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 التعليمي أركاديا مشروع
 بنغالديش كانارشور، جنوب

 مهندس العمارة: سيف الحق ستاباتي، دكا، بنغالديش
 العميل: صندوق مالكة للرفاه، دكا، بنغالديش

 
 وصف المشروع

حيث أسست  ،بنغالديش إلى بلدها األم "علم ضيةر "بعد أربعة عقود من التدريس في المملكة المتحدة، عادت 
 .رصيدها التقاعديعلى معتمدًة مدرسة لألطفال المحرومين، هناك 
لكن رصيدها المالي القليل قّيدها انتهى عقد إيجار هذه المدرسة، بحثت مؤسستها عن موقع للبناء عليه،  حينما
قامت بشراء المياه، قريبة من رغبة منها في أن تكون المدرسة ، و لتنميةعملية اغير مناسبة لمناطق  اختيارفي 

 ثالثة أمتارتغمرها بارتفاع يصل لحوالي مية األمطار الموسمياه  أن لها تبينلكن قطعة أرض على ضفاف النهر، 
 ألربعة أشهر تقريبًا من كل عام.

كون عاليًا جدًا ت ركائز على هيكل أو إقامة ،يهابداًل من تعطيل النظام اإليكولوجي إلنشاء تلة مستقرة للبناء علو 
 بنية برمائيةحل يتمثل في إنشاء  رابتكالجفاف، نصحها أحد أصدقائها القدامى من مهندسي العمارة با موسم في

 .، وهذا يتوقف على الظروف الموسميةياهطفو على المترتكز على األرض وتالموقع، يمكن أن ترسو في 
فضاًل عن  طوب محلي،تراب و و  رمل أكياس منالمكونة  االستناديةاستخدام الجدران بالمبنى  مكانتم تسوية 

بمثابة نقاط لتكون متر في األرض  2عمق ًة إلى تثبيت أعواد خيزران ب، إضاففوق الوسائدُثبتت إطارات  ماستخدا
متعددة األغراض أماكن ثالثة ، والتي تتكون من تثبيت لمختلف الهياكل المستطيلة المستقلة والمترابطة في المدرسة

للمياه  زانخ، ومنصة مفتوحة، إضافًة إلى إقامة هيكل لدورة المياه، و مكتب، و كصفوف دراسية تستخدم أساساً 
بناء قد اعُتمد في ماكن. و الوصول إلى جميع األؤمن ممر واحد يإلى جانب ذلك ُأنشئ ، لصرف الصحيوآخر ل

م الحفاظ عليها طافية بواسطة الهياكل األساسية للبراميل المصنوعة من المدرسة على ثالثة أنواع من الخيزران، ت
 .إطارات الخيزرانداخل الموضوعة و  -الون غ 30سعة  - الصلب
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 قلنُ القرى المجاورة و  منشراؤه وقد جرى  خفة وزنه وقوة تحمله،نظرًا لاختير الخيزران كمادة أساسية في البناء 
ة كيميائياستخدام مواد بأعمدة التثبيت والسقف وعولجت لبنية التحتية، في استخدم لي لموقعوصوالً لعلى طول النهر 

بعد جميع العناصر األخرى عن طريق وضع سائل مصنوع من فاكهة الجاب المحلية  تعزلكما منع التعفن، ل
بداًل من ل والتثبيت يوصتعملية الإضافًة إلى ذلك استخدمت الحبال في . تقليديةبنغالديشية ، وهي طريقة سلقها

لفصول الدراسية، سقفًا للتكون أألواح على شكل المقوسة أعواد الخيزران  تماستخدو األسالك الفوالذية التي تتآكل. 
بالبطارية، المثقب الذي يعمل ستثناء وبا. صورة متمّيزةً  لنماذج األوليةومنح األعمدة، خالية من المساحات ما جعل ا
 .لبناءفي عملية ااألدوات اليدوية فقط  تاستخدم

، العميل على مدار أربعة عقودمع يعمل  ياتر تشالمالبناء و عملية شرف على المالنجار إلى جانب هذا كله، كان 
 .الصيانةتعلق بطارئ يعند حدوث أي سريعًا إحضاره ما يسمح بفي مكان قريب، وهو يعيش حاليًا 

 
 اقتباس للجنة التحكيم

في وقت ترتفع فيه مستويات سطح البحر، ُتظهر هذه المدرسة المتواضعة المصنوعة من الخيزران كيفية التوصل 
 .التكلفة وقابل للحياة مع المواد المتاحة محلياً إلى حل معقول 

اعتمد النهج المتبع في بناء الحضانة المكونة من ثالثة صفوف على تصميم هيكل يرتفع مع ارتفاع منسوب مياه 
النهر ويتكيف مع البيئة المحيطة، دون إحداث أي تغيير في الحالة الطبيعية للموقع، فضاًل عن السماح باستخدام 

دون انقطاع على مدى العام. استخدم مهندس العمارة هنا نموذجًا يعتمد على معرفته المهنية، حيث فّكر المبنى 
"خارج الصندوق" مبتعدًا عن القيود، وذلك عبر تكييف الطرق التقليدية، وهذا بحد ذاته إنجاز رائع، وال سّيما وأن 

