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امروزه شهرها و فضاهای شهری در سیر تحول و فرایند رشد و شکل گیری خود در پی تحوالت و جزئیات 
ناشی از اندیشۀ جهانی شدن امور، دستخوش تغییرات و دگرگونی های شگرفی شده اند. شکل شهر و محیط های 
انسان ساخت، به سمت همسان  شدن، بی چهرگی، عدم تمایز و جهان شمول  شدن حرکت کرده است و فضاهای 

مسکونی را از درک روح انسانی و تعلق اجتماعی دور نموده است.
تراکم جمعیتی و ساختمانی باال در محله ها، ساختمان های فاقد فضای باز، نور کافی و مناظر طبیعی، موجب 
عدم پاسخگویی به نیاز ساکنان و ناکارآمدی عملکردی محالت شده است. این ناکارآمدی، ناپایداری در محل 
سکونت و کاهش حس تعلق به مکان را در پی خواهد داشت؛ لذا ارائۀ الگو و راهکارهایی که بتواند به پویایی 
محالت و به خلق مکان های مطلوب تر برای زندگی و ایجاد محالت خاطره انگیز و به یادماندنی منجر شود، 

ضروری به نظر می رسد.
این پروژۀ مسکونی در محلۀ امیریه قرار گرفته است که شرایطی شبیه به دیگر بافت های فرسوده و ناپایدار 
شهر تهران را دارد. مسئلۀ مهم این محله ها روند ُپرشتاب توسعه و افزایش تراکم انسانی و ساختمانی در 
آپارتمان های نوظهور و تغییر فضای شهری آن است. به این ترتیب، مسئلۀ ارتقای کیفیت فضای سکونتگاهی در 

آپارتمان های با تراکم متوسط، باید به عنوان یکی از مهم ترین مسائل طراحی تعریف شود.
طی دهه های مختلف، شهرنشینی در تهران تغییرات زیادی از جهت، نسبت فضای باز و نیمه باز به فضای 
در حال حاضر  است.  داده  رخ  زندگی  روش  در  زیادی  تأثیرات  تغییرات،  این  به تبع  که  داشته  وجود  بسته 
آپارتمان های کوچک، کمترین میزان فضای باز یا نیمه باز را دارا هستند. ازاین جهت، ایجاد الگوهای جدید در 

ارتباط با تغییر این گونه از آپارتمان ها موضوع مطالعه در این پروژه بوده است.
این پروژه دارای دو نمای شمالی و جنوبی است. آپارتمانی در زمینی به ابعاد 10 در 24 متر با برنامۀ چهار طبقه 
روی همکف، شامل سه واحِد دو خواب و یک واحِد تک خواب )طبقۀ دوم( به عنوان سوئیتی مجزاست. در این 
پروژه محدودیت ابعاد زمین ما را به چالش شکل دهی فضای راه پله به فضایی باز و نیمه باز سوق می دهد که 
نقش راه پله، فقط یک فضای ارتباطی ساده نیست، بلکه این فضا، حیاط، آسمان و هوای طبیعی را با یکدیگر 

مرتبط کرده و همچون دهلیزی درک هم زمان بیرون و درون را میسر می سازد.
در طبقۀ دوم، فضای نیمه باز جهت تعامل و ارتباط بیشتر ساکنان طراحی شده است که امکان استفاده از آن 
برای تمامی واحدها یکسان و به عنوان فضایی میانی برای اتصال محله به ساختمان و ارتباطی حسی و بصری 
با محله در نظر گرفته شده است. این کریدور را که به طور مستقیم با خیابان در ارتباط است، می توان به عنوان 
یک فضای شهری قلمداد کرد که در پروژه صعود کرده است و مفهوم متفاوتی از الگوی واحد همسایگی در 
آپارتمان ها را ارائه می دهد. برای تأمین نور از لبه های شمالی به دلیل مسئلۀ اشراف و عدم امکان تأمین پنجرۀ 
مستقیم به سمت خیابان، از تراس به عنوان فیلتر فضایی استفاده شد؛ به این گونه که فضا از طریق بازشوهای 
َقدی و وسیع، مستقیم با تراس در ارتباط است و به جای آن، کنترل اشراف در لبه های تراس مذکور صورت گرفته 
است. به این ترتیب، نور بیشتری برای فضا قابل تأمین است و همچنین فضای تراس نقش تأمین منظر مناسب 

را برای اتاق ها دارد.
در فضای منفی این پروژه به دلیل مالحظات ایمنی و آتش نشانی از مصالح پایدار همچون بتن فراتوانمند1 

استفاده شده است تا عالوه بر دوام و زیبایی، مقاومت بسیار باالیی در برابر آتش و حریق داشته باشد. 

علیرضا امیین، مهسا گرجی

1. Ultra High Performance Concrete )UHPC(
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- پالن طبقۀ اول - پالن زیرزمین - پالن همکف

- پالن طبقۀ چهارم - پالن طبقۀ سوم - پالن طبقۀ دوم

Fire Place Roof Garden

Yard

Residential Unit Stairway

Shared Space

Stairway

Stairway

Stairway

Shared Space

Terrace

Roof Garden

Kitchen

Kitchen

Master bedroom

Living room

Living room Bath room

Yard

- مقطع پرسپکتیو

A-A مقطع - - مقطع ایزومتریک


