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 چکیده
مأمنيبرایآرامشوبايستميکهاستنیازهایانسانترينبااهمیتوترينابتداييمسکنازجمله

نگرشکمينسبتبهاينامرايراندرازصرفاًيکسرپناهفراهمآورد.امروزهآسايشساکنین،فراتر

 و طرح بدون بناهايي سببايجاد فريزیبرنامهمهم، اصولو الزماقد باهاييسکونتگاهطراحي

ازجملهمواردیکهدرساخت پاسخگوبهابعادمعنویوجودانسانشدهاست. کیفیتمطلوبو

واقعشده،نقشوجايگاهفضایمیانيدرنواحيمسکونياست.ازتوجهيبيمعاصر،موردهایخانه

رتقابلباآن،محیطعموميفضاييمتعلقودهاانسانخانهتصويرگراصليعرصهخصوصيآنجاکه

بهعنوانمرزمیانمحیطخصوصيوعموميودرنقشبههمگاناست،ضرورتوجودفضایمیاني

دراينپژوهش.شودميآشکارمحیطدرونوبیرونخانهپیونددهنده بهتحقیقپیراموندرابتدا

رمسکنسنتيومعاصرايرانبهپیامدهاینقشآندمقايسهفضایمیانيپرداختهودرادامهبا

رویزندگي بر نتايجهاانسانحذفاينفضا است. شده دردهدمينشانآمدهدستبهاشاره که

بیرونویحفضایمیانيپیوستگيفضاييمیانحسنتيايران،بهواسطهتعريفصهایخانهمعماری

درون در است. تمعاصرهایخانهشکلگرفته اهمیتفضايي،اينفضا و عريفمشخصينداشته

اينرويدادمنجربهازبینرفتنعواملانساني -معناييوکارکردیآنناديدهگرفتهشدهاست.

همچون تعاملمحیطي کاهش همچنین و ساکنین رضايت و تعلق حس قلمرو، حس امنیت،

همسکونيمعاصرشدهایمحیطاکثراجتماعيدرهایناهنجاریاجتماعيمیانهمسايگانوايجاد

است.

.عمومينیمه،خصوصينیمهمسکن،فضایمیاني،انسان،: واژگان کلید
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 مقدمه
ازدنیایخارجمحسوبتواندنميازآنجاکهمسکن بهعنوانمحیطيبهطورکاملمجزا

وفضاهایبازاطرافهاخیابانارتباطفضاهایمسکونيبهيکديگروبهچگونگينحوهشود،

برقراریارتباط،(.بهعبارتي1387:97)مدنيپور،ازضرورياتطراحييکخانهاست،هاآن

کهاستبشریهایسکونتگاهدرطراحيعواملضروریدرونوبیرون،ازجمله میانفضای

قالب مراتبسلسلهدر شکل بیرون و درون فضای میان بهگیردميمنطقي ارتباط اين .

تعريف “یانيفضایم”واسطه مثابهفضایانتقالشودميايجاد به اينفضا ومیان. خانه

استخیابان هایمحدودهکهدر شاملقلمرو نیمهعمومي-خصوصينیمهمسکوني، درو

خصوصيهایعرصهدهندهاتصالنقش و استعمومي نوربرگشولتز. معتقد1کريستین

ويکدستکردنهاارزشنتقالاستکهتلفیقفضایداخليوخارجيازعواملکیفيا

.(1390:41)نیالندر،معانياست

.استايرانهایسکونتگاهاهمیتفضایمیانيدرمعماریبررسيهدف،دراينمقاله

 ايرانفضاهایمسکونيدرمعماریاينفضاحضورآشکار مراتبسلسلهالبقدرسنتيدر

فضایخصوصيخانهقمنطقي درمعماریابلمشاهدهاستازفضایعموميمحلهتا اما

منفکازفضایبیرونوبدونارتباطباکوچه،گذرفضایدرونخانهاغلبمعاصر،مسکوني

بیرونيودرونيمسکن،بهصورتجداگانهوبدونوجودهایعرصه.گیردميوخیابانشکل

محیطبیرونيساختهفضاييمراتبسلسله واحدمسکونيتا شوندمياز سببمسئلهاين.

بهمثابهيکازازآنجاکهخانه.شوددرونوبیرونحذفدهندهاتصالعرصهمیانيشدهتا

فضایمیانيقشياساسيدرفرهنگانسانيدارد،حذفناساسيزندگياجتماعيهایمؤلفه

 داشت.روانيبسیاریدرپيخواهدهنگيورپیامدهایاجتماعي،ف



 ارچوب نظری و پیشینه موضوعچ
ست.ا،خصلتفطریاوکندميمشخصبودنمرزياقلمروفضاييکهانساندرآنزندگي

بهدوصورتخصوصيوعموميقابلتشخیصاست.فضایخصوصي قلمروفضاييمعموالً

وفضایعموميمتعلقبههمگانکندميمرزياقلمروخصوصييکياچندنفرراتعريف

فضایواقع.از(1376:68،)توسليست.الايندوفضاامامسئلهقابلبحثحدفاص،است

است. شده ارائه متفاوتي تعابیر درون و بیرون عرصه دو فاصل حد تعابیردر از يکي

بارهشدهمطرح اين میانيدر .است2فضای هابراکناين چون توسطمحققاني 3اصطالح

نورددين1998) و نورددين2002)4( بهکارگرفتهشدهاست. فضااين کهکندميبیان(

                                                           
1 Norbeerg Schulz, Ch 
2 In-Between Space 
3 Habrakaen 
4 Nooraddin 
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تعاملاجتماعيو1کهزندگيدرخیاباناستيکعاملمهمدرطراحيفضاهایشهری

