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مقدمه
نميتواند  بهعنوانمحیطيبهطورکاملمجزاازدنیایخارجمحسوب
ازآنجاکهمسکن 
خیابانها وفضاهایبازاطراف

شود،چگونگينحوه ارتباطفضاهایمسکونيبهيکديگروبه
آنها،ازضرورياتطراحييکخانهاست(مدنيپور.)97:1387،بهعبارتي،برقراریارتباط
سکونتگاههایبشریاستکه

میانفضای درونوبیرون،ازجملهعواملضروریدرطراحي
ميگیرد .اين ارتباط به
سلسلهمراتب منطقي میان فضای درون و بیرون شکل  

در قالب 
ميشود .اين فضا به مثابه فضای انتقال میان خانه و
واسطه تعريف”فضای میاني“ ايجاد  
نیمهخصوصي -نیمهعموميودر
محدودههای مسکوني،شاملقلمرو 

خیاباناست که در
1
عرصههای عمومي و خصوصي است .کريستین نوربرگ شولتز معتقد
اتصالدهنده  
نقش  
ارزشها ويکدستکردن
استکهتلفیقفضایداخليوخارجيازعواملکیفيانتقال 
معانياست(نیالندر .)41:1390،
سکونتگاههایايراناست.

دراينمقالههدف،بررسياهمیتفضایمیانيدرمعماری
سلسلهمراتب

حضورآشکاراينفضا درمعماری فضاهایمسکونيسنتيدرايران درقالب
منطقي ازفضایعموميمحلهتافضایخصوصيخانهقابلمشاهدهاست امادرمعماری
مسکونيمعاصر،اغلبفضایدرونخانهمنفکازفضایبیرونوبدونارتباطباکوچه،گذر
عرصههایبیرونيودرونيمسکن،بهصورتجداگانهوبدونوجود
وخیابانشکلميگیرد .
ميشوند.اين مسئله سبب
سلسلهمراتب فضاييازواحد مسکونيتامحیطبیرونيساخته 

اتصالدهنده درونوبیرونحذفشود .ازآنجاکهخانهبهمثابهيکاز
شدهتاعرصهمیاني 
مؤلفههایاساسيزندگياجتماعينقشياساسيدرفرهنگانسانيدارد،حذففضایمیاني

پیامدهایاجتماعي،فرهنگيوروانيبسیاریدرپيخواهدداشت.


چارچوب نظری و پیشینه موضوع
ميکند،خصلتفطریاو است.
مشخصبودنمرزياقلمروفضاييکهانساندرآنزندگي 
قلمروفضاييمعموالًبهدوصورتخصوصيوعموميقابلتشخیصاست.فضایخصوصي
ميکند وفضایعموميمتعلقبههمگان
مرزياقلمروخصوصييکياچندنفرراتعريف 
است،امامسئلهقابلبحثحدفاصلايندوفضااست(.توسلي.)68:1376،ازفضایواقع
در حد فاصل دو عرصه بیرون و درون تعابیر متفاوتي ارائه شده است .يکي از تعابیر
مطرحشده در اين باره فضای میاني 2است .اين اصطالح توسط محققاني چون هابراکن3

4
()1998ونورددين ()2002بهکارگرفتهشدهاست.نورددينبیانميکند که اين فضا

1

Norbeerg Schulz, Ch
In-Between Space
3
Habrakaen
4
Nooraddin
2
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يکعاملمهمدرطراحيفضاهایشهریاست کهزندگيدرخیابان 1و تعاملاجتماعي
ميکند(نورددين .)2002،
میانافراد راتشويقوتقويت 
جدول:1معانيفضایمیاني 
تعابیر عرصه

پژوهشگر

سال

مدنيپور 

 1387

فضاهایمرزی

حائری 

 1388

فضاهایگذار
(انتقالي(

نورددين 

 1997

بلیالن 

 1390

حائری 

 1388

میانی

فضاهایبینابین

تعابیر عرصه

پژوهشگر

سال

استیونس

 2007

مابین 

آلتمن 

 1382

قلمروثانويه 

گروسز

 2001

فضایواسطه 

هیجروريجندرپ

میانی

فضایآستانهای/

 2001
قلمروهایجديد 

اسکیولندو
گارلینگ

 1997

فضایتعامل 

میرشاهزاده 

 1390

فضاهایمرزی-
پیوندی 

هرتزبرگر

 1991

فضاهایقابل
سکونتمیان
ساختمانها 


قاسمي 

 1383

عرصههایحد

واسط 

نوروزی 

 1391

بنتلي

 1985

جباری 

 1387

بحريني

 1378

الکساندر 

 1376

هیلیرو
هانسن

 1984

بحريني 

 1378

مدنيپور 

 1387

لنگ 

 1390

گل

 1996

الکساندر 

 1965

توسلي 

 1376

آستانه/مرز 

فضایمیاني ،
نیمهخصوصي 

نیمهعمومي،
واسطه 

مفصل 

نیمهخصوصي-

نیمهعمومي 

منبع:نگارندگان 

ومرتبطکننده

يانگل معتقداستکه فضایمیانيبه عنوانعنصریپیونددهنده 
عمل و حرکت بین فضاهای عمومي و خصوصي بین درون و بیرون را برای ساکنین و
فعالیتها تسهیلميکند (گل .)110:1387،اينفضامرزهایمخصوصبهخودرانداردو

