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چکیده

کیفیت فضاهای زندگی  کمتر به  در دهه های اخیر، ســرعت ســاخت مســکن آپارتمانی موجب توجه 

و فضاهای مابین و مفهوم »بیرون و درون« در مجموعه های مســکونی شــده اســت. منظور از فضاهای 

مابین در آپارتمان های مسکونی سلسله مراتبی از فضاهای واسطه از ورودی مجموعه، تا بالکن، است. 

کی- معنایی، عملکردی- رفتاری  تحلیل پیشینۀ نظری موضوع نشان می دهد که سه دسته عوامل ادرا

وکالبدی- محیطی در بستری اجتماعی- فرهنگی ویژگی های فضاهای مابین را تعیین می نمایند. برای 

آزمــون مــدل نظری پیشــنهادی، بالکن به عنوان فضای بــاز خصوصی مابین واحد مســکونی و محوطۀ 

مسکونی انتخاب شده است. پرسش اصلی این است که کیفیت بالکن به عنوان فضاهایی مابین، تحت 

کارکرد آن چیســت؟  تاثیــر چه عواملی اســت و در بســترهای اجتماعی- فرهنگی متفــاوت انتظار مردم از 

بــرای مطالعــۀ موردی ســه مجموعه از آپارتمان های مســکونی تهــران با زمینه های متفــاوت اجتماعی- 

کنان و  کیفی و رویۀ عملی آن تکمیل پرسشــنامه، مصاحبه با سا فرهنگی انتخاب شــدند. روش تحقیق 

که ارتباط بیرون و درون فضاهای  استفاده از فن تمایز معنایی است. یافته های تحقیق نشان  می دهد 

کنان، از طریق بررســی عوامل ششگانه فوق در چارچوب  مســکونی و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی ســا

کارکردهای ثانویه و چندمنظوره بودن فضاهای مابین، از  مدل پیشــنهادی قابل تبیین اســت. توجه به 

کیفیت زندگی در مسکن آپارتمانی است. نیازهای برنامه ریزی و طراحی برای ارتقاء 

کلیدی واژه های 
ارتباط بیرون و درون، فضای مابین، بالکن، مجموعه مسکونی، مسکن آپارتمانی.

کارشناســی ارشــد معماری ایوب علی نیای مطلق با عنوان »ارتباط بیرون و درون در آپارتمان های مســکونی  *مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه 
که با راهنمایی دکتر علیرضا عینی فر در دانشگاه تهران انجام شده است. جدید« است 
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مقدمه

گذشــته بــه آپارتمان هــای امــروزی، موجــب  تبدیــل خانه هــای 
کالبدی، عملکردی و فضایی معماری مســکن و  تحــول ویژگی  های 
محیط های مسکونی شده است. فضاهای باز خصوصی و فضاهای 
واحدهــای  در  ودرون  بیــرون  مابیــن  فضاهــای  عنــوان  بــه  مشــاع 
مسکونی، هم از نظر برقراری روابط اجتماعی در مقیاس همسایگی 
و محله ای و هم از نظر ســاختار و ســیمای شــهر و تامین پیوســتگی 
بافت هــای مســکونی، در سلســله مراتب ارتباط فضاهای مســکونی 
کــرده اســت. تولید انبوه مســکن  و محیــط  دگرگونــی اساســی ایجــاد 
آپارتمانــی و اســتفاده از الگوهای طراحی وارداتــی نیز به ابهام تعریف 
که  ارتباط بیرون و درون واحدهای مســکونی افزوده اســت. هرچند 
در نوشــته های پژوهشــگران غربی نیز ابهام در ارتباط منطقی بیرون 
و درون در طراحی و اســتفاده از مسکن آپارتمانی مطرح بوده است. 
گل«1 ، زندگی در فضاهای مابین بیرون و درون را به نوشــیدن  »یان 
کریســتوفر  یــک فنجــان قهــوه روی پله هــای دم در تشــبیه می کنــد. 
الکساندر به نقل از یک تحقیق انگلیسی در خصوص بالکن آپارتمان و 
خانه های کوچک، به این نکته اشاره می کند که دو سوم از افراد بنابر 
که خلوت و زندگی خصوصی  دالیــل خاص خود هرگــز از بالکن هایی 
در آن ها تامین نشــده باشد، اســتفاده نمی کنند )الکساندر،1388(. 
از ســویی دیگــر، در تحقیقات جامعه شــناس معاصر »پی یــر بوردیو« 
دربــارۀ خانــه ایــده آل، تمایــز در  ســبک زندگی بــا اســتفاده از تکمیل 
پرسشنامه ای جامع از طبقات اجتماعی »تجمل پسند« تا »ضرورت 
گفتــه وی در سلســله مراتــب  پســند« نشــان داده شــده اســت. بــه 
اجتماعــی باالتــر، توجه بیشــتری بــه ویژگی هــای زیبایی شــناختی 
کارکردگرا کاهش  می شــود و در مقابــل توجه به پاســخ های محیطــی 
می یابد )بوردیو،338،139۰(. این نتیجه حکایت از نیاز به شناخت 

تمایز میان خواسته ها و نیازهای انسان توسط طراحان دارد. 
در ایــران در ســال های اخیــر پژوهشــگران مختلفــی بــه مفهوم 
وصــل  فضــای  جداره هــا-  چــون  عناوینــی  بــا  درون  و  بیــرون 
)میرشــاهزاده،139۰(  پیونــدی  مــرزی-  فضــای  )بدیعــی،1381(، 
زبان شناســی،  فلســفی،  نــگاه  از  )رضاخانــی،1392(  مفصــل  و 

معناشناسی و غیره پرداخته اند. در این پژوهش ها بطور خاص به 
موضــوع ارتباط بیرون و درون در مســکن و محیط های مســکونی 
کــه بررســی و تحلیــل تمامــی  پرداختــه نشــده اســت. از آنجایــی 
گسترده است،  فضاهای مابین در مجموعه های مســکونی بســیار 
در ایــن پژوهــش بــرای تبییــن مفهــوم  بیــرون و درون در مســکن 
آپارتمانــی، بــه بررســی ارتباط فضاهــای مابین و عوامــل موثر بر آن 
که حد واصــل بین بیرون و درون واحد  در محــدوده فضای بالکن 
مســکونی آپارتمانــی اســت، پرداختــه شــده اســت. در ســال 2۰11 
کیفیت اســتفاده از  تحقیقــی با عنــوان »انعکاس طراحــی بالکن بر 
آن« به جنبه های محیطی بالکن به تفصیل در مجموعه مسکونی 
که  که نتایــج حاصل ازآن نشــان می دهد  آتــی ســاز پرداخته اســت 
کــه این  کاربــران بــا مفهــوم بالکــن چقــدر متفــاوت اســت  برخــورد 
تفــاوت را در ســیر تحول فضاهــای باز خصوصی در معمــاری ایران 

.)Ashtiani & Einifar, 2011( بررسی می کند
•  قبل از 192۰ میالدی، خانه های حیاط مرکزی، سلسله مراتب؛ 
•  بعــد از 196۰ میــالدی، آپارتمان هــای امروزی، ســاختمان هایی 

کامال منطبق بر معماری روز؛ و
•  بین 192۰ تا 196۰ میالدی، خانه و آپارتمان هایی منطبق بر نوع 