(.2002،نورددين)کندميراتشويقوتقويت میانافراد
:معانيفضایمیاني1جدول

منبع:نگارندگان


يانگلمعتقداست مرتبطپیونددهندهفضایمیانيبهعنوانعنصریکه کنندهو

 ساکنین برای را بیرون و درون بین خصوصي و عمومي فضاهای بین حرکت و وعمل

اينفضامرزهایمخصوصبهخودرانداردو.(1387:110گل،)کندميتسهیلهافعالیت

شودميگشودهکهزمانيوشودميبهوسیلهفضاهایواقعدرطرفینخودمشخصوتعريف

کهدراينمکانایگونهبهسازدميامکانايجادتبادلاجتماعي،فرهنگيوطبیعيرافراهم

                                                           
1 street life 

 سال پژوهشگر
تعابیر عرصه 

 میانی
 سال پژوهشگر

تعابیر عرصه 

 میانی

مابین2007 استیونس رزیفضاهایم1387پورمدني

1388حائری
گذارفضاهای

 )انتقالي)
قلمروثانويه1382آلتمن

1997نورددين

 فضاهایبینابین

فضایواسطه2001 گروسز

2001 هیجروريجندرپ1390بلیالن
ای/فضایآستانه

قلمروهایجديد

1388حائری
اسکیولندو

 گارلینگ
فضایتعامل1997

1390میرشاهزاده
-فضاهایمرزی

پیوندی
1991 هرتزبرگر

فضاهایقابل

سکونتمیان

هاساختمان

1383قاسمي
هایحدعرصه

واسط
1391نوروزی

مفصل
1985 بنتلي

آستانه/مرز

1387جباری

1376الکساندر1378 بحريني

هیلیرو

 هانسن
1984

1378بحريني

-خصوصينیمه

نیمهعمومي

1387مدنيپور

1996 گل

فضایمیاني،

خصوصينیمه

نیمهعمومي،

واسطه

1390لنگ

1965الکساندر

1376توسلي
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يابدميپنهانمتفاوتيقدرتتجليهایتوانايي 2001)گروس: :93.) هایعرصهالکساندر

 در مهمي بسیار حیاتي و مستقل و کامل کالبدی عوامل عنوان به را ريزیبرنامهمیاني

داندمي از انتقال مفصل، نقش در ایعرصهکه ایعرصهبه ممکن را .سازدميديگری

آنچه:استیلوروبروراهمیتفضایمیانيازدوجنبه(ازديدگاهت1376:321)الکساندر،

نیزتحتدهدميدراينفضاهاروی ودهدميقرارتأثیرکیفیتزندگيدردرونخانهرا

ایهمگانيوعموميايجادهمچنیناينفضاهاگذاریازفضاهایخصوصيدربرابرفضاه

(.1985،تیلوروبرور)کنندمي

 

 پژوهش های پرسش
ازدورهسنتتادورهمسکنايرانيمعماریدرمیانيارتباطفضایتاريخيسیر (1

معاصرچگونهاست؟

پیامدهایحذففضایمیانيدرمسکنمعاصرچیست؟ (2

؟اندکدممحیطيمتأثرازفضایمیانيدرمسکن-عواملانساني (3



 روش پژوهش
توصیفير تحقیق است-وش تحلیلي تحقیق مکاني قلمرو استشیرازو تحقیق. نوع

 متوانميکاربردیاستچراکه دوره معماریدر طراحيشهریو حوزه کارددر به عاصر

هایمیدانيایومشاهداتوبررسيآوریاطالعات،مطالعاتکتابخانهگرفتهشود.شیوهگرد

-انسانيمفاهیممنظریدررابطهبافضایمیانيوایمبانيومفاهیاست.دربخشکتابخانه

محیط گرفتهاستويمرتبطبا هایخانهبرخياطالعاتمربوطبهآنموردمطالعهقرار

ازطريقاسنادیجمع همچنینباتوجهبهموضوعتحقیق،آوریشدهسنتيومعاصر، اند.

هایپژوهشازطريقمشاهداتمیدانيدراينبارهتوسطمحققصورتگرفتهبرخيازداده

طريق تحقیقاز نتايج صورتاست. نهايتبه در استو استقراييتدوينشده استدالل

تطبیقي،مورداستداللقیاسيقرارگرفتهاست.چگونگيتنظیمپرسشوتدوينفرضیهو

بهصورتکیفيصورتگرفتهاست.هابررسيفرآيند



 وهشژپ های یافته
ضایمیانيف(1شود:ميدرقالبسهبخشکليمطرحشدهانجامدراينپژوهشمطالعات

بخششاملدرمسکن دومقايسهفضا(2،معاصرومسکنمسکنسنتيدو یمیانيدر

.محیطيمتأثرازفضایمیاني-انسانيمفاهیمبررسي(3گونهمعاصروسنتيو

 

 

 













 11  رشیرازشه شناختيفضایمیانيدرمسکنسنتيومعاصربررسيانسان

 فضای میانی در مسکن
 ارتباطبا در فضایمیاني، مفاهیممفهوم بیرونمعنا يابدميدرونو بندیتقسیمقدمت.

