOP AREA

SITE A

SITE B

SITE C

SITE D

651 KM

+313 KM
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SITE D - MEIDAN E NAMAK

Dropped Pin

34°52’30.9”N 46°01’03.5”E
34.875238, 46.017625 

https://goo.gl/maps/fk2FuwngVzo

روستای
 میدان نمک

C Photo: Amir Abbas Aboutalebi C Photo: Amir Abbas Aboutalebi
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رویکرد ما در این کارگاه، توجه به مفاهیم کلیدی همچون 
سالمت، انرژی، اقتصاد و فرهنگ و ترجمه آن به زبان معاصر 
بوده است. در این راستا و به منظور خلق فضایی "روستایی" 
"ایرانی" و "معاصر"، شخص معلم به عنوان محور اصلی در 
فرایند طراحی قرار می گیرد. "فرد محور بودن" یا "شخص 
پرورش  در  کارگاه  این  شاخص  مشخص  بودن"،  محور 
معماری،  طراحی  در  محوری  فرد  است.  معماری  ایده های 
تمرکز به ویژگی ها و نیازهای معلم و شاگردان همان مدرسه 
در همان روستا است و از روستایی به روستای دیگر، روش 
 طراحی و شکل ان دچار تغییراتی از اندک تا زیاد می گردد. 
برای  بهتری  روش های  جستجوی  به  همواره  کارگاه  این 
بوده  نور  و  آموزشی-مسکونی  فضای  آگاهانه  سازماندهی 

است.
 اینکه چطور طرح معماری، انسان هایی را که به یکجانشینی 
داد.  خواهد  آرام  خودش  در  ندارند  خو  محصوریت   و 
به صورت تیتر وار، نکات و رویکردهای مدنظر در طراحی و 
زیر  به شرح  کرمانشاه  در  معلم  برای یک  ای  خانه  ساخت 

تعریف می شوند: 

 + شرایط اقلیمی
 + مشارکت اجتماعی
 + انسان محور بودن

+ مقرون به صرفه بودن و قابلیت استفاده ) برای مثال 
چندکاربردی بودن فضاهای پروژه مانند آشپزخانه، راهروها، 

 نشیمن و...(
 + فرهنگ و محیط بومی

 + اصالت در طراحی 
 + زیبایی شناسی
 + آسایش بصری

 + سازگاری و ادغام با جامعه محلی
 + امنیت و آسایش ساکنین

+ استراتژی های معماری پایدار ) برای مثال تهویه طبیعی، 
 نور طبیعی و ...(

+ سالمت ) سالمت جسمی و روحی و اجتماعی(

رویکردها و مالحضات کارگاه

C Photo: Amir Abbas Aboutalebi C Photo: Amir Abbas Aboutalebi
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مسائل طراحی در کارگاه

+ فاضالب در مقیاس طرح و روستا
+ امکان تعریف چرخه آب خاکستری

+ آموزش و معماری
+ اقتصاد و اشتغال کودکان و ارتباط آن با مدرسه

+ صادرات 
+ توریست

+ بهینه سازی و صرفه جویی 
+ بهداشت، رفاه و امنیت 

+ بازی و نشاط 
+ قصه سرایی

C Photo: Amir Abbas Aboutalebi C Photo: Amir Abbas Aboutalebi
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خیر گرامي، استفاده از این طرح ها 
در جهت اعتالي کیفیت آموزشي 
روستاهاي  و  شهرها  مدارس  در 

کشور توصیه مي شود. 
لطفا در صورت تمایل به استفاده از یکي از این آثار و یا براي به 
خدمت گرفتن یکي از گروه هاي این مجموعه با ما تماس بگیرید: 

استفاده از کلیه ی طرح ها مشمول رعایت حقوق کپی رایت می باشد. 

ایمیل:
info@villamagazine.ir

تلفن :
02188024706

آدرس :
کدپستی  اول،  طبقه   ،4 پالک   ،1/12 کوچه  دوازدهم،  خیابان  انتهای  آباد،  یوسف  تهران، 

1431766961

وبسایت:
www.villanews.ir

Workshop in Kermanshah
A House For a Teacher

ARCHITECTURE
W O R K S H O P

فصلنامھ تخصصى معمارى 

2018-2019
Architecture Workshop
Community Architecture
Health & Architecture 
Person Centered Architecture

ARCHITECTURE GROUPRegistration No: ۹۳-۲۹۷۴۳

Media Partners:
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نام                                                 خانه-مدرسه ی آشنا، خانه ای برای یک معلم
گروه معماری                        آتلیه ی معماری امیرعباس ابوطالبی و همکاران
کارفرما                                                                خانه طراحان سام
معمار مؤلف                                                            امیرعباس ابوطالبی،
 حمیده احمدی
تیم طراحی                                                     فاطمه شریعتمداری 
فاطمه صادقی 
رضا صالحی
متین فرهادی 
فاطمه معظمی گودرزی 
محل ساخت                                                          کرمانشاه، ایران
مساحت زمین                                                                938 مترمربع
مساحت ساختمان                                                           72 مترمربع
تاریخ طراحی                                                                تابستان 1397
وضعیت                                                                  ساخته نشده

Title     Ashena School-House, A House For a Teacher
Architect                                      AA Design Studio IR
Client                                       Sam designers House
Author Architects                     Amirabbas Aboutalebi,
                                                         Hamideh Ahmadi
Design Team                        Fatemeh Shariatmadari
                                                               Fatemeh Sadeghi 
                                                                 Reza Salehi
                                                             Matin Farhadi
                                    Fatemeh Moazami-Goudarzi
Location                                          Kermanshah, Iran
Site Area                                                      938 Sq.m
Built Area                                                          72 Sq.m
Status                                                          Unbuilt 
Project Year                                                        2018



خانه-مدرسه ی آشنا
خانه ای برای یک معلم انتشار پیامی است برای همه ی معلمان و همه ی ایرانیان، برای 
به خاطر آوردن جامعه ی بشری که همواره مرهون کوشش ها و فداکاری زنان و مردانی 
هستند که در کسوت معلمی مسیر علم و دانش را فروزان نگه داشته و چشم اندازهای 

تازه را بر روی انسان ها گشوده اند.

متن: حمیده احمدی 

بانفوذترین و محبوب ترین فردی که می تواند در 
این مرحله حساس او را یاری کند معلّم است به 
همین جهت دانش آموزان، معلّم خود را به عنوان 
گفتار  و  رفتار  از  و  می پذیرند  اسوه  و  الگو  یک 
با وی  را  و خود  او سرمشق می گیرند  اخالق  و 
روستایی  کودکان  می سازند.  همانند  و  همسان 
گنج  که  می شنوند  معلم  یک  برای  خانه ای  در 
زیر پای خودشان است می آموزند تا بنویسند و 
دیگران را بخوانند تا به یاری شان بشتابند برای 

تالش، کار و کشف هدیه سرزمین هایشان.

مهم ترین  از  یکی  که  معلم  خانه  طراحی 
فرصت های پیش آمده در معماری روستایی برای 
قصد  که  است  انسان محور  معماری  به  رسیدن 

و  بومی  بهینه،  کم هزینه،  سریع،  پاسخی  دارد 
قابل تکثیر به مسئله ای که طرح شده است.

که  باشد  به گونه ای  باید  معلم  خانه ی  طراحی 
به  منجر  جامعه  افراد  همه ی  مشارکت  ضمن 
بقای  شود.  اجتماعی  مشارکت  و  جامعه  بهبود 
در  دارد.  بستگی  ثبات  و  نظم  به  جامعه ای  هر 
از  که  روستایی  جامعه  در  معلمان  میان  این 
نقش  برخوردارند  باالیی  اجتماعی  توانمندی 
تلفیق  دارند،  آن  انسجام  و  وحدت  در  مهمی 
دانش آموزان  و  معلم  و  روستا  در  شاغل  افراد 
تعامالت  افزایش  باعث  حاضر  افراد  همه ی  و 
در  که  مهمی  بسیار  مبحث  می شود،  اجتماعی 
به  توجه  بوده است  اهمیت  بسیار حائز  طراحی 

اقلیم بوده است. همان طور که در معماری ایرانی 
توجه به اقلیم یکی از شاخصه های مهم طراحی 
همه ی  همچون  که  ایرانی  معماری  است.  بوده 
دارد  بومی  فرهنگ  در  ریشه  که  معماری هایی 
توجه  ایرانی  معماری  در  است.  اقلیم  به  وابسته 
به مصالح انتخابی، توجه به توانایی های سازه ای 
که  است  اقتصادی  مسائل  به  توجه  درنهایت  و 
انتخاب بهینه مصالح بهترین شکل بهره برداری از 
انرژی محیط را نشان می دهد. استفاده از مصالح 
ایرانی همچون آجر که همواره نمایانگر تمدن ها، 
بوده  گوناگون  ملل  ذوق  و  فرهنگ  احساسات، 
است و همواره با پیشرفت های بشر تغییر کرده 
وجود  به  باعث  ایرانی  معماری  با  آن  تلفیق  و 
آمدن معماری همچون دیوارهای فخرالدین بوده 
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Tree as a symbol 
of Iranian 
Architecture

Tree as a symbol 
of learning and 
growth

Tree as a symbol of 
evolvement

Tree as a symbol of 
Growth

Inviting space Commnication path A connection to playground

است. مسئله نور به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در  که  است  بوده  قابل توجه  و  مهم  موضوعی 
است.  پرداخته شده  آن  به  ویژه  به صورت  طراحی 
در  پویایی  و  سرزندگی  موجب حس  نور  با  بازی 
بنا می شود، هم چنین موجب ایجاد خاطره جمعی 
هویت  حفظ  و  فضا  با  مواجهه  در  روستاییان  در 
حضور  و  مرکزی  حیاط  می شود.  ایرانی  معماری 
نگه داشتن  درامان  بر  عالوه  آب  حوض  و  درخت 
طراحی  نوع  بهترین  آفتاب  شدید  تابش  از  افراد 

اقلیمی در معماری ایرانی است.

در  تأثیرگذار  به عنوان شاخص هایی  بام  ادامه  در   
به جرئت  گفت  می توان  که  است  گرفته شده  نظر 
فضایی  است،  روستائیان  زندگی  فضای  از  بخشی 
که گاه بام محسوب می شود، گاه حیاط، گاه محلی 
اجتماعی،  تعامل  ایجاد  و  افراد  جهت جمع شدن 
هدفی  درواقع  و  شبانه  خواب  جهت  محلی  گاه 
است،  بوده  آن  بر  تمرکز  طراحی  در  که  پررنگ 
نیم  بام  اطراف  شده  چینی  صندوق  دیوارهای 
متر ارتفاع دارد و نوعی حیاط در بام را به وجود 
محلی  می تواند  تابستان  در شب های  که  می آورد 
دیدن  جهت  محلی  باشد،  کاربران  خواب  جهت 
هوا  خنکی  با  همراه  که  پرستاره  و  آرام  آسمانی 
نسیمی مالیم هست و همه و همه اشاره به توجه 
به مسائل اقلیمی دارد! و سعی شده است که بام 
و حیاط مرکزی و ُوید ایجادشده تهویه مناسبی را 
ایجاد نماید. فضای اصلی زمستان نشین در محور 
خورشید  نور  ورود  برای  و  است  قرارگرفته  اصلی 
تعبیه شده  بخش  این  در  بزرگ تری  پنجره های 
موقعیتی  نیز  تابستان  نشین  فضای  ایجاد  است. 
مانند زمستان  نشین دارد با این تفاوت که دارای 
حیاط است تا در تابستان از تابش مستقیم آفتاب 

در امان بماند و روی محور اصلی آن فضای نیمه 
تعبیه شده است. در ادامه ی بحث در مورداستفاده 
توجه  و  می پردازیم  استفاده شده  انرژی  منابع  از 
منابع  کاهش  و  انرژی  منابع  به  روزافزون  نیاز  به 
سوخت فسیلی؛ همچنین ضرورت سالم نگه داشتن 
تأمین  و  هوا  آلودگی  کاهش  محیط زیست، 
از  نقاط روستایی دورافتاده استفاده  برای  سوخت 
بازیافتی،  آب های  از  استفاده  مانند  نو  انرژی های 
داشته  ویژه ای  جایگاه  می تواند  خورشیدی  انرژی 

باشد.

آب های خاکستری بیش از 80 درصد انرژی خانه 
معلم را تأمین می کند که درواقع چرخه استفاده 
حمام،  بخش های  مصرفی  آب های  از  دوباره 
روشویی و آشپزخانه است به این ترتیب استفاده از 
نیاز به استفاده  آب های خاکستری باعث می شود 
کمتری از منابع آب های زیرزمینی و سطحی وجود 
داشته که این کار عالوه بر حفظ منابع آب به حفظ 
محیط زیست نیز کمک کند. دومین دستگاهی که 
است،  استفاده شده  معلم  خانه  انرژی  تأمین  در 
مصارف  جهت  که  بود  سلول های فتوولتائیک 
جهت  در  و  می رود  کار  به  کشاورزی  و  عمومی 
سلول ها  این  از  معلم  خانه  بام  در  انرژی  تامین 
گرفتن  نظر  در  با  است  امید  است.  شده  استفاده 
شاخصه ها و متغیر های مهم در طراحی خانه معلم، 
معلمین،  دانش آموزان،  که  گردد  ایجاد  محیطی 
اجتماعی  تعامالت  به  روستا  افراد  سایر  و  والدین 
بازی  فعال جهت  و  بپردازند. محیطی شاد  هم  با 
کودکان، اشتغال زایی، برگزاری جشن های آیئنی، 
مراسم عزاداری دینی و تصمیم گیری های فرهنگی 
روستا و در نهایت آبادی روستاهای کشور عزیزمان 

ایران به  وجود آید.
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SOCIAL PARTICIPATION IN DESIGN 
The design of the teacher’s house will engage everyone to role in to develop the region.

Cube Dividing to two parts 
Summer and Winter
A courtyard as a 
symbol of Iranian 
architecture for 
discussion

Add lighting A multi use platform
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The main space for the winter is located in 
this part. Creating a space for summers is 
like the winter, but it has a yard so that it 
can be protected from direct sunlight. In 
the following parts, we will discuss energy 
usage. Considering the daily energy usage 
and decreasing the amount of fossil fuel, 

it is necessary to use new energies like 
recycled waters, solar energy in order to 
protect the environment, decrease the air 
pollution and supply the fuel for far villages. 
Gray waters supply more than 80% of the 
teacher’s house energy which is provided 
from the consumed water in bath, sink, 

and kitchen. Thus the use of gray 
waters decreases the usage of 
groundwater and the surface 
water. And in this way, the water 
resources will be preserved. The 
second used system in teacher’s 
house for supplying energy is 

the photovoltaic cells which are 
used for general activities and 
agriculture. These cells are used in 
the rooftop. It is hoped to create 
a place for students, teachers, 
parents, and other villagers to 
practice social interactions and 

also create a happy and active 
place for the children to play, 
and create jobs, holding festivals, 
holding religious ceremonies, 
making decisions for the village 
and finally reclaim our beloved 
country.
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Supervision 

 Ashena School-House
The approach of the project was human-based architecture which tries to provide a quick, 

low-cost, optimal, native and reproducible answer to the problem. 

