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خانۀ سبز تهران
با توجه به آنکه رشد جمعیت در کالن شهرها موجب آن شده است که مردم به سمت آپارتمان نشینی روی 
آوردند و باید ساعت های بسیاری از روز را به خصوص در این دوران به علت فراگیری ویروس کووید 19 و تحمیل 
خانه نشینی و دورکاری در محیط های آپارتمانی بگذرانند، مسئله مهمی مطرح می شود و آن ایجاد شرایطی است 
که افراد در عین آپارتمان نشینی بتوانند نیازهای فرهنگی و اجتماعی خود را تأمین کنند تا پیشامدی مانند کرونا 
و بحث قرنطینه تأثیری بر سالمت روان آپارتمان نشین ها نگذارد، زیرا آنچه بر سبک زندگی امروزی بشر حاکم 
است ناشی از تفکر نظام سرمایه داری است که مفهوم فضای زندگی را از خانه به سمت کاالیی مصرفی تغییر داده 
است و با ایجاد بازاری رقابتی که با یکسان سازی امکانات برای بسیاری از افراد در یک مساحت مشخص حاصل 
می شود، باعث فراموش شدن کیفیت معنوی فضای زندگی شده و دغدغه  هایی که در باال ذکر شد را ایجاد کرده 
است. در طراحی این پروژه تمرکز بر بازگرداندن جریان زندگی به آپارتمان های کالن شهرهای ایران بوده است که 
تنها به مثابۀ یک فضای خوابگاهی  به شمار می آیند. در یک سال گذشته با شروع پاندمی و قرنطینۀ شهرها، این 
سؤال پیش آمده است که اگر خانواده  های ایرانی می دانستند روزی باید در این خانه ها قرنطینه شوند بازهم 

همین خانه ها را انتخاب می کردند؟
در پاسخ باید گفت: جامعۀ امروز ما با طراحی های سهل انگارانه و خودپسندانه، منجر به ایجاد اغتشاش 
و چندگانگی و بی هویتی شهرها شده است، ناهماهنگی و عدم تجانس هر بنا با بناهای دیگر با توجه به آنکه 
طرح منزوی و خودبسنده نیست، بلکه جزئی از یک کل به نام سیمای شهری است و در آفرینش بدنۀ شهری 
در محدودۀ خود مؤثر است، سعی بر آن بوده تا در این طرح با پایبندی به اصول و ارزش های فرهنگی، طبیعی 
و اقتصادی و با ارائۀ الگویی مناسب با سبک زندگی ای که در محله های قدیمی ایران جریان داشته و امروزه به 
دلیل افزایش جمعیت و کمبود مساحت نادیده گرفته شده است،  با تکیه بر امکان رشد عمودی در فضاهای 
امروزی جایگزین شود. با توجه به آنکه طبیعت مهم ترین موضوع در میان اصول طراحی است و در سطوح 
متفاوت ذهنی و فیزیکی انسان تأثیرگذار است؛ برای پاسخگویی به نیاز همیشگی بشر یعنی ارتباط با طبیعت 
و فضای باز و همچنین نوع جهان بینی ایرانیان که در معماری نیز تجلی یافته است، خانۀ سبز تهران به گونه ای 
شکل گرفته است که ترکیبی از فضاهای شخصی و جمعی است که از پایین ترین تراز تا باالترین تراز ترکیب شده 
است؛ و وجود فضاهای باز و جمعی مانند فضاهای سبز و باشگاه ورزشی موجود در طبقۀ سوم و فضای سبز 
در بام آپارتمان باعث تشکیل یک محلۀ عمودی برای ساکنان و تقویت ارتباط بین آن ها و بازگشت طبیعت 
به جریان زندگی روزمره شده است، چیزی که در این دوران به فراموشی سپرده شده است، اما ضرورت آن 

بیش از پیش احساس می شود.
در این راستا، در فرایند این پروژه سه تیپ واحد مسکونی با مساحت های متفاوت و ریزفضاهای مختلف 
طراحی شده است تا پاسخگوی نیاز خانواده ها با تعداد نفرات و سطح مالی متفاوت باشد. نکتۀ حائز اهمیت آن 
است که پله در خانۀ سبز تهران یک فضای تاریک، بدون جریان هوا و کم کاربرد نیست، بلکه در میانۀ ساختمان 
قرار گرفته و همچون ستون فقراتی برای ساختمان است. در واقع پله اینجا عنصری فعال در نمای دو جبهۀ 
ساختمان و مفصلی میان فضاهای دو نیمۀ ساختمان و عنصری برای تفکیک فضاهاست. پله در این پروژه 
درختی استوار است که تا باالی ساختمان رشد کرده است و دو نیمه ساختمان شاخه های این درخت استوار 
هستند. با قرارگیری مناسب پله در پروژه و طراحی مناسب آن، سعی شده است تا ساختمان همچون موزه ای 
برای کاربر تلقی شود که با گذر از این مسیر پله ای بازدیدی روزانه از آن داشته باشد تا جریان گم شدۀ زندگی 

دوباره در آن حاکم شود. 
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