محافظتدربرابرتغییراتآبوکهمردمبرایگرددبازميبهزمانيسکندرونوبیروندرم

شرايطفیزيکيوسايرنیروهایمزاحم اينسرپناههوايي، ايجادکردند. را خارجيسرپناه

(.2002:44،نورددين)اولینتالشبرایجداسازیدرونوبیرونبهواسطهمعماریبود.

نياهمانسرپناهاولینمرحلهدربهوجودآوردنتمايزمیاندرونوشکلاولیهمسک

مسکونيامروزینمودهایمجتمعوهاالگوهایپیشرفتهآنبهشکلمسکنکهاستبیرون

فضایداخلمسکنو،کهمقصودازفضایدرونبیانکردچنینتوانمييافتهاست.پس

دربورودیخانهرا”.بهتعبیریاستازمسکنشدهدرخارجفضایواقع،منظورازبیرون

.(1387پور،)مدني“ایمیانمحیطبستهداخليوجهانبازبیروندانستدروازهتوانمي

اينصورت استکهمیانجهانبیرونوجهاندرونخانهقرارایعرصهفضایمیانيدر

دارد.
:فضایمیانيدرمسکن1تصوير

 

 

 
منبع:نگارندگان





درمسکنسنتيومعاصرمعرفيوسپسبهتحلیلفضایمیاني،ابتداراينپژوهشد

آندستهازدراينپژوهششدهاست.آنبرزندگيساکنینپرداختهتأثیرومقايسهنقشو

يکهپسازهايخانهسنتيوهایخانهاندشمسيساختهشده1300يکهتاسالهايخانه

 شده1340سال بنا استهاینهخااند، شده نامیده معاصر شامل مستقلهایخانهکه

است.مسکونيهایمجتمعوياليي،آپارتمانيو



 سنتیمسکن فضای میانی در 
معماریوشهرسازیسنتيبهعنوانيکيازنمودهایبارزمصنوعاتبشریوهمچنینبه

 خاصسنت خصوصیات دردلیل کننده هایاندوختهتجمیع متمادی ابعاداعصار دارای

اصلاستمراتبسلسلهمختلفياز بندیرده. درسهمراتبسلسلهيا فضاييدرمعماریرا

فضاييمیاندرونوبیروناستکهبربندیردهديدکهاولینسطحتوانميسطحآشکارا

هایحريممرزبندی داردتأکیدفضايي 1390)طبیبیان، :70) در. بیرون و ارتباطدرون

ايرانيدراتصالم معمار اوجهنر نحویکه به است، قابلمشاهده نیز قیاسکلبهجزء

دهيمانسازوساخت مقیاسهایمجموعهفضايي اتصال نحوه شهری، و معماری

 مأخذ: نگارنده

ندرو  فضای میـانی بیـرون 
نیمهعمومي(-)نیمهخصوصي )خصوصي( )عمومي(  
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ودرنهايتپیونددادنآنبامقیاسجزءيعنيخانهایمحلهبهمقیاسمیانيشهریکالن

متناسبعناصربینابینيدرطیفوسیعيازدهينسازمااست.اينکارازطريقشناساييو

 .شودميپذيرامکانهامقیاس



:قلمروفضاييدرمسکنسنتي2تصوير





 

 

 

 

 






 1376منبع:توسلي،



محرمیتمراتبسلسله:3تصوير







 
 
 
 
 
 

 1390:69منبع:طبیبیان،

 
کهشاملفضایکنديمتوسليبهوجودسهنوعفضادرشهرهایقديميايراناشاره

شاملفضاهایعموميبهرابهترتیبييفضاگونهاينسهدرون،بیرونومیانياست.وی

اختصاصيبستبننیمهعموميبهصورتيک-خصوصينیمهرتگذرومیدان،فضایصو

 عناصر فضایخصوصيحیاطو يکهشتيو دربرگیرندهبا )توسلي،کندتعريفميآن

بهصورتمرکزفضاييدرگذرازمحلهبهخانهمراتبسلسلههمینرابطه،در.(1369:67

 گذر، راسته، ورودیمحله، درگاه دربند، نمود هشتي يابدميو اين. در میاني فضای

هشتيودربندمراتبسلسله مانعازورودمستقیمبهاستشاملدرگاهورودی، اينفضا .

 درون

 بیرون

 میاني
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 خانه داخلي ميفضاهای بشود حائلي و برقرار خیابان و خانه کندميین . عبارتي دربه

سنتيمضامینومعانيمرتبطبانزديکشدنبهخانهوتغییرقلمروازدرونبههایخانه

.(1387:78)حائری،بیرونبهواسطهتعريففضایمیانيمنعکسشدهاست

















سنتيشهرشیرازموردهایخانهچنديننمونهازفضاييمراتبسلسلهاينپژوهشدر

ارتباطهاخانهکهدرتماميايندهدمينشانهابررسي.(6نمودار)گرفتهاستمطالعهقرار

ازمحلهبهخانهبهواسطهفضاهایمیانيصورتگرفتهودرقالب داالنوهشتي،دربند،

فضایهددمينشانشدهانجامهایبررسيمختلفنموديافتهاست.صوردرگاهورودیبه

نظیرشهرهایکويریايرانهمچونشهرشیرازاقلیممشابهدرسايرشهرهایايرانبامیاني

 ... کاشانو اصفهان، نیزيزد، دسترسيازدرونبهبیروندر(5نمودار)شودميمشاهده .