خیابان کشی و شرایط شهرسازی موجود.
که در ســه ســطح اجتماعی   پرســش اصلی پژوهش این اســت 
کیفیت این  کارکرد بالکــن چیســت و  تعریــف شــده انتظــار مــردم از 
فضاها تحت تاثیر چه عواملی اســت؟ برای این منظور، ســه نمونه 
گونه ای هدفمند  از آپارتمان های مســکونی شهر تهران و حومه به 
کــه هرکــدام  از ســه ســطح اجتماعــی متفــاوت انتخــاب شــده اند 
نماینده دوره و وضعیتی از زندگی مردم تهران می باشند. مجموعه 
کباتــان و مجموعه  مســکونی بهجــت آباد، مجموعه ای از شــهرک ا
مســکونی امیرالمونیــن در شــهر جدیــد پرنــد، بــه ترتیــب نماینــده 
اقشــار متوســط بــه باال، متوســط و متوســط بــه پایین می باشــند. 
تشــخیص تمایــز اجتماعــی ســه مجموعه بــا اســتفاده از اطالعات 

ج از پرسشنامه ها قابل تایید است.  جمعیت شناختی مستخر

آپارتمان هــای  در  درون«  و  »بیــرون  ارتبــاط 
مسکونی 

کــه مکان هــا و محیط هــا نســبت بــا یکدیگــر در تعامــل  وقتــی 
باشــند، مفهوم درون و بیرون شــکل می گیرد. از »در درون بودن« 
که در »بیــرون« قرار دارد، تعبیر شــده  ، بــه دور بــودن از آن چیــزی 
که بشــر موفق بــه درک مفهــوم درون و بیرون شــد،  اســت. زمانــی 
کرده اســت. با این  گزیدن« را تجربه  که، »ســکونت  گفت  می تــوان 
درک، تجــارب و خاطــرات انســان قوام یافت و فضــای درون واجد 
که  گردیــد. بنابرایــن در ســال هایی  گــی »باطنــی«  شــخصیت و ویژ

شــخصیت شــکل می گیــرد، »شــناخت« بــا تجربــه مــکان، ارتبــاط 
گی های مناســب درون  کســب ویژ نزدیــك می یابد. یك مکان برای 
بــودن بایــد بــه نحــو بــارزی پاســخگوی پــاره  ای از نیازهــای روزمرۀ 
انســان باشــد )نوربــرگـ  شــولتز،1392 ،43(. دربــارۀ ایــن نیازهــای 

روزمره یان گل می گوید:
که بــه فضای  کــم ارتفــاع  »در اطــراف ســاختمان های مســکونی 
اتفــاق  بیــرون دسترســی مســتقیم دارنــد، فعالیت هــای بســیاری 
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مــی افتــد و »جریــان« رابطــۀ درون و بیــرون برقــرار اســت. برخــالف 
ساختمان های چند طبقه، مردم برای بیرون رفتن نیاز چندانی به 
گیری و تدارک ندارنــد. برای اطالع از آنچه بیرون در جریان  تصمیــم 
است، به سرعت می توان بیرون خانه »ظاهر شد«، روی پلۀ جلوی 

در ورودی، یک فجان قهوه نوشید و ... .« )گل، 1387، 175(
واژه درون2 لغــت نامه دهخــدا به معنای اندرون، مقابل بیرون، 
ضــد بــرون، در میــان و در فرهنــگ معیــن و عمیــد هم بــه ترتیب به 
معنای داخل، میان چیزی یا جایی آمده اســت. واژه بیرون3 نیز در 
ج، ظاهر  لغــت نامه های پیش گفته به معنای در مقابل درون و خار
گذرانی به آن جا می روند، ظاهر شدن  که برای وقت  چیزی و محلی 
و آشکار شدن معنی می دهد. در این پژوهش فضای مابین4 ارتباط 
میان فضای "بیرون و درون" تلقی شده است. در دنیای ریاضیات و 
علوم مهندسی وقتی از اتصال5 در چیز به منزلۀ مثال دو گره صحبت 
بــه میــان می آید، در واقع به نوعی مفهــوم هم پیوندی6 مطرح می 
گر وجود  شود. در مفهوم واژه اتصال یا هیچ واسطه ای وجود ندارد یا ا
کمرنگ اســت. به عنوان مثال اتصال  داشــته باشــد نقش آن بسیار 
ریاضی وار دو نقطه به صورت هندسی )A،B(. در مفهوم » ارتباط »7 
که از خود دو موضوع در ارتباط مهم تر است، نقش ارتباط  ،آن چه 
دهنده ها )واســطه ها( اســت. واســطه ها با تغییر و تحول، ســعی در 
ایجــاد این »ارتباط« دارند. بنابراین واســطه ها در تقویت و تضعیف 
کمک همیــن واســطه ها در جایی  »ارتبــاط« موثرنــد. »ارتبــاط« بــه 
دیگر ممکن است »مفصل«8 نامیده  می شود، که هم اتصال دهنده 
کننده )رضاخانی،1۰7،1393(. یکی از مهم ترین  باشد و هم انفصال 
انــواع ارتباط در عرصه معمــاری، ارتباط فضاهای »بیــرون و درون« 
کــه در جــدول مفاهیم نظری  اســت. بــا توجه بــه خالصۀ مطالعات 
ارائه شــده اســت )جــدول 1(، در فضاهای معماری جنــس ارتباط از 
نوع دوم اســت. از ســوی دیگر ارتباط ممکن اســت به یک »اتصال« 
ســاده تقلیــل یابد. به عبارتی، نقــش فضای مابیــن )بالکن،تراس و 
ایوان( در ساختمان های مسکونی جدید از »ارتباط« دور شده و به 

تعریف اتصال ساده نزدیک شده است.
کن  که افرادسا یکی از عملکردهای خانه تأمین شــرایطی اســت 
که ایمن باشــند و در  کنند  در خانــه بتواننــد جایــی برای خود پیدا 

کننــد و از نظر  کرده اند خلــوت  کــه آموختــه وعــادت  آن بــه نحــوی 
روحی و جسمی قوای خود را بازیابند. مصداق فضایی این شرایط 
گرفته اســت. به علت عدم وجــود حریم های فضایی  »درون« نــام 
میان بیرون خانه و درون آن تمام فضاهای درون خانه به محض 
ورود در معرض دید و اشراف قرار می گیرند )حایری،166،1388(. 

فضاهای مابین:

گرفته )فضای مابین( تنها یک فضای  که بین اشیا قرار  فضایی 
تهی نیســت. فضای مابین برای شناخت اشیا ضروری است، این 
فضا هــا در رابطــه ی تک تــک عناصــر بــا هم تأثیــر به ســزایی دارند، 
آقای دکتر فالمکی در رابطه با این موضوع میوه انار را مثال می زند 
و بــه پــرده های ســفید رنگ بین درون و بیرون انار اشــاره می کند. 
و از ایــن پــرده هــای ســفیدرنگ ســازماندهنده بین دانه هــای انار 
گرفته می شــود، به عنــوان فضای مابین اشــاره  کــه تقریبــًا نادیــده 
می کنــد. در ایــن مقالــه منظــور از فضــای مابیــن حــد فاصــل بیــن 
کــه می تواند به عنــوان فضای  فضاهــای بســته و باز محــاط بر آن، 
کاربرد  که  ارتباط دهنده این دو شناخته شود. مجموعه عناصری 
اصلیشــان جــدا نگــه داشــتن فضای بــاز از فضای ســر پوشــیده بنا 
کار تلفیق  محسوب می شود، تحرک فضایی قابل مالحظه ای را در 
فضای داخلی و خارجی به عهده دارند. در فضاهای مابین عوامل 
اجتماعــی روانــی اهمیــت بســیار دارنــد. مثــاًل یــک فضــای مابیــن 