 .اإلنشاءات متواضعة ومتواجدة بشكل مباشر، وبعيدة عن اإلفراط
اتسم هذا المشروع ذو التكلفة المنخفضة، والتأثير المنخفض على الموقع في منهجه التكنولوجي، رغم اعتماده حاًل 
عالميًا، بأنه جاء نتيجًة للعمل الجماعي بين مهندس العمارة والعميل وعامل البناء، حيث أظهر كل منهم المرونة 

 .في بناء المدرسةواالبتكار أثناء ممارستهم للمسؤولية اإلجتماعية 
إن تواضع البرنامج واستخدام المواد وطريقة البناء كلها كانت عوامل ناجحة في بناء هذه المدرسة البرمائية، وذلك 
من خالل العمل الجماعي التجريبي والتعاوني. ورغم بساطته وصغر حجمه، إال أن المشروع يشّكل حالً للمشكالت 

 .النهر، إضافًة إلدارة النفاياتالمعقدة مثل الطفو والرسو ضد تيار 
يسعى المشروع إلى االرتقاء بحياة الناس، ويساهم في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية، فضاًل عن توفيره سباًل 

 لحل القضايا العالمية المتعلقة بارتفاع منسوب المياه والوصول إلى التعليم في المجتمعات الريفية.
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 بيانات المشروع
 عميلال

 :، دكا، بنغالديشمالكة للرفاه صندوق 
 .ضية علم، رئيسةر 

 ةعمار المهندس 
 .سيف الحق ستاباتي، دكا، بنغالديش

 .سيف الحق، مدير
 .ين خان، زميلةو سلمى بار 

خودة،  ي. دين، رفعتال نهين نور شفيق رحمن، فلورا روزلين نيلسون، إشيتا، فهميدة أكتر ليرا، وشاير عزكا
 .عمل في مراحل مختلفةالذي تصميم الدراسة و الأحمد، فريق  قوإستيا

 .دي حسن، اإلشراف على أعمال البناءامه
، حقم قيشريار، محمد أشيكول إسالم، مونيشا ممتاز، ناشين جهان، منت انتصارأريجيتا عرين شودري، محمد 

في الذي عمل شاريع والصيانة ، فريق توثيق الممخططات تم تنفيذها تكة ساديا رحمن، أبهيجيت مازومدار،عا
 .أوقات مختلفة

 
 بناءالعمال أ

 .بران بولوف بيسواس، رئيس فريق البناء
 
 مهندسال

 سادات حسين
 

 بيانات المشروع
 2م 486مساحة الموقع: 

 2م 274مساحة الطابق األرضي: 
 دوالر 50800التكلفة: 

 2011: نوفمبر تفويض )بدء العمل(ال
 2014ديسمبر  - 2012التصميم: ديسمبر 
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 2016فبراير  - 2014: ديسمبر أعمال البناء
 2016: مارس موضع الخدمةفي 

 
 سيف الحق ستاباتي

 ين خان.و ه سلمى بار تزميلمع  دكافي لعمارة ستاباتي، يدير مكتبًا ل سيف الحق
. وفي 1996إلى عام  1983في دكا من عام  ةللعمار في مؤسسة "داياغرام أركيتكتس"  كان سيف الحق شريكاً 

يشارك في التدريس والبحث. وهو أحد مؤسسي "، و سيف الحق ستاباتيًا له باسم "خاصأنشأ مكتبًا السنة األخيرة 
منصب مدير برنامج البحث والتصميم  جمعية شيتانا للعمارة، ومنتدى منغولبرر شابا للمحاضرات، ويشغل حالياً 

 في معهد البنغال.
زميلة في الحقًا وأصبحت  مؤسسة "داياغرام أركيتكتس" للعمارة، ين خان مسيرتها المهنية فيو أت سلمى بار بد

 في التدريس والبحث. هي تشارك أيضاً "، و سيف الحق ستاباتيمكتب "
شركة جالل أباد للغاز، ؤسسة "داياغرام أركيتكتس" م خالل عمله فيتشمل األعمال التي قام بها سيف الحق 

غوفيندا "دار سكن "، و للبعثة األثرية الفرنسية"مخيم بانشتي شيخا"، " مركز تدريبفريدبور"،  تارك ع "براكمشرو 
سيف " مكتب . منذ تأسيسدار السكنالمخيم و روعي ين خان في مشو شاركت سلمى بار في حين . غوناالنكر"

ن إلى إنشاء مبان تربط بين يايسعمكتبهما، و معًا في المشاريع التي يشرف عليه ، يتعاون االثنان "الحق ستاباتي
غوفيندا غوناالنكر"، "توسيع دار سكن ثقافية. تشمل مشاريعهم المنجزة بوصفها تحفًا الموقع والتقاليد والحداثة 

حاليًا مركز التعليمي، وتشمل المشاريع الجارية  "أركاديا" مشروعو ، التعليمي "ناري مايتري " ، مركزنادي "باغا"
مصنعًا و  ةشعبيالفنون العائالت، متحف متعدد المبنى سكني المنتجات، دار سكن للعمال،  تطويرو  تصميم
 بنغالديش.في تقع وكلها  ،لأللبسة