ميشود
ميشودوزمانيکهگشوده 
بهوسیلهفضاهایواقعدرطرفینخودمشخصوتعريف 
گونهایکهدراينمکان
ميسازدبه 
امکانايجادتبادلاجتماعي،فرهنگيوطبیعيرافراهم 
street life

1
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عرصههای
تواناييهای پنهان متفاوتي قدرت تجلي مييابد (گروس .)93 :2001 :الکساندر  

برنامهريزی
میاني را به عنوان عوامل کالبدی کامل و مستقل و حیاتي بسیار مهمي در  
ميسازد.
عرصهای ديگری را ممکن  
عرصهای به  
ميداند که در نقش مفصل ،انتقال از  

(الکساندر)321:1376،ازديدگاهتیلوروبروراهمیتفضایمیانيازدوجنبهاست:آنچه
ميدهد کیفیتزندگيدردرونخانهرانیزتحتتأثیر قرارميدهد و
دراينفضاهاروی 
همچنیناينفضاهاگذاریازفضاهایخصوصيدربرابرفضاهایهمگانيوعموميايجاد
ميکنند(تیلوروبرور .)1985،


پرسشهای پژوهش
 )1سیرتاريخيارتباطفضایمیاني درمعماریمسکنايراني ازدورهسنتتادوره
معاصرچگونهاست؟ 
 )2پیامدهایحذففضایمیانيدرمسکنمعاصرچیست؟ 
کدماند؟ 
 )3عواملانساني-محیطيمتأثرازفضایمیانيدرمسکن 


روش پژوهش
روش تحقیق توصیفي -تحلیلي است و قلمرو مکاني تحقیق شیراز است .نوع تحقیق
ميتواند در حوزه طراحي شهری و معماری در دوره معاصر به کار
کاربردی است چراکه  
ایومشاهداتوبررسيهایمیداني


آوریاطالعات،مطالعاتکتابخانه
گرفتهشود.شیوهگرد
است.دربخشکتابخانهایمبانيومفاهیمنظریدررابطهبافضایمیانيومفاهیمانساني-

خانههای
محیطيمرتبطباآن موردمطالعهقرارگرفتهاستو برخياطالعات مربوطبه 
آوریشدهاند.همچنینباتوجهبهموضوعتحقیق،


سنتيومعاصر،ازطريقاسنادیجمع
برخيازداده هایپژوهشازطريقمشاهداتمیدانيدراينبارهتوسطمحققصورتگرفته

است .نتايج تحقیق از طريق  استدالل استقرايي تدوين شده است و در نهايت به صورت
تطبیقي،مورداستداللقیاسيقرارگرفتهاست.چگونگيتنظیمپرسشوتدوينفرضیهو
بررسيهابهصورتکیفيصورتگرفتهاست .

فرآيند


یافتههای پژوهش
ميشود)1 :فضایمیاني
انجامشده درقالبسهبخشکليمطرح 
دراينپژوهشمطالعات 
درمسکنشامل دوبخش مسکنسنتي ومسکنمعاصر )2 ،مقايسهفضایمیاني دردو
گونهمعاصروسنتيو)3بررسيمفاهیمانساني-محیطيمتأثرازفضایمیاني .
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فضای میانی در مسکن
تقسیمبندی

مفهوم فضای میاني ،در ارتباط با مفاهیم درون و بیرون معنا مييابد .قدمت 
درونوبیروندرمسکنبهزمانيبازميگرددکهمردمبرایمحافظتدربرابرتغییراتآبو
هوايي،شرايطفیزيکيوسايرنیروهایمزاحم  خارجيسرپناهراايجادکردند.اينسرپناه
اولینتالشبرایجداسازیدرونوبیرونبهواسطهمعماریبود(.نورددين .)44:2002،
شکلاولیهمسک نياهمانسرپناهاولینمرحلهدربهوجودآوردنتمايزمیاندرونو
مجتمعهایمسکونيامروزینمود

الگوهایپیشرفتهآنبهشکلمسکنهاو

بیروناستکه
ميتوان چنینبیانکرد کهمقصودازفضایدرون ،فضایداخلمسکنو
يافتهاست.پس 
فضایواقعشدهدرخارجازمسکناست.بهتعبیری”دربورودیخانهرا

منظورازبیرون ،
دروازهایمیانمحیطبستهداخليوجهانبازبیروندانست“ (مدنيپور.)1387،

ميتوان 

عرصهای استکهمیانجهانبیرونوجهاندرونخانهقرار
دراينصورت فضایمیاني 
دارد .
تصوير:1فضایمیانيدرمسکن 

بیـرون
(عمومي)

فضای میـانی
(نیمهخصوصي-نیمهعمومي)

منبع:نگارندگان 

درون
(خصوصي)



دراينپژوهش،ابتدافضایمیانيدرمسکنسنتيومعاصرمعرفيوسپسبهتحلیل
ومقايسهنقشوتأثیرآنبرزندگيساکنینپرداختهشدهاست.دراينپژوهشآندستهاز
خانههاييکهپساز
خانههای سنتيو 
شمسيساختهشدهاند  

خانههاييکهتاسال 1300

خانههای مستقل
نههای معاصر نامیده شده است که شامل  
سال  1340بنا شدهاند ،خا 
مجتمعهایمسکونياست .

