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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران -نشريه علمي   145-156صفحات 

 

 *ميانه در مسكن آپارتماني امروزبازتعريف عرصه 
 

3، بهروز شهبازي2، مهران قرائتي1كيميا والياني
 )(نويسنده مسئول

 
 10/02/1396تاريخ پذيرش:  31/03/1395تاريخ دريافت: 

 چكيده
هـاي ديگـر دارد. دامنـه ايـن      انسان در طول دوره زندگي و درهمه حال نياز به ارتباط با محيط اطراف خود و انسان

بـه مثابـه فضـاي    عرصـه ميانـه   ارتباط درميان سه عرصه عمومي(خيابان)، ميانه و خصوصي(خانه) گسترده شده اسـت.  
باشـد، بـه   اتصال دهنده دو عرصه عمومي و خصوصي ميهاي مسكوني، انتقال ميان خانه و خيابان است كه در محدوده

شـود.   هاي مسكوني آغاز شده و تا محله و اتصال به فضاي عمومي شهر گسـترده مـي   طوري كه از مرز هر خانه در واحد
هاي زندگي آپارتماني، از جمله افزايش تراكم واحدهاي مسكوني، فضاهاي هر واحد مسـكوني   امروزه به دليل محدوديت

شوند مبهم بـوده و يـا    عنوان حلقه ارتباط دهنده درون و بيرون محسوب مي هاي واسطي كه به پيدا كرده و عرصه تقليل
اي و به روش كيفي درصدد بررسي عرصه ميانـه و كيفيـت    اين پژوهش با مطالعات كتابخانهاند.  به فراموشي سپرده شده

 اس ادبيـات موضـوع بـه بيـان لـزوم وجـود عرصـه ميانـه در        آن در مقياس مسكن آپارتماني است. از اين رو ابتدا براسـ 
گيري روابط فضايي و اجتمـاعي سـاكنين واحـدهاي مسـكوني پرداختـه      آن بر شكل تأثيرهاي زيستي، اهميت و  عرصه

هـاي  دار با الگوي رايـج در آپارتمـان  هاي حياطهاي سنتي و خانهي خانهشود. در ادامه مقايسه محدوده عرصه ميانه مي
دهد، محدوده عرصه ميانه در مسكن آپارتماني از پيوستگي الزم برخـوردار نيسـت. از ايـن رو عرصـه     كوني نشان ميمس

بازتعريف شده اسـت. بـازتعريف ايـن    » درون هر خانه«و » رسش به هر خانه«، »رسش به آپارتمان«ميانه در سه بخش 
» خوي خياباني«ي و اجتماعي عرصه ميانه موجب كاهش دهد، پيوستگي فضايها به همراه ارائه راهكارها نشان ميبخش

افراد و افزايش آرامش رواني در لحظه ورود به خانه خواهد شد. در واقع پيوند با حيـاط اصـلي، ايجـاد فضـاهاي پويـا و      
اي در ارتفاع) و الگوي حياط مياني موجب پيوند فضايي، بصري و اجتمـاعي   مرتبط با بيرون در دسترسي طبقات (كوچه

 با درون خانه و بالعكس خواهد شد.

 :هاي كليدي واژه
 .درون و بيرون، عرصه ميانه، مسكن آپارتماني، سلسله مراتب
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 مقدمه -1
هـاي متقابـل اسـت كـه     زندگي شبكه وسيعي از ارتباط

ها به آن متصل شـده و بـه شـركت در آن فراخوانـده     انسان
). انسـان موجوديـت و هويـت    196،1381اند (شايگان، شده

   وجودي خـود را هميشـه در نسـبت بـا خـود و ديگـران در      
اي از روابط ميان خود و ديگران انسان در حلقه يابد. گويامي

اش را با خود، خـانواده، همسـايه، افـراد    قرار گرفته كه رابطه
سـازد. از  محله، همكاران و در نهايت مردم شـهر برقـرار مـي   

توان جدا از مجتمع و بسـتر آن مـورد   اين رو مسكن را نمي
 مطالعه قرارداد بلكـه بايـد بـه عنـوان بخشـي از كـل نظـام       

هــاي زيســتي را اجتمــاعي و نظــام فضــايي كــه كــه عرصــه
ــي ــورت،     دربرم ــرد (راپوپ ــرار گي ــي ق ــورد بررس ــرد م گي

ــه113:1388 ــدوده ). عرص ــتي مح ــاي زيس ــه ه اي از عرص
 گيرد.  مي عمومي شهر تا عرصه خصوصي خانه را در بر

هاي زيستي امـروز،  دهد كه در عرصهها نشان ميبررسي
عرصه عمـومي شـهر مغشـوش    ارتباط يك واحد مسكوني با 
اي ميـان درون و بيـرون وجـود    است و ارتباط تعريف شـده 

 توجهندارد. در واقع سرعت ساخت مسكن آپارتماني موجب 
كمتر به كيفيت فضاهاي زندگي و فضاهاي ميـاني و مفهـوم   

فـر  در واحدهاي مسكوني شده است (عيني» درون و بيرون«
كه برقـراري ارتبـاط   ). حال آن55: 1393نياي مطلق، و علي

هاي ضروري در ميان فضاي درون و بيرون، از جمله بخش
هاي بشري است كـه در قالـب سلسـله    گاهطراحي سكونت

گيـرد.  مراتب منطقي ميان فضاي درون و بيرون، شكل مي
گردد ايجاد مي» عرصه ميانه«اين ارتباط به واسطه تعريف 

ثابه فضـاي  ). اين عرصه به م70:1395(ساساني و ديگران، 
هـاي  انتقال ميان خانـه و خيابـان اسـت كـه در محـدوده     

مسـكوني، اتصــال دهنــده دو عرصـه عمــومي و خصوصــي   
از خيابـان جـدا هسـتند.    هـا   امروزه سـاختمان باشد.  مي

هـا كـاهش يافتـه اسـت و     پيوستگي و ارتباط ميـان آن 
شود كـه  نوعي كمبود ارتباط ميان ساكنين مشاهده مي