Text: Hamideh Ahmadi

The most influential and the popular person who 
can help him/her at this critical stage is the 
teacher, thus the students will accept their teacher 

as a role model and they will follow their teacher’s 
behavior, speech, and ethics and they make a 
similarity between themselves and their teacher. The 
designing process of the teacher’s house is as follow: 
In the house of a teacher, the children of the village 
will hear that the treasure is under their feet and they 
will learn to write and ask others to help them so they 

can try, work in their land. The teacher house is a 
message for Iranian, in order to remind that the human 
society has always been in debt of the sacrifices and 
efforts of the women and men who have kept the 
path of science and knowledge blazing and they 
have opened new perspectives for the humans.  
The approach of this project was human-based 
architecture which tries to provide a quick, low-
cost, optimal, native and reproducible answer to the 
problem. 

Meantime, the teacher who has a high social ability 
in rural society will have an important role in the 
unity and the coherence of society. Combining the 
working individuals in the village, the teacher and 
students and all the other individuals will increase 
the social interactions. A very important subject that 
is considered in designing is considering the climate, 
as in the Iranian architecture paying attention to the 
climate is one of the most important factors. Like all 
the other architectures, Iranian architecture has its 
roots in its native culture and it is dependent on the 
climate. Paying attention to the structural abilities and 
economic issues represents the best energy utilization 
in Iranian architecture.

Using Iranian materials such as bricks, which has 
always reflected the civilization, emotions, culture and 
the taste of different nations has changed with the 
human progress and its combination with the Iranian 
architecture have resulted in some walls such as 

Fakhr-Al-Madin. The direct and indirect lightning is an 
important and significant subject, which is significantly 
considered in designing process. Playing with light will 
create a sense of vitality and dynamism in the building 
and it also will create a collective memory among 
the villagers while facing the space and the Iranian 
agriculture. The central yard and the presence of 
trees and the water pool are for keeping people from 
the severe sunlight in the Iranian architecture. The 
roof is considered as one of the influential indicators 
which are one of the important features in rural life. 
This space is sometimes considered as a roof, yard or 
a place for individual’s gathering and creating social 
interactions or a place for sleeping. The walls of this 
building have a height of 500 meters and they create 
a yard in the roof which can be a good place for 
sleeping at nights or a place for watching the night sky 
and the stars in a cool weather. All of the mentioned 
things are related to the climate. It is tried to create 
good air conditioning for the roof and the central yard. 
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ده  روستای  در  معلم  یک  برای  خانه ای  طراحی 
به منظور  جدیدی  چالش  ذهاب  سرپل  نمک 
تسهیل کردن مسائل زندگی در چارچوب معماری 
به حساب می آید. روستای ده نمک در شهرستان 
سرپل ذهاب استان کرمانشاه و در مناطق کردنشین 
روستا  این  ساکنین  بیشتر  است،  واقع شده  ایران 
مهاجرت  علت  به  و  به کشاورزی مشغول هستند 
جمعیتی  بافت  تقریباً  بزرگ  شهرهای  به  جوانان 
پیر، میان سال و کودکان تشکیل شده  افراد  از  آن 
ازجمله روستای  امروزه زندگی در روستاها  است. 
ده نمک به علت نبود شغل و کمبود امکانات برای 
به  ندارد.  چندانی  جذابیت  کودکان،  و  جوانان 
وجود آمدن شرایط مختلف اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی در ایران و به طور خاص در مناطق غربی 
ایران موجب بروز مسائل مختلفی ازجمله بیکاری 
کاهش  و  بزرگ  شهرهای  به  مهاجرت  شدید، 

از  سنی  طیف های  همه  میان  در  زندگی  به  امید 
کودک و جوان تا پیر و کهن سال شده است. طبق 
مشاهدات و گفتگو  با ساکنین روستای ده نمک 
میان  آینده  به  امید  اقتصادی  بد  شرایط  علت  به 
نبود  است،  شدن  کم  تر  حال  در  روزبه روز  افراد 
دانش تخصصی، نداشتن حرفه، عدم حمایت دولت، 
بودن  دور  و  عراق  کشور  با  مرز  به  بودن  نزدیک 
نسبت به پایتخت عواملی برای کم شدن امید به 
به طورکلی  است.  جوانان  و  کودکان  میان  آینده 
کم رنگ شدن  موجب  بیکاری  و  اقتصادی  شرایط 
به  میل  افزایش  مقابل  در  و  تحصیل  به  میل 
یافتن شغل در  برای  مهاجرت به شهرهای بزرگ 

میان کودکان و جوانان شده است.     

دراین بین که امید به آینده میان کودکان و جوانان 
به شدت رو به افول بود، اواخر پاییز سال1396 نیز 

آن  روستاهای  و  مرگبار در سرپل ذهاب  زلزله ای 
جان  نفر   600 حدود  و  بازآورد  به  زیادی  خرابی 
خود را از دست دادند. ازاین رو خسارت های ناشی 
از زلزله، بیکاری شدید و شرایط اقتصادی بد هیچ 
امیدی در دل ساکنین به منظور تالش برای ساخت 
ساکنین  تمام  تقریباً  نمی آورد،  وجود  به  زندگی 
نسبت به شرایط به وجود آمده بسیار ناامید بودند 
به  دائم  به طور  نیز  نمک  ده  روستای  ساکنین  و 
مهاجرت و ترک خانه و کاشانه خود می اندیشیدند. 
وقوع  از  بعد  طراحی،  گروه  مشاهدات  اساس  بر 
زلزله شرایط بسیار پیچیده ای به وجود آمده بود و 
تقریباً در نظر تمام کودکان روستا به علت بی فایده 
شغل  دریافتن  نبودن  تأثیرگذار  و  تحصیل  بودن 
هیچ میلی به تحصیل وجود نداشت و کودکان در 
شرایط پس از زلزله تنها به مهاجرت وزندگی در 
شهرهای دیگر می اندیشیدند. پس ازاین واقعه روند 

پروژه  و  شد  شروع  مناطق خسارت دیده  بازسازی 
خانه ای برای یک معلم به عنوان مدرسه روستای ده 
نمک طبق مطالعات فرادست مقرر بود که طراحی 

شود. 

بعد از مطالعات ابتدایی از شرایط زندگی ساکنین 
تسهیل  چگونگی  درباره  بحث  به  طراحان  روستا، 
پرداختند.  معماری  طریق  از  فوق  مسائل  کردن 
با  مواجه شدن  پروژه  معماران  برای  مسئله  اولین 
کودکان و ساکنینی بود که تحصیل را در زندگی 
نظر  اساس  بر  می دانستند.   ناکارآمد  آینده شان 
طراحان تغییر دادن این نگرش ملزم به یادگیری 
کار و تحصیل به طور هم زمان است. این امر موجب 
می شود تا کودکان عالوه بر تحصیل، دانش دیگری 
را نیز فرابگیرند و در همان روستا شغلی را ایجاد 
کرده و به شهرهای دیگر مهاجرت نکنند. بنابراین 

کمتر  نیازمند  ابتدا  زمینه ای  چنین  در  طراحی 
کردن مسائل غیر معماری و سپس روابط معماری 
است تا پروژه خانه ای برای یک معلم بتواند به عنوان 
معماری در ارتباط بازندگی ساکنین روستا خود را 

تعریف کند.  

طبق  و  رو  پیش  عمده  مسائل  شناخت  از  پس 
گروه،  اعضای  میدانی  مشاهدات  و  بررسی ها 
در  کمیاب  دارویی  گیاهان  رشد  از  سرنخ هایی 
به دقت  نمک  ده  روستای  و  ذهاب  سرپل  منطقه 
آمد. با کنکاش موشکافانه تر، گروه طراحی متوجه 
بازار سرمایه گذاری و فروش مناسب گیاهان طب 
به  با توجه  از کشور شد.  ایران و خارج  سنتی در 
از  استفاده  اهمیت  پروژه،  طراحان  بودن  بومی 
گیاهان دارویی بین خانواده های مناطق غربی ایران 
طراحی  فرایند  شروع  در  و  می شد  درک  به خوبی 

اعضای گروه دائماً خاطرات خود را در استفاده از 
همین  بنابراین  می نمودند.  بازگو  دارویی  گیاهان 
موضوع می توانست نشان دهنده فرهنگ استفاده از 
باشد.  غربی  مناطق  ساکنین  بین  دارویی  گیاهان 
در گام بعد موضوع پرورش گیاهان دارویی به میان 
از  مناسبی  بازخوردهای  و  شد  برده  روستا  اهالی 
ساکنین در قبال چنین رویکردی برای ساخت خانه 
ایجاد شغل  به  مرکز  این  چراکه  گرفته شد  معلم 
می کرد.  کمک  بسیار  روستا  اهالی  برای  انگیزه  و 
میان  دارویی در  از گیاهان  استفاده  دیرینه  سنت 
برای  کوچک  مرکزی  به  تبدیل شدن  فکر  کردها، 
طراحان  برای  را  سنتی  دارویی  محصوالت  عرضه 
تقویت می نمود. لذا گروه طراحی با در نظر گرفتن 
این پتانسیل قوی، خانه معلم را به عنوان یک مرکز 
گیاهان  عمل آوری  و  آموزشی  تحقیقاتی،  کوچک 
حتی  و  آموزان  دانش  که  گرفت  نظر  در  دارویی 

مدرسه ی پرورش گیاهان دارویی
کودکان عالوه بر تحصیل، دانش دیگری را نیز فرابگیرند و در همان روستا شغلی را 

ایجاد کرده و به شهرهای دیگر مهاجرت نکنند.

متن: نینا قصالنی، سعید پرتوی  
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Ground Floor Plan First Floor Plan

1  Grocery 
2  Workshop
3  Class room
4  Teacher’s house
5  Courtyard
6  Agriculcture land 
7  Store
8  Refinery
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گیاهان  عمل آوری  موردنیاز جهت  مهارت های  تحصیل،  با  هم زمان  آنان  خانواده های 
دارویی را به دقت آورند. بر اساس این ایده و تعریف فضاها و عملکردهای خاص، خانه 
معلم عالوه بر آموزش کودکان، قابلیت کارآفرینی و جذب جمعیت و تبدیل به یک فضا 
و عملکرد در سطح فرامحلی و حتی فراملی نیز خواهد داشت. اما در مقابل امیدهای 
گروه طراحی نسبت به پروژه، بر اساس نظر ساکنین دور بودن نسبت به پایتخت و 
کمبود امکانات می توانست زمینه شکست پروژه را نیز ایجاد کند. ازاین رو طراحان نظر 
در تبدیل کردن این تهدید به فرصت داشتند، نزدیک بودن روستای ده نمک به کشور 
عراق باعث می شد که روستایان افق آینده کار خود را در صادر کردن محصوالت خود 
به این کشور ببینند و با این امید تالش بیشتری برای رونق گرفتن خانه معلم و فضای 
آموزشی روستا کنند. بنابراین ذهنیت اهالی در قبال تحصیل همراه باکار به طورکلی 
دگرگون می شد و به مرور ساکنین شروع به حمایت برای ساخت چنین مرکزی خواهند 

کرد. 

در گام آخر، پس از حل کردن روابط و مسائل زندگی روستاییان، به ایده پردازی در 
مورد چگونگی معماری مجموعه پرداخته شد. ابتدا طراحان به دنبال این بودند تا خانه 
معلم بدون هیچ دیوار محوطه ای آزادانه با روستا ارتباط داشته باشد، این موضوع سبب 
می شد تا هر فردی آزادانه از هر نقطه ای به مدرسه دسترسی داشته باشد)وجود نگرش 
دیوارکشی دور مدارس در ایران(. سپس زمین ها و باغچه های کوچک در سرتاسر پروژه 
گسترانیده شد تا آموزش های مرتبط با پرورش گیاهان دارویی در آن ها صورت گیرد تا 
کودکان هم زمانی که در کالس مشغول تحصیل هستند عمل آوری گیاهان دارویی را 
نیز فراگیرند. عالوه بر این سعی شد با تغییر تراز و ایجاد زیرزمین شرایط برای پرورش 
گیاهان دارویی و کار در زمستان نیز فراهم آید که با پوشانیدن سقف حیاط زیرزمین 
گلخانه ای کوچک برای پیوستگی بین کار وزندگی در فصول سرما ایجاد شود. طبق 
مشاهدات گروه طراحی یکی از مشکالت اصلی این منطقه مسئله آب و آبیاری است 
خانگی  پساب های  از  استفاده  ایده  هستند.  درگیر  آن  با  بشدت  منطقه  این  مردم  و 
دهد،  پوشش  را  معلم  هم خانه  و  روستا  کشاورزی  زمین های  آبیاری  هم  می توانست 
ازاین رو  بر اساس تصمیم طراحان تغییر تراز ارتفاعی به جمع آوری پساب خانه های 
روستا و تصفیه آن در طبقه زیرزمین به منظور استفاده برای پرورش گیاهان دارویی 
و حل مسئله آبیاری کمک شایانی می کرد. همچنین فضاها و عملکردهای مدرسه نیز  
گیاهان  بهداشت  لذا خانه  پیشنهادشده  روستاییان  ارتباط  بیشتر شدن  برای هر چه 
دارویی در کارگاه و دم نوش خانه یا عطاری در مسیر اصلی قرار داده شد تا ساکنین 

روستای ده نمک به راحتی از این فضاها استفاده کنند. 
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Natural Air Condition Water Management Life, Working and Education in winter Sun and Shadow

After understanding problems and based on field studies 
and observations, it was concluded that rare medical 
plants can be farmed in the area. The design team 
noticed an existing market for traditional medicinal plants 
in Iran and also other countries. All important aspects of 
medical plants were taken into account since designers 
were all indigenous to the area. With starting the project, 
designers always talked about their memories about 
using medical plants showing the culture of utilizing these 
precious plants among the western residents in Iran. In the 
next phase, this matter was raised in local society leading 
to proper feedbacks from residents about ’’a house for a 
teacher’’. That was because of the fact that this center 
helped people incentivize and create new vacancies. 
Using medical plants was an old tradition among Kurds; 
consequently, it reinforced the idea of becoming a 

small center for supplying traditional medical products. 
As a result, the design team, considering this robust 
potential, took into account a house for a teacher as a 
small research, educational and processing center for 
medicinal plants. According to this idea, the definition of 
spaces and specific functions, ’’a house for a teacher’’ 
will become a center for educating children; at the 
same time, a place for entrepreneurship and attracting 
population locally and even internationally. However, the 
designers’ hope about the project based on residents’ 
idea, being away from capital and lack of facilities could 
fail the project. So, the designers decided to make this 
threat to an opportunity. Being near to Iraq, the villagers 
in Dehe_Namak could widen their horizons in exporting 
their products and try more to prosper house of teacher 
and educational space in the village. Therefore, it could 

completely change the villagers’ idea about education 
and after a while, they may support the construction of 
such this place. 