وياليي،آپارتمانيو


فضای میانی در مسکن سنتی
معماریوشهرسازیسنتيبهعنوانيکيازنمودهایبارزمصنوعاتبشریوهمچنینبه
اندوختههای اعصار متمادی دارای ابعاد

دلیل خصوصیات خاص سنت در تجمیع کننده 
سلسلهمراتب فضاييدرمعماریرادرسه

ردهبندی يا
سلسلهمراتب است.اصل 

مختلفياز
ردهبندی فضاييمیاندرونوبیروناستکهبر
ميتوان ديدکهاولینسطح 
سطحآشکارا 
حريمهای فضايي تأکید دارد (طبیبیان .)70 :1390 ،ارتباط درون و بیرون در
مرزبندی  
اتصال م قیاس کل به جزء نیز قابل مشاهده است ،به نحوی که اوج هنر معمار ايراني در
مجموعههای معماری و شهری ،نحوه اتصال مقیاس

ماندهي فضايي 
ساخت و ساز 



هایانسانشناسيايران،دوره،5شماره1


پژوهش
12

محلهای ودرنهايتپیونددادنآنبامقیاسجزءيعنيخانه
کالنشهری بهمقیاسمیاني 

ندهيمتناسبعناصربینابینيدرطیفوسیعياز
است.اينکارازطريقشناساييوسازما 
ميشود.
امکانپذير 
مقیاسها 


تصوير:2قلمروفضاييدرمسکنسنتي 








منبع:توسلي1376،

سلسلهمراتبمحرمیت 

تصوير:3





بیرون

میاني

درون

منبع:طبیبیان69:1390،

يکندکهشاملفضای
توسليبهوجودسهنوعفضادرشهرهایقديميايراناشارهم 
درون،بیرونومیانياست.ویاينسهگونه فضايي رابهترتیب شاملفضاهایعموميبه
بنبست اختصاصي
نیمهخصوصي -نیمهعموميبهصورتيک 
صورتگذرومیدان،فضای 
با يک هشتي و فضای خصوصي حیاط و عناصر دربرگیرنده آن تعريف ميکند (توسلي،
سلسلهمراتب فضاييدرگذرازمحلهبهخانه بهصورتمرکز

 .)67:1369درهمینرابطه،
مييابد .فضای میاني در اين
محله ،راسته ،گذر ،دربند ،درگاه ورودی و هشتي نمود  
سلسلهمراتب شاملدرگاهورودی،هشتيودربنداست.اينفضامانعازورودمستقیمبه
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ميکند .به عبارتي در
ميشود و حائلي بین خانه و خیابان برقرار  
فضاهای داخلي خانه  
خانههای  سنتيمضامینومعانيمرتبطبانزديکشدنبهخانهوتغییرقلمروازدرونبه

بیرونبهواسطهتعريففضایمیانيمنعکسشدهاست(حائری .)78:1387،

تصوير:4فضایمیانيدرمحالتسنتي


خانه 
راستهبازار
گذر
راستهمحله
دربند
هشتي
درگاه

فضایمیاني


منبع:نگارنده 

خانههایسنتيشهرشیرازمورد
سلسلهمراتبفضاييچنديننمونهاز 

دراينپژوهش
خانههاارتباط
ميدهدکهدرتمامياين 
بررسيهانشان 

مطالعهقرارگرفتهاست(نمودار.)6
ازمحلهبهخانهبهواسطهفضاهایمیانيصورتگرفتهودرقالبدربند،هشتي ،داالنو
ميدهد فضای
انجامشده نشان 
بررسيهای  

درگاهورودیبهصور مختلفنموديافتهاست .
میانيدرسايرشهرهایايرانبااقلیممشابهشهرشیرازهمچونشهرهایکويریايراننظیر
ميشود(نمودار .)5دسترسيازدرونبهبیروندر
يزد،اصفهان،کاشانو...نیزمشاهده 
خانههای سنتيدرشهرهایمذکوروشهرشیرازدرجزيیاتبستهبهخانهوتعداد
هريکاز 
ورودیها متفاوت است اما اصل ارتباط فضای درون و بیرون به واسطه فضای

طها و 
حیا 
خانههابهخوبيقابلمشاهدهاست .
میانيدرهمهاين 

:فضایمیانيدرخانههایسنتيشهرهایکاشان،يزد واصفهان

تصوير5


خانهسرتیپاصفهان

خانهشاهيالنيکاشان

خانهشريفیانکاشان

خانهبروجردیکاشان

خانهمهربانيزد

خانهگلشنيزد

فضامیاني

فضادروني

مأخذ:نگارنده

خانهعباسيکاشان

خانهطباطباييها
کاشان
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:فضایمیانيدرخانههایسنتيشهرشیراز

تصوير6

خانهانجوی

خانهدانش

خانهافشاريان

خانهآموزگار

خانهکازروني

خانهآموزگار

خانهافشاريان

خانهزينتالملک

خانهدهقان

خانهحاجيعالم

خانهپسران

خانهنعمتالهي

خانهزنجیرچي

خانهترياکچي

خانهفروغالملک

نارنجستانقوام

فضایمیاني

فضایدرون

مأخذ:نگارنده
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فضای میانی در مسکن معاصر
مجتمعهای مسکوني و

آپارتمانها و 

به صورت کلي مسکن معاصر در غالب دو گونه کلي 
گونههای
خانههای شهری مستقل قابل بررسي است .در ادامه فضای میاني هر يک از  

مطرحشدهبهتفکیکموردمطالعهقرارگرفتهاست .