 شـود جدايي ايشـان از اجتمـاع مـي   منجر به گسست و 
)Hanson, 2000  حذف عرصه ميانه از جمله عواملي اسـت .(

تـوان بـه از بـين    كه از عواقب آن به صورت غير مستقيم مي
رفتن كيفيـت محـيط زنـدگي و ايجـاد نارضـايتي در ميـان       

 ).70: 1359ساكنين اشاره كرد (ساساني و ديگران، 
آن بـر   تـأثير و  بيان لزوم وجـود عرصـه ميانـه، اهميـت    

گيـري روابـط فضـايي و اجتمـاعي سـاكنين از جملـه        شكل
آيند. از اين رو نوشتار حاضر اهداف اين پژوهش به شمار مي

كوشد تا با نگاهي دوباره به عرصه ميانه و بـاز تعريـف آن   مي
راهكارهـايي جهـت بهبـود    » مسـكن آپارتمـاني  «در مقياس 

بيـرون، بـراي    كيفيت فضاهاي ارتباط دهنده ميـان درون و 
 هاي زيستي ارائه دهد.  پيوستگي آن با ساير عرصه

 پيشينه پژوهش -2
هاي تعاملي در مكاتب روانشناسي بر اين باورند ديدگاه

نمايـد، در آن دخـل و   كه انسان با محيط ارتباط برقرار مي
ــأثيركنــد و از آن تصــرف مــي ــذيرد (عينــيمــي ت ــر و پ ف

هاي زيسـتي  در عرصه ). ارتباط با محيط1390آقالطيفي، 
موجب رابطه انسان با خانواده در خانه و بـا همسـايگان در   

هـاي  بنـدي محـيط  شود. در واقـع عرصـه  محله و شهر مي
ــب فضــايي، عملكــردي،   ــد سلســله مرات مســكوني، نيازمن

ــوم    ــا مفه ــه ب ــت ك ــاعي و ... اس ــرو«اجتم ــاط » قلم ارتب
 ).1378ناگسستني دارند (بحريني، 

اي اسـت كـه افـراد و    محدود شدهقلمرو مكاني، فضاي 
ها از آن به عنوان محدوده اختصاصي استفاده و دفـاع  گروه
يابـد و  كنند. قلمرو با يك مكان هويت روانشناختي مـي مي

با احسـاس مالكيـت و تركيـب كالبـدي بـه صـورت نمـاد        
). از اين رو قلمـرو يكـي از   Pastalan, 1970: 88آيد (درمي

هـا و نحـوه   مكان زندگي انسانگذار بر كيفيت تأثيرعوامل 
 ارتباط ايشان با محيط مسكوني است. 

صـاحبنظران روانشناسـي محيطـي و     1 مطابق جدول
هـاي  هاي متفـاوتي بـراي عرصـه   بنديعلوم رفتاري تقسيم

 اند. زيستي (قلمروها) در جامعه در نظر گرفته
) در شش عرصـه، سلسـله   1376الكساندر و چرمايف (
شـهري، نيمـه عمـومي شـهري،      مراتب فضـاهاي عمـومي  

فضاهاي عمومي يك گروه، فضاهاي خصوصي يـك گـروه،   
فضاهاي خصوصي يك خانواده و فضاهاي خصوصي افراد را 

توان بـه صـورت   بندي را مياند. چنين تقسيممعرفي كرده
تــر، يعنــي فضــاهاي عمــومي، نيمــه عمــومي، نيمــه كلــي

). 21:1378خصوصي و خصوصي معرفي نمـود (بحرينـي،   
در اين راستا داگالس پورتيوس به سه مقيـاس فضـايي در   

هاي فضاي شخصي (مقيـاس اول)، فضـاي   درون هم به نام
(مقيـاس دوم) و فضـاي در دسـترس خانـه      متكي به خانه

) نيـز ماننـد   1382كنـد. آلـتمن (  (مقياس آخر) اشاره مـي 
تـري بـه   بندي جامعدر دسته اماپورتيوس در سه مقياس، 

انويه و عمـومي اشـاره كـرده اسـت. حسـين      قلمرو اوليه، ث
الشركاوي چهارگونه قلمرو مكـاني را تحـت عنـوان قلمـرو     
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پيوسته (حباب فضايي متعلق به فـرد)، مركـزي (فضـاهاي    
به شدت شخصي مانند اتاق و خانه)، حامي (فضاهاي نيمه 
عمومي و نيمه خصوصي) و پيرامـوني (فضـاهاي عمـومي)    

. نيومن نيـز در جريـان   )170:1386كند (لنگ، معرفي مي
نظريه فضاي قابل دفاع خود، سلسله مراتب قلمرو فضـايي  
را به صـورت فضـاي خصوصـي، نيمـه عمـومي و عمـومي       

 ). Newman, 1996: 58كند (تعريف مي
 دو بـه  را قلمروهـا  مالكيت) 15-12 :1388( هرتزبرگر

سـاير   مانند وي كند.عمومي تقسيم مي و خصوصي عرصه
و نامگـذاري خـاص بـراي     مروهاي ميانيقل صاحبنظران به
 و عمـومي  مفـاهيم  اسـت  معتقـد  امـا  كنـد آن اشاره نمـي 

 اي گسـتره  عنـوان  بـه  نسـبي  طور به توانمي را خصوصي
 كـه  ايـن  بـه  توجـه كرد. با  قلمداد معماري فضاي از كيفي

 بـه  آن مسـئوليت  و نگهـداري  است، چگونه فضا دسترسي
 خصوصـي  مالكيـت  بـا  فضا آن كه ايرابطه و كيست عهده
 ايـن  در فضـا  آن دارد، گـروه  يـك  جمعي اداره يا فرد يك

 يابـد، مـي  را خـود  جـاي ) خصوصي و عمومي بين( گستره
 .خصوصي بيشتر يا باشد عمومي بيشتر است ممكن

ــا    ــوع فضــا ب ــز ســه ن ــران ني ــديمي اي در شــهرهاي ق
خصوصيات متفاوت قابل شناسايي است. فضاهاي عمـومي  