می تواند برای شخصی تنگ و برای دیگری دنج باشد.
در مقایســه ای اجمالــی در رابطــه بــا فضــای بیــرون و درون در 
مســکن ســنتی و مســکن آپارتمانی معاصر، این ارتباط در مســکن 
کدام شــکل دیگــری را  کــه هر  ســنتی آنچنــان بهــم پیوســته اســت 
کثر  ح های امروزی ا که در بسیاری از طر تعیین می کنند. در صورتی 
کنار یکدیگر  گرفتن ســاختمان ها در  فضاهــای بیــرون از نحوه قــرار 
پیــدا می شــود؛ یعنــی خــود واجــد ارزش و اصالتــی نیســتند، بلکه 
گرفت  وقتی اســتقرار ســاختمان ها مطابق اصول خودشان صورت 
که می خواهد باشد، فضای بیرونی  فضای حاصل بین آنها هر چه 
نامیــده می شــود. در معمــاری ســنتی فضــای بیــرون همــان نظــم 

تصویر 1- نمونه هایی از فضاهای مابین در آپارتمان های مسکونی.
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ج از قاعده و  قواعــد درون را دارد. هیــچ جزئی از درون و بیرون خار
که ســاختمان ها فضای بیرون  ح نمی شــود. همان طور  انتظام طر
را می ســازند، خود میدان و حیاط نظم خاصی را به ســاختمان ها 
می دهنــد. بخــش عمــده ای از زیبایی، آرامش و احســاس وحدت 
کــه در بافــت قدیمــی شــهرها و بناهــای مذهبــی و فرهنگــی قدیــم 
دیده می شود مدیون نظام دو فضای بیرونی و درونی در معماری 

سنتی است )رضاخانی،221،1392( )تصویر 2(.
ک هرچیــزی از ابــزار درک )قــوای  کــه انســان بــرای ادرا از آنجایــی 
حسی( استفاده می کند، یا به عبارتی به واسطه قوای حسی، انسان  
ک می کنــد، بــرای درک "یک فضا" در ارتبــاط با "فضای دیگر" نیز  ادرا
این ارتباط ذهنی و عینی در رابطه با هر محیط مصنوعی برقرار است. 
فضاهــای مابیــن در معمــاری به مثابه مفاصــل در طبیعت و حروف 
که انتظار  می رود به بیان ارتباط »یک چیز  ربط در ادبیات همانگونه 
با چیز« دیگر می پردازد )رضاخانی،221،1392(. در رابطه با فضاهای 
کامال  مابین موجود در یک مسکن آپارتمانی امروزی نیز این مسئله 
که هر چقدر مسکن به سمت انبوه  قابل بررسی و بازنگری است. چرا
کیفی  ســازی رفته اســت، این فضاها به آسیب پذیرترین بخش های 
مســکن آپارتمانــی امــروزی مبــدل شــده اند. در تصویــر 3 بــه معرفی 
اجمالــی ایــن فضاها در یک نمودار سلســله مراتبی پرداخته  شــده و 

جایگاه بالکن در چرخۀ این ارتباط نشان داده شده است.

عوامل موثر بر ارتباط "بیرون و درون"

برای رسیدن به یک چارچوب نظری منسجم با استناد به مطالعات 
اولیــه در زمینــۀ قلمــرو و فضاهــای مابیــن، مولفه هایی بــرای مفهوم 

گرفته شده است. این عوامل هر یک در  ارتباط بیرون و درون در نظر 
که در جدول 1 خالصه شــده است: برگیرنده مفاهیم جزیی هســتند 
که در جدول 1 مشاهده می شود، خالصۀ نظریه های  همان گونه 
کیـ   موجــود در بــارۀ ارتباط بیرون و درون در ســه دســتۀ عوامل ادرا
کردن  کالبدیـ  محیطی قابل خالصه  معنایی، عملکردیـ  رفتاری، 

کرد: است. این سه عامل را می توان به ترتیب زیر تعریف 

کــی ـ معنایــی. ایــن عامــل بــه دریافت هــای  الــف: عوامــل ادرا
ذهنــی انســان از محیــط زندگــی مربوط اســت. ارتباطــات بصری، 
مقیــاس و تناســبات، ایجــاد حس تعلــق به فضا و حــس جدایی از 
فضــا، دیــد و منظــر از بیــرون بــه درون و از درون به بیــرون، در این 
ک آسمان، زمین، ساختمان ها،  دسته از ارتباط قرار می گیرند. ادرا
کلی محیط اطــراف و ارتباط با آن ها، در  فضاهــای اطراف و به طور 
واقــع از طریق معنابخشــی بــه محیط صورت می گیــرد. این مولفه 

کامال ذهنی است. که یک موضوع عینی باشد  بیش از آن 

ب: عوامل عملکردی-رفتاری. نظم سلسله مراتبی و قلمروهای 
عملکردی، سلسله مراتب دسترسی، سلسله مراتب فضایی و سلسله 
مراتب عملکردهای مختلف ارتباط فضاهای درون و بیرون را شکل 
می دهند. ساختار عملکردی فضا در بروز رفتارها در محیط موثرند و 

متقاباًل از رفتارها و پیش بینی وقوع آن ها تاثیر می گیرند.

کالبــدی می توان به  کالبــدی- محیطــی. از عوامل  ج: عوامــل 
نظم فیزیکی و بصری، تعادل در محیط های باز و بسته، جداره ها، 
کرد )عینی فر و آقالطیفی،139۰(.  کالبدی اشاره  ســاختار مرزبندی 

تصویر۲-  ساختار حرکت از بیرون به درون در خانه سنتی، خانه شریفیان )الف( واحد مسکونی جدید )ب(.

تصویر 3- سلسله مراتب فضاهای مابین در مسکن آپارتمان.
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بولنوف
)1963 م(

ک فضا ارتباط متقابــل و تعادل بین بیرون دوگانگی بین بیرون و درون مبنای ادرا
و درون

کی- معنایی- ادرا

اوال نیالندر-اوا 
هارتینگ
)2۰۰2م(

بــه - خانــه  درون  و  بیــرون  ارتبــاط 
عنوان سازماندهی فضایی

- 
کی- معنایی ادرا

آرماند بورک من
)1995م(

کنان و محیــط بیــرون را  مرزهــا رابطــه بیــن ســا
تنظیم می کنند

قدیمــی،  محله هــای  معمــاری  در 
مرزهــا و قلمروهــای نامرئــی وجــود 

داشت.

منطقه  مسکونی لیندولمن 
سوئد

کن( )معمار و سا
کی- معنایی ادرا

کرت لوین
)1963م(

حد فاصل میان حباب فضای شخصی و فضای 
خارجــی، محیــط روان شــناختی انســان اســت،  
کــه مجموعــه عوامــل اجتماعــی و فیزیــک موثــر 
پیرامون انســان8 در حوزه آن واقع اســت و مملو 

از حباب های تعلق است.

عرصه بنــدی درون و بــرون ، متکی 
بر فاصله یابی

ســرحد مــرز عرصــه درون - بیــرون 
مانند اســفنج نفوذپذیر اســت و هر 
و  انقبــاض  انعطــاف،  حــال  در  آن 

انبساط است.