مجتمعهای مسکونی و آپارتمانها
سالهای
ميدهد کهدر 
ارائهشده ازسویمرکزآمارايرانوشهرداریشیرازنشان 
آمارهای 
ساختمانسازی

کالنشهر ،مربوط به 
انجامشده در اين  
ساختوساز  

اخیر بیشترين میزان 
مجتمعهایمسکونيوآپارتمانياست .

بلندمرتبهدرقالب
مجتمعهایمسکونيفضاهایمیانخیابانتادربواحدمسکونيرا

فضایمیانيدر
پیادهرو داخل
سوارهرو  ،
پیادهرو جلو ورودی مجتمع ،ورودی مجتمع  ،
برميگیرد شامل  
در  
نیمهباز محوطه،البي .مطالعاتانجامگرفته بر
محوطهمجتمع،پارکینگ،فضایباز،فضای 
مجتمعهای مذکوراينفضاهابه

نمونههای موردبررسينشانميدهد کهدربعضياز
روی 
ميشوند ودربعضيديگرتعدادیازفضاهایمذکور
صورتکامل،متواليوپیوستهديده 
گشتهاند .بسته به طراحي صورتگرفته برای هر يک از
وجود ندارند و به بیاني حذف  
مجتمعهایمسکونيموردنظراينفضاهامعلقهستندوکیفیتفضاييهريکازايناجزا

سلسلهمراتب دسترسيازخیابانتاواحد

ميتوان چنینگفتکه
متفاوتاست.ازاينرو 
مجتمعهای

ميدهد کهدر
بررسيهانشان 

مجتمعهای مختلفيکساننیست .

مسکونيدر
مسکوني محدودی کیفیت فضای میاني مناسب و تعريفشده است اما متأسفانه در اکثر
کاستيهايي است وکیفیتفضاييمناسبيندارد .درهمین

موارداينفضاداراینواقصو
رابطه حائری ( )1387بیان ميکند که فضاهای مشترک میان چند همسايه از ورود به
ایمتواليازفضاهایتعريفشدهباامکانمکث


جتمعمسکونيتادرواحدمسکونيزنجیره
م
برنميتابند وکمتر

وعبورنیست .اغلبفضاهایعبوریهستندکهاجتماعدووسهنفرهرا
خانههای کنونيحريمدرورودیهرخانهشخصي
هدايتکنندگي برخوردارند.در 

ازقدرت
مجموعههای آ پارتماني از میان رفته و با فضای عبور و فضای ورودی واحد مسکوني

در 
همسايه درهم شده است و فضايي برای انتظار بر در و آماده شدن برای ورود به خانه را
فراهمنميکند .ازداخلخانهنیزحريميمیاندرونخانهودربورودیوجودنداردوباباز
ميگیرند(همان.)183:
شدندرتمامفضاهایداخلدرمعرضديدقرار 
مجتمعهای مسکونيوآپارتماني شهرشیرازانتخابوازطريق

درادامهتعدادیاز
مجتمعهایمذکوردر

پالنوسايتپالنبهبررسيفضایمیانيدرآنهاپرداختهشدهاست.
بندیشدهاند.


غالبچهارگونهمختلفدسته
مجتمعهایمسکونيبامقیاسبزرگ 

 )1گونهشمارهيک:
 )2گونهشمارهدو:مجتمعمسکونيبامقیاسمتوسط 
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 )3گونهشمارهسه:مجتمعمسکونيبامقیاسکوچک 
مجتمعهایمسکونيبزرگهستندکهدرنمودار7آوردهشدهاست.

گونهشمارهيک
عرصههای
نیمهباز ،همچنین  
در برخي از اين مجتمعها فضای میاني شامل فضای باز و  
شدهاند لذا کیفیتفضایمیانيدرآنهامناسب است؛
نیمهخصوصي ونیمهعمومي تعريف  
مسکونيشهرشیرازراتشکیلميدهند،

مجتمعهای

امادرسايرمجتمعهاکهمتأسفانهاکثر

درايندستهازمجتمعها،عرصه

عرصههای میانيصرفاًشاملفضاهایتعريفنشدههستند .

عرصههای مختلف تداخل عملکردها
سواره و پیاده تداخل دارد و به دلیل تعريف نشدن  
سلسلهمراتبفضاييوفضایمیانيضعیفموجود

مشاهدهميشود.اينرويدادبهدلیلنبود

درآنهااست .

فضایمیانيتعريفشده

تصوير:7گونهشمارهيک:مجتمعهایمسکونيبزرگ

فضایمیانيتعريفنشده












مأخذ:نگارنده

خانههای مستقل
تداخلکردهاند.