Firstly, they wanted to design the construction without 
any walls and fences being free in relation to the village. 
This could lead to free access to all points of school for 
anyone (the idea of making walls around schools in Iran). 
Then, small gardens were grown across all land of the 
project to prepare basic needs for educating medical 
plants to children alongside their ordinary education. 
Additionally, it was tried to provide a situation for working 
in the winter by making underground facilities leading 
to a continuous relation between work and life in cold 
seasons. Based on the designers’ observations, one of 
the main problems in the area of water and irrigation 

strategies and it severely involves people. The idea of 
using house wastewater could support watering farming 
lands in addition to providing water for a house for the 
teacher. Hence, the designers decided to change 
altitude levels in order to collect wastewater in houses 
and purifying it in underground level. This water could 
be used to grow medical plants and resolving irrigation 
problems. Besides, spaces and functions of school were 
proposed to increase the relationship among villagers 
so that health home for medical plants workshop and 
medical plants pharmacy were to be constructed in the 
main routes for residents to have easy access. In the final 
phase, after the relations and problems of residents were 
resolved, the designers started to create ideas about 
architecture. 
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Herbal Medication School

Text: nina ghaslani, Saeed Partovi

Designing a house for a teacher in the village 
of Dehe_Namak around Sare_Pole_Zahab is 
considered as a new challenge in order to 

ease living problems in the architecture framework. 
Dehe_Namak village in the city of Sare_Pole_
Zahab is located in Kermanshah province and in 
Kurdish regions. Majority of residents in this area are 
farmer. Due to the mass migration of young people 
to large cities, the demographic texture is made of 
elderlies, middle-aged and children. Nowadays, 
living in villages specially Dehe_Namak is not 
fruitful for young people and children because 
of the lack of equipment and jobs. Various social, 
cultural and economic situation in Iran and 
specifically in the west of Iran has led to severe 
issues such as high unemployment, immigration to 

large cities and lowering life expectancy among 
all age ranges from children and young people to 
elderlies. According to observations and interviews 
with residents of Dehe_Namak, hope to future is 
deteriorating days after days among people owing 
to the bad economic situation. Lack of technical 
science and profession, lack of governmental 
support, being near to the border with Iraq and 
being away from capital are reasons for hope 
to future to become less. Generally, economic 
situations and unemployment have brought about 
less tendency toward education on one hand and 
a higher desire for immigration to large cities for 
finding a job among young people on the other 
one. 

Using medical plants was an old tradition among Kurds; consequently, it reinforced the idea of 
becoming a small school center for supplying traditional medical products.

While hope to future was becoming less among 
children and young people, a deadly earthquake 
stroke in the city of Sarpole- E Zahab and its 
surrounding villages in autumn 2017 and caused 
600 people dead. Hence, damages of the 
earthquake, severe unemployment, and bad 
economic situation left no room for hope among 
residents of Dehe_Namak. Almost all residents 
were hopeless about current circumstance and 
they were thinking about immigration. Based on 
observations of the design team, a really complex 
situation had been made after the earthquake and 
almost all children had the idea that continuing 
their education does not work anymore since it 
had no impact on their future job. The only thing 
that they were thinking of after the incident was to 
leave the area and start a new life in large cities. 
After the earthquake, the process of reconstruction 
started and the project of ’’a house for a teacher’’ 

as a school of Dehe_Namak village was supposed 
to be designed. 

After primary researches of living situation 
of villagers, designers struggled how to ease 
aforementioned issues through architecture. The 
first problem was to encounter with residents who 
did not believe in education. Accordingly, designers 
thought residents should learn science and work 
simultaneously to change their perception. This 
results in learning another profession alongside 
education for children, the creation of a job in 
that village and prevention of immigration to other 
cities as well. So, designing in this field needs to 
reduce non-architectural affairs at first and then 
architectural relations in order to define the project 
of ’’a house for a teacher’’ as an architecture in 
relation with the life of residents. 
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خانه-مدرسه ی دایره حیات
 خانه ای برای یک معلم داللت بر ارتباط و تعامل مستقیم مردم با یک الگو به عنوان 

معلم داشته ، الگویی که از جنس و فرهنگ همان مردمان است.

متن: زهرا حاجی بابایی

مبنای  بر  ساختاری  با  داستانی  را می آموزد.  تجربه  و  زندگی  داستان  معلم 
لمس جهان من. جهانی که معلم می تواند واسطه ای به جهت درک و تجربه 
ما از آن باشد. تجربه ای که زندگی و آموختن را در کنار یکدیگر روایتگری 
به  از دوران کودکی  می کند. آموزش نقش مهم و کلیدی در سفر یک فرد 
نوجوانی دارد؛ اما الزمه رسیدن به این آموزش چیست؟ تجربیاتی که قطعاً در 
مرزهایی خارج از چهار دیوار کالس به آن دست می یابیم.هنگامی که یک قدم 
افراد جدید آشنا شویم،  با  از این چهار دیوار به خارج برمی داریم می توانیم 
سنت ها وزندگی را تجربه کنیم بطوریکه تجربه های مختلفی را کنار مردم و 

محیط به دست آوریم.

اساس طراحی خانه ای برای یک معلم داللت بر ارتباط و تعامل مستقیم مردم 
با یک الگو به عنوان معلم داشته ، الگویی که از جنس و فرهنگ همان مردمان 
یک خانه  تنها  بی شک  دورافتاده  روستایی  در  معلم  یک  برای  .خانه ای  بوده 
نیست، سرآغازی مبتنی بر ایجاد زمینه ای مادی برای ساکن شدن و واسطه ای 
میان مردم، کار، فعالیت و آموزش است.بدین سان معماری معنا و آوای خود 
را از این رابطه گفت وگویی می گیرد. روستا به عنوان یک سکونتگاه و زمینه، 
همواره با کشاورزی و تعامل مردمان آن تعریف شده است. زمینه ای که توأمان  
چرخه ای از طبیعت و فعالیت را در کنار یکدیگر طی سالیان برای مردمان 
این بوم به ارمغان آورده است. بدین سان طراحی خانه معلم ازنقطه نظر گروه 

نیازمند نگاهی نو به بوم و فرهنگ آن منطقه بوده، نگاهی که ما را در راستای 
پاسخ به شرایط آب و هوایی و استفاده از مصالح بوم آورد و محلی قرارداد.

یکی از جنبه های اساسی و مهم این نگاه شرکت روستاییان درروند ساخت وساز 
به عنوان یک نیروی کار محلی هست. در گام بعد این تعامل و مشارکت توسط 
معلم )به عنوان یک الگو( در رابطه با مردم و کودکان روستا گسترده تر شده و 
زمینه را برای وحدت و یک مشارکت اجتماعی در راستای رسیدن به اهداف 

پیش رو فراهم می آورد.
درروند طراحی خانه معیارهای مهمی موردتوجه قرار گرفت که در ادامه به 

این معیارها اشاره می شود:

آغاز  ایرانی  معماری  در  الگویی  نظرگیری  در  با  طراحی  شروع  اصلی  ایده 
لحاظ شرایط  )به  اقلیم کوهستانی  عامل محدودکننده(  به  توجه  با  که  شد 
آب و هوایی( زمستانه ای طوالنی و سرد/ تابستان های کوتاه و گرم )فضایی 
تحت عنوان تابستان نشین و زمستان نشین پدید می آورد. تابستان نشین و 
زمستان نشین با لغزشی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به لحاظ عملکردی 
و نوع فضا با اقلیم سازگاری میابند. فضای مرکزی میان این دو فضا، به عنوان 
فضاهای  روابط  دهنده ی  سازمان  و  تهی  درعین حال  و  اصلی  هسته ی  یک 
با توجه به سردسیر بودن  ذکرشده عمل می کند. این فضای تهی در پروژه 
اقلیم منطقه به شکل متفاوتی از حیاط تجلی میابد. ازاین رو حیاط مرکزی 
تقلیل یافته و به فضای کوچکی در مرکز تبدیل می گردد. این فضای مرکزی  
به طوری  بر عهده داشته است  را  تقسیم کننده و سازمان دهی فضا  نوع  یک 

عرصه های نیمه خصوصی و نیمه عمومی را از یکدیگر جدا می کند و در فضای 
نیمه عمومی یک کتابخانه به عنوان یک فضای فرهنگی برای دانش آموزان و 

کتابخانه روستا مورداستفاده قرار می گیرد.

الگوی » اتاق، ایوان، حیاط « گروه طراحی را بر آن داشت تا با تجدیدنظری 
در طرح، فضای زمستان نشین را به ایوان تبدیل نموده و دو فضای هم وزن 
پرو خالی تحت عنوان اتاق و ایوان ایجاد گردد. در همین راستا، بسط فضای 
ایوان به خارج از مرکز، پالزای جمعی را به وجود می آورد. همچنین فضای 
اتصال خانه با بافت روستا، پتانسیل تحقق ابعاد گسترده تری از این تعامالت 
را دارا بوده لذا سلسله مراتب الیه های اجتماعی طرح، در اطراف خانه از طریق 
بسط دایره ی مرکزی به دوایر بزرگ تر تعریف شده است. بدین صورت اهمیت 
زمان و گسترش و شکل گیری فعالیت مردم روستا در آینده نیز موردتوجه 

قرارگرفته شد.

نوع  انتخاب  واقع شد  اهمیت  مورد  این طرح  اجرای  و  در ساخت  آنچه  اما 
سبدبافی  حرفه  از  پروژه  این  در  که  است  آن  اجرای  روش  و  بومی  مصالح 
بطوریکه  شد،  استفاده  بنا  دیوار  شکل گیری  و  گابیون  ساخت  برای  منطقه 
عالوه بر توانایی سازه ای و استحکام، پاسخی در برابر اقلیم و مسائل اقتصادی 
از سبدبافی بهره گرفته  نیز  ایوان  داشته باشد. همچنین در ساخت سایبان 
تعریف شده  دیاگرام های  به  توجه  با  اقلیم  به  پاسخ  بر  عالوه  ایوان  این  شد. 
نقشی مهم و کاربردی در ایجاد یک فضای تعاملی و آموزشی برای مردم و 

کودکان داشته است.
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1  Library
2  Sitting Room
3  Kitchem
4  Bed Room
5  W.c 
6  Bath Room

 در راستای مدیریت بهینه منابع آب و دستیابی به وضع 
بانام  سیستم  یک  خانه،  آبی  نیازهای  تأمین  و  مطلوب 
چرخه آب های خاکستری در نظر گرفته شده است،: آب 
خاکستری آب بازیافتی یا فاضالب های خانگی، به پساب 
ایجادشده توسط افراد در خانه ها یا ساختمان های اداری 
اطالق می شود که دربرگیرنده تمام جریان ها به استثنای 
)فاضالب  بهداشتی  سرویس های  از  خروجی  فاضالب 
از  حاصل شده  می گویند(  آب سیاه  آن  به  که  مدفوعی 
شستشوی  رخت شویی،  نظیر  روزانه  معمول  فعالیت های 
ظروف و حمام کردن است که می توانند برای اموری مثل 
ساختمان های  و  توالت  آب شویه  سبز،  فضاهای  آبیاری 
نیازمند رطوبت زیاد همچون گلخانه ها، به مصرف مجدد 

برسند.
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ــده  پوشــش دهن
ــی: ســبک محل

حصیر

جهــت جمــع آوری آب هــا خاکســتری و 
اســتفاده مجــدد آن

چرخه آب خاکستری

تنــه  از  اســتفاده 
محــل  درختــان 
ــوان ســتون  ــه عن ب

ونگهدارنــده

از  پــی  ســاخت 
هــای  ســنگ 
موجــود در منطقــه

قــرار گیــری کاهــگل بــر 
روی  ســقف بافتــه شــده 
هــای  چــوب  توســط  

ــر ــاف پذی ــای انعط ه

حصیر بافته شده

تیر چوبی

کاهــگل: پوشــش دهنــده 
نهایــی دیــوار

کاهگل بر روی حصیر

قابــل  چــوب 
از  انعطــاف 
درختــان ســایت

روش ساخت 
سایبان

مخزن فاضالب فیلتر ماسه سرریز آب

انتقال آب از طریق لوله کشی
پمپ

Circular plan
Due to centeralism

Tree 
Due to the usage of 
the tree in the center 
of Iranian houses.

Summer part
Winer part

With a revision, the designing group 
decided to change the “room, porch, 
and yard” pattern; therefore, the 
winter-room changed into a porch, 
and created two equal parts: an empty 
and a full area. In the same way, by 
increasing the porch area – far from the 
center, and toward out part of the circle 
– a public plaza was created. Also, the 
link between the house and village area 
is designed by increasing the circle 
to larger and larger circles, in a way 
which has the most interaction with the 
people in order to make the best social 
relations. In this way, the importance 
of time as well as developing of the 
villagers’ activities would be better-paid 
attention in the future.

However, the important part here 
was choosing the building material 
and the method of using them in the 
construction process. In this case, we 
used the basket-weaving method 
for the gabion and façade’s wall, so 
that it has enough strength to regional 
climate’s condition as well as being 
more economical. Also, the same 
method was used in constructing the 
porch’s canopy. This porch, besides 
being economical and strong, has 
a very important role in teacher’s 
interaction with children and people. 
For the sake of saving water issues, a 
system is designed under the name of 
gray water: gray water is the result of 
recycling all used water for washing 
dishes and clothes and bathing except 
for the wastewater of the toilet (known 
as black water). This gray water can be 
reused for plant watering systems, toilet 
flushes, greenhouses, etc. 
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The Teacher is a link between children and adult so, the teacher’s 
house is a core even in the shape.

Creating more public spaces

Local Footprint

Local Knowledge

Local Knowledge and experience

The teacher teaches the story of life and experience; 
a story based on touching the world. The world in 
which the teacher is a link leading us to knowledge, 

conception, and experience; a kind of experience which 
narrates both life and learning simultaneously. Education 
has a key role in one’s trip from childhood to adolescence. 
But what are the necessities to achieve this education? – 
An educational experience which definitely takes place 
beyond the walls of a classroom.

The basis of constructing a teacher’s house implies on the 
direct relation and interaction of people with the teacher, 
as a model; a model representing the same norms and 
culture of that people. Undoubtedly, the teacher’s house 
in a remote village is not a mere house. It is a material 
place to accommodate as well as a link between 
people, works, activities, and education. Therefore, its 
architecture should get a meaning according to these 
duties.

Circle of Life Schoolhouse
The idea of this project is to set educational programs in farming areas.

Text: Zahra hajibabai
Village, as a settling area, was always defined by the 
farming besides interaction between its people; a shared 
circle of people and environment for a long period of 
time. Thereafter, design and constructing teacher’s house 
should be according to the local norms and culture of 
the region, and in accordance with its climate and local 
building materials.

One of the most fundamental issues in doing this task is 
the participation of villagers in the construction process 
as a local working force. In the next step, this participation 
and interaction between teacher (as the model), 
people, and children would widen, and pave the way 
for a unity and social interaction in order to achieve 
further goals. The basic idea of the design came from 
the Iranian model of architecture, due to some restricting 

factors (mountainous climate), and in accordance to its 
climate (long cold winters and short hot summers) – an 
area is designed under the name of winter-room and 
summer-room. Summer-room and winter-room are next 
to each other, with a narrow distinction according to 
the regional climate. The central space between these 
two rooms is a core empty area with an organizational 
role in connecting the two mentioned areas. Due to the 
cold climate of the region, the yard is replaced with this 
central area. Therefore, the yard is decreased to a small 
core area in the center of the building.  This area works as 
a separating and organizing link between the two main 
parts; in this way, it separates the semi-private and semi-
public areas in which a place suitable for a public library 
and a cultural area for village students is designed. 
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نام                                           خانه-مدرسه ی ژیوا ، خانه ای برای یک معلم
گروه معماری                        آتلیه ی معماری امیرعباس ابوطالبی و همکاران
کارفرما                                                              خانه طراحان سام معمار
مؤلف                                                              امیرعباس ابوطالبی،
 الهام سنبلی 
تیم طراحی                                                                       فرنوش دهش
محل ساخت                                                          کرمانشاه، ایران
مساحت زمین                                                         1500 مترمربع
مساحت ساختمان                                                             135 مترمربع
تاریخ طراحی                                                             تابستان 1397
وضعیت                                                                  ساخته نشده

Title      Zhiva School-House , A House For a Teacher
Architect                                       AA Design Studio IR
Client                                       Sam designers House
Author Architects                     Amirabbas Aboutalebi,

 Elham Sonboli
Design Team                                      Farnoosh Dahesh
Location                                          Kermanshah, Iran
Site Area                                                      1500 Sq.m
Built Area                                                      135 Sq.m
Status                                                          Unbuilt 
Project Year                                                        2018



خانه-مدرسه ی ژیوا
هدف ما ارتقاء توانایی های فردی جهت رشد منافع عمومی است. معماری مدرسه ی طراحی شده این اصل را بازتاب 

می دهد، همچنین فضایی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند.