خانهوتعدادسنتيدرشهرهایمذکوروشهرشیرازدرجزيیاتبستهبههایخانههريکاز

هاطحیا ورودیو فضایاستمتفاوتها واسطه بیرونبه و اصلارتباطفضایدرون اما

بهخوبيقابلمشاهدهاست.هاخانهمیانيدرهمهاين





مأخذ: 

 نگارنده

راستهمحله گذر دربند هشتي خانه  درگاه راستهبازار 

 :فضایمیانيدرمحالتسنتي4تصوير

منبع:نگارنده

 فضایمیاني

یپاصفهانخانهسرت  خانهشاهيالنيکاشان 

يزدلشنخانهگ خانهبروجردیکاشان  

 خانهشريفیانکاشان خانهعباسيکاشان

طباطباييهاخانه

 کاشان

مهربانيزدخانه  

 مأخذ:نگارنده فضادروني میانيفضا

 واصفهان هایسنتيشهرهایکاشان،يزد:فضایمیانيدرخانه5تصوير
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 مأخذ:نگارنده 

 نارنجستانقوام

 خانهپسران

 خانهترياکچي

دهقانخانه  

 خانهآموزگار خانهکازروني

 خانهنعمتالهي

 خانهزنجیرچي

 خانهافشاريان خانهزينتالملک

فروغالملکخانه  

حاجيعالمخانه  

انجویخانه خانهدانش خانهآموزگار خانهافشاريان  

هایسنتيشهرشیراز:فضایمیانيدرخانه6تصوير  

درونفضای فضایمیاني  
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 ضای میانی در مسکن معاصرف
غالب در هاآپارتمانگونهکليدوبهصورتکليمسکنمعاصر ومسکونيهایمجتمعو

ستقلمشهریهایخانه بررسي استقابل . از يک هر میاني فضای ادامه هایگونهدر

است.موردمطالعهقرارگرفتهبهتفکیکشدهمطرح



 ها آپارتمانو  مسکونی های مجتمع

هایسالکهدردهدميازسویمرکزآمارايرانوشهرداریشیرازنشانشدهارائهآمارهای

 میزان بیشترين دهشانجاموسازساختاخیر اين شهرکالندر ، به سازیساختمانمربوط

.استمسکونيوآپارتمانيهایمجتمعالبقدربلندمرتبه

انتادربواحدمسکونيرابمسکونيفضاهایمیانخیاهایمجتمعدریمیانيفضا

گیردبرميدر جلوروپیادهشامل ورودیمجتمع، روسوارهورودیمجتمع، داخلروپیاده،

فضایمحوطهمجت فضایباز، پارکینگ، البيبازنیمهمع، برگرفتهانجاممطالعات.محوطه،

مذکوراينفضاهابههایمجتمعکهدربعضيازدهدمينشانموردبررسيهاینمونهروی

فضاهایمذکورتعدادیازودربعضيديگرشوندميمتواليوپیوستهديدهصورتکامل،

ندارند وجود و بیاني حذبه صورتاندگشتهف طراحي به بسته از. يک هر برای گرفته

وکیفیتفضاييهريکازايناجزاهستندمسکونيموردنظراينفضاهامعلقهایمجتمع

اينرواستمتفاوت از واحدمراتبسلسلهچنینگفتکهتوانمي. دسترسيازخیابانتا

بررسي.نیستمختلفيکسانهایمجتمعمسکونيدر هایمجتمعکهدردهدمينشانها

تعريف مناسبو میاني کیفیتفضای محدودی مسکوني اکثراستشده در متأسفانه اما

درهمینوکیفیتفضاييمناسبيندارد.استهاييکاستيموارداينفضاداراینواقصو

1387)حائریرابطه بیان کندمي( بهکه ورود از همسايه چند مشترکمیان فضاهای

شدهباامکانمکثایمتواليازفضاهایتعريفجتمعمسکونيتادرواحدمسکونيزنجیرهم

وکمترتابندبرنمياغلبفضاهایعبوریهستندکهاجتماعدووسهنفرهراوعبورنیست.

کنونيحريمدرورودیهرخانهشخصيهایخانهبرخوردارند.درکنندگيهدايتازقدرت

 مسکونيآهایمجموعهدر فضایورودیواحد و فضایعبور با و رفته میان از پارتماني

را بهخانه شدنبرایورود آماده و در بر فضاييبرایانتظار استو همسايهدرهمشده

.ازداخلخانهنیزحريميمیاندرونخانهودربورودیوجودنداردوبابازکندميفراهمن

 .(183:)همانگیرندميضديدقرارشدندرتمامفضاهایداخلدرمعر
شهرشیرازانتخابوازطريقمسکونيوآپارتمانيهایمجتمعتعدادیازادامهدر

مذکوردرهایمجتمعپالنوسايتپالنبهبررسيفضایمیانيدرآنهاپرداختهشدهاست.

 اند.بندیشدهغالبچهارگونهمختلفدسته
کونيبامقیاسبزرگهایمسمجتمعگونهشمارهيک: (1

بامقیاسمتوسطمجتمعمسکونيگونهشمارهدو: (2

مأخذ: 

 نگارنده
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بامقیاسکوچکمجتمعمسکوني:سهگونهشماره (3

.آوردهشدهاست7نموداردرکههستندمسکونيبزرگهایمجتمعگونهشمارهيک

از برخي مجتمعدر اين و باز فضای شامل میاني فضای نیمهها همچنین هایعرصهباز،

؛استمناسبکیفیتفضایمیانيدرآنهالذااندشدهتعريفونیمهعموميخصوصيهنیم

دهند،مسکونيشهرشیرازراتشکیلميهایمجتمعاکثرکهمتأسفانههاامادرسايرمجتمع

،عرصههادرايندستهازمجتمع.هستندنشدهمیانيصرفاًشاملفضاهایتعريفهایعرصه

تدا پیاده و داردسواره خل تعريفنشدن دلیل به عملکردهاتداخلمختلفهایعرصهو

وفضایمیانيضعیفموجودفضاييمراتبسلسلهبهدلیلنبودشود.اينرويدادمشاهدهمي

.استدرآنها

 