مــدرن  معمــاری  نمونه هــای 
نیمه دوم قرن بیستم

کی - معنایی ادرا

نوربرگ شولتز
)1953م(

ارتبــاط بیرون و درون یکی از اصول تبیین مفهوم درون و بیرون
اساسی معماری

ســکونت  واقعــی  معنــای  )درک 
گزیدن(

کی- معنایی- ادرا

ک دریدا ارتبــاط بیــرون و درون بــه عنــوان یک آســتانه با ژا
»منطق هم این و هم آن“)رضاخانی،1392(

در  ونتــوری  ی  شــده  ذکــر  ابهــاِم 
پیچیدگی و تضاد

قــاب در معمــاری یــک نمونــه 
بارز آستانه و مفصل است

کی معنایی ادرا

برایان الوسون
)2۰۰1م(

توجــه بــه ارتبــاط بیــرون و درون بــه عنــوان یک 
قرارگاه رفتاری

فضاهــای  تــر  هماهنــگ  طراحــی 
داخلی و خارجی

عملکردی-رفتاری-

گروتر
)1996م(

ج از سه دیدگاه دوره اول: مجسمه سازیبررسی ارتباط داخل و خار
دوره دوم: توجه به معماری داخل 

ج یا خار
دوره سوم: بی مرزی)مرز مبهم(

معماری مصر باستان
معماری روم باستان

معماری مدرن

عملکردی-رفتاری

محمد رضا حایری
)2۰۰9م(

در - درون  مفهــوم  درک  عــدم 
خانه هــای معاصر)بی ثباتی فضای 

معاصر(

مســکن  معاصــر  هــای  نمونــه 
سازی)مسکن مهر(

عملکردی-رفتاری

آدولف پورتمان
)1996م(

عــدم تطبیــق پذیــری شــکلی اعضــای داخلــی و 
خارجی پرندگان و پستانداران

در جدایی فرم های داخلی و خارجی یونیتــاری  کلیســای 
کان( روچستر)لویی 

کالبدی-محیطی

گروه دستایل
)192۰م(

مخــدوش شــدن مرزهــا پایــان جدایــی درون و 
بیرون

گشــودن  محصوریــت،  انفجــار 
بــه  فضــا  بــودن  دیوارها)جــاری 

بیرون(
معماری ارگانیک _لوید رایت

)میــس  آجــر  از  ییالقــی  خانــه 
وندروهه(

ساختمان تی.اچ.کیل)رایت(
کالبدی-محیطی

نیکالوس پوزنر
)1976م(

کامل بیرون و درون کامل و نه ارتباط  ارتباط فرمی با محیط اطرافنه جدایی 
طریــق  از  درون  و  بیــرون  ارتبــاط 

استفاده از فرم

ویالی باربارو 
)آندره پاالدیو(

کالبدی-امحیطی

کالبــدی، مهم تریــن ارتبــاط  در نظــر طراحــان و معمــاران عوامــل 
دهنده های فضاهای بیرون و درون محسوب می شوند. از عوامل 
که   کرد. موارد فوق  طبیعی می توان به نور، باد و فضای سبز اشاره 
گاه نســبت  تعیین کنندۀ ارتباط »طبیعت و ســاختمان« هســتند، 
برخــوردار  از اهمیــت بیشــتری  کالبــدی  و  بــه عوامــل عملکــردی 
می شــوند. به عبارتی توجه تحلیلی به این عوامل، در شکل دادن 

کالبدی و عملکردی بنا اهمیت می یابد.  به ساختار 
بســتر اجتماعی- فرهنگی: با توجه به اینکه اســتفاده از بالکن 
ایــران  آپارتمانــی در  الگــوی مســکن  از  اســتفاده  پذیــرش  از  پــس 

متداول شــده است، مقایسه بستر اجتماعی- فرهنگی استفاده از 
آن در مقایســه بــا شــرایط مشــابه و همزمــان در فرهنگ های دیگر 
امکان پذیر اســت. در معماری سنتی ایران فضاهایی چون ایوان، 
رابطــۀ بیرون و درون را در فضای خصوصــی خانه برقرار می کردند. 
مرز بیرون و درون در مسکن درونگرای سنتی، هشتی ورودی خانه 
بــود. بنابرایــن، رابطۀ بیرون و درون بــا مفهوم عمومی- خصوصی 
و محرمیــت در فرهنــگ ایرانی-اســالمی رابطــۀ تنگاتنگــی دارد و 
درنتیجــه رابطــۀ میان ســه عامل فــوق در فرهنگ هــای مختلف با 

توجه به زمینه های اجتماعی- فرهنگی قابل تبیین است.

جدول1- تببین مولفه های معرف ارتباط بیرون و درون.

تبیین مفهوم بیرون و درون در فضاهای مابین مسکن آپارتمانی
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چارچوب نظری

امــروزه در معمــاری ایرانــی، فرهنــگ اســتفاده از فضاهای مابین 
گون متفاوت است، حضور در فضاهای  گونا در بســترهای اجتماعی 
نیمــه بــاز چــون ایــوان در خانه هــای ســنتی ایرانــی، خــود بــه نوعی 
اهمیــت زندگــی در فضای مابین بیرون و درون را تداعی می کرد، این 
فضاهــا بــا توجه به فرهنگ اســتفاده مردم در آن زمــان از یک الگوی 
کی-  واحد پیروی می کردند. این الگوها عمومًا تحت تاثیر عوامل ادرا
کالبدی-محیطــی بودند. اما امروزه  معنایــی، عملکردی- رفتاری و 
فرهنگ استفاده از فضای بالکن صرفًا تابع یک الگوی واحد نیست، 
تغییــر در ســبک زندگــی افــراد و تغییرات فرهنگــی، نیازهای مــردم را 
نسبت به فضای بالکن تغییر داده است. تغییر در نوع نگرش افراد تا 
که بالکن می تواند، بدون استفادۀ عملکردی،  آنجایی پیش می رود 
صرفًا در ترکیب نمای ساختمان جنبه زیبایی شناسی داشته باشد. 
که بالکن نداشته باشد، یا بالکن  در مقابل بعضی از افراد، خانه ای را 

غیر قابل استفاده داشته باشد، نمی پسندند.
عوامل موثر بر ارتباط بیرون و درون در هر بستر فرهنگی می تواند 
متفــاوت باشــد. بســتر اجتماعــی- فرهنگــی عاملــی موثــر بــر عوامل 
ششــگانه معرف ارتباط بیرون و درون و تعیین کنندۀ اهمیت نســبی 
هر کدام از این عوامل است. رویکرد طبقه شاید به عنوان غالب ترین 
رویکــرد در میــان ادبیــات جامعــه شناســان در مورد فرهنــگ عامه و 
ســبک های زندگی مهم تریــن اصل تمایز را، توزیع ثــروت و موقعیت 
کار در ایــن زمینــه  در جامعــه می دانــد. تئوریک تریــن و تجربی تریــن 
متعلق به "بوردیو" است، که در کتاب تمایز عنوان شده است. نتایج 
که طبقه و تحصیالت، عوامل  تجربی در این زمینه نشــان می دهد، 
گســترش ســبک زندگی به حســاب می آیند  مهمی در جهت حفظ و 
کم به رفع  گفتۀ پی یر بوردیو طبقات با درآمد  )حســینی،1387(. به 
نیازهای ضروری و حیاتی بسنده می کنند و معمواًل به دنبال تامین 
که به نسبت از  کارایی هستند، طبقات با درآمد متوسط  بهداشت و 
گــرم و باصفا، راحت  بنــد جبــر و ضرورت ها آزادترند خواهان خانه ای 
که از  و مرتــب، با لباس مد روز و اصل هســتند. طبقات بــا درآمد باال 

دیرباز به این امکانات دسترسی داشته اند، توجه به این امکانات را 
)Bourdieo, 1996, 173( .ثانوی و فرعی می دانند

رابطۀ عوامل ششگانۀ تبیین رابطۀ میان فضای بیرون و درون در 
هر بســتر اجتماعی در نمودار 3 نشــان داده شــده است. برای تبیین 
مدل پیشنهادی، سه بستر اجتماعی- فرهنگی قابل تمایز از نمونۀ 

سه نسل مسکن آپارتمانی در تهران انتخاب شده است.