سر  حوالی  نگره،  روستای  در  شدیم  بران  جامع،  تجزیه وتحلیل های  از  پس 
ارائه دهیم. طراحی خانه- مدرسه ای با مصالح بومی و  پل ذهاب طرحی را 
اقتصادی ارائه شد. در این طرح به مسائل زیست محیطی و سالمت کودکان 
توجه بسزایی شد. تحقیقات نشان داد، اهالی روستا پس از زلزله، از امکانات 

آموزشی اولیه نیز محرومند چنانچه کودکان در این منطقه به علت امکانات 
ضعیف آموزشی با چالش های بسیاری مواجه هستند و مجبورند کیلومترها به 
اولین شهر، سرپل ذهاب، سفر کنند تا در یک مدرسه با نور و تهویه ضعیف، 

حضور پیدا کنند.

زمین این پروژه در فضایی بکر، احاطه شده توسط خانه های محلی و زمین های 
کشاورزی با دسترسی های محلی مناسب در نظر گرفته شده است. این روستا 
درمنطقه ای کوهستانی با ویژگی آب و هوایی تابستان های گرم و زمستان های 
از  می توان  بنابراین،  دارد.  فراوانی  کشاورزی  توانمندی   و  است  سرد  بسیار 
پتانسیل زمین استفاده کرده و یک زمین کشاورزی در کنار ساختمان با هدف 
آموزش کودکان برای آینده آن ها در نظر گرفت. این زمین در کنار مجموعه ی 
آموزشی، آن ها را تشویق به استفاده از کشاورزی مدرن و صرفه جویی در آب 
و انرژی می کند همچنین باعث برانگیختگی استعداد درونی کودکان می شود..

با کمک جستن از نیروهای انسانی، نیروهای موجود در روستا و آموزش دادن 
آن ها، به کاهش هزینه ها کمک می شود. برای این منظور، از مصالح ساختمانی 
محلی  کارگرانی  و  برده  بهره  می شود  آجر  و  رس  خاک  شامل  که  موجود 
آموزش داده و قدرت کار و مهارت در آینده به آن ها هدیه می دهیم. همچنین 
مصالح ذکر شده به وفور در منطقه یافت می شود که این امر نیز به کاهش 
هزینه ها و مقتصد بودن طرح نیز کمک می کند. پتانسیل اولیه برای توسعه 

فراوان  منابع  و  کار  نیروی  بودن  ارزان  روستایی،  مناطق  در  ساختمان سازی 
موجود در محل )بوم آورد( مانند خاک رس و آجر می توان نام برد. از دیگر 
اهداف این پروژه بهبود کیفیت زندگی در منطقه زلزله زده و افزایش امید در 
آن هاست، به منظور مقابله کردن با مهاجرت ساکنین به شهرهای بزرگ است.

 
معماری  است.  عمومی  منافع  رشد  فردی جهت  توانایی های  ارتقاء  ما  هدف 
برای  فضایی  همچنین  می دهد،  بازتاب  را  اصل  این  شده  طراحی  مدرسه ی 
و آب،  توسط درخت  تعریف شده  فراهم  می کند. فضای  یادگیری  و  آموزش 
برای دور هم جمع شدن ها، تعامالت و به اشتراک گذاشتن تجربه ها در نظر 
برای  بلکه  مدرسه،  محصالن  و  کودکان  برای  تنها  نه  فضا  این  شده  گرفته 
با  را  کهن  افسانه های  و  داستان ها  می باشد.  بزرگساالن  تجربیات  از  استفاده 
کودکان به اشتراک گذاشتن و به نوعی آموزش غیرمستقیم در محیط آزاد کنار 
آب و درخت که یادآور معماری کهن ایرانی است. طبقه اول برای کالس های 

زمستانی محیطی دارای نور طبیعی آفتاب و تهویه مناسب است.

متن: فرنوش دهش 
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Ground Floor Plan

First Floor Plan

Section A-A
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The project located in a typical vast 
plain land, surrounded by family houses, 
agricultural lands, highway, and existing 

buildings. The weather is warm in summer also 
gets extremely cold in winters. Sar-pol-zahhab 
is in one of the coldest regions in Iran and has 
great agricultural potentials. So, considering 
an agricultural land just beside the building, 
which aims to train the children for their future, 
will encourage them to use modern agriculture 
and save water and energy or even make an 
invention following that. Historic agricultural 
techniques are developed and improved, 
and the skills passed on to local tradesmen 
transforming in the process the image of the 
agricultural techniques.

Our design is dedicated by the climate and by 
the desire that the building is constructed by 
human power only. Most of the construction 
materials used are clay and brick to cut the 
costs and be abundant in the area. Another 
reason for choosing these materials was asking 
unskilled residence labours that can be trained 
in the building techniques. The clay bricks have 
the added advantage of being cheap, easy to 
produce, also providing project aims which are 
particularly important to improve the quality of 

living in the rural areas in order to counteract the 
continuing population migration to the cities. 
Besides, reducing the cost of constructing also 
restore liveliness and vitality of the environment 
after the earthquake. The primary potential for 
developing the building in rural areas is the low 
cost of labour and locally available resources 
such as clay brick.

We aim to promote individual abilities and 
interests taking into account the different 
learning speeds of the school children and 
trainees in a free and open form of learning. 
It offers an alternative to the typical frontal 
approach to lessons. The architecture of the 
new school reflects this principle and provides 
different kinds of spaces and uses to support 
this approach to teaching and learning. On 
the ground floor, a gathering space defined 
with water (Houz) and one tree with access 
around, break the main axis. The gathering 
space is not only for children but also is for 
adults to take participate in school-house and 
share their knowledge in order to tell the story.
The upper floor is for the winter classrooms with 
90 degrees clock counter rotation and a touch 
of sunlight. To bring sunlight and health in daily 
life.  
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In Iran each region has its own 
culture, believes and stories 
that calls ‘Afsaneh’.

 Zhiva School-House
Children in this region are facing many challenges due to poor education facilities. 

After this disaster, they must travel kilometers to the first city in order to attend a school 
with poor lighting and ventilation.  

Text: Farnoosh Dahesh

Following the earthquake of 12th Nov. 
2017, with a moment magnitude of 7.3 in 
Kermanshah which caused 630 casualties, 

more than 8000 wounded and around 7000 were 
displaced. We conducted a comprehensive 
analysis of the civic and economic structure 
of the Iranian village, Sar-pol-zahhab. Diverse 
design aspects of the school-house project to 
consider the challenging optimum, modular, 
vernacular, economic, reproducible and 
can be built using traditional techniques and 

materials.
The school-house project is in one of the 
wounded regions that aim to provide further 
education to the inhabitants of the rural area. 
Sar-pol-zahhab, after the earthquake, has no 
primary education facilities. Children in this 
region are facing many challenges due to 
poor education facilities. After this disaster, 
they must travel kilometers to the first city in 
order to attend a school with poor lighting and 
ventilation.  
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A design that 
seeks to solve 
humanitarian issues, 
based on previous 
researches. The plan 
is a simple rectangle 
in order to use local 
knowledge of 
labors. 

The solar panels convert 
sunlight to electricity and 
made a passive building. 
So we can achieve 
our list of parameters 
which was cost, climate, 
resource availability and 
construction feasibility. 

1  Classroom
2  Storage
3  Teacher’s Room
4  Restroom

1 1
3

2

4

4
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گروه معماری                       آتلیه ی معماری امیرعباس ابوطالبی و همکاران
کارفرما                                                              خانه طراحان سام
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مساحت ساختمان                                                         350 مترمربع
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وضعیت                                                                  ساخته نشده

Title            Life Cube School, A House For a Teacher
Architect                                           AA Design Studio IR
Client                                       Sam designers House
Author Architects                     Amirabbas Aboutalebi,

 Amir Ali Toussi
Design Team                                      Farnoosh Bandi

Hosein Mosavi
Location                                          Kermanshah, Iran
Site Area                                                      1500 Sq.m
Built Area                                                      350 Sq.m
Status                                                          Unbuilt 
Project Year                                                        2018



کودکان روستایی در خانه ای برای یک معلم می شنوند که " گنج زیر پایه ی 
خودشان است " .

پدیده ی زمین لرزه از غیره منتظره ترین و دردناکترین حوادث طبیعی است. 
در حادثه ی تلخ اخیر زمین لرزه که استان کرمانشاه ایران )21 آبان ماه 1396( 
و  روستاها  به  مربوط  آوارگی  و  تخریب  درصد  بیشترین  داد،  قرار  هدف  را 
خانه های سازمانی ارزان ساز و غیر اصولی گزارش شده است. مناطقی که قبل 
از وقوع حادثه نیز با مشکالتی چون فقر روستایی دست و پنجه نرم می کردند. 

چالش اصلی ما در طراحی " خانه ای برای یک معلم " خلق طرحی معمارانه 
و قابل تعمیم به مناطق مختلف زلزله زده و محروم بود که در عین سادگی در 
طرح و اجراء عالوه بر تأمین نیازهای عملکردی، در باب فضاسازی و اهمیت 
اندیشی  چاره  فیزیکی،  نیازهای  از  بیشتر  حتی  آن  کاربران  روحانی  بُعد  به 

شده باشد.
رابطه ی میان انسان و محیط، رابطه ای پویا و متقابل است و منظره در بهبود 

کیفیت زندگی انسان نقشی اساسی ایفا می کند. انسان، محیط و ارتباط سه 
بنابراین برقراری  انسان و محیط هستند.  فاکتور مهم و اساسی رابطه میان 
دیالوگی کارآمد بین معماری و طبیعت بکری که سایت های مشخص شده در 

اختیار ما گذاشته بودند، اولویت طراحی ما قرار گرفت. 
از آنجایی که در مفهوم توسعه ی پایداری اجتماعی، تأمین رضایت مردم در 
توانایی  افزایش  و  آنان،  نیازهای  برآوردن  با  اساسی  نیازهای  حداقل  سطح 
جامعه برای بهبود وضع خود، مواجه هستیم؛ چندین پارامتر اصلی از جمله :

+ متنوع سازی اقتصاد روستایی، 
+ افزایش تنوع شغلی،

+ فعالیت های خارج از مزرعه،
+ گسترش فرهنگ بومی،

+ حفاظت از چشم اندازهای طبیعی،
+ توسعه صنایع دستی،
+ اقتصادی بودن طرح،

در اولویت های بعدی طرح برای مقابله با معضل فقر روستایی جهت رسیدن 
به معشیت پایدار روستایی مطرح شدند. با این پیشینه ی فکری برای طراحی، 
" معماری به مثابه رسانه " ، طرح پیشنهادی ما در پاسخ به مسئله ی پیشرو 

است.

عبارت " کودکان روستایی در خانه ای برای یک معلم می شنوند که گنج زیر 
پایه ی خودشان است " ، باوری است که نه تنها در این کودکان بلکه در اذهان 
تمامی مردم باید به باور برسد. بنابراین معماری به عنوان رسانه ای تبلیغاتی 
باور به واقعیت خواهد شد.  خانه ی معلم ما تبدیل به  این  بسترساز تبدیل 
به دعوت مردم  تمامی رسانه های جمعی  از طریق  نشانه ای، خواهد شد که 
با  آنجا  به  با سفر  که  از گردشگران می خواهد  و  پرداخت  روستایش خواهد 
– مدرسه  این خانه  طبیعت، فرهنگ و مهارت های مردمش آشنا شوند. در 
آموزش و مبادله ی مهارت های عملی بین کودک و گردشگر در فضاهایی که 
مباحث  آموزش  به  نسبت  شده اند،  تعبیه  آموزشی  کارگاه های  عنوان  تحت 

علمی در اولویت قرار گرفته است. 

روند آموزش خلق محصوالت بومی و صنایع دستی مجالی خواهد بود جهت 
عرضه و به کار گرفتن آنها در خانه های روستایی که میزبان گردشگران است 
مدرسه. ساختمان  گالری محصوالت  به  اقامتگاه ها  و  تبدیل شدن خانه ها  و 
مدرسه به مثابه نشانه ای به همراه محصوالت به همه جا گام خواهد گذاشت 
و نشانه ای خواهد شد جهت آدرس پذیرتر کردن کلیت دورنمای فرم در بستر 

طبیعی خود. این امر سبب خواهد شد تا با یک تطبیق پذیری ساده میان 
نشانه و ساختمان که توسط ذهن گردشگران ایجاد میشود دعوت کنندگی 
الزم جهت کنجکاوی و کاوش در بطن بنا میسر شود و ارتباط مجازی بین 
ساکنین روستا و مهارت هایشان و گردشگران رنگ و بویی واقعی بخود بگیرد. 
نحوه  دارند  تمایل  که  بود  خواهد  مهمانانی  پذیرای  آموزشی،  کارگاه های 
در  یا  و  بگیرند  یاد  را  آن  حتی  یا  و  کرده  مشاهده  را  صنایع دستی  ساخت 
مرحله نهایی خریداری کنند. در تمام این مسیر، بنا به عنوان یک رسانه ی 
تبلیغاتی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی عمل خواهد کرد و گردشگران و 
از  انسانی رشد و توسعه این نوع  بازدید کنندگان نیز به عنوان سرمایه های 
شیوه برنامه دهی، تعریفی نو از نحوه رشد اقتصادی همگام با آموزش مستمر 

در مدارس ایجاد خواهند کرد.

برای ساخت این خانه– مدرسه انجام چندین موضوع اساسی در روند ساخت 
مورد نظر ما بودند. اولین مسئله به کارگیری نیروی محلی بود چراکه دخالت 
کاربران در روند ساخت احساس زندگی و امید را در آنها افزایش خواد داد، 
همچنین با بنای تازه ساخته شده اُنس و همبستگی بیشتری خواهند داشت. 
بوم آوردی مصالح، کاهش هزینه های ساخت و بهره گیری از روش ساختی 
که بتواند اثرات اقلیم شدیداً متغیر این منطقه )بیشینه دما در تابستان 44+ 
درجه سانتی گراد و کمینه دمای زمستان بین 15- تا 18- درجه سانتی گراد، 
طبق گزارش هواشناسی منطقه اعالم شده است( را تعدیل کند، از دیگر موارد 

مورد توجه ما بودند. 

مدرسه مکعب زندگی
رابطه ی میان انسان و محیط، رابطه ای پویا و متقابل است. منظره در بهبود کیفیت زندگی 
انسان نقشی اساسی ایفا می کند. انسان، محیط و ارتباط سه فاکتور مهم و اساسی هستند. 