  

 

 

 





















 مستقل های خانه

اند.تداخلکردهمعاصرقلمروهایگوناگوندرشهروازشهرتاخانهدريکديگرهایخانهدر

امکاناتصاليکبزرگراهبهرفتهاست.دراينتداخلفضاهایبینابینيومقیاسيازبین

مصداقهاحريميکخانهقابلتصوراست.بهموازاتناديدهگرفتهشدنفضاهایبینابینيو

کيازبهعبارتيي.(1387:186)حائری،شودقلمرودرسازمانفضاييشهروخانهايجادنمي

هایمسکونيامروزارتباطناگهانيساکنینازفضایخصوصيخودبامسائلعمدهدرمحیط

عمومياست.ساکنینيکخیابانمتداول متریبعدازاينکهازخانهخود12فضایکامالً

عموميقرارآمدوشددرموجبارهکيشوندميخارج :1376)توسلي،رندیگيمفضایکامالً

 مأخذ:نگارندهيابیم.فضایآيیمدرونرانميمعاصرازخیابانياکوچهبهحیاطکهميهایهخاندر.(60

فشده
يتعري

یمیان
ضا
 ف

ف
يتعري

یمیان
ضا
ف

ن
شده

 

 :گونهشمارهيک:مجتمعهایمسکونيبزرگ7تصوير

 مأخذ:نگارنده
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تشخصوحريمفضاييمستقلنداردوبهگونههیچورودیبهيکدرتقلیليافتهاستو

فضاييمیانبیرونخانهودرونآنتمامفضاهایدرونخانهبههایحريمعلتعدموجود

اشرا و معرضديد در ميمحضورود فقرار گیرند 1387)حائری، :165) بافت. هایدر

کنونيارتباطيکواحدمسکونيبافضایعموميومعابرمغشوشاستياخانهمستقیماًبه

مي باز معبر تهديد اينصورتحريمخصوصيآن در که آنپشتشودميشود به يا و

.(1383)قاسمي،بنددميکهدراينحالتزندگيازفضایعموميرختکندمي


بیرون(درمسکنمعاصر)خیاباندرون(و)خانههایعرصهارتباط:8تصوير

 

 

 

 

 

 
منبع:نگارنده

 

 فضای میانی در مسکن سنتی و معاصرکالبدی مقایسه 
بازدراطرافيکحیاطمرکزیشکلمسکنسنتيدرايرانبهصورتفضاهایبستهونیمه

ارتباطبابیرونبهتدريجوطي،استضاهایاينخانهبهحیاط.ازآنجاکهنگاهفگیردمي

ريمبصری،رفتاریودسترسيمیانح.بهبیانيافتداتفاقميازدرونبهبیرونمراتبسلسله

امادرمسکن؛خواناستگرایافرادساکنهمکوچهوخانهوجودداردکهبافرهنگدرون

ووخوخلقکهاينامرمتعارضباگیردميصورتبارهيکمعاصرارتباطدرونبابیرونبه

.استشیوهسکونتگذشتهايرانیان


)میانمسکونيبرایايجادارتباطهایخانهدرايراننیزتااواخرقرننوزدهم”

گرفتند.ازاواخرفقطازحیاطمرکزی)فضایخصوصي(بهرهميدرونوبیرون(

انايرانينسبتبهخانهمسکونيتغییرکردقرننوزدهممیالدی،رويکردمعمار

خیابان حاشیه در اروپا از الگوبرداری با و هایساختمانجديداالحداثهای

اينگرايشبافرهنگدرونگراشروعبهشکلمسکونيبرون گرایگیرینمود.

درپشتپرده هایساکنیندرتعارضبودوساکنینزندگيخصوصيخودرا

خفيميضخیمياکرکرهم چهلوپنجاهشفافکردننمایهایسالنمودند.

ایسراسرنمایروبهحیاطراهایشیشهبهاوجرسیدوپنجرههاخانهجنوبي

هایضخیموياارتباطبافضایبیرونيپشتپردهپوشاندوليساکنینخانهبي

(.1386:89)پاکزاد،“هایفلزیبهزندگيخصوصيخودادامهدادندکرکره

مأخذ: 

نگارند

 ه
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ازمیانرفتنارتباطتدريجيمسکونيمعاصروهایخانهشدهدرتغییراتانجامدرپي