نيمـه   –به صورت گذر و ميدان، فضاهاي نيمـه خصوصـي   
عمومي به صورت يك بن بست اختصاصي يا يـك هشـتي   
كه به چند خانه راه داشته اسـت و فضـاي خصوصـي كـه     

شـود. بـدين   حياط و عناصر در برگيرنده آن را شـامل مـي  
هـاي زيسـتي بـه قلمـرو يـك محلـه، قلمـرو        ترتيب عرصه

انـد  شـده بنـدي مـي  قسيمچندين خانه و قلمرو يك خانه ت
 ).68 :1369(توسلي، 

نظران معماري توافق نظر دارند ، صاحب1مطابق جدول
ــي از عرصــه ــاني در حــد فاصــل دو عرصــه  طيف ــاي مي ه

بندي ارائه شده اند. در دستهخصوصي و عمومي قرار گرفته
ها و محدوده اشاره شده به عرصـه   نظران، نام صاحب توسط

 ها مبهم است.برخي ار آنميانه كمي متفاوت و در 
) بخشي از 1390( فر و آقالطيفيبراساس پژوهش عيني

هاي انجام شده براي تببين مفهوم قلمرو، نظمـي   بندي دسته
بندي الكساندرو چرمـايف،  سلسله مراتبي دارند (مانند دسته

پورتيوس، بحريني، نيومن) و بخشي ديگر بر اساس مفـاهيم  
بنـدي آلـتمن و   مانند دسـته اند (ادراكي محيطي مرتب شده

ه الشركاوي). از ايـن رو عرصـه (قلمـرو) ميـاني بـا       بـه   توجـ
بـه عنـوان اتصـال     ،بندي قلمروي اشـاره شـده  ماهيت دسته

 شود.   دهنده دو عرصه خصوصي و عمومي تلقي مي
 

 هاي زيستيبندي عرصه : دسته1 جدول

 خصوصي ميانه عمومي پژوهشگر
 خصوصي افراد خصوصي يك خانواده خصوصي يك گروه عمومي يك گروه نيمه عمومي شهر عمومي شهر الكساندر و چرمايف
 فضاي شخصي فضاي متكي به خانه فضاي در دسترس خانه داگالس پورتيوس

 اوليه ثانويه عمومي آلتمنايروين 
 پيوسته مركزي حامي پيراموني حسين الشركاوي

 خصوصي نيمه خصوصي نيمه عمومي عمومي اسكار نيومن
 خصوصي نيمه خصوصي نيمه عمومي عمومي سيد حسين بحريني

 يك واحد مسكوني چند واحد مسكوني محله اي محمود توسلي
 خصوصي خصوصيبيشتر  بيشتر عمومي عمومي هرمن هرتزبرگر

 
 از كـه  دارد، قـرار  انسـان  ذهنـي  فضاي طيف، يكسوي در

 فضـاي ممكـن   تـرين  خصوصـي  واقـع  در و است پنهان همه
پرغوغـاي   و شـلوغ  فضـاهاي  طيف اين ديگر سوي در و است،

 عمـومي  و دارد همـه قـرار   ديـد  معـرض  در كه است، شهري
 مختلـف  فضاهاي انتها، دو اين ميان در. است شهر جاي ترين

 و بـودن  عمـومي  از اي درجه كه هركدام اند، شده واقع شهري
واقع مسئله قابـل   ). در1387پور،  (مدني .دارند بودن خصوصي

) كـه  68:1376بحث حد فاصل اين دو عرصه است (توسـلي،  
نقش اتصال دهندگي ميان دو عرصـه درونـي و بيرونـي را بـر     

يان درون و بيرون، فضايي كـه  عهده دارد. در رابطه با فضاي م
نه داخلي و نه بيروني است و به تعبيري ديگـر نـه خصوصـي    

 است نه عمومي، تعاريف مختلفي ارائه شده است.
ــه اندرســون  )، گــل1991( محققــان بســياري از جمل

)، 2007)، اســتيونس (1984( )، هيليــر و هانســون1996(
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اين ) درباره 1384( ) و مايس1997اسكيولند و گارلينگ (
هـا از تعـابيري چـون     انـد. آن  موضوع به پژوهش پرداختـه 

فضاي مياني، فضاي حايل، مرز ميـان عمـومي خصوصـي،    
مابين، آستانه، لبه نرم، مفصل، زون واسطه در رابطه با اين 

 كنند.  مقوله استفاده مي
) در پژوهش انجـام شـده در   1395ساساني و ديگران (

ترين تعبيـر  ني، رايجاين رابطه معتقدند اصطالح فضاي ميا
باشد. اين فضـا،  ارائه شده از فضاي ميان درون و بيرون مي

باشـد كـه نـه    مـي » نيمه عمومي -نيمه خصوصي «عرصه 
) 152:1384كامال عمومي و نه خصوصـي اسـت. مـايس (   

معتقد است هر نوع رابطه ميان درون و بيرون، از دو نقطه 
نـده جـدايي   شود. اين رابطـه هـم در بردار  مستقل آغاز مي

است و هم پيوند، يا به عبارت ديگر تمايز و انتقال، وقفـه و  
هـا و  تداوم، مـرز و عبـور از مـرز را بـا خـود دارد. آسـتانه      
 يابنـد. فضاهاي انتقـال بـه سـهم خـود حالـت مكـان مـي       

 شود.  هايي كه در آن جهان واژگون مي مكان
ها امكان ايجاد تبـادل اجتمـاعي، فرهنگـي و    اين مكان

هــا، اي كــه در آنســازند بــه گونــهي را فــراهم مــيطبيعــ
هـاي پنهـان متفـاوتي قـدرت تجلـي      ها و توانـايي پتانسيل

 ). Grosz, 2001: 93يابد ( مي
هـاي امـروزي،   هاي گذشـته بـه آپارتمـان   تبديل خانه

هـاي كالبـدي، عملكـردي و فضـايي     موجب تحول ويژگـي 
 هـاي مسـكوني شـده اسـت. گـل     معماري مسكن و محيط