خانههایمعاصرقلمروهایگوناگوندرشهروازشهرتاخانهدريکديگر
در 
دراينتداخلفضاهایبینابینيومقیاسيازبینرفتهاست .امکاناتصاليکبزرگراهبه
يکخانهقابلتصوراست.بهموازاتناديدهگرفتهشدنفضاهایبینابینيوحريمهامصداق
قلمرودرسازمانفضاييشهروخانهايجادنميشود(حائری.)186:1387،بهعبارتييکياز

مسائلعمدهدرمحیطهایمسکونيامروزارتباطناگهانيساکنینازفضایخصوصيخودبا

فضایکامالًعمومياست.ساکنینيکخیابانمتداول 12متریبعدازاينکهازخانهخود
يگیرند (توسلي:1376،
کباره درموجآمدوشد فضایکامالًعموميقرارم 
ميشوند ي 
خارج 
آيیمدرونرانمييابیم.فضای


معاصرازخیابانياکوچهبهحیاطکهمي
 .)60درخانههای 
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هیچگونه تشخصوحريمفضاييمستقلنداردوبه
ورودیبهيکدرتقلیليافتهاستو 
حريمهای  فضاييمیانبیرونخانهودرونآنتمامفضاهایدرونخانهبه
علتعدموجود 
محض ورود در معرض ديد و اشراف قرار ميگیرند (حائری .)165 :1387 ،در بافتهای
کنونيارتباطيکواحدمسکونيبافضایعموميومعابرمغشوشاستياخانهمستقیماًبه
ميشود و يا به آن پشت
معبر باز ميشود که در اين صورت حريم خصوصي آن تهديد  
ميبندد(قاسمي .)1383،
ميکندکهدراينحالتزندگيازفضایعموميرخت 


عرصههایخانه(درون)وخیابان(بیرون)درمسکنمعاصر 
تصوير:8ارتباط 

منبع:نگارنده 

مقایسه کالبدی فضای میانی در مسکن سنتی و معاصر
مسکنسنتيدرايرانبهصورتفضاهایبستهونیمهبازدراطرافيکحیاطمرکزیشکل

ميگیرد.ازآنجاکهنگاهفضاهایاينخانهبهحیاطاست ،ارتباطبابیرونبهتدريجوطي

اتفاقميافتد.بهبیانيحريمبصری،رفتاریودسترسيمیان

سلسلهمراتبازدرونبهبیرون

کوچهوخانهوجودداردکهبافرهنگدرونگرایافرادساکنهمخواناست؛ امادرمسکن

خلقوخو و
يکباره صورتميگیرد کهاينامرمتعارضبا 
معاصرارتباطدرونبابیرونبه 
شیوهسکونتگذشتهايرانیاناست .

خانههای مسکونيبرایايجادارتباط (میان
”درايراننیزتااواخرقرننوزدهم 
فقطازحیاطمرکزی(فضایخصوصي)بهرهميگرفتند.ازاواخر

درونوبیرون)
قرننوزدهممیالدی،رويکردمعمارانايرانينسبتبهخانهمسکونيتغییرکرد
ساختمانهای

و با الگوبرداری از اروپا در حاشیه خیابانهای جديداالحداث 
گیرینمود.اينگرايشبافرهنگدرونگرای


گراشروعبهشکل

مسکونيبرون
ساکنیندرتعارضبودوساکنینزندگيخصوصيخودرادرپشتپردههای

سالهای چهلوپنجاهشفافکردننمای
خفيمينمودند .

ضخیمياکرکرهم
هایشیشهایسراسرنمایروبهحیاطرا


بهاوجرسیدوپنجره
خانهها 
جنوبي 
ارتباطبافضایبیرونيپشتپردههایضخیمويا


پوشاندوليساکنینخانهبي
کرکرههایفلزیبهزندگيخصوصيخودادامهدادند“(پاکزاد .)89:1386،
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حريمدسترسي

فاقد

مقایسه مفاهیم انسانی – محیطی متأثر از فضای میانی
درون

درون

خانـه معاصر

خانـه سنتی
منبع:نگارنده

دارای

حريمدسترسي

حريمرفتاری

حريمرفتاری

حريمبصری

حريمبصری

تغییراتانجامشدهدرخانههایمسکونيمعاصروازمیانرفتنارتباطتدريجي

درپي
تابااستفادهازعناصرجداکننده،

سلسلهمراتبيمیاندرونوبیرون،ساکنینتالشکردند

و
سکونتگاههای خود بازگردانند اما اين سطوح جداکننده

حريمهای از میانرفته را به 

خانههایامروزیفضاهایورودیبهيک
نتوانستندمشکلايجادشدهراحلکنندچراکهدر 
درياسطحتقلیليافتهاستوتعاريفگذشتهخودراازدستدادهاست.درصورتيکهدر
سلسلهمراتب معیني فضای ورودی را شکل

معماری سنتي چندين فضای ديگر بر اساس 
يدهند .
م
گذار از فضاهای خصوصي به فضاهای عمومي که در گذشته به آرامي و به واسطه
يکباره ازمیان
فضاهاييچونهشتي،درگاهورودی،داالن،دربندو...صورتميگرفتبه 

جداکننده درون و بیرون به يک سطح همچون دروديوار تقلیل يافته و
عرصههای  
رفته و  
عرصههای میاني در
گسستگي میان فضای درون و بیرون شکل گرفته است .به بیاني  
خانههایسنتيبهمثابهمفصلوبهعنوانعناصرپیونددهندهدوعرصهداخلوخارجاست.