موردپژوهی

مطالعــه موردی این پژوهــش در رابطه با فضای مابین به عنوان 
فضــای ارتبــاط دهنــده بیــرون و درون درآپارتمان مســکونی امروزی 
به بالکن محدود شــده اســت. بالکن، فضای باز خصوصی آپارتمان 
کارکردی میان فضاهای بیرونی  که ارتباط بصری و  مســکونی اســت 
محوطه، خیابان های دسترسی و فضای داخلی را برقرار می سازد. از 
که بالکن با پیشینۀ ایوان در خانه های سنتی و بهارخواب  آن جهت 
کاربران شناخته  و مهتابی )تراس( در خانه های سنتی و مدرن برای 
شــده و ملموس اســت، بــرای مطالعه موردی انتخاب شــده اســت. 
ایــن فضــا در طراحــی مجموعه هــا و آپارتمان های مســکونی بیش از 
هــر عنصــر دیگری دســتخوش تغییــر در جانمایی، عملکــرد در نظام 
کیفیت ساخت و اجرا بوده است. در مجموعه های نمونه  طراحی و 
هرچنــد معیــار انتخاب در وهلــه اول توجه به نســل های آپارتمانی و 
کالبدی نیز مورد توجه  کات  کنان بوده، ولی اشــترا ســبک زندگی ســا
بوده است. بنابراین از میان فضاهای مابین در واحدهای مسکونی، 
تحقیق حاضر بر کیفیت فضایی بالکن و نقش آن به عنوان یک فضای 

رابط میان بیرون و درون واحد مسکونی متمرکز است )شکل4(.
بــرای مطالعــه پیمایشــی در نمونه هایــی از واحدهای مســکونی 
کباتــان )فــاز یــک و دو (، مجموعــه مســکونی بهجــت آباد و  شــهرک ا
کنان  مجموعــۀ مســکونی امیرالمومنیــن شــهر جدیــد پرند، نظر ســا
دربــارۀ وضعیــت بالکــن پرســیده شــده اســت. نمونه گیــری از نــوع 
هدفمنــد بوده و علــت انتخاب مجموعه ها تمایز در ســبک زندگی و 
معــرف نســلی از مجموعه هــای آپارتمانــی  احــداث شــده در تهــران و 
حومه بودن اســت. بالکن دار بودن مجموعه ها نیز به دلیل انتخاب 
موضــوع بالکــن، از معیارهای اصلی بوده اســت. برداشــت میدانی از 
کنین به صورت افتراق  طریق تکمیل دو پرسشنامه، یکی توسط سا
معنایی و دیگری توســط خود پژوهشــگر با مصاحبه حضوری انجام 
کروکی از فضاهای مسکونی،  شده است. همچنین مشاهده و تهیه 
گــردآوری اطالعــات را تشــکیل داده اســت.  بخــش دیگــری از تدابیــر 
کلیه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS16.۰ انجام شده 
که از ســکونت  اســت. در ایــن مطالعه خانوارهایی انتخاب شــده اند 

آن ها در مجموعه موردنظر زمان قابل توجهی گذشته است. 
در  حاضــر  حــال  در  کــه  اســت  مجموعــه ای  ــهَجت آباد نام  ـِ ب  •
محدوده شهرداری منطقه شش، مابین خیابان های حافظ و ولیعصر 
قرار گرفته  است. آپارتمان های مسکونی دوازده  طبقه این مجموعه، 
در ســال های 1343 تــا 1349 ســاخته شــده و بــا نام آپارتمان هــای 
که  بهجت آباد معــروف اســت. مجموعــه دوازده بــرج مســکونی دارد 
واحدهای مسکونی آن دارای بالکن های شمالی و جنوبی هستند. 

تصویــر 4- چارچــوب نظــری تحقیــق: مولفه هــای معرف رابطــۀ فضاهای بیــرون و درون در 
بستر اجتماعی- فرهنگی.
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گرچه مجموعه از اولین بناهای آپارتمانی احداث شده در شهر تهران  ا
که از اقشار با تحصیالت  کنان قدیمی مجموعه  است، بسیاری از سا
بــاال هســتند، عالقه منــد بــه ادامــۀ ســکونت در مجموعــه هســتند.
کباتــان، از بزرگ تریــن مجموعه هــای مســکونی ایران  • شــهرک ا
گرفته است. این مجموعه در دهه 134۰  که در غرب تهران قرار  است 
با هدف اسکان اقشار با درآمد متوسط و تحصیل کرده تاسیس شد. 
که به  کباتان، افرادی تجددگرا بودند  متقاضیان سکونت در شهرک ا
سکونت در واحدهای آپارتمانی مدرن تمایل داشتند. محدوده این 
شــهرک به ســه فاز تقسیم شده اســت و هر فاز شامل چندبلوک و هر 
بلوک شــامل چند ورودی اســت )رفعت جــاه،47،1386(. محدوده 
که شامل  کباتان است  مورد مطالعه در این پژوهش فاز یک شهرک ا
ده بلــوک و در مقایســه بــا فــاز دو و ســه دارای بالکــن بــوده و ســابقه 

سکونت در این فاز بیشتر از بقیه است. 

• مجموعــه مســکونی امیرالمومنیــن در شــهر جدیــد پرنــد )از 
شهرهای جدید حومه ای تهران( در سال 139۰ ساخته شده است.  
مجموعه دارای ســه بلوک مســکونی با نام های مهســتان، بوستان 
کــه در مجمــوع 33۰ واحــد مســکونی دوخوابــه را  گلســتان اســت  و 
شــامل می شــود. مجموعــه در پنــج طبقــه بــر روی پیلــوت در قالب 
کم درآمد جامعه ســاخته  طرح مســکن مهر )99 ســاله( برای اقشــار 
شده است. هر واحد یک بالکن متصل به اتاق خواب دارد. با توجه 
که به صورت حیاط مرکزی اســت، بالکن  بــه فرم چیدمــان واحدها 
واحدها جهت گیری خاصی ندارند و بسته به جهت قرارگیری واحد 
مســکونی، متصــل به اتاق خواب ســاخته شــده اند. ایــن مجموعه 
کالبدی و  که حداقل ویژگی هــای  از آن جهــت انتخاب شــده اســت 
عملکردی را برای مقایســه با دو نمونه دیگر داشــته باشــد. خالصۀ 

اطالعات مربوط به ویژگی مجموعه ها در جدول 2 آمده است.

تبیین مفهوم بیرون و درون در فضاهای مابین مسکن آپارتمانی

تصویر 5- جایگاه بالکن در سلسله مراتب فضاهای واحد مسکونی)آپارتمان(.

گی های مجموعه های مسکونی انتخاب شده. جدول۲- ویژ

تاریخ مجموعه
احداث

قشر 
اجتماعی

گی بالکننقشه محوطه شکل بالکنویژ

مجموعۀ مسکونی 
1343-1349بهجت آباد

اال
ه ب

ط ب
وس

مت

بالکــن هــای این مجموعــه عمدتا 
متصل بــه فضای پذیرایی اســت، 
کــه در جبهــه جنوبــی ســاختمان 
قــرار دارند.عمــق ایــن بالکــن ها از 

 v.١8٠ بیشتر استcm

بالکن دو طرف باز

مجموعۀ مسکونی 
)فاز 1( در شهرک 

کباتان ا
ط134۰

وس
مت

بالکن هــای ایــن مجموعــه متصل 
به فضای خواب و آشــپزخانه بوده 
غربــی  هــای  جبهــه  در  عمدتــا  و 
ســاختمان می باشــند، و عمق آن 

کمتر از 18۰سانتی متر است. ها 
بالکن دو طرف باز

مجموعۀ مسکونی 
139۰امیرالمومنین پرند

ن
ایی

ه پ
ط ب

وس
مت

بالکن هــای ایــن مجموعــه متصل 
بــه فضــای خــواب بــوده  در چهــار 
دارنــد  بالکــن  جغرافیایــی  جهــت 
)ولــی بــا توجــه بــه چینــش بلــوک 
جنوبــی  و  شــمالی  عمدتــا  هــا 
کمتر از  هســتند(، مســاحت آن ها 

2۰۰سانتی متر مربع  است.