كنـد نـواحي مسـكوني سـاختار داخلـي      ) بيان مي1387(
پراكنده و مرزهاي غير دقيقي دارند. واضح نيست كه كجـا  
به مسكن اختصاصي تعلق دارنـد و كجـا ناحيـه مسـكوني     

هاي ميانه در مسكن آپارتماني امروز عرصهپذيرد. پايان مي
اند. زنـدگي يـا   (نيمه خصوصي و نيمه عمومي) ناپديد شده

گـذرد  ه خصوصي (خانواده) و پنهان از اغيار ميدرون عرص
هـاي عمـومي جريـان دارد    و يا به شتاب در ميـان عرصـه  

به طور كلي ايـن پـژوهش   ). 32: 1383(قاسمي اصفهاني، 
شـده  كيفـي انجـام    ةبه شـيو از نظر هدف كاربردي بوده و 

است. حال اين پژوهش در جستجوي اين پرسش است كه 
كن آپارتماني چگونه تعريـف  محدوده عرصه ميانه در مس«

توانـد  عرصه ميانـه چگونـه مـي   «و به دنبال آن » شود؟مي
موجب پيوستگي عرصه خصوصي(خانه) و عرصـه عمـومي   

 »(خيابان) شود؟

 عرصه ميانه -3
 هـاي زنـدگي در بسـتر سـكونت را    به طور كل عرصـه 

توان به سه عرصه خصوصـي، ميانـه و عمـومي تقسـيم      مي
رصـه خصوصـي دارد كـه برخـي از     انسان نيـاز بـه ع   .نمود

نيازها مانند ابراز محبت، خلوت، و امكان استقالل فردي را 
برآورده سازد و در عـين حـال نيـاز بـه حضـور در عرصـه       
عمومي دارد كه مقبوليت خود را در آنجا كسب نمايد و به 

 ).  7-8: 1387محك بگذارد (مدني، 
، بخشي از بستر سكونت است كه انسان »عرصه ميانه«

را براي انتقال از خلوت و حريم شخصـي خـود بـه عرصـه     
ا عمومي (محل بروز هيجانات اجتمـاعي)   سـازد.  ده مـي امـ

عرصه ميانه از سويي كيفيت سكونت در عرصـه خصوصـي   
را دارد و از سويي ديگـر، زمينـه ارتبـاط بـا ديگـران را در      

آورد. در اين صورت عرصه ميانـه،  مي عرصه عمومي فراهم
اي است كه ميان جهان بيرون و جهـان درون خانـه   عرصه

قرار دارد و به مثابه فضاي انتقال ميان خانه و خيابان است 
). در اين پژوهش مقصـود از  71:1395(ساساني و ديگران، 

فضــاي درون، فضــاي داخــل مســكن و منظــور از بيــرون، 
 مسكن است. فضاي واقع شده در خارج از
گيري ارتبـاط درون و بيـرون و   عوامل زيادي در شكل

هـاي اخيـر در   ند. مطابق پژوهشمؤثركيفيت عرصه ميانه 
) و 1393نيـاي مطلـق (  فـر و علـي  اين زمينه توسط عيني

) اين عوامل در سه دسته عوامل 1395ساساني و ديگران (
محيطي  -رفتاري و كالبدي  -معنايي، عملكردي - ادراكي

شوند. الزم به ذكر است در اين پژوهش، بـا  بندي ميتهدس
رفتاري به بررسي كيفيت عرصه  -اولويت عوامل عملكردي

 شود.ميانه پرداخته مي
نيــاي مطلــق  فــر و علــي براســاس تعريــف عينــي  

رفتاري، ارتبـاط فضـاهاي    -)، عوامل عملكردي58:1393(
قلمروهاي درون و بيرون را بر اساس نظم سلسله مراتبي و 

مراتب دسترسي و سلسله مراتب فضايي  عملكردي، سلسله
دهند. به طوري كـه سـاختار عملكـردي فضـا در     شكل مي

ــروز رفتارهــا در محــيط  ــابالًمؤثرب ــد و متق از رفتارهــا و  ن
 پذيرند.مي تأثيرها بيني وقوع آن پيش
 محدوده عرصه ميانه -4

 ارتبــاط ميــان فضــاي درون و بيــرون بــر اســاس عوامــل
رفتاري، در قالـب سلسـله مراتـب منطقـي ايجـاد       -عملكردي

ــان عمــومي و فضــاهاي  مــي گــردد و محــيط بيــرون از خياب
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شوند تـا بـه داخـل خانـه     تر ميهمسايگي به مراتب خصوصي
برسند. به بيان الكساندر فضاهاي بيرون از خانه نيز در ارتبـاط  

د. كننـ با هم، سلسله مراتبي از كوچك به بزرگ را تعريف مـي 
مردم در فضاهايي احساس آرامش و آسودگي خاطر دارند كـه  
به فضاي كوچكتر و يك فضاي بزرگتر متصل و مرتبط باشـند  

). ويژگي سلسله مراتبـي فضـاها   282-283: 1388(الكساندر، 
ندهي روابــط امادر عرصــه ميانــه بــا تفكيــك قلمروهــا، در ســ

 ).38: 1387است (مدني،  مؤثراجتماعي 
 

 
 )Newman, 1974دهي مسكن (سلسله مراتب سازمان. 1 شكل
 

سلسله مراتب سازماندهي مسكن به صورت  1در شكل
فضاهاي خصوصي، نيمه خصوصي، نيمه عمومي و عمـومي  

دهـد؛ ايجـاد يـك سـاختار اجتمـاعي و سـاختار       نشان مي
كالبدي مربـوط بـه آن بـا فضـاهاي اجتمـاعي در سـطوح       

هـا و فضـاهاي   روهمتفاوت، امكان حركت و جابجـايي از گـ  
تـر و از فضـاي   ها و فضاهاي بزرگتر به سمت گروهكوچك

تـر را فـراهم آورده و   خصوصي به طرف فضاهاي اجتمـاعي 
تري را بـه نـواحي   احساس امنيت بيشتر و حس تعلق قوي