درمسکنمعاصرايننقشبهسببفقدان فضایمیاني وجودنداردو ارتباطمیاندرونو
محیطهایمسکونيمعاصرمخدوششدهاست .

بیروندر
ميدهدکهسلسلهمراتبدسترسيازبیرونبهدروندرخانهسنتيو
تصوير9نشان 
معاصر از ديدگاه کالبدی بسیار متفاوت است .در مسکن سنتي با کاربست مفصلبندی و
عرصههای متواليبرقرارگشتهاست.در
ايجادشبکهایبهواسطهفضایمیانياتصالمیان 

حلقههای اتصالمیان دوعرصهداخلوخارج
صورتيکهدرمسکنمعاصرازبعد فیزيکي 
تعريفشدهنیست .


تصوير:9مقايسهفضایمیانيدرمسکنسنتيومعاصر


بیرون
بیرون


راسته
خیابان


کوچهوگذر

فضای
میانی
دربند


درگاهورودی


ورودی
هشتي/داالن
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حس قلمرو 
يترينوظايففضایمیاني،کنترلقلمروومالکیتاست(بلیالن.)63:1390،از
يکيازاصل 
سلسلهمراتبينسبتبهفضاوتعريف فضاهایخصوصي،

ديدگاهچرمايفوالکساندر،نگرش
نیمهخصوصيوفضایعمومي،سببايجادحسقلمروگراييو
فضاهایدربرگیرندهآستانه 1
تشويق ساکنین به آن خواهد بود (الکساندر )119 :1965 ،و بالعکس حذف فضای میاني
خانههای
عرصهها و درهم شدن قلمروهای فضايي ميشود .اين رويداد در  
سبب تداخل  
خانهمعاصربدونمفصلبندیوحريماست.حريمي

ديدهميشودچراکه

معاصربهوضوح 
میاندرونخانهودربورودیآنوجودندارد،بهعبارتيدسترسيازبیرونبهدرونبدون
شدهایوجودندارد.حذففضایمیانيدرمسکن
فضاييتعريف 

سلسلهمراتب

واسطهاستو
معاصر سببشدهاستتا حريممیاندرو نوبیرونخانهازبینرفتهومراحلکالبدیو
روانيکهميبايستدرطيحرکتازعموميبهخصوصيطيشودناديدهگرفتهشود.
امنیت 
2

ازديگروظايففضایمیانيتأمینامنیتفضاهایمسکونياست.نیومن دربررسيرابطه
تعريفنشده و غیر قابل

میان فضای کالبدی و محیط اجتماعي اشاره ميکند که فضاهای 
دفاع احساس آزار رساني را به وجود ميآورند و مشوق بروز جرائم اجتماعياند (.)1972
زمانيکهمحدوده هاوقلمروهامشخصومجزاهستندمردمچشمانخودرابه مشکالت

هاتوسطنمادهاونشانهها،


دهند.بامشخصنمودنقلمروهاوحريم

العملنشانمي

عکس
سلسلهمراتب

بسط توافقات اجتماعي درباره حقوق فضايي با توجه به آدابورسوم ،تأمین 
ميتوانامنیت
دسترسيوخصوصيبودن،باالبردنقابلیترؤيتفضاوتوجهبهشکلفضا ،
مکانهاراتأمینوآنهارازندهوفعالساخت(بحريني .)23:1378،

3
کوپر ()1986باديدگاهينزديکبه ديدگاهنیومن،درپژوهشيبهبررسيارزيابي
ميکند که وجود
خانههای جمعي چند خانواری ميپردازد .او اشاره  
پس از سکونت در  
ميدهدو
مرزهایروشناحساسمسئولیتساکنینرادرقبالمحیطمسکونيخودافزايش 
اين احساس مسئولیت منجر به افزايش نگهداری و مراقبت و در نتیجه کاهش هزينهها
ميتوان دريافتکهتعريف
ميشود .درهمینارتباطبادقتدربافتسنتيشهرهایايران 

نیمهخصوصي  ونیمهعمومي،باعثشناختبیشترهمسايگانازيکديگر،
عرصههای میاني 

تشخیصافرادغريبهوهمچنینمشارکتدرنگهداریازمحیطگشتهاست،درصورتي که
سلسلهمراتب فضاييودر پيآنحذففضایمیانيدرمحالتامروزی

ازبینرفتن اين
سببازبینرفتنامنیتمحیطونیازبهوجودافرادیواسطهغیرازساکنینجهتدفاعاز
محیطهایمسکونيدربرابرجرائماجتماعيوناامنيشدهاست.

1

Threshold
Oscar Newman
3
Cooper Marcus
2
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محرمیت
ازپیامدهایديگربيتوجهيبهفضایمیاني،ازبینرفتنمحرمیتفضاييومشرفبودنبر
خانههای امروزیاست،بهبیانينیازبهخلوتواجتماعبهدرستيپاسخ
سايرقلمروهادر 
نیمهخصوصي و
عرصههای  
دادهنميشود،درصورتي کهدرخانهتاريخيبهواسطهتعريف 

نیمه عمومي (میاني) مفاهیم انساني چون خلوت و محرمیت در فضاهای زندگي در کنار
اجتماعپذيریبهتفکیکمحققگشتهاست.