بالکن از یک طرف باز
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 بــرای ســنجش مــدل پیشــنهادی، بــا طراحــی پرسشــنامه  ای 
گی های  کنان ســه مجموعــه مســکونی دربــاره ویژ پیمایشــی از ســا
که  بالکن ســوال شــده اســت. پرسشــنامه  شامل ســه بخش است 
بخــش نخســت، مربوط بــه اطالعــات جمعیــت شــناختی، بخش 
دوم به صورت ســواالت تمایز معنایی و بخش ســوم، پرسش های 
کنین است. سواالت پرسشنامه با هدف  مربوط به مصاحبه از ســا

پاسخ به مواردی زیر بوده است: 
•  دریافــت حــس درونــی و بیرونــی بــودن فضای بالکــن )اینکه 
کار  بالکــن بــه عنــوان فضــای مابین، تــا چه انــدازه با فضــای درون 

ج ساختمان مرتبط است؟(؛  می کند و چه اندازه با فضای خار
کنین نســبت بــه فضای متصل بــه بالکن از قبیل  •  ترجیح ســا
ســه فضــای عمومــی، نیمه خصوصــی و خصوصی واحد مســکونی 

)به ترتیب پذیرایی، آشپزخانه و خواب(چه بوده است؟ 
بــرای دقــت در نتیجه گیــری مقایســۀ پاســخ ها، در بخش هــای 
تعــداد  شــدند.  طراحــی  پشــتیبان  پرســش های  ســوم،  و  دوم 
کنان ســه مجموعــه بودنــد. بــازۀ  پرسش شــوندگان 14۰ نفــر از ســا
سنی پاسخگویان از یازده سال تا هفتاد سال انتخاب شد تا تجربه 
گروه ســنی خاص نباشد. متوسط سن  درک این فضا مختص یک 

پاسخگویان 36 سال بوده است.
که در مــورد رویه تحقیــق مطرح می شــود، ارتباط  نکتــه ای دیگــر 
چهارچوب نظری )مولفه های مطروحه( و سواالت پرسشنامه است 
که به کمک فن تمایز معنایی و مصاحبه از پرسش شوندگان مولفه ها را 
تعیین کرده ایم، مثال به کمک پرسش  میزان »کوچک و یا بزرگ« بودن 
فضای بالکن،البته از طریق تشــریح صفات مذکــور برای مخاطب در 
زمان پرکردن پرسشنامه که به نوعی مصاحبه هم محسوب می شد، 
گزینه مــورد نظر هم پرســیده شــده که به  )علــت تمایــل بــه انتخــاب 
تحلیل نتایج بسیار کمک می کرد( در واقع هدف این پرسش ارزیابی 
مولفه های »عملکردی- رفتاری« بالکن بوده است. و به همین ترتیب 
در صفات »آشکار و مخفی بودن« مقوله محرمیت مدنظر بوده است 
کی- معنایی« و یا »راحــت و ناراحت بودن«  کــه در دســته مولفه »ادرا
که بیشتر مربوط به مسائل اقلیمی و محیطی در حین استفاده بالکن 

بوده است که در دسته مولفه های »کالبدی-محیطی«قرار می گیرد.

نتایج 

کنان بــه پرســش های طراحــی شــده نشــان  نتایــج پاســخ ســا
کباتــان، بهجت  کــه در نمونــۀ مجموعه هــای مســکونی ا می دهــد 
آبــاد و امیرالمونین شــهر پرند، به ترتیــب 5۰% ، 1۰% و 5۰% بالکن ها 

که  کنان بسته شده اند. شــیوۀ بســتن به گونه ای است  توســط ســا
نمــای بیرونــی بالکن هــا، شــبیه پنجــره اســت و عملکــرد آن هــا در 
فضــای داخلــی انبار اســت. علــت این تغییــر در مجموعــۀ انتخاب 
کباتــان، جانمایی اشــتباه در فضاهــای داخلی،  شــده در شــهرک ا
موقعیــت اقلیمــی نامناســب، عدم احســاس نیاز به فضــای بالکن 
کــم بالکــن عنــوان شــده اســت. علــت عــدم اســتفاده  و مســاحت 
نیــز مــوارد مشــابه  امیرالمومنیــن  بالکــن در مجموعــۀ  از  صحیــح 
کید بیشــتر  که از ســایر موارد با تا بعــالوۀ نداشــتن محرمیت اســت 
بیان شــده اســت. در مقابل، در مجموعۀ مســکونی بهجت آباد به 
کنان از فضای باز خصوصی، تعداد اندکی  علت رضایت نســبی ســا
از پاســخگویان بــه نداشــتن محرمیت یا عدم نیاز بــه فضای بالکن 
کرده اند. در این مجموعه، جانمایی صحیح بالکن و اتصال  اشاره 
کنان  کثر ســا کید ا گی های مورد تا بــه فضــای پذیرایی از جملــه ویژ
کلی علت عدم اســتفاده و یــا اســتفاده ناصحیح از  اســت. بــه طــور 

فضای بالکن در واحدهای مسکونی موارد زیر است:
1. نداشتن محرمیت؛

2. جانمایی اشتباه در فضایی داخلی بنا؛
3. موقعیت نامناسب اقلیمی؛

4. عدم احساس نیاز به بالکن؛
کم فضای بالکن؛ و 5. مساحت 

6. ســایر مــوارد )امنیــت، آلودگــی صوتــی، فقدان فضای ســبز، 
چگونگی ساخت و غیره(.

کلــی جانمایــی بالکــن بــه عنــوان یــک فضــای مابیــن  بــه طــور 
مســکن آپارتمانــی، به فضاهای با عرصه هــای عمومی، خصوصی، 
نیمــه عمومــی یــا نیمــه خصوصــی درون واحــد مســکونی متصــل 
اســت. ایــن عرصه بنــدی بــا توجــه بــه نمونه هــای انتخــاب شــده 
بــه ترتیــب در اتصال بــه پذیرایی، اتاق خــواب و آشــپزخانه در نظر 
که بالکن با فضای نشیمن و پذیرایی  گرفته شده است. در حالتی 
کنان خانه و میهمانان بدون محدودیت حریم،  مرتبط اســت، سا
که بالکن به فضاهای خواب متصل  کاربر فضا هســتند. در صورتی 
باشــد، بــه دلیــل قرارگیــری در حریــم خصوصــی واحــد مســکونی، 
کاربــری آن بــه عملکردهای خاص و شــخصی محدود می شــود. با 
کارکــردی آشــپزخانه و انتقــال موقعیت آن  تغییــر تدریجــی مفهــوم 
بــه مرکز واحد مســکونی، بالکن مجاور آشــپزخانه، به فضایی نیمه 
خصوصی و قابل دسترس برای تمام اعضای خانواده تبدیل شده 
کنان انــدازه و تناســبات بالکن یکــی از عوامل  گفتــۀ ســا اســت. بــه 
کم، بســیاری از  تعیین کننــدۀ نــوع اســتفاده از بالکن اســت. عرض 

کاربردهای بالکن را منتفی می سازد.