اي كه يـك  بخشد. ناحيههاي خصوصي ميبيرون از مسكن
 را درك فرد به عنوان محل سكونت و محيط مسـكوني آن 

تواند فراتر از محل سكونت گسترش كند، ميو مشاهده مي
هاي خود اجازه دهند كه در سني والدين به بچه يابد، مثالً

(گـل،   چه كه معمول است، بيرون بـازي كننـد  زودتر از آن

). ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه گـذار     53-52: 1387
هاي مختلف فضاهاي اجتماعي بايد بسيار آرام و ميان گونه

 وان باشد.  ر
در گذشته سلسله مراتبـي از فضـاي بـاز عمـومي تـا      
خصوصي در محالت مسكوني وجـود داشـت. فـرد بـراي     
گذر كردن از فضاي خانه و رسيدن بـه شـهر مسـافتي را    

بسـت بـه   هـاي بـن  فضاهاي دربند و كوچـه  كرد؛ طي مي
عنوان فضاهاي نيمه خصوصي نقـش يـك فضـاي واسـط     

هاي باز عمـومي شـهر   ميان حياط خصوصي منازل و فضا
توان ). در واقع مي75: 1390كردند (اشعري،  را بازي مي

هاي تاريخي مضامين و معـاني مـرتبط بـه    گفت در خانه
خانه و تغيير قلمرو از بيرون بـه درون در فضـا مـنعكس    

نيمه خصوصي متعلق به  -شده است. قلمرو نيمه عمومي
گيرد چندين همسايه در حد فاصل شهر تا خانه شكل مي

ــن    ــورت ب ــه ص ــايي ب ــداق فض ــتو داراي مص ــا و بس ه
هـا، انعكـاس فضـايي انتظـار بـر      دربندهاست. درگاه خانه

درب خانه تا گشوده شدن آن وگفتگويي كوتاه با همسايه 
: 1389و منصـوري   29: 1388است (حائري مازنـدراني،  

هـاي حـد واسـط در مسـكن     ). حال آنكه عرصـه 42-41
ده است به طوري كه افراد به امروز به فراموشي سپرده ش

واسطه وارد فضاي شهر شده و درگير طور ناخواسته و بي
 شوند.يك تغيير مقياس ناگهاني مي

سلسله مراتب فضاها از خيابان (عرصه  2 مطابق جدول
(عرصـه خصوصـي) بـر اسـاس تيپولـوژي       عمومي) تا خانه

هاي مختلـف نشـان داده شـده    هاي مسكوني در دورهخانه
 دهد سلسـله مقايسه محدوده عرصه ميانه، نشان مياست. 

هاي سنتي و حيـاط دار  مراتب فضايي و عملكردي در خانه
كـه در  معاصر از پيوستگي نسبي برخـوردار بـوده حـال آن   

هـا بخشـي از محـدوده عرصـه ميانـه بـه واسـطه        آپارتمان
آسانسور و راه پله دچار گسسـت شـده و بخـش ديگـر آن     

 گيرد.انه شكل ميپس از عبور از درون خ

  



 150 1396پاييز و زمستان ، 14شماره   پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران، -نشريه علمي  
 

 

 

 
 مراتب فضاها براساس تيپولوژي واحدهاي مسكوني سلسله .2 شكل

 
هـاي مسـكوني ورودي اصـلي، راه    اگرچه در آپارتمان

پله و آسانسور كه از كوچه يـا خيابـان بـه خانـه متصـل      
 عرصـه ميانـه قـرار   فضـاهاي   شود، در سلسله مراتـب  مي
گيرد و فضايي نيمه خصوصي بوده و براي همسـايگان   مي

منطقه «كيفيت اين فضاها به حد يك  امامشترك است، 
: 1384تنزل كـرده اسـت. بـه عقيـده مـايس (     » طرفبي

ها كـه عمومـا از پلـه،    ) فضاي مشاع داخل آپارتمان154
اي بـي  راهرو و آسانسور تشكيل شـده اسـت بـه منطقـه    

بين عرصه خصوصي و عمومي  طرف بين درون و بيرون و
اي از قفل و تبديل شده است. عبور از اين فضاها مجموعه

مرز ايجاد كرده كه خليجي را بين خانه و خيابان، محلـه  
و شهر به وجود آورده است كه نه به خانه تعلـق دارنـد و   

تنزل كرده » طرفمنطقه بي«نه به شهر، بلكه به حد يك 
همچنـين گـاهي يـك     كس تعلق نـدارد.  است و به هيچ

هويـت  كنند تا ازين گذر تاريك و بينگهبان استخدام مي
 نگهداري و نگهباني كند.

از طرفي براي ورود بـه واحـدهاي مسـكوني پـس از     
ها، بـه علـت اينكـه در ورودي بـه واحـدهاي      عبور از پله

مسكوني در داخل پاگردها طراحي شده و عرض پاگرد بر 
ي پله و دسترسـي بـه   هااساس تفكيك فضا براي عبوري

بينـي نشـده اسـت،    هاي واحدهاي مسكوني پـيش ورودي
ــه و    ــل ورودي خان ــث در مقاب ــايي مك ــريم فض ــان ح مي

هاي عبوري پله تداخل ايجاد شده و باعث مغشوش  حريم
: 1388شدن اين فضـا شـده اسـت (حـائري مازنـدراني،      

). امــروزه برخــي رفتارهــا ماننــد اســتقبال و بدرقــه 162
هـا بيـرون از خانـه و ماننـد آن     داري كفشمهمانان، نگه

گـردد. بـه همـين    موجب مزاحمت براي همسـايگان مـي  
دليل براي جلوگيري از تزاحم، نيـاز بـه فضـاي واسـطي     

ميان عرصه خصوصي (خانه) و فضـاي ورودي هـر واحـد    
 ).160: 1392باشد (مدني و شفايي، مي

ي به فضا، فعاليت و شيوه زنـدگي  توجهبي به طور كلي
ها بـا حـذف يـا بـه حـداقل رسـانيدن فضـاي        ر آپارتماند

ورودي، مشاعيات، راه پله، پاگردها و ورود به خانـه شـروع   
انـداز و نـور و   ي به چشمتوجهشود و تا درون خانه و بيمي