تعامل اجتماعی 
نقشفضایمیانيدرايجادمشارکتوفعالیتهایاجتماعيمیانساکنیننیزبهخوبي

ميتوانند
حاليکهساکنین 
در 
ميدهد  
نیمهخصوصي -نیمهعمومينشان 
آشکاراست.فضای 
نیمهخصوصي نیز
در فضای کامالً خصوصي خود بدون مداخله عمل کنند ،در فضای  
ميتوان ند گرد هم آيند و با مشورت و تماس با يکديگر تصمیم بگیرند .اين امر در قوت

نیمهخصوصي -نیمه عمومي مؤثر است .به
بخشیدن به زندگي اجتماعي صاحبان فضای  
عرصههای درون و
عبارتي فضای میاني عالوه بر نقش اصلي خود به عنوان ارتباطدهنده  
بیرون ،قادر است روابط همسايگي را رشد دهد و موقعیت مناسبي برای ايجاد روابط
اجتماعيواجتماعيشدنکودکانفراهمآورد.مدنيپوربیانميکند کهاينفضادرعین
ميکند و از آنها را در مقابل يکديگر محافظت
حال که قلمرو عمومي و خصوصي را جدا  
ميکند (:2003
ميکند،بهمانند يکمکانبرایروياروييوارتباطبینايندونیزعمل 

فضاهایمیانيدرمعمـاریخانههایسنتي،مکـانيبرایاجتماعوتعاملمیان

 .)59 -67
ميگرديدوکودکان
همسايگانبودهاست،کـوچهوفضایپیرامونخانهحیاطدوممحسوب 
اجازهبازیوسالمندانحضوروتعاملاجتماعيدرآنداشتند.اينحضورباعثتعلقخاطر
وصمیمیتبیشترواينصمیمیتباعثمشارکتبیشتردرحفظونگهداریفضایجمعي
ميشد(پاکزاد .)66:1386،

ترينهمسايهها


هایماحتينزديک

درشرايطکنونيدربیشتربافت
درصورتي که 
شدهاند،زيرازندگي يادر هسته
نیمهخصوصي ونیمه عموميناپديد 
عرصههای  
غريبهاند  ،

خانواده درون عرصه خصوصي ميگذرد يا با شتاب در میان عرصه عمومي جريان دارد.
عرصههای  حدواسطمحلي بودبرایتعاملومراودهدوستانوآشنايانواکنونکهاين

ليبرایظهورنمييابند.به

هاوآشناييهاروبهضعفگذاشتهوآنهانیزديگردلی


دوستي
عبارتي در بافتهای امروزی ساکنین با يکديگر غريبهاند و ارتباطات میان افراد در يک
محیطمسکونيتعريفنشدهونامشخصاست.حذففضاهایمیانيدرمسکنامروزسبب

محیطهای مسکونيکاهشيابد وتمايلبهنداشتن

شدهاستشناختافرادازيکديگردر
رابطهوتعاملمیانهمسايگانبهدلیلحفظامنیتروانيومحیطيوجلوگیریازبروز
هاايجادشود.بهبیانيمیانخلوتواجتماعپذيری


روابطناخواستهوياازبینرفتنحريم
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فضاهاتوازنوتعادليوجودندارد وبهايندومقولهمهمدرطراحياينفضاهاتوجهنشده
است .


تصوير:10نقشفضایمیانيدرتعامل
بیرون

اجتماعيمسکنسنتي

فضایمیاني

درون


ان
خیاب



خصوصي
نیمهعمومي-نیمهخصوصي


ــــــــــــــــــــــ

حیاط

ـ
عدمتعاملباهمسايگان

خانهمعاصر

عمومي

خانهسنتي

دربند،درگاه،هشتي،داالن
گذر


تعاملباهمسايگان
انتظار،گفتگو،مالقات 


حیاط




هویت 

منبع:نگارنده






















درهويتمندیساکنانخانهاشاره

ميتوان بهنقشاينفضا 
ازديگروظايففضایمیاني 

ميکنند،ازاينروبهنظر
کرد  .اينفضاهابهعنوانرابطبینساختمانواطرافآنعمل 
مي رسدکهاينفضاهممتعلقبهحیطهعموميوهمحیطهخصوصيباشد.اينفضابخشي

از خانه ب و در عین حال بخشي از فضای عمومي آن طرف ديوارهای محوطه نیز است
ميتوان چنینگفتکهارتباطمستقیميمیانحسهويتبهمکان
(نیالندر .)172:1390،
وتعريفصحیح عرصهها  وجود دارد.بهعبارتيساماندهيمحیط زندگيباتعريفروشن
عرصههای
سلسلهمراتب فضايي میسر ميشود و  

عرصههای خصوصي و عمومي و ايجاد 

وبهمحیطهایمسکوني

ميدهد 
تعريفشدهزندگينیزاحساستعلقبهمحیطراافزايش 

محیطهای مسکوني

هويت ميبخشد (عیني فر .)17 :1390،بر خالف آنچه بیان شد در 
سلسلهمراتب فضاييموجبکاهشحستعلقبهمحیط درساکنین