کننده،تابااستفادهازعناصرجداکردندتالشيمیاندرونوبیرون،ساکنینمراتبسلسلهو

میانهایحريم از به را جداهایسکونتگاهرفته سطوح اين اما بازگردانند کنندهخود

فضاهایورودیبهيکامروزیهایخانهدرکهچراحلکنندراايجادشدهمشکلنتوانستند

درياسطحتقلیليافتهاستوتعاريفگذشتهخودراازدستدادهاست.درصورتيکهدر

اساس بر شکلمراتبسلسلهمعماریسنتيچندينفضایديگر معینيفضایورودیرا

.دهنديم

ف فضاهایخصوصيبه از واسطهگذار به آراميو به گذشته در ضاهایعموميکه

ازمیانبارهيکگرفتبهفضاهاييچونهشتي،درگاهورودی،داالن،دربندو...صورتمي

 و بیرونبهيکسطحهمچونجداهایعرصهرفته درونو تقلیلدروديوارکننده ويافته

 میان گسستگي بیفضای و درون شکل استرون گرفته بیان. به درمیانيهایعرصهي

است.دوعرصهداخلوخارجپیونددهندهبهعنوانعناصرمفصلوسنتيبهمثابههایخانه

ارتباطمیاندرونووجودنداردویمیانيفضافقدانايننقشبهسببدرمسکنمعاصر

است.شدهمخدوشمعاصرمسکونيهایمحیطبیروندر

دسترسيازبیرونبهدروندرخانهسنتيواتبمرسلسلهکهدهدمينشان9تصوير

کالبدی ديدگاه از معاصر بسیار کاربستمفصلمتفاوتاست. مسکنسنتيبا بندیودر

متواليبرقرارگشتهاست.درهایعرصهایبهواسطهفضایمیانياتصالمیانايجادشبکه

دوعرصهداخلوخارجاتصالمیانهایحلقهفیزيکيبعدصورتيکهدرمسکنمعاصراز

.نیستشدهتعريف





























 محیطی متأثر از فضای میانی –قایسه مفاهیم انسانی م

:نگارندهمنبع  

قايسهفضایمیانيدرمسکنسنتيومعاصرم:9تصوير  

 درگاهورودی

 خیابان

 دربند

 

داالنهشتي/  

گذروکوچه  

 راسته

 بیرون بیرون

 ورودی

 خانـه معاصر خانـه سنتی

  

 فضای      

 میانی     

 درون درون

حريم


ی
صر

ب
 

 

حريم


ی
رفتار

 

  

حريم


ي
دسترس

 
ی
 دارا

    

حريم


ی
صر

ب
 

 

حريم


ی
رفتار

 

  

حريم


ي
دسترس

 
 فاقد
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قلمروحس 

از.(1390:63)بلیالن،استقلمروومالکیتکنترلوظايففضایمیاني،نيترياصلازيکي

فضاهایخصوصي،ينسبتبهفضاوتعريفمراتبسلسلهديدگاهچرمايفوالکساندر،نگرش

وفضایعمومي،سببايجادحسقلمروگراييوخصوصينیمه 1فضاهایدربرگیرندهآستانه

تشويقساکنینبهآنخواهدبود 1965)الکساندر، :119 بالعکس( حذففضایمیانيو

 تداخل هاعرصهسبب قلمروهای شدن درهم ميو فضايي در رويداد اين هایخانهشود.

.حريمياستبندیوحريمخانهمعاصربدونمفصلشودچراکهديدهميمعاصربهوضوح

بیرونبهدرونبدونمیاندرونخانهودربورودیآنوجودندارد،بهعبارتيدسترسياز

حذففضایمیانيدرمسکنایوجودندارد.شدهفضاييتعريفمراتبسلسلهواستواسطه

نوبیرونخانهازبینرفتهومراحلکالبدیوحريممیاندروشدهاستتاسببمعاصر

 درطيحرکتازعموميبهخصوصيطيشودناديدهگرفتهشود.بايستميروانيکه

 

امنیت

دربررسيرابطه2نیومن.استازديگروظايففضایمیانيتأمینامنیتفضاهایمسکوني

محیطاجتماعياشاره قابلتعريففضاهایکهکندميمیانفضایکالبدیو غیر و نشده

احساس رساندفاع مييآزار وجود به اجتماعيرا جرائم بروز مشوق و .(1972)اندآورند

زمانيکهمحدوده هستندمردمچشمانخودرا وقلمروهامشخصومجزا مشکالتبهها

وحريمالعملنشانميعکس بامشخصنمودنقلمروها نشانهدهند. و توسطنمادها ها،ها

آداب به توجه با فضايي حقوق وبسطتوافقاتاجتماعيدرباره تأمین مراتبسلسلهرسوم،

امنیتتوانميدسترسيوخصوصيبودن،باالبردنقابلیترؤيتفضاوتوجهبهشکلفضا،

.(1378:23)بحريني،هاراتأمینوآنهارازندهوفعالساختمکان

بهبررسيارزيابيديدگاهنیومن،درپژوهشي(باديدگاهينزديکبه1986)3کوپر

 در سکونت ميهایخانهپساز خانواری چند جمعي اشاره او وجودکندميپردازد. که

ودهدميمرزهایروشناحساسمسئولیتساکنینرادرقبالمحیطمسکونيخودافزايش

ک نتیجه در مراقبتو و افزايشنگهداری به احساسمسئولیتمنجر هااهشهزينهاين

تعريفدريافتکهتوانميدرهمینارتباطبادقتدربافتسنتيشهرهایايران .شودمي

ونیمهعمومي،باعثشناختبیشترهمسايگانازيکديگر،خصوصينیمهمیانيهایعرصه

که،درصورتيگشتهاستتشخیصافرادغريبهوهمچنینمشارکتدرنگهداریازمحیط

بینرفتن پيآنحذففضایمیانيفضاييمراتبسلسلهايناز در درمحالتامروزیو

نیازبهوجودافرادیواسطهغیرازساکنینجهتدفاعازسببازبینرفتنامنیتمحیطو

 مسکونيدربرابرجرائماجتماعيوناامنيشدهاست.هایمحیط

                                                           
1 Threshold 
2 Oscar Newman  
3 Cooper Marcus 
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 محرمیت

نرفتنمحرمیتفضاييومشرفبودنبربهفضایمیاني،ازبیتوجهيبيازپیامدهایديگر

،بهبیانينیازبهخلوتواجتماعبهدرستيپاسخاستامروزیهایخانهسايرقلمروهادر

وخصوصينیمههایعرصهکهدرخانهتاريخيبهواسطهتعريفشود،درصورتيدادهنمي

 فضاهای)عمومينیمه محرمیتدر انسانيچونخلوتو مفاهیم کنارمیاني( زندگيدر

 بهتفکیکمحققگشتهاست.پذيریاجتماع

 