). از اين رو 25: 1388يابد (حائري مازندراني، هوا ادامه مي
ــط   ــراري رواب ــراي برق ــب، ب در نظــر گــرفتن سلســله مرات

بـه كيفيـت فضـاها در بـازتعريف عرصـه       توجهاجتماعي و 
 قرار بگيرد. توجهي مسكن آپارتماني الزم است مورد ميانه

 عرصه ميانه در مسكن آپارتماني -5
همانطور كـه اشـاره شـد، محـدوده عرصـه ميانـه در       
مقياس آپارتمان داراي سلسله مراتبي از روابط اجتماعي، 

متفاوت است. اين روابـط بايـد   روابط فضايي و قلمروهاي 
اي با هم پيوند يابند كه به صورت آرام و پيوسـته  به گونه

در امتداد هم قرار گرفته و نيروي يكديگر را تعديل كرده 
شـود افـراد   و به تعادل برسـند. همـين امـر موجـب مـي     

باشـند، عضــوي از  همچنـان كـه عضـوي از خـانواده مـي     
محسـوب شـوند.   همسايگي و عضوي از افراد محلـه نيـز   

اي از ارتباطات قرار گرفتـه كـه ايـن    انسان درون زنجيره
اي تمام نشده در عرصه ديگر آغـاز  ارتباط هنوز در عرصه

گردد و همزمان رابطـه افـراد بـا خـانواده، همسـايه و      مي
شود و زيستن تداوم اين نوع ارتباط است محله مطرح مي

ي ميانه). روابط اجتماعي و فضايي كه در عرصه 2 (شكل
مسكن آپارتماني اتفاق ميافتنـد مكمـل يكـديگر بـوده و     

ادامـه ايـن    متقابل بركيفيت عرصه ميانه دارنـد. در  تأثير
جا صحبت از عرصه ميانه شـد منظـور عرصـه     نوشتار هر

 ميانه در مقياس مسكن آپارتماني است.
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  بازتعريف عرصه ميانه در مسكن آپارتماني امروز
 

 
 . زنجيره ارتباطات انسان3 شكل

 روابط فضايي در عرصه ميانه -5-1
فضايي در اين بازتعريف، همچون طيفـي در نظـر    روابط

گرفته شده كه از فضاهاي متعدد تشكيل شده و مرز فضـاها  
در آن در هم تنيده شده است. اين طيف خطي نيست و هر 

گذاشته و از  تأثيرفضا و هر جزء از اين طيف بر فضاي ديگر 
گيرد. طيف عرصه ميانه از خوي خياباني به مي تأثيرديگري 
شـود. وقتـي مـردم در خيابـان     صوصي متمايل مـي خوي خ

گيرنـد. ولـي وقتـي بـه     مـي  »خوي خيابـاني «هستند نوعي 
آيند، طبيعـي اسـت كـه در پـي راهـي      سمت خانه خود مي

براي خالصي از اين خو و خسـتگي خيابـاني بـوده و سـعي     
كنند خود را غرق در آرامش و راحتي منزل كنند. طيـف  مي

معبري بين خيابان تا خانـه وجـود   همچون  عرصه ميانه بايد
داشته باشد كه براي خالصي ازين خوي خيابـاني بـه افـراد    
كمك كند. معبر مذكور بايد به نحوي باشد تا فشار عصبي و 

هـاي خـوي   آشفتگي روحي موجود در افراد را كه از ويژگـي 
خياباني است از بين برده و محيط گرم و آرام خانه را نصيب 

 ).278: 1388 وي كند (الكساندر،
خيابان به عنـوان عرصـه عمـومي و نقطـه      3 در شكل

آغازين طيف نشان داده شده و با نزديك شدن به كوچـه و  
مسير ورود به خانه از نيروي آن كاسته شـده و سـاختمان   

نمايد. اين ارتبـاط و تبـادل نيروهـا    نيرويي متقابل وارد مي
ادامه خواهـد داشـت تـا بـه سـر ديگـر طيـف كـه عرصـه          

باشد پيوند يابد. تبادل نيروها سه بعدي است وصي ميخص
فضـاي خيابـان و كوچـه و     تـأثير اي كه عـالوه بـر   به گونه

ها به عرصه خصوصي بر ساختمان، طبقات پايين ساختمان
واسطه نزديك بودن به زمين پيونـد بيشـتري بـا زمـين و     

كنند و به تدريج از ميـزان ايـن   خاك و درختان برقرار مي
سته شده و طبقات باالتر با عناصر ديگـر طبيعـت   پيوند كا

  ).3 يابند (شكلهمچون آسمان و ماه و ستاره پيوند مي

 

 
 . ارتباط و تبادل نيروها در عرصه ميانه4 شكل

 
 تـوان عرصـه ميانـه را مطـابق    براساس روابط فضايي مـي 

، »بـه آپارتمـان   رسـش «هـاي  در سه عرصه بـه نـام   4شكل 
بازتعريف نمود. هـر  » درون هر خانه«و » رسش به هر خانه«

بـه هـم   » فضـاهاي انتقـال  «ها به واسـطه  كدام از اين عرصه
شوند. فضاهاي انتقـال عناصـري را ماننـد ورودي،    متصل مي

دهنـد كـه موجـب پيونـد     را تشـكيل مـي   پنجره، ايـوان و ... 
فضــايي ( ارتبــاط اجتمــاعي، بصــري و ...) ميــان دو عرصــه  

 خواهند شد.  
هـاي مـذكور   ترين فضاهاي انتقال در اتصـال عرصـه  مهم
) نيـز اشـاره   90: 1387( ها هستند. تا جايي كـه گـل  ورودي
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ها جاهايي هستند كه حداكثر رويـدادها آنجـا   كند وروديمي
هـا  كر است هركـدام از ايـن عرصـه   افتند. الزم به ذاتفاق مي

بدون فضاهاي انتقال دچارگسست شده و پيوسـتگي خـود را   
ها با فضاهاي انتقـال  از دست خواهد داد. از اين رو اين عرصه