متن: فرنوش بندی 
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منطقه  این  در  دسترس  قابل  عنصر  بیشترین 
در  شده  جمع آوری  تصاویر  طبق  که  است  خاک 
بیشتر نقاط نیز به رنگ قرمز نزدیک است.بنابراین 
ترین  مناسب  کوبیده  خاک  تکنیک  از  استفاده 
روش ساخت به نظر می رسد. این روش عالوه بر آن 
که برگرفته از دل طبیعت بستر خود است، دارای 
سرعت و استحکام باال در ساخت است. هم چنین 
برای اجرای آن نیاز به نیروی متخصص و تجهیزات 
و  کارگران  خود  وزن  نیروی  و  نیست  پیشرفته 
انباشت خاک روی هم برای فشرده سازی کفایت 

می کند. برای قالب بندی می توان از تخته چندالی 
ضد آب و اعضای فشاری فوالدی که سطح صاف را 
ایجاد می کنند، استفاده کرد. سپس برای برطرف 
دست  و  دیوار  رفتگی  آب  و  حجمی  افت  کردن 
یافتن به مقاومت مطلوب، با حذف مقداری ُرس، 
مخلوط ِگل را می توان اصالح کرد. این  اصالحات 
در کنار هم، اجازه  میدهد اتصاالت دقیق تری بین 
و  بگیرد  شکل  ساختمان  اجزای  سایر  و  دیوارها 

زیبایی بی پیرایه ای را به وجود آورد.
محیطی  زیست  اثرات  کاهش  عالرقم  روش  این 

به دلیل استفاده از مصالح سازگار با طبیعت قابل 
ترمیم نیز هست و اگر دچار صدمه شود به سرعت 
آنکه ذخیره ی حرارتی  است ضمن  بازسازی  قابل 
این طیف  در  مقاومت  توانایی  و  است  باال  نیز  آن 
دارا  را  منطقه  این  سال  طول  در  گسترده  دمایی 

می باشد. 

با این روش می توان هزینه های حمل و نقل مصالح 
و استخدام نیرو و ماشین آالت تخصصی را حذف 
استفاده  محلی  کار  نیروی  از  حال  عین  در  کرد، 

می شود  محسوب  کارآفرینی  نوعی  به  که  کرد 
چرا که عالوه بر استخدام نیروی بومی، کارگاهی 
عملی برای آموزش روش ساخت نوین و جایگزین 
روش های سنتی خواهد بود که ضمن راحتی در 
اجرا و نگهداری نسبت به روش های گذشته بسیار 
از  پیشگیری  برای  روشی  و  هست  نیز  تر  مقاوم 
محسوب  زلزله   اثر  در  تلخ  حوادث  دوباره  وقوع 
می شود. همچنین حجم خاکبرداری پیشنهاد شده 

در طرح را نیز توجیه پذیر خواهد کرد. 
سقف های چادری استفاده شده در سقف نیز الهام 

گرفته از سیاه چادرهای عشایری است. با توجه به 
بودند،  کوچ نشین  سابقاً  منطقه  این  مردم  که  آن 
استفاده از این روش برای سرپناه تداعِی شیرینی 
در خاطرات آنان خواهد بود، همچنین که به جای 
استفاده از سیاه چادر، پارچه های استفاده شده در 
نوعی دیگر  آنان است که  از صنایع دستی  سقف 
محسوب  بنا  ساخت  در  محلی  مردم  مشارکت  از 

میشود.
با امید به روزی که همهی  معماران ایران و به ویژه 
موجود  پتانسیل های  کشف  دنبال  به  جوان  نسل 

در طبیعت و فرهنگ مناطق محروم کشور به خلق 
خاتمه  برای  معمارانه  عملی  و  علمی  راهکارهای 
نقطه ی  به  آن  تبدیل  و  زوال  روند  این  به  دادن 
پیشرفت،  مسیر  در  نهادن  گام  جهت  در  عطفی 

بپردازند. 

تبدیل محدودیت به فرصت امکانپذیر نخواهد بود 
مگر با همت، همدلی و تالش ملی !
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A house for 
a teacher in 
K e r m a n s h a h : 
The design for 
the school-house 
evolved from 
a longthy list 
of parameters 
including cost, 
climate, resource 
availability and 
c o n s t r u c t i o n 
feasibility+ Social 
and Cultural 
of Kermashah 
P r o v i n c e . 
(Negareh Village) 
We tried to build 
based on social 
s u s t a i n a b i l i t y 
a r c h i t e c t u r e 
paremeters. We 
beleive, this house 
must be like a 
cultural center to 
start and develop 
the progress and 
improvement all 
the aspects of 
that. Based on 
social Sustainable 
D e v e l o p m e n t 
parameters.

Journal of Architecture138 فصلنامه اختصاصی معامری 137



Journal of Architecture140

By this method, the costs of transporting materials and recruiting 
of force and specialized equipment can be eliminated, while 
at the same time using local labor, which is considered an 
some kind of entrepreneurship, because in addition to hiring 
native force, it will be a practical workshop for training the new 
construction method and a replacement of the traditional 
methods, which besides being easy to handle and protection 
it is also more durable than previous methods and is a way to 
prevent the re-occurrence of disasters causing by earthquake. 
Also, the size of the excavation proposed in the design will also 
be justifiable.

The tent roof used in the ceiling is also inspired by black nomadic 
tents. Considering that the people of this area were formerly 
nomadic, using this method to shelter will be a sweet association 
in their memories, also that instead of using a black tent, the 
cloth used on the roof is of their handicrafts that are another 
type of the participation of local people in building construction.

Hoping to the day that all Iranian architects, especially the 
younger generation, are seeking to discover the potential 
of nature and culture in the deprived areas of the country to 
create scientific and practical architectural solutions to end this 
decline process and turn it into a turning point in stepping into 
the path of progress.

Converting constraints into opportunity will not be possible 
except through efforts, empathy and national effort!
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This method despite the 
minimizing environmental 
impacts, due to the use of 
environmentally compatible 
materials can also be repaired 
and, if damaged, can be 
quickly regenerated, while its 
thermal storage is high and have 
the capability of resistance in 
this wide temperature range 
during the year of this area.

Journal of Architecture 144فصلنامه اختصاصی معامری 143



To build this house-school, several basic issues were taken into 
consideration during the process. The first issue was the use of local force 
as the user’s involvement in the process of building will increase the 
sense of life and hope in them, and they will also have more company 
and solidarity with the newly constructed building.
Customization of materials, reduction of construction costs, and 
utilization of a construction method that could moderate the region’s 
highly variable climate effects (the maximum temperature in the sum er 
has been announced + 44 ° C and the minimum winter temperature has 
been announced between -15 ° C and -18 ° C, according to the weather 
report of the area), was among other things we were concerned.
The most available element in this area is the soil, which is close to the red 
according to the collected images in most parts.

Therefore, the use of rammed earth wall seems to be the most appropriate 
method of construction. This method, in addition to being derived from 
the nature of its bed, has a high speed and strength in construction. 
Also, it does not require the experts and advanced equipment for its 
implementation, and the strength of the workers themselves and the 
accumulation of soil is sufficient for compression. For formatting, the 
multi-layer waterproof board and steel pressure members that create a 
smooth surface can be used. Then, to remove the wall shrinkage and to 
achieve the desired resistance, by removing some clay, this modification 
together let more accurate joins between walls and other building 
components to be formed and a glamorous look to be created.
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Rural children hear in a house for a teacher 
that, ”Treasure is under their own foundations.”
The earthquake phenomenon is one of the 

most unexpected and painful natural disasters. 
In the recent earthquake tragedy that targeted 
the Kermanshah province of Iran (November 
21, 2017), the highest percentage of destruction 
and displacement has been reported related to 
villages and inexpensive, non-normative corporate 
houses. Areas that struggled problems like rural 
poverty before the event, too.

Our main challenge in designing ”a house for 
a teacher” was to create an architectural and 
generalizable plan to earthquake-stricken and 
deprived areas, which, in its simplicity in design 
and implementation, in addition to providing 
functional requirements, regarding space creating 
and caring about the spiritual dimension of its 
users, it has been contemplating even more than 
the physical needs.
The relationship between human and the 
environment is a dynamic and mutual relationship, 

Life Cube School
The main challenge in designing ”a house for a teacher” was to create an architectural and 

generalizable plan to earthquake-stricken and deprived areas, which, in its simplicity in design 
and implementation, in addition to providing functional requirements, regarding space creat-
ing and caring about the spiritual dimension of its users, it has been contemplating even more 

than the physical needs.

Text: Farnoosh Bandi

and the landscape plays a key role in improving the quality 
of human life. Human, environment, and communication 
are three important and basic factors of the relationship 
between man and the environment. Therefore, establishing 
an effective dialogue between the architecture and the 
wilderness that the specified sites had provided for us, took 
the priority to our design.
Since in the concept of the development of social 
sustainability, we face providing people’s satisfaction at 
the minimum level of basic needs with satisfying their needs 
and increasing the community’s ability to improve their own 
state, several key parameters, including:
diversification of the rural economy;
Increase job diversification,
Out of the field activities,
Expansion of native culture,
Protection of natural landscape,
Handicraft development,
Economics viability of the project;
were raised in the next priorities of the plan to confront the 
rural poverty dilemma in order to achieve sustainable rural 
livelihoods.

With this intellectual background for design, ”architecture 
as media,” our proposal is to respond to the upcoming issue.
The phrase ”rural children hear in a house for a teacher 
that the treasure is under their own foundation” is a belief 
that not only in these children but in the minds of all people 
must be believed. Therefore, architecture as an advertising 
media will lead to this belief to come true.

Our teacher’s house will become an icon, which will invite 
people to its village through all mass media and will ask 
tourists to familiarize their people, their culture and their skills 
by traveling there.

In this house, the school of teaching and exchanging 
practical skills between the child and the tourist in the 
spaces that are contrived as workshops, are prioritized 
toward teaching science topics.

The process of training the creation of indigenous products 
and handicrafts will be an opportunity to exhibit and use them 
in rural homes, which host tourists, and the transformation of 
homes and residences into the gallery of school products. 
The school building, an icon, will go all the way along with 
the products and will be a sign to make the overall outlook 
of the form addressable, in its natural context. This will cause 
the requiring attractiveness for curiosity and exploration 
to be possible in the nature of the building by a simple 
adaptation between icon and the building, created by 
the minds of tourists, and virtual communication between 
villagers and their skills and tourists take the flavor of reality. 
Workshops will welcome guests who are willing to observe 
or even learn the way of making handicrafts or even buy 
it at the final stage. Throughout this path, the building will 
act as a propagandist media toward advancing economic 
goals, and tourists and visitors, as human capitals of the 
growth and development of this method of planning, will 
also create a new definition of the way of economic growth 
along with continuing education in schools.
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دیاگرام کار- آموزش- زندگی )کشاورزی(

دیاگرام کار- آموزش- زندگی )بازی(

طراحی،  درروند  قدم  مهم ترین  و  اولین 
توجه به رویکرد های مدنظر این کارگاه بود. 
اجتماعی،  مشارکت های  نظیر  رویکردهایی 
نکات  ازجمله  که  اقتصاد  و  فرهنگ  اقلیم، 

بارز و موردتوجه در پروژه تک درخت است. 
که  شدند  ارائه  پروژه  این  برای  اتودهایی 
تطابق  بیشترین  که  آن ها  از  یکی  درنهایت، 
منطقه  شیب  و  توپوگرافی  از  بهره گیری  و 

دارای  موردنظر  سایت  داشت.  مدنظر  را 
از  استفاده  امکان  که  بود  مالیم  شیب  یک 
تراز های متفاوت و گنجاندن آن در طرح را 
فراهم نمود، درنهایت سه اختالف سطح را در 

مدرسه ی تک درخت
اولین و مهم ترین قدم درروند طراحی، توجه به رویکرد های مدنظر این کارگاه بود. رویکردهایی 
در  موردتوجه  و  بارز  نکات  ازجمله  که  اقتصاد  و  فرهنگ  اقلیم،  اجتماعی،  مشارکت های  نظیر 

پروژه تک درخت است. 

متن: مسعود عابدی مقدم 

پروژه به وجود آورد. پایین ترین سطح در ارتفاع 3- 
متری، با توجه به شرایط اقلیمی به عنوان زمستان  
نشین انتخاب گردید، ارتفاع 5-، تابستان  نشنین و 
بالکن و در پایان ارتفاع 5+، کالس درس را تشکیل 
می دهد. مهم ترین معیار در چنین گزینشی درروند 
طراحی، توجه به اقلیم و کاهش میزان خاک برداری 

به منظور در نظر داشتن هزینه پروژه بوده است.
حاصل اتود های مختلف بر روی یک مکعب کامل 
شده اند،  کم  مکعب  این  مختلف  قسمت های  که 
فرم نهایی را تشکیل می دهد. قسمت میانی حجم 
به منظور قرار دهی ورودی اصلی شکافته شد. در 
که  گرفتند  قرار  بالکن هایی  حجم،  انتهای  و  جلو 
فضای  دیگری  و  مجموعه  باغچه ی  آن ها  از  یکی 

به  توجه  با  که  می کند  تعریف  را  اجتماعات 
رویداد های مختلف می تواند محل اجتماع جدیدی 
بالکن  این  همچنین  باشد.  روستا  اهالی  برای 
به عنوان کالس درس بیرونی نیز می تواند استفاده 
خانه  این  شد،  بیان  پیش تر  که  همان طور  شود. 
دارای دو قسمت زمستان  نشین و تابستان  نشین 
است که قسمت زمستان نشین کمی در دل زمین 
فرورفته و تابستان نشین نیز یک شاه نشین کوچک 
دارد که از طریق پله ها دسترسی دارد. نکته ی حائز 
اهمیت در این طراحی، حفظ استقالل هر قسمت 
و ارتباط آسان با محیط بیرون و با سایر کاربری ها 
است. یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در طراحی 
این خانه، در نظر گرفتن مسئله ی آموزش و روند 

به  آموزش  است.  آموزشی  فعالیت های  طی شدن 
شکل های مختلفی در این خانه در حال رخ دادن 
وقوع  به  از خانه  و خارج  در داخل  آموزش  است. 
به عنوان  ثابت  فضایی  باالیی  تراز  در  می پیوندد. 
کالس درس در نظر گرفته شده است که سقف آن 
با پوشال ها و دورتادور آن با گلیم یا گبه های محلی 
پوشانده شده است که لحاظ کردن این امر به دلیل 
صنایع دستی  از  کردن  استفاده  و  اقلیمی  شرایط 
است،  بسته  که  فضا  این  است.  منطقه  آن  بومی 
می تواند در تمامی فصول سال به عنوان یک فضای 
آموزشی داخلی برای کودکان روستا نقش ایفا کند.
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بوده  منعطف  کمی  آموزشی  فضاهای  سایر 
و روند آموزشی را در فضاهای باز یا نیمه باز 
نیمه  فضای  به عنوان مثال  می کنند.  دنبال 
که  است  تعبیه شده  خانه  جلوی  در  بازی 
به عنوان محل تجمع یا سخنرانی های مختلف 
تصاویر  در  که  همان طور  می کند.  عمل 
قرار  با  می توان  می شود،  مشاهده  سه بعدی 
دادن نیمکت و صندلی از این فضا به عنوان 
یک فضای یادگیری خارجی استفاده شود. بر 
روی پوسته ی بتنی یک تخته پیش بینی شده 
تا معلم یا سخنران بتواند از آن برای اهداف 
است،  قابل ذکر  کند.  استفاده  خود  آموزشی 
مخاطبان،  جمعیت  افزایش  صورت  در 

از  را  مهم  جلسات  یا  سخنرانی ها  می توانند 
فضای بیرونی نیز پیگیری کنند و این مهم با 
تجمع آن ها در کنار فضای نیمه باز به راحتی 

و بدون هیچ گونه تداخلی ممکن است.