امروزیازمیانرفتن
خاطرهانگیزی،حستعلقو هويتبهواسطه

شدهاست .درصورتيکهدر محالتسنتي
عرصههاوجودداشتهاست .
تعريفصحیح 
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مطالعات انجامشده نشان ميدهد که مفاهیم انساني  -محیطي چون محرمیت،
هويت ،امنیت ،تعلق ،قلمرو و تعامل اجتماعي متأثر از چگونگي تعريف فضای میاني در
محیطهایمسکونياست  وارتباطمستقیميباآندارد.نمودارزيراينارتباطرابهصورت

ميدهد.
مقايسهمیاندوگونهمسکنسنتيومعاصرنشان 
تصوير:11مقايسهنقشفضایمیانيدرمسکنسنتيومعاصر



خانه سنتی

خانه معاصر



عدمتعريفصحیحفضایمیاني



 عدموجودحريممیاندرونوبیرون

 عدمحسهويتمندیساکنین


عدماحساسامنیتساکنین


 تداخلقلمروهایخصوصيوعمومي


عدموجودفضاييجهتتعامل


عدمحستعلقساکنین

مفاهیممرتبط
بافضایمیاني

تعريفصحیحفضایمیاني

محرمیت

وجودحريممیاندرونوبیرون

هويت

حسهويتمندیساکنین

امنیت

احساسامنیتساکنین

قلمرو
تعامل
اجتماعي
تعلق

تفکیکقلمروهایخصوصي،
میانيوعموميگوناگون
وجودفضایمیانيجهتتعامل

حستعلقساکنین
دارای

فاقد
حريمرفتاری

حريمدسترسي

حريمبصری

مأخذ:نگارنده

نتیجهگیری
نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد نگرش به فضای میاني در ديدگاه سنتي و معاصر
خانههای مسکوني تفاوت بسیاری داشته است .در ديدگاه سنتي اصل
شکلدهنده بافت  

تعريففضایمیانيدرشکل گیریبافتمحلهتاخانهموردتوجهقرارگرفتهاستواينامر
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خانههای سنتيايرانقابل مشاهدهاست .در
سلسلهمراتبيشهرهاو 

بهوضوحدرطراحي
سلسلهمراتبيکهبهواسطهفضاهای

خانههای سنتيارتباطازبیرونبهدرونوبالعکسبا

خانههایمعاصرباحذف
،بهتدريجاتفاقميافتددرصورتيکهدراکثر 

ميگیرد
میانيشکل 
ميدهد.بهبیاني
فضایمیانياينرويدادومواجهفضایدرونبابیرونبدونواسطه روی 
ديدهميشود.

دردورهمعاصر،اغلبجداسازیشديدیمیانفضایدرونوبیروندرمسکن
سلسلهمراتب میانعموميوخصوصي،ارتباطاتاجتماعيضعیف

ازاينرو وبهدلیلنبود
شده،فضاهایتکعملکردیظهوريافتهوهمچنیناينمسئلهبهازدسترفتنامنیتواز
میانرفتنترسازارتکاببهجرممنجرشدهاست .
ميدهدکهفضایمیانيبامفاهیموعواملانساني-محیطي
نجامشدهنشان 
مطالعاتا 
سلسلهمراتب وتعاملاجتماعيمرتبطاست.نحوه

همچونمحرمیت،تعلق،قلمرو،امنیت،
تعريففضایمیانيبرچگونگيتحققيافتنمفاهیمفوقتأثیرداشتهوارتباطمستقیميبا
محیطهایمسکونيدارد .

میزانرضايتمندیساکنیناز

تصوير:12ارتباطفضایمیانيبامفاهیممحیطي-انساني 














تعلق

رضايت

محرمیت

قلمرو
فضای
میاني

امنیت

رضايت

قلم
رو

هويت



تعامل
اجتماعي

رضايت
منبع:نگارنده 


باتوجهبهآنچهبیانشد،فضایمیانيبهامنیتمحیطمسکونيافزوده،حسقلمرو
و حستعلق ساکنینراتقويتنمودهوقادراستدرعینايجادخلوتومحرمیتفضايي،
خانههای معاصر
زمینههایبروزتعاملاجتماعيمیانساکنینرانیزايجادکند،لذابايد در 
باتجديدديدگاهوتعريفصحیحفضاهایمیاني،فضاهاييجهتانتقالازعرصهبیرونيبه
سلسلهمراتب فضايي ،تداوم و

بدينوسیله عالوه بر ايجاد 
دروني در نظر گرفته شود تا  
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بدينوسیله تداومفرهنگي،
پیوستگي میانفضاها،ازتداخلقلمروهاو آشفتگيجلوگیریو 
کالبدیواجتماعيمیاندرونبامحیطبیرونيايجادشود .
الزمبهذکراستکه باتوجهبهاهمیتفضایمیاني،درکشورهایمختلفجهت
توصیهها وضوابطيبرایطراحياينفضا

طراحيروابطبیرونيودرونيفضاهایمسکوني
وجوددارد.ازآنجاکهفضایمیانينقشيکلیدیدروجودياعدموجودبحراندرمعماریو
شهرسازیکشورماخواهدداشتلذااهمیتوجوداينضوابطدرايراننیزضروریاست .
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