توانند به آرامي به هم تبديل شوند. روابط از در اين طيف مي
(فضـاي انتقـال اول) آغـاز شـده،      كوچه و رسش به آپارتمان

دسترسي به طبقات داخل آپارتمـان و ورود   سپس با مسير و
يابـد. بـا ورود بـه    (فضاي انتقـال دوم) ادامـه مـي    به هر خانه

ــه بــه وســيله عناصــري چــون در و پنجــره و   درون هــر خان
(فضـاهاي انتقـال)،    بـاز ماننـد تـراس   همچنين فضاهاي نيمه

گـردد  اي ديگـر دوبـاره آغـاز مـي    ارتباط با بيـرون بـه گونـه   
هـا  هايي كـه بـه آن  روابط فضايي در عرصه). كيفيت 4(شكل

هـا معنـا   اشاره شد با حضور افراد و روابط اجتماعي ميـان آن 
به نيازهاي فردي و اجتماعي است  توجهچنان كه يابد. آنمي

 گـردد كه سـبب كيفيـت بخشـي بـه فضـاهاي زنـدگي مـي       
)Durker & Gumpert,1998.( 

 

 
 ميانه عرصه فضايي در . روابط5 شكل

 روابط اجتماعي در عرصه ميانه -5-2
ارتباطات اجتماعي نيز همچون روابط فضـايي در طيفـي   

 اند. ويژگـي سلسـله  وسيع از شدت پايين تا باال گسترده شده
مراتبي فضاها در روابط اجتماعي و شدت ارتباط ميان افـراد  

» ارتباط ديداري و شنيداري«است. كلمات ساده  مؤثر بسيار
ديگر اشكال ارتباط و به عنوان بخشي از  تواند در رابطه بامي

هـاي بسـيار سـاده و    هاي اجتماعي، از فعاليتگستره فعاليت
هـاي احساسـي   غير مشخص تا ارتباطات پيچيده و درگيـري 

 ).5 ) (شكل9: 1387مطرح گردد (گل، 
 

 
 )9 :1387 ،. اشكال متفاوت ارتباط (گل6شكل

 
د، قسـمت  اگر فعاليت در عرصه ميانه وجود نداشته باشـ 

پايين نمودار (روابط ديداري و شنيداري) حذف خواهد شـد.  
بـه   امـا رسـند  اگر چه اين ارتباطات كم اهميت به نظـر مـي  

عنوان ارتباط مسـتقل و بـه عنـوان شـرط الزم بـراي ديگـر       
ارزش هسـتند. يعنـي در واقـع     تر، بسيار بـا تعامالت پيچيده

با ديگران بودن اشكال انتقالي ارتباط مابين دو حد تنهايي و 
تر خواهد شد. مردم يا ناپديد و مرز بين انزوا و ارتباط پررنگ

روند و يا با ديگـران در سـطح بـااليي از    در تنهايي به سر مي
 ارتباط قرار دارند.

عرصه ميانه فرصتي است براي بودن با ديگران  ارتباط در
به روشي راحت و بي دردسر. ارتبـاط كـم شـدت (ضـعيف)،     

توانند رشـد  ست كه از آنجا ديگر اشكال ارتباط ميموقعيتي ا
ارتباط اجتمـاعي   6شكل  ). مطابق9-13: 1387كنند. (گل، 

از مرحله رسش به آپارتمان آغاز شده و تا جايي كه طـرفين  
توانند به سمت سـطوح بـاالتر   تمايل داشته باشند، روابط مي

 رشد پيدا كنند. به بيان گل (همان) مالقات و حضور داشـتن 
در فضايي مشابه، در هـر يـك از ايـن شـرايط، شـرط الزم و      

 اصلي است.
توانـد  در فضاهاي انتقال حـداكثر ارتباطـات اجتمـاعي مـي    

هـاي مختلـف   اتفاق بيفتد. فضاهاي انتقال مكان رويارويي گـروه 
سني و اجتماعي است. كودكان تمايل به ارتباط با دنياي خـارج  

(مثـل كودكـان همسـايه)    يابي در ميان همساالن خود و دوست
دارند و والدين نيز براي كنترل كودكان ناگزيرند در عرصه ميانـه  

ها از درون خانه كنتـرل داشـته باشـند. از    حضور يابند و يا بر آن
هاي جسـمي  طرفي سالمندان نيز به دليل كهولت سن و ناتواني

كنند كه مناسـب بـا شـرايط فيزيكـي     هايي استفاده مياز عرصه
 ).29: 1387شد (مدني، ها باآن
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 ميانه عرصه در اجتماعي روابط .7شكل

 
هـا در  حضور افراد، ميزان تعامل اجتمـاعي و روابـط آن  

: 1387اسـت. گـل (   مؤثرعرصه ميانه بر روابط كودكان نيز 
 ماننـد و بـازي  هـا در جـايي مـي   كنـد بچـه  ) اشاره مـي 18
هـا در  كنند كه بيشترين فعاليـت در جريـان اسـت. آن    مي

ها يا هاي پشتي خانهها در حياطفضاهايي كه براي بازي آن
هـاي چندطبقـه طراحـي شـده و     ضلع آفتابگير سـاختمان 

جايي كه عبور و مرور يا مردمي وجود ندارد كـه بتـوان بـه    
 كنند.ها نگاه كرد، بازي نميآن

ــي   ــراد م ــل اف ــط در صــورت تماي ــن رواب ــان اي ــد مي توانن
). از طرفـي  6تـداوم يابـد (شـكل   همسايگان يك آپارتمان نيـز  

كند امكان گسترش خود به خودي رابطه ) بيان مي1387گل(
چيزي بيش از «و ارتباط نزديك ميان همسايگان وجود ندارد: 

معماري براي گسترش چنين تعامالتي الزم است ولي طراحي 
مساعد آن را تقويت خواهد كرد. بـراي فراتـر از سـطح رفـتن     

ترك بايـد وجـود داشـته باشـد،     روابط همسايگي چيـزي مشـ  
» زمينه مشترك، عالقه مشـترك يـا مشـكالت مشـترك    پيش