زمین های مجاور خانه پتانسیل بسیار باالیی 
اشتغال  منبع  یک  به  تبدیل شدن  برای 
رادارند. فعالیت های کشاورزی مختلفی توأماً 
هست.  وقوع  حال  در  خانه  مجاور  بستر  در 
دانش  معلم،  نظر  زیر  می توانند  روستا  افراد 
به  شروع  و  آموخته  را  الزم  مهارت های  و 
موضوع  این  بکنند.  کشاورزی  فعالیت های 
باعث  و  می دهد  جهت دهی  کشاورزی  به 

منظم تر و پربازده تر شدن این مسئله می شود. 
همچنین از این بستر می توان به عنوان یک 
منبع طبیعی جهت آموزش مسائل و دروس 
کرد.  استفاده  روستا  کودکان  به  کشاورزی 
تحت  را  الزم  تئوری  نکات  می توانند  آن ها 
آن  تالش  باکمی  و  بیاموزند  معلم  نظارت 
مسائل را به صورت عملی در زمین های مجاور 
پیگیری کنند. محصوالتی نظیر سیب زمینی، 
گندم و سایر محصوالت محلی می توانند در 
منبع  به یک  و  داده شوند  بستر کشت  این 
درآمد کمکی برای اهالی روستا تبدیل شوند.

صنایع دستی بومی:

طبق تحقیقات انجام گرفته، گلیم یا گبه یکی از صنایع دستی مهم و قابل توجه در این ناحیه است. این نوع صنایع دستی به صورت 
گسترده در کرمانشاه و روستاهای اطراف مورداستفاده قرار می گیرد و به سایر نقاط کشور نیز صادر می شود که در مقیاس خرد 

و کالن در کارگاه ها و حتی خانه های روستاییان قابل تولید است.
اطراف کالس درس به صورت کامل با گلیم پوشانده شده است که متناسب با فصل گرما یا سرما می توان آن ها را کنار کشید 
یا ازآنجا حذف کرد. با این کار و تبدیل شدن این خانه به عنوان یک الگو، می توان از یکی از صنایع دستی منطقه در قسمت های 
مختلف خانه ها استفاده کرد که هم ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و از طرف دیگر به اقتصاد روستاییان کمک خواهد کرد.
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Local handicrafts:
According to the observations and investigations, a 
special kind of rug called Gabe is one of the most 

prevailing handicrafts in the region. This handicraft is widely 
used in Kermanshah and other villages, and also is exported 
to the other cities of Iran as well. These are producible in 
different scales under a vast spectrum from large workshops 
to individual producers and can be used for covering the 
sides of the house for the specific climatic approaches. 
This trend is capable of being imitated and becomes as a 
pattern for the other villages as well for economic purposes.



Elevation Elevation

Journal of Architecture 158فصلنامه اختصاصی معامری 157

The final form has resulted as a number of 
subtractions on the different sides of a genuine 
cube. The middle section of the mass has been 
removed for defining the main entrance. There 
are two semi-open spaces, located in the 
back and front of the house. One of them is 
a garden which can be used for cultivation of 
different vegetables, and the other one is for 
public gatherings of rural people. So, different 
kind of gatherings according to various 
subjects can be held here.
This semi-open space can also be used for 
outdoor learning process for the students of 
the village. As mentioned earlier, this house has 
different parts based on their usage in different 
seasons, and it should be mentioned that all 
these sections are independent and have 
their clear relationship with the other sections 
and easy access to the outside.

One other important factor during the design 
process is the attention for learning zones and 
practices. Training emerges in different shapes 
and forms in this house. The learning process 
occurs simultaneously indoors and outdoors. 
The permanent learning space which is located 
in the upper level is designed according to 
some considerations associating climate and 
material efficiency. For example, the roof of 
the class is covered by some dry plants which 
are removable during the hot period, and it 
was endeavored to exert the local handicrafts 
on the region, including a special kind of rug 
which is woven by the villagers themselves. 
This technique also helps the inner atmosphere 
to maintain the optimal temperature during 
different seasons. These rugs can be removed 
or added according to various purposes. The 
other learning zones are a little flexible and 

continue the learning process in the open or 
semi-open spaces. For example, as mentioned 
earlier, there’s a semi-open space in front of 
the house which is used for public gatherings. 
This space can easily be transformed into 
an outdoor class by just adding a number 
of appropriate furnitures such as benches 
or chairs. There is also a blackboard on the 
inner side of the concrete wall that can be 
sued by the teacher or lecturer for a number 
of goals. It’s crucial to mention the fact that 
by the increasing number of the people and 
lack of space for them to be incorporated in 
the semi-open space, they would be able to 
follow the lectures or classes from outside of 
the semi-open space, and this would pose no 
interference in the function of the house.
The surrounding lands have substantial 
potential for becoming a source of 

employment and other sources of related 
activities. Diverse agricultural activities are 
done alongside the house. The inhabitants of 
the village are capable of getting involved in 
these activities and affairs under the attention 
of the teacher, and they also can learn the 
requisite knowledge from him. This trend will 
increase the output and productivity of the 
commodities, and also make the agricultural 
affairs more consistent. This context can also 
be utilized as an accessible environment 
for the students to learn the appropriate 
techniques. The students learn the theoretical 
lessons in the class and finally practice the 
subjects in the fields. Commodities such as 
potato, grains and another kind of indigenous 
vegetables can be harvested from the fields 
and be exported to the adjacent villages.



 Sole Tree School
The most important factors for this division in the incarnation are noticing the natural topography 

of the site in order to diminish the extra expenses for digging the ground and considering climatic 
situations for the sustainability of the building.

Text: Masoud Abedi Moghadam

ECO FRIENNDLY MATERIAL

A house for a teacher is the subject of the second 
workshop held by villa magazine. Like the previous 
workshop, there has been a number of restrictions 

and constraints that the participants were required to 
address them meticulously. This workshop commenced 
the call for proposals on the basis of some principles which 
are going to be declared in the following paragraphs.
The first step toward the design process was deeming 
all the requisite demands declared by the magazine. 
Some of the important trends during the design process 
are community participation, climate considerations, the 
culture of the context and the economic status of the 
people in the area. After selecting the final site for the 
project, a number of models were offered for design, 

and eventually, the most compatible one was selected 
for further development. The mentioned site is steep, so 
there are three different levels on the land. As a result, we 
incorporated this feature of the land through the design 
process. The lowest level which is -3m below the ground 
level, is considered for the dwellers during the winter 
time. The other level is -1.5m below the ground level 
and is deemed for use during the summer time. Finally, 
the level of +.5m has been allocated for the class. The 
most important factors for this division in the incarnation 
are noticing the natural topography of the site in order to 
diminish the extra expenses for digging the ground and 
considering climatic situations for the sustainability of the 
building.
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 khaneye Ashena
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خانه مدرسه روزنه
فرهنگی  ارتقاء سطح  در  می تواند  اهالی،  و حتی سایر  کودکان  برای  فعالیت های جمعی   ، آموزش  کنار  در 
منطقه نیز مؤثر واقع شود. به این جهت تبدیل مدرسه به “خانه مدرسه”و باز بودن در آن به روی عموم مردم 

می توانند این خانه مدرسه را به عنوان مرکز ثقل آن روستا نیز معرفی کند.

متن: سید محمد حسینی غفاری

خانه ای برای یک معلم انتشار پیامی است برای همه معماران و همه ایرانیان 
برای همدلي در راستاي اهداف مشترک و تعامل علم و فرهنگ در یک بستر.
پای  زیر  گنج  که  می شنوند  معلم  یک  برای  خانه ای  در  روستایی  کودکان 
به  تا  را،  دیگران  بخوانند  و  بنویسند  تا  می آموزند  آن ها  و   . است  خودشان 
برای تالش ،کار و کشف هدیه سرزمین هایشان به جهت  یاری شان بشتابند 

شکوفایی بیشتر. 
ذهاب  پل  سر  و  باباجانی  ثالث  مناطق  در   1396 آبان  زلزله  وقوع  دلیل  به 

از  بسیاری  ازجمله تخریب  آمده است،  بار  به  فراوانی  خسارات و خرابی های 
مدارس این مناطق. بنابراین وجود مدرسه های که در آن کودکان و نوجوانان 
امنیت و شادمانی را دوباره به دست  ، احساس  در کنار آموزش و یادگیری 

آورند ، نیاز است.
المان .1     توانمندسازی از طریق آموزش 

 وجود معلم در کنار دانش آموران و همچنین وجود مکانی که در آن در کنار 
اهالی روستا شکل  برای کودکان و حتی سایر  ، فعالیت های جمعی  آموزش 

نیز  منطقه  فرهنگی  سطح  ارتقاء  در  می تواند  بگیرد، 
مؤثر واقع شود. به این جهت تبدیل مدرسه به “خانه 
مدرسه”و باز بودن در آن به روی عموم مردم می توانند 
این خانه مدرسه را به عنوان مرکز ثقل آن روستا نیز 

معرفی کند.

ترویج  و  فراگیر  و  برابر  باکیفیت،  آموزش  تضمین   ”
برنامه  همه“  برای  مادام العمر  یادگیری  فرصت های 
تالش  که  معنی  بدین  یونسکوست.  آموزش  اصلی 
دوازده  به  نوجوانان  و  کودکان  همه  دسترسی  برای 
و  ابتدایی  رایگان در مقاطع  و  باکیفیت  آموزش  سال 
متوسطه و تالش برای دسترسی کودکان و نوجوانان 
باکیفیت به روش های  به آموزش  از تحصیل  بازمانده 

متعدد صورت گیرد.

و  پیش دبستانی   آموزش  به  بتوانند  کودکان  همه 
مراقبت و رشد کیفی در اوان کودکی به منظور آماده 
یابند.فرصت های  دست  ابتدایی  آموزش  برای  شدن 
تأمین گردد که همه جوانان  به گونه ای  باید  آموزشی 
و  نوشتن  و  مهارت خواندن  به  بتوانند  بزرگ ساالن  و 
دست  اجتماع  در  کاربردی  شکل  به  کردن  حساب 

یابند.

برای  زمینه سازی  و  آموزش  در  فراگیری  تضمین 
یا  رسمی  آموزشی  دوره های  تکمیل  و  مشارکت 
غیررسمی و مقابله با در حاشیه ماندن افراد و اقشار 
و  آموزش  به  همگانی  دسترسی  برای  آسیب پذیر 

یادگیری مادام العمر ضروری می نماید.

الزمه دستیابی به آموزش باکیفیت، کاربرد روش های 
پاسخگوی  که  درسی  محتوای  یادگیری،  مناسب 
نیازهای یادگیرندگان باشد، آموزگارانی آموزش دیده و 

کاردان و محیط های یادگیری امن و سالم و مجهز به 
فناوری های مناسب اطالعات و ارتباطات است.

المان .2      توانمندسازی از طریق همکاری در ساخت 
“خانه مدرسه”

این پروژه ، همکاری اهالی  نکته بعدی قابل توجه در 
روستا در این مکان است. این پروژه به علت ساخت 
ساده می تواند با کمک اهالی در حضور استادکارهای 
ساده  سازهای  ساخت  دانش  تا  شود  ساخته  ماهر 
در  تا  می شود  سبب  امر  این   . شود  منتقل  اهالی  به 
میان اهالی شور و اشتیاق تازه ای ایجاد شود و بدون 
معماری  جهت  از  پایدار  فضای  بتواند  دیگران  کمک 
و همچنین از جهت کیفیت ساختاری برای روستای 
خود با استفاده از متر یال ها و ساخت ساز مدرن،در 
کنار استادکارها ،پدیدآورند. که عوامل کار، جمع گرایی 

، توجه به محرمیت و خانواده بسیار مهم هست. 

المان .3      فعالیت های جمعی و ایجاد پلت فرمی 
برای گردهمایی اهالی

این “ خانه مدرسه ”  می تواند محل گردهمایی اهالی 
در  و  می خوانند  درس  آن  در  کودکان  باشد.  روستا 
زمین های  کشاورزی اطراف ساختمان به کاری که از 
پدرانشان به آن ها ارث رسیده مشغول اند و هم اهالی 
روستا در این “ خانه مدرسه ”  می توانند تصمیم های 
از  یا  بگیرند  یکدیگر  مشورت  با  را  روستا  به  مربوط 

کتابخانه آن به صورت عمومی استفاده کنند.

در  موجود  های  متریال  و  منابع  از  استفاده  المان.4 
محل

بیشتر متریال های موردنیاز در ساخت پروژه به صورت 
شیشه  چوب،  بتن،  خشت،  است.  تهیه  قابل  محلی 
شهرهای  و  استان  این  در  عمده  به صورت  طناب  و 

مختلف آن قابل دسترس است.
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Empowerment through 
education
The presence of a 

teacher along with the 
students, as well as the 
existence of a place where 
collective activities for 
children and even other 
villagers happen, can also 
be effective in promoting 
the cultural level of the 
region.

For this reason, turning 
the school into a ”school-
house” and opening it to 
the general public will also 
mark this school-house as 
the centerpiece of that 
village.

Empowerment through 
collaboration in building 
”home-school”

The next striking feature of this 
project is the cooperation 
of the villagers in this place. 
This project can be built with 
the help of residents in the 
presence of skilled craftsmen 
for simple construction, in 
order to transfer knowledge 
about the construction of 
simple machinery to the 
people.
This idea leads to the creation 
of new enthusiasm among 
the people and, without the 
help of others, can create a 
stable architecture, as well 
as for the structural quality of 
their village, using materials 
and modern construction, 
along with the professional 
craftsmen.

Collective activities 
and creating 
a platform for 

gathering people
This ”home-school” can be 
a gathering place for the 
villagers. While the children 
study in that field and work 
on the farmland around 
the building for what they 
inherited from their fathers, 
the villagers in this ”home-
school” can take important 
decisions in consultation 
with each other or they can 
use library publicly.

Use of resources and 
materials available 
locally

Most of the materials 
needed to build the project 
locally are available. Clay, 
concrete, wood, glass and 
rope are mainly available in 
this province and its various 
cities.
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So in order to this basic 
information, the best 
way of design of glazing 
is skylights on the roof 
with 45-degree tilt
In order to have the 
best way of ventilation 
besides lighting we 
design semi-open 
ceiling with thermal and 
moisture insulation

The result of sustainability design for roof openings 
and wall openings

According to ASHRAE Standards the amount of 
LUX needed for each space is:
Classroom 250-450 lux
Living room 300-375 lux
Bedroom 250-350 lux
Kitchen 300-425 lux

With the help of new design on elevations and on 
the roof for openings, we create a comfortable 
natural daylighting for each space individually as 
shown in below daylight renders.

Daylight Factor Analysis
We spend over 80% of our lives within buildings and numerous research studies have demonstrated 
that access to daylight has profound implications in terms of human health, happiness and 
productivity, including; quality of life, happiness and a sense of wellbeing, health (and healing), 
ability to learn in educational establishments, productivity whilst at work, profitability and shopper-
footfall in retail buildings. Daylight deprivation in buildings has been shown to have hugely 
damaging consequences. Without access to daylight the human body-clock becomes disrupted 
–it needs recalibration on a daily basis and unless we receive adequate daylight, overwhelming 
medical evidence suggests that humans become stressful and agitated. Any disruption to our 
circadian rhythm has highly negative consequences in terms of our health, happiness and 
wellbeing.
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Persian Garden

Technical documents

•Uses of natural light

Impact on Educational Performance: 
Studies show that students’ educational performance 
increases from 13% to 26% in terms of appropriate 
light exposure.

•Optimized energy use: 

By using daylight and natural light in the educational 
center, it saves about 40% of energy.
•  The use of daylight due to ultraviolet radiation is 
effective in some chemical changes in the body. The 
capillaries of the skin are expelled from the ultraviolet 
rays and the blood pressure falls to some extent. In 
addition to the feeling of health, the beating and 
appetite increase.

