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توجه به معماری گذشتۀ ایران نشان می دهد که معماری ایرانی همواره معماری درونگرا و مهمان پذیری بوده 
 است. توجه به درونگرایی از مهم ترین نقاط قوت معماری ایرانی در دوره های  مختلف است. در گذشته با استفاده 
از حیاط، فضاهای مختلف از یکدیگر جدا می شدند و فضاهای مختلف دارای ایوان بودند. همچنین احترام زیادی 

برای فضاهای خصوصی قائل می شدند و فضاهای مختص به خواب را از بقیۀ بخش ها جدا می کردند.
در طراحی این آپارتمان به همین موضوع توجه شده  است که معماری گذشتۀ ما شامل حیاط مرکزی، 
اندرونی و بیرونی بوده  است که بخش های خصوصی و عمومی را از یکدیگر جدا می کند. پس نتیجه ای که 
گرفته  شد، این  است که می توان از حیاط برای ورودی و بهره مندی از گیاهان برای ارتباط بیشتر با محیط طبیعی 
استفاده کرد. بخش های اندرونی و بیرونی که در خانه های قدیمی وجود داشته، تبدیل به دو بخش خصوصی و 

عمومی این آپارتمان شده است.
توجه به سایتی که آپارتمان در آن واقع شده است، نشان می دهد که بافت این منطقه به صورت متراکم و 
فشرده  است؛ پس می توان از یک تضاد معمارانه استفاده کرد و آپارتمان را به صورت فضای باز و بسته در نظر 
گرفت؛ در واقع ایجاد تخلخل یکی از مهم ترین رکن ها برای درهم شکستن تراکم موجود در بافت شهری است که 
در روند طراحی این آپارتمان به آن توجه شده است. همچنین سبک زندگی امروز، انسان ها را به سمتی هدایت 
کرده است که نیاز بیشتری به سکوت و تمرکز دارند؛ به این معنی که ایدئال اکثر افراد به این صورت  است که 
در اتاقی که هستند و حریم خصوصی آن هاست و به طورمعمول برای مطالعه و خواب از آن استفاده می شود، 
مزاحمت و سروصدایی از سمت مهمان خانه و بقیۀ بخش ها وجود نداشته باشد. ترکیب معماری درونگرای 
گذشته و توجه به بافت منطقه و ایجاد تضاد و تخلخل، همچنین توجه به سبک زندگی مدرن، روند طراحی را 

به این صورت شکل داد:
استفاده از یک حجم مکعبی قوی که توسط یک برش به دو حجم مکعبی تبدیل شده است و فاصلۀ بین 
این دو حجم همان راهروها و حیاط است که فضای بسیار مناسبی برای جداسازی، معاشرت، ارتباط و استراحت 
است. با بازی با احجام، تخلخل موجود در حجم بیشتر می شود و تراس هایی به وجود می آید که به فضاهای 

داخلی ارزش و احترام بیشتری می بخشد.
برای توجه به معماری گذشته، خانه به دو بخش تقسیم شده است که شامل بخش اندرونی و بیرونی است. 

    بخش اندرونی شامل سرویس بهداشتی اصلی، آشپزخانه، بخش های خصوصی تر چون اتاق خواب ها و 
سرویس آن و نشیمن است.

      بخش بیرونی شامل مهمان خانه و سرویس مهمان و بالکن مهمان است.
عالوه بر تمام نکات موردبررسی، همچنین نمی توان روند طراحی را به سمت غیرطبیعی بودن و عدم سازگاری با 
بافت محیط اطراف ُبرد؛ پس الزم است که برای انتخاب متریال نما، انتخاب گیاهان و چیدمان فضاها به محیط 
اطراف طرح نگاه کرد و محدودیت ها را نیز در نظر گرفت، زیرا در اکثر روندهای طراحی، محدودیت هایی وجود 
دارد. با توجه به این نکته، آجر به عنوان یکی از مصالح در دسترس و سازگار با محیط، انتخابی مناسب برای متریال 
اصلی نما بود. همچنین برای هماهنگی بیشتر و ایجاد یک هماهنگی در رنگ های به کاررفته در نما، در تراس ها و 
جان پناه ها از فلز مشکی استفاده شده است. به صورت اجمالی باید گفت که الهام اولیه در طراحی این آپارتمان، از 
همان خانه های قدیمی با ایوان ها و فضاهای باز و بسته و حیاط مرکزی گرفته شده و سپس از تضاد و تخلخل در 
محله استفاده شده است، همچنین محدودیت ها و سازگاری  با محیط در نظر گرفته شده که نتیجۀ نهایی همان 
طرح ارائه شده است که دارای چهار طبقۀ مسکونی و دو نوع پالن برای طبقات زوج و فرد با توجه به کاربرد و نیاز 

افراد و برای ایجاد حس تنوع و بیرون آمدن از یکنواختی است. 
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تصویر نمای شمالی طرح از دید فرد ناظر در کوچه

نشان دهندۀ فضاهای نیمه باز، توجه به محیط زیست که سبب ایجاد فضایی می شود که محل کار، زندگی و تفریح را 
ادغام می کند و ایجاد مزیت برای آن کوچه و محله می شود. استفاده از آجر به دلیل پایداری باال و اینکه هزینه بنای 

آجری نسبت به سایر مصالح ساختمانی کمتر است.
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ــور  ــه به منظ ــاد فاصل ــم و ایج ــرش حج ب
ــرد راهــرو بیــن فضاهــا کارب

جلــو آوردن و عقــب بــردن بــر اســاس ترازهــای 
مختلــف به منظــور ایجــاد تراس هــا و ارزش 

دادن بــه هــر فضــا

تقســیم و بــرش حجم هــای هــر طبقــه بــه 
احجــام جــدا و ایجــاد فضــای معاشــرت و 

استراحت 

ایزومتریک جانمایی در کوچهتصویر نمای شمالی در شب

پالن ها

مقاطع

اتاق خواباتاق غذاخوری

نمای جنوبینمای شمالی

مقطع ایزومتریک مقطع شمارۀ 2 مقطع شمارۀ 1

طبقـات  بیـن  راهروهـای 
به طـور مسـتقیم از بـاال نور 
می گیرنـد و باعث می شـود 
بـه  واحدهـا  تمامـی  کـه 
یـک میـزان از کیفیـت نور 

کنند اسـتفاده 

فرایند طراحی

پالن همکفپالن طبقات فردپالن طبقات زوج