تصویر 6- ارتباط بین مولفه های چارچوب نظری و پرسشنامه.  
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کاربری بالکن.  کیفیت ارتباط بالکن به فضای داخلی،  جدول3-نتایج حاصل از پرسش های مربوط به 

نمونۀ بالکن مجموعه ها نمونۀ مجموعه ها
در پالن بنا

اولویت فضای داخلی متصل به بالکن بر 
کنان)برحسب درصد( اساس نظر سا

فضای متصل به 
بالکن

کنونی دالیل عدم کاربری 
استفاده

1۲3نام فضا

مجموعۀ مسکونی 
بهجت آباد

پذیرایی)در مجوعه 76/114/29/5پذیرایی
بهجت آباد آندسته از 

واحدهایی مدنظر است 
که فقط پذیرایی شان 

بالکن داد. (

فضای استراحت، 
نشمین و 
بهارخواب

موارد 1و4

14/242/842/8آشپزخانه

9/542/847/6خواب

مجموعۀ مسکونی 
)فاز 1( در شهرک 

کباتان ا

کیواتاق خواب و آشپزخانه3۰/33۰/339/4پذیرایی موارد انباری و باربا
2و3و4و5

3۰/342/427/3آشپزخانه

4۰/628/131/2خواب

مجموعۀ مسکونی 
امیرالمومنین پرند

مکانی برای نصب اتاق خواب17236۰پذیرایی
کولر، انباری

موارد 
1و2و3و4و5و6

344۰25.5آشپزخانه

493714.5خواب

تبیین مفهوم بیرون و درون در فضاهای مابین مسکن آپارتمانی

کباتان فاز 1نمای بالکن های رو به محوطه مجموعه بهجت آباد نمای بالکن های رو به محوطه مجموعه امیرالمونیننمای بالکن های رو به محوطه مجموعه ا

کلی بالکن های سه مجموعه منتخب. تصویر ۷- نمای 
کاربران فضا)تغییر وضعیت فعلی و تبدیل شدن به یک فضای داخلی(. بالکن های محصور شده توسط 
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گی های بالکن در سه مجموعه مسکونی منتخب تصویر 8. نمودار تمایز معنایی ویژ

که قابل بحث و بررسی می باشد، جانمایی بالکن  مورد بعدی 
کلی در بالکن های طبقات پایین تر  ها در ارتفاع می باشــد. به طور 
تامین امنیت و محرمیت مشــکل تر اســت. در میان مجموعه های 
کباتان )بلوک  مطالعه شده، در طبقات همکف بلوک های فاز یک ا
کمتر اســتفادۀ  5 طبقه(، بالکن به آشــپزخانه متصل اســت و از آن 
مفید می شود. همچنین از بالکن های طبقه همکف فاز 2 شهرک 

کباتان، بی استفاده ترین بخش ساختمان محسوب می شوند.  ا
که از مصاحبه  کمک جدول4  کنان، به  در تحلیل مصاحبه با سا
کنان نمونه های مورد مطالعه اســتخراج شده، میزان  حضوری با ســا
اهمیــت هــر یــک از مولفه هــا در تعریف فضــای مابین بیــرون و درون 
)بالکن( نشــان داده شــده است. برداشــت از پاسخ ها تمایز در سبک 
کارکرد و درک فضای بالکن را نشان می دهد. برای  زندگی و تاثیر آن بر 
کنان بهجت آباد داشتن فضایی دنج در گوشه ای از واحد مسکونی   سا
کنان و  اهمیــت زیادی دارد. شــاید دلیل این تمایل، رفاه نســبی ســا
کــی- محیطی بالکن باشــد. در  کارکردهــای ثانویــۀ ادرا انتظــار آنهــا از 
که تجربه اســتفاده  کباتــان بــرای آندســته از واحدهایــی  مجموعــه، ا
کــی،  از بالکــن را داشــتند، ماننــد مجموعــه بهجت آبــاد عوامــل ادرا
عملکــردی و محیطــی بــه ترتیــب دارای اهمیــت باالیــی اســت. در 
کنان،  مجموعه امیرالمومنین انتظار از نقش فضای بالکن در ذهن سا
بیش از هر چیز عوامل عملکردی است. بیشترین نارضایتی از بالکن، 
جانمایی و مســاحت اندک فضای آن و تقلیل انتظار از بالکن به رفع 
نیازهای اولیه عملکردی اســت. هرچند در دو مجموعۀ بهجت  آباد و 
کنان بوده است،  کید سا امیرالمونین، کارکرد عملکردی بالکن مورد تا

کنان دو مجموعه متفاوت است. ولی تعریف عملکرد برای سا

در تصویــر 5، نمودار تمایز معنایی در ارتباط با اســتفاده از فضای 
کنین بهجت آباد استفاده از  بالکن نشــان داده شــده است. برای ســا
صفاتی چون راحت و دلباز بودن برای توصیف بالکن  واحد مسکونی، 
کارکردهای اولیۀ عملکردی-کالبدی  کی- معنایی و فراتر از  از نوع ادرا
است. در مقابل صفاتی چون کوچکی و غیر قابل استفاده بودن بالکن 
کینن مجموعۀ امیرالمومنین، اشارۀ مردم عمومًا به عوامل  برای ســا
اولیۀ عملکردی- کالبدی است.  این گواه این مدعاست که در تعریف 
ارتباط بیرون و درون عوامل ششگانه موثرند، ولی تاثیر نسبی هر عامل با 
کنین تعیین می شود )تصویر 8(. سبک زندگی و وضعیت اجتماعی سا

جدول4- خالصۀ نتایج تحلیل مصاحبه ها در سه مجموعه متعارف. 

مجموعه مسکونی
کنان)نمونۀ قشر اجتماعی( ج از مصاحبه با سا نکات مستخر

مولفه ها معرف ارتباط 
)بیرون و درون(

مجموعه مسکونی بهجت آباد
)قشر متوسط به باال(

•  دوســت دارم بالکن خانه آنقدر بزرگ باشــد تا با خانواده بتوانیم به راحتی فضایی برای صبحانه خوری، 
دیدن آسمان و چشم انداز به طبیعت داشته باشیم.

که از فضای پذیرایی و نشیمن بتوان به آن رسید. •  بهترین مکان برای تعریف واژه بالکن، بالکنی است 
•  خانه باید چند بالکن داشــته باشــد، بالکن برای آشــپزخانه، بالکن برای خواب و بالکن برای پذیرایی، 

گر یکی بود، فقط برای پذیرایی. ولی ا
گاهی اوقات حیوانات خانگی  را درآنجا نگه می داریم. گلدان هایم،  •  بالکن فضایی است برای نگهداری 

کی معنایی و ادرا

عملکردی، 

عملکردی
کی ادرا

کی ـ محیطی ادرا

کباتان )فاز١( مجتمع مسکونی ا
)قشر متوسط(

که در مجموعه مســکونی ما چندان مورد اســتفاده قرار نمی گیرد. عموما مردم این  •  بالکن فضایی اســت 
فضا را می پوشانند.

کنار پذیرایی بود بهتر بود. گر  •  جای بالکن خوب نیست، ا
که در مجاورت آشپزخانه است، بیشتر از هرجایی مورد استفاده قرار می گیرد. •  بالکنی 

•  بالکن باعث شکستن ورود آفتاب و تهویه مناسب در خانه ما می شود.

کی ادرا

عملکردی
عوامل عملکردی

عوامل محیطی

 )مجموعه مسکونی  
امیرالمنین(

)قشر متوسط به پایین(

کولرمان را بگذاریم. که فقط می توانیم در آن  •  بالکن برای ما مهم نیست، چون فضایی است 
•  بالکن جزو فضای داخل خانه نیست، یک فضای بیرونی مثل محوطه محسوب می شود.

•  خانه بدون بالکن، خانه نیست.
•  همیشه بالکن خانۀ ما بسته است، برای بستن آن از پرده و حصیر و غیره استفاده می کنیم.