اجتماعی تعامل

هایاجتماعيمیانساکنیننیزبهخوبينقشفضایمیانيدرايجادمشارکتوفعالیت

ندتوانميکهساکنینحاليدردهدمينیمهعمومينشان-خصوصينیمهفضایآشکاراست.

مداخ بدون خود خصوصي کامالً فضای در فضای در کنند، عمل نیزخصوصينیمهله

قوتتوانمي در اينامر بگیرند. تصمیم يکديگر تماسبا مشورتو با و آيند هم گرد ند

 فضای صاحبان اجتماعي زندگي به است-خصوصينیمهبخشیدن مؤثر عمومي نیمه به.

ارتباطعبارتي عنوان به نقشاصليخود بر فضایمیانيعالوه ویهاعرصهدهنده درون

 رشد را همسايگي روابط است قادر بیرون، روابطدهد ايجاد برای مناسبي موقعیت و

درعینکهاينفضاکندمياجتماعيواجتماعيشدنکودکانفراهمآورد.مدنيپوربیان

 جدا عموميوخصوصيرا قلمرو محافظتکندميحالکه مقابليکديگر در را آنها از و

بهمانندکندمي نیزعمل، ارتباطبینايندو :2003)کندمييکمکانبرایروياروييو

هایسنتي،مکـانيبرایاجتماعوتعاملمیانفضاهایمیانيدرمعمـاریخانه.(67-59

وکودکانگرديدميکـوچهوفضایپیرامونخانهحیاطدوممحسوبهمسايگانبودهاست،

ملاجتماعيدرآنداشتند.اينحضورباعثتعلقخاطراجازهبازیوسالمندانحضوروتعا

وصمیمیتبیشترواينصمیمیتباعثمشارکتبیشتردرحفظونگهداریفضایجمعي

.(1386:66)پاکزاد،شدمي

 هاترينهمسايههایماحتينزديکدرشرايطکنونيدربیشتربافتکهصورتيدر

غريبه نیخصوصينیمههایعرصهاند، هستهاندشدهمهعموميناپديدو در زندگييا زيرا ،

مي خصوصي عرصه درون عرصهخانواده میان در شتاب با يا دارد.گذرد جريان عمومي

اکنونکهاينهایعرصه آشنايانو دوستانو مراوده برایتعاملو حدواسطمحليبود

وآشناييدوستي نیزديگردلیها آنها روبهضعفگذاشتهو بهليبرایظهورنميها يابند.

بافت در غريبهعبارتي يکديگر با ساکنین امروزی يکهای در افراد میان ارتباطات و اند

نشدهونامشخصاست.حذففضاهایمیانيدرمسکنامروزسببمحیطمسکونيتعريف

وتمايلبهنداشتنکاهشيابدمسکونيهایمحیطشدهاستشناختافرادازيکديگردر

رابطهوتعاملمیانهمسايگانبهدلیلحفظامنیتروانيومحیطيوجلوگیریازبروز

پذيریهاايجادشود.بهبیانيمیانخلوتواجتماعروابطناخواستهوياازبینرفتنحريم

 مأخذ:نگارنده
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انتظار،گفتگو،مالقات
                                                  

 

تعاملباهمسايگان









 

گذر

 

دربند،درگاه،هشتي،داالن

 
 حیاط       

عمومي خصوصي



 

 درون بیرون فضایمیاني

نیمهخصوصي-عمومينیمه  

انخیاب ــــــــــــــــــــــ 

 ـ
 حیاط       

عدمتعاملباهمسايگان









 

خانهمعاصر
 

ي
خانهسنت

 

وبهايندومقولهمهمدرطراحياينفضاهاتوجهنشدهاردفضاهاتوازنوتعادليوجودند

است.


































هویت

اشارهمندیساکنانخانهدرهويتبهنقشاينفضاتوانميازديگروظايففضایمیاني

،ازاينروبهنظرکنندمياينفضاهابهعنوانرابطبینساختمانواطرافآنعمل.کرد

رسدکهاينفضاهممتعلقبهحیطهعموميوهمحیطهخصوصيباشد.اينفضابخشيمي

 نیز فضایعموميآنطرفديوارهایمحوطه عینحالبخشياز در خانهبو استاز

چنینگفتکهارتباطمستقیميمیانحسهويتبهمکانتوانمي(.1390:172،)نیالندر

تعريفصحیحعرصه تعريفروشنهاو بهعبارتيساماندهيمحیطزندگيبا دارد. وجود

ايجاهایعرصه و عمومي و خصوصي ميمراتبسلسلهد میسر فضايي و هایعرصهشود

افزايشتعريف هایمسکونيوبهمحیطدهدميشدهزندگينیزاحساستعلقبهمحیطرا

فر،بخشدهويتمي 1390)عیني :17). در شد بیان خالفآنچه مسکونيهایمحیطبر

درساکنینفضاييموجبکاهشحستعلقبهمحیطمراتبسلسلهامروزیازمیانرفتن

محالتسنتي درصورتيکهدر است. هويتبهواسطهانگیزیخاطرهشده حستعلقو ،

وجودداشتهاست.هاعرصهتعريفصحیح

تعاملنقشفضایمیانيدر:10تصوير

مسکنسنتياجتماعي  

:نگارندهنبعم  
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انجام مطالعات نشان انسانيدهدميشده مفاهیم محرمیت،-که چون محیطي

