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)A House Beyond( خانه ای فراتر
چالش های  به  ناخودآگاهانه[  یا  ]خودآگاهانه  جمعیت  و  ساختمان ها  بی رویۀ  رشد  با  معاصر  شهرهای 
شهرنشینی برخورده اند. تا سال 2050 حدود 3.2 از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. در نتیجه رشد 
شهر و شهرنشینی با سرعت بیشتری از توانایی ایجاد فضای زندگی مقرون به صرفه و پایدار حرکت می کند و 

از آن پیشی می گیرد.
»ما نیاز داریم به نساختن، به باز-تولید و دوباره زنده سازی فضا و متریال های مرده. ما از بازیافت صحبت 

می کنیم. گسترش )بسط، توسعه( یک ساختمان موجود و ساخته شده«.
دوگانه های عمومی و خصوصی، فضای بیرونی و داخلی، کار و اوقات  فراغت، زن و مرد، روز و شب، خانه 
و شهر به نوعی در حال نابودی اند. این تغییر در بهینه سازی الگوی توزیع فضایی )نحوۀ استفاده از زمین( که 
نیاز به عدم مالکیت خصوصی و اشتراک گذاری و تقسیم فعالیت ها و کارکردها بین فضای عمومی و خصوصی 
را منجر شده است، مؤثر بوده و مرز واضح و روشنی که در گذشته بین آن ها بوده را محو کرده است. این 
پروژه چگونگی رابطۀ خانه و شهر را ارتقا می دهد و اجازۀ تحول عمومی-اجتماعی را امکان پذیر می کند. فضای 
زندگی و کارهای روزمرۀ ما در حال تغییر هستند. این پروژه با هدف درک معماری از تحوالت معاصر، چگونگی 

روابط مردم و شهر، کمک به توسعۀ امکانات جدید و پاسخگو به نیازهای فعلی است.
امکانات ساختمان های مسکونی موجود؛  انتقادی  ارزیابی مجدد  بر  فراتر[ پیشنهادی است مبنی  ]خانه ای 
بررسی روابط بین شهر و قوانین به واسطۀ مدلی دیگر از ارتباط، در این شهر و روزمرگی هایش، در حال به دنیا 

آمدن است.

فعال سازی بام
 بام در ساختمان ها به عنوان فضایی مرده و بدون کارکرد در فرایند توسعۀ طرح، فضای زندگی برای طیف 
گسترده ای از شهروندان و فعالیت ها را فراهم کرده است. با اضافه شدن فضاهای فرهنگی و تجاری به بستر 
اصلی سایت پروژه، امکان باال بردن اصطکاک بیشتر رویدادها را ایجاد می کند و در نتیجه به شکل گیری 

تعامالت اجتماعی کمک بیشتری می کند.

ساختار طرح
1.   خانۀ پیش ساخته با مصالح بازیافتی

2.  توسعه: دو مؤلفۀ اصلی در جهت توسعه، در طراحی این خانه مورد توجه قرار گرفته است: ساختاری چند 
عملکردی برای زندگی و توجه به نیازها و فعالیت های جمعی.

ساالنه در ایران حدود 177 هزار ُتن مواد پالستیکی به صورت زباله دور ریخته می شود. یکی از بزرگ ترین 
چالش های محیط زیستی در کالن شهرها نحوۀ بازیافت و حذف مواد پالستیکی زائد از چرخۀ زیست محیطی 

است، از راه حل هایی که برای حل این مشکل به نظر می رسد، استفادۀ مجدد از مواد قابل بازیافت است.
یکی از اهداف این پروژه، طراحی خانه ای مقرون به صرفه، سبک و پیش ساخته برای تولید واحدهای 
سکونتی بوده است. محلۀ امیریه در تهران روزانه 1.5 ُتن زبالۀ پالستیکی تولید می کند که در چرخۀ بازیافت 
می توان روزانه پنل هایی با ابعاد )60*60*30( سُبک و مناسب برای استفاده در پروسۀ ساخت خانه استفاده 
کرد. مصالح مورد نیاز برای ساخت پروژه ]خانه ای فراتر[ از بازیافت مواد دور ریز پالستیکی در محلۀ امیریه 

فراهم خواهد شد. 
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