•The use of daylight in space makes it more 
connected with nature and is effective in dealing 
with visual health and reduces students’ stress.

  QUINOA   (Chenopodium quinoa; from 
Quechua kinwa or kinuwa) is a flowering plant 
in the amaranth family. It is a herbaceous 
annual plant grown as a grain grape primarily 
for its edible seeds. Quinoa is not a grass, but 
rather a pseudocereal botanically related to 
spinach and amaranth (Amaranthus spp.).

Quinoa provides protein, dietary fiber, vitamin 
B, and dietary minerals in rich quantities above 
those of wheat, corn, rice, or oats. It is gluten-
free. After harvest, the seeds are processed to 
remove the bitter-tasting outer seed coat.
Raw, uncooked quinoa is 13% water, 64% 
carbohydrates, 14% protein, and 6% fat. 
Nutritional evaluations indicate that a 100 g 
(3.5 oz) serving of raw quinoa seeds is a rich 
source (20% or higher of the Daily Value, DV) 
of protein, dietary fiber, several B vitamins, 
including 46% DV for folate, and the dietary 
minerals magnesium, phosphorus, and 
manganese.

The tradition and style of garden 
design represented by Persian 
gardens or Iranian gardens. From 
the time of the Achaemenid 
Empire, the idea of an earthly 
paradise spread through Persian 
literature and example to other 
cultures,
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معماری در اینجا فارغ از محصول نهایی اش و به جای اینکه ساخت 
و سازی باکیفیت باشد یک پاسخ بود، یا شاید یک اصالح گر، راه 
حلی اجتماعی به معضالت. تالش شد تا نشان داده شود معماری 
کالبدی  و  سرپناه  نقش  بر  عالوه  می تواند  چطور  و  میزان  چه  به 
خود به ارتقای سطح کیفی زندگی کاربرانش کمک کند؟ و چقدر 
می تواند کرامت انسانی را باالبرد و بر بهبود معیشت خانواده و نهایتا 
جامعه تاثیر گذار باشد؟ و ارزشی برای ارتقای سطح کیفی زندگی 

ساکنانش باشد...

موضوع این کارگاه )خانه ای برای یک معلم در منطقه ی روستایی 

روستایی،  منطقه  معلم،  خانه،  واژه های  کلید  شامل  کرمانشاه( 
کرمانشاه است که با پرداختن به آنها تکلیفمان بابت نگرش مناسب 

به طراحی روشن شد

خانه واژه ی آشنا ولی پیچیده ای است، تعریفش در قدیم ساده بود 
ولی امروزه شاید به عمد توسط معماران قدری پیچیده شده، هر 
ساختمان مسکونی را نمی توان خانه نامید، خانه دارای کیفیت و 

هویتی است که دیگر اشکال معماری قادر به تأمین آن نیستند.
سوال اساسی که اینجا مطرح می شود این است، آیا مسئله سکونت 
و اقامت باید یکی تلقی شوند و خانه با آپارتمان و ویال تفاوتی ندارد؟

خانه-مدرسه ی خانی
معماری در اینجا فارغ از محصول نهایی اش و به جای اینکه ساخت و سازی باکیفیت باشد یک پاسخ بود، یا شاید یک اصالح 

گر، راه حلی اجتماعی به معضالت. تالش شد تا نشان داده شود معماری به چه میزان و چطور می تواند عالوه بر نقش سرپناه و 
کالبدی خود به ارتقای سطح کیفی زندگی کاربرانش کمک کند! و چقدر می تواند کرامت انسانی را باالبرد و بر بهبود معیشت 

خانواده و نهایتا جامعه تاثیر گذار باشد! تا ارزشی برای ارتقای سطح کیفی زندگی ساکنانش باشد.

متن: ایمان مهدور 

هایدگر مقیم بودن و حضور داشتن در جایی را متفاوت از سکونت داشتن 
تاکید می کند که در هر مسکنی، سکونت گزیدن روی  در آن دانسته و 
نمی دهد؛ بنابراین سکونت، کیفیتی است که انسان تنها از طریق ساختن 
برهمین  او  هر حضوری.  نه  و  ساختنی  هر  نه  ولی  می یابد  دست  آن  به 
اساس از دو گونه حضور در فضا یاد می کند: اقامت و سکونت. اقامت، هر 
دوی این ها گرچه نوعی جای گرفتن در فضا هستند؛ ولی هایدگر معتقد 
می افتد  اتفاق  زمانی  اقامت،  دارد.  وجود  آنها  بین  بنیادین  تفاوتی  است، 
از مثال  او  انسان در فضاهای دیگری چون محل کار قرار دارد. خود  که 
راننده کامیون در بزرگراه و یا سرمهندس در نیروگاه استفاده می کند. با 
این حال او مفهوم سکونت را به عنوان مفهومی عام برای هر نوع فضای 
مسکونی به کار نمی برد بلکه، نوع و کیفیت خاصی از سکونت را مدنظر 
خیلی ها  برای  امروزی،  مسکن  کمبود  این  در  که  می کند  اشاره  او  دارد. 
تردید  با  او  خود  ولی  است،  بخش  آرامش  مسکونی  فضای  یک  داشتن 
روی  گزیدن  نوع مسکنی، سکنی  هر  در  که  نگاه می کند  مسئله  این  به 
در  اصیل  و سکنی گزیدن  است  معماری مدرن  منتقد  هایدگر،  می دهد. 
نظر او، حاصل مرتبط ساختن همین چهارعنصر کلیدی جهان است. ازنظر 
او ذات سکونت این گونه معنی می شود: زندگی بر روی زمین و زیر آسمان، 
از  با استفاده  از آن ها  نه بهره  کشی  از آن ها و دریافت رازشان و  حفاظت 
فّناوری؛ امری که امروزه اتفاق می افتد؛ بنابراین او مصیبت واقعی سکونت 
را نوعی شاخص کیفیت را مطرح می کند، این که سکونت کردن فاقد فکر 
کردن و بنا کردنی مناسب و درخور او شده است. بی خانمانی نیز به نظر 
او، بیش از آنکه نداشتن سقف باالی سر باشد و بیگانگی از تعادل آدمیان 
مدرن به فراموشی نسبت به چگونگی سکونت دچار گشته اند، تعادل بین 
امر مادی و معنوی، بین زمین و آسمان. او می گوید بدین سبب چگونه 
در خانه بودن و ساختن را نیز به فراموشی می سپارند. اکنون آنان بدون 
آنکه مکان را تحت سکونت خود درآورند تنها در آن حضور دارند. )زهرا 

غزنویان(

معلم:
شاید اولین چیزی که پس از شنیدن این واژه به ذهن متبادر شود تعلیم 
و تربیت باشد. معلمان در تمام نقاط جهان دارای جایگاه خاص هستند و 
از جانب اجتماع، تکریم و تقدیس می شوند، اما جایگاه شغلی و وضعیت 
معیشت معلمان در ایران همواره دچار مشکل است. این مسئله منجر به 
عدم انگیزه و تعهد آن ها نسبت به کارشان که نقش تعلیم و تربیت اقشار 

مختلف جامعه رادارند می شود که پیامدهای ناگواری را به همراه دارد.
در ایران نمی توان معلمی یافت که بتواند با تمرکز به شغل معلمی معیشت 
به شغل دوم که به جایگاهشان لطمه وارد  خود را تأمین کند و معموالً 

می کند روی می آورند.

منطقه روستایی:
پیوند زندگی با طبیعت، سبک زندگی متفاوت، کشاورزی، دام پروری است، 
فضاها و حس های مفقوده ی زیادی در الگوی زندگی روستایی هست که 
دیگر در شهر تجربه نخواهد شد و تفاوت معماری شهر و روستاها هستند.

الهگی و آزادگی که معماری کردن در روستا به معمارش می دهد هیچ گاه 
و  معماری  اسیر ضابطه های ضد  معماری شهر  نمی شود،  تجربه  در شهر 
معمارش شده، ضوابطی که خروجی سخیفشان در بدنه شهر کاماًل مشهود 

است...
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The fact that the target of this 
workshop is Kermanshah, its reason 
was the devastating earthquake 

of the year 96, which according to the 
head of the Iranian Seismic Center, 
several pre-earthquakes before the 7/3 
magnitude earthquake has occurred 
around 21 to 21:48, which caused 
the people to be alert. The largest of 
these precursors was recorded at 5.4 
magnitudes. The number of deaths in 
Iran reached 620 people, and 9,388 
people were injured, as well and 
about 70,000 were homeless. But even 
before the earthquake, the situation 
of Kermanshah province was not 
suitable in spite of all its potential and 
labor force. Migration, unemployment, 
smuggling, insecurity in the region, and 
the existence of things that undermine 

human dignity, Kermanshah, along with 
the metropolis like Tehran, Mashhad, 
Isfahan, Karaj, Tabriz, Shiraz, Ahwaz, 
and Qom has had one of the most risks 
of economic revenues. Kermanshah is 
one of the first four cities in Iran due to 
the extreme marginalization dilemma. 
The population of marginalized people 
is about 370,000 in Kermanshah. The 
housing crisis threatens the Kurdish 
region after and before the earthquake. 
Finally, it was decided to pursue a 
logical solution instead of providing a 
superficial, perhaps specious, option.  
The design method for this project is 
to select a prototype primitive pattern 
that after analyzing and criticizing the 
removing shortcomings became a 
modern, responsive and native form.
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کرمانشاه:
و  هست  کرمانشاه  کارگاه  این  هدف  نقطه 
دلیلش وقوع زلزله ی ویرانگر سال 96 بود که 
ایران  لرزه نگاری  مرکز  رئیس  گفته  طبق  بر 
ریشتری   7٫3 زلزله  از  قبل  پیش لرزه  چندین 
بود که موجب  افتاده  اتفاق  حوالی ساعت 21 
این  بزرگ ترین  که  شد  مردم  هوشیاری 
ثبت شد.  ریشتر   5  /  4 قدرت  به  پیش لرزه ها 
و  رسید  نفر   620 به  ایران  در  کشته ها  تعداد 
و  شده اند  زخمی  نیز  نفر   9٬388 همچنین 
قبل  اما  شدند.  بیخانمان  نفر   70٬000 حدود 
باوجود  کرمانشاه  استان  وضعیت  هم  زلزله  از 
تمام پتانسیل ها و نیروی کارش مناسب نبود. 

و  منطقه  ناامنی  قاچاق،  بیکاری،  مهاجرت، 
وجود کارهایی که کرامت انسانی را زیر پایش 
امید  ...به شدت  و  بری  کوله  نظیر  می کند  له 
در  است.  داده  کاهش  مردم  رابین  زندگی  به 
دانشگاه  ریسک  مطالعات  مرکز  که  تحلیلی 
کمبریج در دسامبر 2017 ارائه کرده و در آن 
ترکیب صدمات وارده به شهرهای جهان براثر 
دسته ی جامعی از تهدیدهای مهم بررسی شده 
کالن شهرهای  کنار  در  کرمانشاه  شهر  است، 
شیراز،  تبریز،  کرج،  اصفهان،  مشهد،  تهران، 
اهواز و قم یکی از بیشترین ریسک های درآمد 

اقتصادی را داشته است...
ایران  در  نخست  شهر  چهار  از  یکی  کرمانشاه 

به لحاظ حاد بودن معضل حاشیه نشینی است، 
کرمانشاه  شهر  در  حاشیه نشینان  جمعیت 
نزدیک به 370 هزار نفر برآورد می شود. بحران 
سکونت چه بعد از زلزله و چه قبل از آن مناطق 

کردنشین را تهدید می کند.
ارائه  به جای  تا  شد  آن  بر  تصمیم  درنهایت   
یک گزینه سطحی و شاید چشم نواز و نمایشی 
دنبال یک راه حل منطقی باشیم. روش طراحی 
انتخابی برای این پروژه انتخاب یک الگوی اولیه 
فاخر Prototype  هست که پس از تحلیل 
و نقد و رفع کاستی هایش، درنهایت تبدیل به 

فرمی مدرن، پاسخ ده و بومی گردد.
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This building has the ability to meet needs and budegt of 
users at different stages and times.
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Teacher:

Perhaps the first thing that comes to mind after hearing this 
word, is education and training. Teachers have a special 
place all over the world and are socially honored. But the 
job position and the status of teachers’ livelihood in Iran 
are always in trouble. This leads to a lack of motivation and 
commitment to their work, which is the role of education and 
training of different classes of the society, which has dreadful 
consequences. In Iran, one can’t find a teacher who can 
make his living by focusing on a teacher’s job and usually 
turn to a second job that hurts their position.

Rural area:

The link of life with nature, a different lifestyle, farming, animal 
husbandry ... There are many missing spaces and senses in 
the pattern of rural life that will no longer be experienced 
in the city and is the difference between the architecture 
of the city and the countryside. The staggering and the 
freedom that architecture in the village gives to its architect 
will never be experienced in the city. The architecture of the 
city is captured by anti-architectural and architect killer the 
criteria, the criteria which their sonorous output in the city’s 
body is quite evident.
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The architecture here, instead of being high-quality construction, was a response or perhaps a 
reformer, a solution to social dilemmas. An attempt was made to show how an architecture can 
help to a shelter and physical capacity to improve the quality of life of the users? And how much can 
human dignity increase, and affect the improvement of the family live hood and, the community?

Xani School-House
The link of life with nature, a different lifestyle, farming, animal husbandry ... There are many 

missing spaces and senses in the pattern of rural life that will no longer be experienced in the 
city and is the difference between the architecture of the city and the countryside.

Text: Iman Mahdvar

Here the architecture was a response, regardless 
of its final product, and instead of being a high-
quality construction or perhaps a reformer, a social 

solution to social dilemmas. It was attempted to show 
how much and how can architecture, in addition to its 
shelter and physical role, help to improve the quality of its 
users’ life? And how much can it increase human dignity 
and effect to improve family livelihood and, ultimately, 
the community? And be a value added to improve the 
quality of life of its inhabitants. The issue of this workshop 
is (a house for a teacher in the rural area of Kermanshah) 
including four keywords (house, teacher, rural area, 
Kermanshah), which by addressing them a proper 
attitude to the design will get clear.

The house is a familiar but complex word, its definition 
was simple in the past, but today it may be deliberately 
a little complex by architects. Not any residential building 
can be called home, a house has an identity and quality 
that other forms of architecture can’t provide. The basic 
question that arises here is whether the issue of habitation 
and residence should be considered the same and 
that the house is not different from the apartment and 
the villa? Heidegger considers the residence and being 
in a place different from inhabitation, and emphasizes 
that inhabitation doesn’t occur in any house. Thus, 
the residence is a quality that human beings achieve 
only by building it but not by any construction, nor by 
any presence. On this basis, he mentions two kinds of 
presence in space: residence and habitation. 