م تعريففضای چگونگي از متأثر اجتماعي تعامل و قلمرو تعلق، امنیت، درهويت، یاني

وارتباطمستقیميباآندارد.نمودارزيراينارتباطرابهصورتاستمسکونيهایمحیط

 .دهدميمقايسهمیاندوگونهمسکنسنتيومعاصرنشان

 




































 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه
پژوهشنشانمي از معاصرنتايجحاصل سنتيو ديدگاه فضایمیانيدر نگرشبه دهد

بافتدشکل اصلهایخانههنده سنتي ديدگاه در است. داشته بسیاری تفاوت مسکوني

گیریبافتمحلهتاخانهموردتوجهقرارگرفتهاستواينامرتعريففضایمیانيدرشکل

 مأخذ:نگارنده

مقايسهنقشفضایمیانيدرمسکنسنتيومعاصر:11تصوير  

بصریحريم  

 

رفتاریحريم  

 

 

دسترسيحريم  

 فاقد

  

ی
ارا
     د

مفاهیممرتبط

 بافضایمیاني
 تعريفصحیحفضایمیاني عدمتعريفصحیحفضایمیاني

 خانه معاصر خانه سنتی

 وجودحريممیاندرونوبیرون

اکنینحسهويتمندیس  

 عدموجودحريممیاندرونوبیرون

حسهويتمندیساکنینعدم  

 

 محرمیت

تداخلقلمروهایخصوصيوعمومي

    

 قلمرو

 وجودفضایمیانيجهتتعامل عدموجودفضاييجهتتعامل

تفکیکقلمروهایخصوصي،

  میانيوعموميگوناگون

 امنیت

 تعلق

اسامنیتساکنیناحس عدماحساسامنیتساکنین  

حستعلقساکنین عدمحستعلقساکنین     

 هويت

تعامل

 اجتماعي
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 قلمرو

قلم

 رو

   هويت

 

 فضای
 میاني

 

 محرمیت

   

 تعامل

 تعلق

 امنیت

   

 رضايت رضايت

 اجتماعي

 رضايت

مراتبسلسلهبهوضوحدرطراحي و استهایخانهيشهرها در.سنتيايرانقابلمشاهده

يکهبهواسطهفضاهایمراتبسلسلهعکسباالیرونبهدرونوبسنتيارتباطازبهایخانه

باحذفمعاصرهایخانهاکثردرکهصورتيافتددر،بهتدريجاتفاقميگیردميمیانيشکل

.بهبیانيدهدميرویبدونواسطهبیرونبافضایمیانياينرويدادومواجهفضایدرون

.شودديدهميدرمسکنبیرونودرونمیانفضایجداسازیشديدیاغلبدورهمعاصر،در

ضعیفمیانعموميوخصوصي،ارتباطاتاجتماعيمراتبسلسلهبهدلیلنبودوازاينرو

وازدسترفتنامنیتهمچنیناينمسئلهبهازظهوريافتهوفضاهایتکعملکردی،شده

منجرشدهاست.رفتنترسازارتکاببهجرممیان

محیطي-فضایمیانيبامفاهیموعواملانسانيکهدهدميشدهنشاننجاممطالعاتا

امنیت، قلمرو، تعلق، نحوهمراتبسلسلههمچونمحرمیت، وتعاملاجتماعيمرتبطاست.

ارتباطمستقیميباوداشتهتأثیرچگونگيتحققيافتنمفاهیمفوقتعريففضایمیانيبر

.ددارمسکونيهایمحیطساکنینازمندیمیزانرضايت


انساني-:ارتباطفضایمیانيبامفاهیممحیطي12تصوير


























منبع:نگارنده



بهامنیتمحیطمسکونيافزوده،حسقلمروباتوجهبهآنچهبیانشد،فضایمیاني

فضايي،درعینايجادخلوتومحرمیتراتقويتنمودهوقادراستساکنینتعلقحسو

معاصرهایخانهدربايدلذا،کندهایبروزتعاملاجتماعيمیانساکنینرانیزايجادهزمین

باتجديدديدگاهوتعريفصحیحفضاهایمیاني،فضاهاييجهتانتقالازعرصهبیرونيبه

 تا شود گرفته نظر در وسیلهبديندروني ايجاد بر ومراتبسلسلهعالوه تداوم فضايي،

مأخذ: 
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تداومفرهنگي،وسیلهبدينآشفتگيجلوگیریوضاها،ازتداخلقلمروهاومیانفپیوستگي

.شودکالبدیواجتماعيمیاندرونبامحیطبیرونيايجاد

باتوجهبهاهمیتفضایمیاني،درکشورهایمختلفجهتالزمبهذکراستکه

حياينفضاوضوابطيبرایطراهاتوصیهطراحيروابطبیرونيودرونيفضاهایمسکوني

فضایمیانينقشيکلیدیدروجودياعدموجودبحراندرمعماریوازآنجاکه.وجوددارد

است.اهمیتوجوداينضوابطدرايراننیزضروریلذاشهرسازیکشورماخواهدداشت
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