کم می کند. همان  •  بالکن به هیچ وجه در مجاورت پذیرایی مناســب نیســت، چون مساحت پذیرایی را 
که هست مناسب است )کنار اتاق خواب(. جایی 

که نزدیک به فضاهای خصوصی تر باشد. •  بهترین بالکن، بالکنی است 
که در مجاورت پذیرایی اســت بهتر اســت رو به یک حیاط مشــترک باشــد و بالکن اتاق خواب رو  •  بالکنی 

کمتر اشراف داشته باشد. که  به سمتی 
کیفیت ساخت و شکل ظاهری بالکن چندان خوشایند نیست.   •

عملکردی

کی ادرا

کی ادرا
عملکردی

کالبدی عملکردی ـ 
کالبدی عملکردی ـ 

کی ادرا
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تحلیل  نتایج

رشــد ســاخت مســکن آپارتمانــی و زندگــی در ارتفــاع بــه تدریج 
کنان شــده اســت. نتیجــۀ مطالعۀ  موجب تغییر ســبک زندگی ســا
که تحت تاثیر تفاوت   نشان دهندۀ تغییراتی در تعریف بالکن است 
در ســبک زندگی و قابلیت های طراحی و ساخت مسکن آپارتمانی 
که در نمونه های مورد بررسی  اســت. تحلیل نتایج نشان می دهد 
کباتــان و امیرالمومنیــن اتصــال  کنان مجموعه هــای ا ترجیــح ســا
فضــای بالکــن به اتــاق خــواب و در مجموعه مســکونی بهجت آباد 
ترجیــح اتصــال به فضــای پذیرایــی واحد مســکونی اســت. یکی از 
دالیــل ایــن انتخــاب، می توانــد اشــاره بــه وضــع موجــود قرارگیری 
کــردن بــه اســتفاده از آن  بالکــن در واحــد مســکونی و تطبیــق پیدا
کــه  کباتــان نظــام طراحــی بنــا طــوری اســت  باشــد. در مجموعــۀ ا
کاربری دهند یا به گونۀ دیگری  کنان نمی توانند بالکن را تغییــر  ســا
کنند. در مجموعه مســکونی بهجت آباد بالکن به فضای  اســتفاده 
کنان بهجت آباد از وضع  پذیرایی متصل اســت. شــاید رضایت ســا
کید آنها بر مطلوبیت این ارتباط بوده اســت. در  موجود، موجب تا
مجموعه امیرالمومنین به دلیل مســاحت اندک، فضای بالکن هر 

واحد مسکونی استفادۀ چندانی ندارد. 
کنان بــه عنــوان دلیــل اســتفاده نکردن از  کــه ســا      از مــواردی 

کرده اند، نداشتن محرمیت، جانمایی غلط از لحاظ  بالکن عنوان 
طراحــی فضای معمــاری، موقعیت نامناســب در جهــات اقلیمی، 
کم فضــای بالکن،  عدم احســاس نیــاز به فضای بالکن، مســاحت 
ســایر مــوارد )عــدم امنیــت، فقــدان فضــای ســبز و...( می باشــد. 
در پاســخ بــه اینکــه در بالکن حــس در درون بودن یــا بیرون بودن 
کنان عمومًا فضای بالکن را به دالیل پیش گفته بیشــتر  دارید، ســا
بیرونی می دانند تا بخشــی از فضای باز خصوصی واحد مســکونی. 
کالبدی، بالکن به عنوان  کــه برخالف ظاهر  گرفت  می تــوان نتیجه 
فضــای مابیــن، در اغلــب مــوارد قابلیت هــای الزم را بــرای برقراری 

ارتباط مطلوب بیرون و درون ندارد. 

تصویر 9- تغییر وضعیت در ظاهر بالکن موجود و تبدیل آن به یک فضای انعطاف پذیر 
کاربران فضا. توسط 

جدول5- بررسی میزان تاثیر نسبی مولفه ها در تعریف فضای مابین بیرون و درون در سه نمونه متعارف بر اساس بستر اجتماعی فرهنگی )نمونه بالکن(. 

نمونه های متعارف بر اساس 
سطح زندگی

مولفه های معرف “بیرون” و “درون”

متوسط به باال
نمونه: مجموعۀ مسکونی 

بهجت آباد

متوسط
نمونه: مجتمع  مسکونی 

کباتان)فاز1( ا

متوسط به پائین
نمونه: مجموعۀ مسکونی 

امیرالمومنین

کی ـ معنایی ادرا
کی ادرا

معنایی

عملکردی ـ رفتاری
عملکردی

رفتاری

کالبدی ـ محیطی
کالبدی

محیطی

تبیین مفهوم بیرون و درون در فضاهای مابین مسکن آپارتمانی

در ایــن مقالــه تالش اصلــی، ارائه یک مدل نظری بــرای تبیین 
مفهــوم ارتبــاط بیــرون و درون در مســکن آپارتمانی بــوده و مورد- 
پژوهی در این تحقیق با انگیزه آزمون بکارگیری مدل پیشــنهادی 
کــه بکارگیــری مــدل  انجــام شــده اســت. ایــن بــدان معنــا نیســت 
پیشــنهادی در تمامی بســترهای اجتماعی- فرهنگی مختلف، به 
پاســخ های یکسانی منجر می شــود. نظام طراحی و ساخت بالکن 
کمک برقراری ارتباط بیرون و  بــه عنــوان فضای مابین می تواند به 

گی های زیر صورت پذیرد: درون آپارتمان از طریق رعایت ویژ
کالبــدی- محیطــی )جهت گیــری صحیح اقلیمــی و توجه به   •

کل نما(؛ ساخت بالکن به عنوان جزیی از 

• عملکــردی- رفتــاری )چند عملکــردی بودن بالکــن و ابعاد و 
کنین(؛ و اندازه مفید قابل استفاده با توجه به نیازهای سا

کــی- معنایــی )توجــه بــه دیــد و منظــر بیرونــی و رعایــت  •  ادرا
زیبایی بالکن در ترکیب با سایر عناصر نما(.

بنابرایــن، توجه یکپارچه به عوامل موثــر در نقش فضای مابین و 
کیفیت زندگی در فضاهای مسکونی می تواند تاثیر  تاثیر آن بر ارتقای 
کنان از مجموعه هــای آپارتمانی جدید  قابــل توجهــی بر رضایــت ســا
داشــته باشــد. بــرای فرهنگ هــا و وضعیت های اجتماعــی متفاوت، 
راه حل هــا می توانــد متفــاوت باشــد. درک این تفاوت ها به شــناخت 
کنان بســتگی دارد. در حال حاضر تضادی اساسی  ســبک زندگی ســا

نتیجه
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پی نوشت ها

1  Jhon Gehl.
2  Inside.
3  Outside.
4  In between space.
5  Connection.
6  Integration.

 Communication ,Relation. Communication, connection, relationship, 7
contact, conjunction, linkage از جمله کلماتی هستند که با معانی اتصال و ارتباط 
کتاب الفبای روانشناسی محیط برای طراحان،  کزاد در  تعریف می شــوند.آقای پا
 )communication( مقوله"ارتباط" را به نقل از محسنیان راد در طراحی شهری نوعی
کــه این ارتبــاط را نوعــی اتصال بین انســان و محیــط می داند و  کنــد.  معرفــی مــی 
کننده ایــن ارتباط را، فرد، محیط و ارتباط میــان این دو می داند. عوامــل تعییــن 

8  Articulation.
بــرای مطالعــه بیشــتر ریشــه شناســی واژه مفصــل)Articulation( در مقالــه 
خانــم رضاخانــی با عنوان"درآمدی بر مفهوم مفصل در معماری بر اســاس روش 
که در منابع به آن اشاره شده است، مراجعه شود. هایدگری ریشه شناسی واژه"  
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