Residence:

Although both of these are being situated in space, Heidegger 
believes that there is a fundamental difference between them. 
Residence occurs when a human being is in other places like the 
workplace. He himself uses the example of a truck driver on the 
highway or the headmaster at a power plant. However, he doesn’t 
use the concept of habitation as a general concept for any type 
of residential space but also takes into account a special kind and 
quality of the habitation. He points out that in today’s shortage 
of housing, for many, it is relaxing to have a living space, but he 
himself is skeptical about this problem that habitation occurs in any 
type of housing. Heidegger is a critic of modern architecture, and 
the purebred settlement in his view is the result of the connection 
between these four key elements of the world. In his view, the 
essence of living is living on earth and under the sky, protecting 
them, and receiving their secret and not exploiting them using 
technology, which is what happens today. Therefore, he does not 
regard the real calamity of residence as a shortage of housing, 
and in some way suggests the quality index, that residence has 
lacked thinking and appropriate and deserving construction. In his 
opinion, homelessness more than being a lack of a roof overhead, 
alienation of the balance of modern humans has been forgotten 
about how to live. The balance between material and spiritual, 
between the earth and the sky. He says that because of this, they 
forget how to be at home and how to construct. Now they are 
only present in the area without occupying the place.
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Architecture of Open Spaces Small ScaleGathering Space

خانه- مدرسه  ای برای او
 نقش معمار و معماری در بحران، برای مدیریت آن می تواند بسیار مؤثر باشد. معمار در 
کنار مهندسی کردن و دوباره ساختن سرپناه و سازه ی مسقف برای زلزله زدگان باید 

در پی زنده کردن زندگی برای بازماندگان باشد.

متن: نیلوفر ساعی 

زمین لرزه ای که در واپسین روزهای آبان ماه سال گذشته )در 21 آبان 1396، 
آن  دنبال  به  و  گرفت  را  کشورمان  کورد  هم میهنان  گریبان  کرمانشاه(  در 
از دست  غم  در  را  زلزله زدگان  و سوگوارشان  نفر  بی خانمان شدن 70000 
دادن عزیزان در پی داشت؛ و همه ی کسانی که دلشان همراه ایران هست را 
ناراحت کرد. خساراتی که قطعاً در ابعاد »انسانی« غیرقابل جبران و در ابعاد 

مالی، ترمیم آن نیاز به زمان قابل توجهی دارد.

به طلوع آفتاب روز بعد نرسید که عام و خاص، هرکدام به فاصله چند ساعت 
از یکدیگر، عازم منطقه زلزله زده شدند. دیدن تصاویر هولناک ویرانی ها در 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و نیازهای گسترده اولیه از یک سو و این که 
کشور  هفتادمیلیونی  جامعه  از  قشری  اساساً  آسیب دیده  مناطق  ساکنین 
ایران بودند؛ زلزله برای آن ها مرگ تازه ای نبود. مردمی مرزنشین با  پهناور 
محرومیت های بیش ازحد که هنوز داغ هشت سال جنگ و دفاع را در سینه ی 
کجای  به  را  رنج هایشان  روایت  می خواستند  آن ها  نمی دانم  و  داشتند  خود 

تاریخ ببرند؟!
دیده  کمتری  آسیب  برخی  و  بودند  رفته  بین  از  کاماًل  روستاها  از  برخی 
بودند. شرایط بسیار پرتنش و بحرانی بود. هزاران دستگاه وسایل نقلیه حاوی 

استان  زلزله  جریان  در  آنچه  بودند.  درحرکت  مسیر،  در  مردمی  کمک های 
دیوارهای  بلکه  دیوار آجری،  و  چند ساختمان  نه صرفاً  فروریخت  کرمانشاه 
بتوان  اگر  نیست  ویرانگر  و  هراسناک  زلزله  بود.  جامعه  در  حرفه ای  اخالق 
دوراهی  میان  از  بتوان  اگر  نیست  ویرانگر  آموخت.  را  ساختن  بهتر  چگونه 

سودی سرشار یا اخالق حرفه ای یکی را برگزید!
اما آنچه برای ما ارزش تأمل داشت این بود، نقش معمار در این میان چیست؟ 
و برای حل این مسئله چه راه حلی می تواند ارائه دهد. نقش معمار و معماری 
در بحران و برای مدیریت بحران می تواند بسیار مؤثر عمل کند. معمار در کنار 
مهندسی کردن و دوباره ساختن سرپناه و سازه ی مسقف برای زلزله زدگان 

باید در پی زنده کردن زندگی برای بازماندگان باشد.

چه بسیار حرکت هایی چه از طرف دولت و چه از طرف سازمان های مردم نهاد 
و چه به طور کاماًل شخصی و خودجوش انجام گرفت. از تأمین نیازهای اولیه 
اما خانه هایی که همه  تا ساخت خانه و سرپناه های موقت و دائمی؛  گرفته 
تکرار همان خانه های طرح  هادی بنیاد مسکن بودند و ایده آل ترین حالتی بود 
که در یک منطقه اتفاق می افتاد. ساخت خانه های تیپ با تنوع اندک برای 
کل منطقه و درنهایت با استفاده از مصالح و سازه ای محکم و پایدار! و این 
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مهم را ایده آل ترین حالت ممکن می دانند که برای یک منطقه زلزله زده و 
ویران شده می تواند رقم بخورد؛ اما در نظر گرفتن شرایط موجود در کجای 
این راه درمان قرار خواهد گرفت؟ آیا پالن های تیپ و از پیش تعیین شده 
یک  تفاوت  که  اینجاست  گفت؟  خواهد  پاسخ  به درستی  مسائل  به تمامی 
معمار با یک نانوا، با یک روان شناس، با یک معلم و حتی با یک مهندس 

سازه باید آشکار شود و نوع دیگری از تفکر خود را بازگو کند.

شرایط موجود منطقه، حاکی از تعداد بسیار و سیل عظیمی از کانکس های 
ارسالی از اقصی نقاط کشور و جهان بود که برای کمک به مردم بی خانمان 
نُه ماه از آن واقعه ی  زلزلهزده ارسال می شد. اکنون بعد از گذشت حدود 
دل خراش، در منطقه با خیل عظیمی از کانکس هایی مواجه هستیم؛ که از 
طرفی عودت آن ها از منطقه کاری  ست بسیار پرهزینه و زمان بر و نیازمند 
نیروی انسانی بسیار و از طرفی وجود آن ها در منطقه با این تعداد و بدون 
کاری  زلزله زده(  خانواده های  برای  انبار  به عنوان  )کاربرد  کارا؛  استفاده ی 
بیهوده است. لذا می توان به آنها به عنوان یک پتانسیل نگریست و از آن ها 
با کاربری هایی ازجمله مسکونی، تجاری، آموزشی و  ایجاد فضاهایی  برای 
... استفاده کرد. آن ها را می توان چون مدول هایی دید که قابلیت تکثیر و 
با  اضافه شدن و ایجاد کردن یک بافت محله ای رادارند و حتی می توانند 
یک سازه فلزی کاماًل منطبق شده و در کنار هم یک کاربری جامع و کامل 

را جوابگو باشند.

طبق پرس وجو از ترجمان های محلی تعداد تقریبی کانکس های موجود به 
بیست و دو هزار می رسد. کانکس هایی که صرفاً نقش سرپناه دارند و احتماالً 
حضور صرف کالبدی آن ها در مناطق زلزله زده، چهره ی خوش آیندی نیز 
و  هست  صرف  توده ی  به  دادن  کیفیت  ما  هدف  نمی دهند.  روستاها  به 
آن ها به فضای زندگی برای یک معلم روستا تبدیل کنیم. با رویکرد حفظ 
منابع موجود و با صرف کم ترین هزینه برای خلق کردن دوباره ی معماری 
باکیفیت. آنچه برای ما در این فرآیند دارای ارزش است، مسائل زمینه ای 
و شیوه-ی زندگی مردمان آن روستاهاست. تالش بر این است که معماری 
جزئی از زندگی ساکنان باشد و نه عضو جدید خلق شده و احتماالً ناآشنا. 
درنتیجه ایده ی طراحی ما، ایده ای راه حل محور است بر چیزی که موجود 
از محیط  باید جزئی  معماری  معتقدیم  کردن.  نو خلق  معماری  نه  است، 

اطراف باشد.
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region; On one hand, their return from the 
region is costly and time-consuming and 
requires a lot of human resources and on 
the other hand, their existence in the area 
with such a large number and without 
the useful use (their application is as a 
warehouse for families) is wrong. Therefore, 
they can be viewed as a potential and use 
them to create spaces such as residential, 
commercial, educational, etc. They can 
be seen as modules that have the ability 
to reproduce, add, and create a rural 
context and they can even fit perfectly 
with a metal structure, and together they 
will have a comprehensive and complete 
use. According to local organizations, 
approximately 22,000 convex boxes are 
available in this area; Convex boxes that 
are mere a shelter. Their mere physical 
presence in earthquake-stricken areas does 
not give a pleasant face to the villages. Our 
goal is to provide quality to the mass and 
turning it into a living space for a village’s 
teacher with the approach of maintaining 
existing resources and spending the least 
cost to recreate the architecture of quality. 
What are valuable for us in this process are 
background issues, context, and lifestyle of 
the peoples of those villages? The attempt 
is to create architecture as a part of the 
inhabitant’s life; not an imported element 
and probably the unfamiliar one. As a 
result, our design concept is a ”solution 
based” concept on what is available, not 
creating a new architecture. We believe 
architecture should be a part of the 
surrounding environment.



A School-House for Him
The role of architect and architecture in crisism management can be very effective. 

Text: Niloufar Saei
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Some of the villages were 
completely destroyed and 
some had less damage. 

The condition was very critical. 
Thousands of vehicles with 
popular assistance were on 
the way. What collapsed in the 
earthquake in the province of 
Kermanshah were not just a few 
buildings and brick walls, but also 
ethical and professional walls in 
the community. The earthquake 
is not terrible and devastating 
if you can learn how to make it 
better. It’s not devastating if you 
can choose between a wealth of 
profits or professional ethics!

But it is worthwhile for us to consider  
the role of the architect. And 
what solution would be present 
to solve this problem? The role 
of architect and architecture in 

crisis and crisis management can 
be very effective. The architect, 
along with the engineering 
and restoration of shelter for 
earthquake-stricken, should seek 
to bring life to survivors.
What a lot of moves done, either 
by the government or the NGOs 
or completely personal and 
spontaneous; from providing 
basic needs to the construction 
of houses and temporary and 
permanent shelters. But the 
houses that were all the same 
houses of the ”Islamic Revolution 
Housing Foundation” Are projects 
as ”Guidance Plan (Tarh-e-
Hadi)”, and it was the most ideal 
job in that region. Construction 
of houses with typified plans for 
the entire region and ultimately 
using durable materials and 
structures to build. And they think 

this is the most ideal job that can 
be done for an earthquake-
stricken area. But in which step 
of this treatment, the context 
of villages and unique issues will 
be considered? Will the typified 
plans and designs answer all the 
problems correctly? It is here that 
an architect’s different role with a 
baker, a psychologist, a teacher, 
and even a structural engineer 
must be revealed and restate a 
different type of thinking.

The current condition of the 
region indicates a large number 
of convex boxes sent from all 
over the country and around 
the world to earthquake-stricken 
homeless people. Now, after 
about 9 months of this tragic 
event, we are faced with a huge 
number of convex boxes in the 
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من به یک خانه می اندیشم
خانه نیست...روستایی است در دل یک خانه ...

خانه ای پر دوست، کنج هر دیوارش بنشینند آرام...
خانه ای پنهان در دل کوهستان...از درون زیبا و رؤیایی...

 از برون همچون قلعه ای در آسمان«
 خانه ی توســــــت؛

»خــــانه بهانه ای می شود بـرای زندگــــی«
هر خانه جهانی کوچک است و حریمی است که خانواده را در بردارد. 
خانه ایرانی جلوه مستقیم ارزش های معنوی و فرهنگی و شیوه زندگی 
بود. خانه مکان مقدسی بود که ارزش های کیهانی، جهات مقدس و 
ارزش های ماوراءالطبیعه را شامل می شد. از میان فضاهاي پیراموني، 
خانه، بالفصل ترین فضاي مرتبط با آدمي است، انسان به طور روزمره 
از آن تأثیر مي گیرد و برآن تأثیر مي گذارد. اولین فضایی است که 
آدمي احساس تعلق فضایي را در آن تجربه مي کند و مجموعه حواس 
پنج گانه را در آن طي مي کند و در مدت کوتاهي بدان خو مي گیرد. 
خانه معلم مکاني است که اولین تجربه هاي بی واسطه با فضا، در انزوا 
و جمع در آن صورت مي گیرد و خلوت با خود، با همسر و فرزندان، 
با شاگردان و دوستان و دیگران همه و همه بي تعرض غیر در آن 

ممکن مي گردد.
 هدف طراحی خلق فضایی است که شاخصه های محیط و عناصر 
اطرافش را جذب و تشدید کند؛ و چالِش اصلِی پیِش رو در این پروژه، 
یافتن یک بیان معمارِی اصیل، ابتکاری و سازگار با زیبایی های سایت 
و عناصر زیبایی شناسانه ی آن است؛ و استفاده از خلوص موجود در 
محل طرح و ترجمه ی آن به شکل جدید در شکل گیری پروژه بوده 

است.

 برای لمس طبیعت باید جزئی از آن شد. ازاین رو برای بنای خانه 
معلم، فرورفتن در زمین جایگزیِن ساختن درروی آن شده و توانسته 

است با بستر و موقعیت مکانی خود درگیر و ادغام شود.
قلعه ای  مشابه  رؤیایی؛  و  زیبا  درون  از  و  بیرون گنگ  از  خانه ای  با 
گیج کننده  به قدری  بنا  بیرون  معماری  روبه رو هستیم.  آسمان«  در 
است که در هنگام دید اولیه شبیه الیه های صخره های سنگی درک 

خواهد شد.
بوده  نکته  این  معلم  برای یک  در طراحي خانه ای  اصل  مهم ترین   
است که با ترکیبي از انرژي هاي فعال و غیرفعال، هزینه هاي مصرف 
انرژي و کنترل محیط تا حد زیادي کاهش پیدا کند. در این پروژه 
فرم،  زیبایی شناسی  جنبه  به  توجه  بر  عالوه  بوده،  این  بر  تالش 
پاسخ درستي به شرایط محیط و اقلیم منطقه داده شود. این پاسخ 
مي بایست در راستاي باال بردن رفاه زندگي کاربران و کاهش مصرف 
انرژي ساختمان صورت مي گرفت. طراحي بر اساس اقلیم این امکان 
را به ما داد که استفاده از سیستم سرمایشي و هزینه های مربوط به 
با طراحي  آن در پروژه کاهش یابد و شرایط آسایش فیزیکی صرفاً 

مناسب فراهم گردد.
استفاده از آب خاکستری باعث می شود نیاز برداشت کمتری از منابع 
بر  عالوه  کار  این  که  باشند  داشته  وجود  و سطحی  زیرزمینی  آبی 
حفظ منابع آبی، به حفظ محیط زیست هم کمک می کند. همچنین 
آلودگی  و  فاضالب  آلی  بار  باعث کاهش  از آب خاکستری  استفاده 

مجاری مربوط به فاضالب روها می شود.
شست و شوی ماشین  .1
شست و شوی محوطه  .2

آبیاری فضای سبز و درختان  .3
آب موردنیاز آب شویه سرویس بهداشتی  .4

خانه مدرسه قلعه ای در آسمان
یافتن یک بیان معمارِی اصیل، ابتکاری و سازگار با زیبایی های سایت و عناصر زیبایی 
شناسانه ی آن است؛ و استفاده از خلوص موجود در محل طرح و ترجمه ی آن به شکل 

جدید در شکل گیری پروژه است.

متن: انسیه هفتلنگی
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1  Master bed room
2  Bed room
3  Sitting room
4  Kitchen
5  Bath
6  Restroom

1  Living room
2  Void
3  Restroom

1  Entrance
2  Sitting room
3  Void
4  Restroom

Under ground floor

Basement floor

FIRST FLOOR

ROOF FLOOR
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