). از اين رو روابط فضايي در عرصه ميانه تـا حـدي   47(همان، 
موجب تقويت روابـط اجتمـاعي و بـالعكس وجـود هـر فـرد و       

(همسايگان محلـه، همسـايگان آپارتمـان،     ارتباطش با ديگران
وجـب بـه وجـود آمـدن     اعضاي خانواده و خلـوت شخصـي) م  

 مراتب و تنوع فضايي خواهد شد. سلسله
 »رسش به هر خانه«ارائه راهكارها در  -5-3

همانطوركه اشاره شد، گسسـت عرصـه ميانـه بيشـتر در     
قسمت رسش به هرخانه مورد نقد قرار گرفت. دليل اين امـر  
تبديل شدن آن به خليجـي اسـت كـه پيوسـتگي و ارتبـاط      

برد. از اين رو در اين قسمت ارائه ن ميدرون و بيرون را از بي
هاي مربوطه در قسمت رسش به هر خانـه  راهكارها و تحليل

انـد. از  (فضاي انتقال دوم) مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه  

طرفي در مسير رسيدن بـه آپارتمـان آن چـه حـائز اهميـت      
است كاستن از خوي خياباني افراد و نزديك شدن بـه خـوي   

به شرايط سايت و موقعيـت   توجهت كه با خصوصي خانه اس
ها و سواره و پياده بودن افراد ايـن مسـير   قرارگيري آپارتمان

هـاي  هاي متفاوتي داشـته باشـد و بـه روش   تواند كيفيتمي
مختلف ايجاد شود. در نهايت بهتر اسـت بـه مكـاني تبـديل     
شود كه مردم درنگ كننـد، كودكـان بتواننـد بـازي كننـد و      

رت تمايل به تعامل اجتماعي بپردازند. درون هـر  افراد در صو
اش (فضـاهاي  خانه نيـز بـه واسـطه عناصـر تشـكيل دهنـده      

هاي متفاوت در ارتباط با عرصه ميانه قـرار  انتقال) به صورت
 طلبد.گيرد كه بررسي آن پژوهش ديگري ميمي

ارائه راهكارها در مسير رسيدن به هر خانه در سه بخش؛ 
پيوند طبقات بـا كوچـه يـا حيـاط     «، »ليپيوند با حياط اص«

گيرنـد.  مورد بررسي قرار مي» الگوي حياط مياني«و » اصلي
داشت امكان بهره گرفتن از راهكارها در بـازتعريف   توجهبايد 

عرصه ميانه در هر شرايطي متفـاوت اسـت. بـر ايـن اسـاس      
 تر باشد.  سعي شده است به راهكارهايي اشاره شود كه كلي

 د با حياط اصليپيون -5-3-1
پس از وارد شدن به آپارتمان درمسير رسـيدن بـه هـر    

به عنوان فضاي باز بايد مكاني براي مكث و » حياط«خانه، 
 ،الكسـاندر (مسـيري بـراي عبـور     صرفاًتامل قرار بگيرد نه 

حيــاطي را كــه از همــه طــرف بــه ديــوار  .)93-94: 1390
فضـاي  و هيچ ايوان يا فضـاي واسـطي ميـان     محدود است

داخل و خارج نداشته و تنها يك مدخل دارد، حياطي مرده 
داند كه نيروها در آن با هم در تضـادند و بـرعكس اگـر    مي

حياط منظري به فضاي بزرگتر داشته باشد، راه دسترس به 
هاي مختلفي از ميان آن بگذرد و رواق يا ايواني داشته اتاق

ل كننـد. در  تواننـد يكـديگر را تعـدي   باشد، اين نيروها مـي 
شـود،  چنين حالتي حياط براي افـراد مـأنوس و زنـده مـي    

شود كه بايد به آنجا رفت و از آن استفاده جايي طبيعي مي
هـاي امـروزي دو   كرد. براساس جهت دسترسي به آپارتمان

شوند كه در آيد. يا افراد ابتدا وارد حياط ميحالت پيش مي
ود كـه از  اين صورت بهتر است مسيري در نظـر گرفتـه شـ   

ها لذت برده و همچنين از فضـاي پاركينـگ   درختان و گل
شـود و در سـمت ديگـر    مجزا باشد، يـا حيـاط ديـده نمـي    

 ساختمان واقع شده است.
در اين حالت دسترسي مناسب و داشتن ديد بـه حيـاط   
هنگام ورود حائز اهميت است. افراد با ديدن حياط يا درخت 

به سمت حيـاط حركـت   قاب شده از دور، در صورت دلخواه 
كننـد و  كنند،كودكان بـازي مـي  كرده در آن حضور پيدا مي

 ).7شود (شكلحياط زنده مي
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 گذر از پل براي رسيدن به حياط -پيوند حياط با طبقات .8 شكل

 
احاطه شدن حياط توسط ديوارها، پايين در نظر گـرفتن  

مستقيم بـه  سطح حياط نسبت به بقيه سطوح و ورودي غير 
حياط باهم به ايجاد حـس درون بـودگي و مكـث در حيـاط     

). همچنين وجود فضـاهاي  65: 1391كند (نحوي، كمك مي
باز ميان حياط و فضاهاي بسته اين احساس را افـزايش  نيمه

داده و فضاهايي را براي نشستن و لمس طبيعـت از نزديـك   
 نمايد.ايجاد مي

 اط اصليكوچه يا حي با طبقات پيوند -5-3-2
 بـا  ارتبـاط  در اسـت  بهتـر  نيـز  ها پله و طبقات دسترسي

 دسترسـي  و پلـه  راه كيفيـت . بگيـرد  قرار باز و باز نيمه فضاي
 طبقـات  در خصوص به افراد كه باشد اي گونه به بايد طبقات

 فضـاهاي  در كودكـان  كننـد،  عبـور  ها پله از گاهي دوم و اول
 صـرفاً  و تاريـك  روح، بـي  جـايي  و بپردازند بازي به آن مياني
 ).8 شكل(نباشد  آسانسور نبود در عبور براي

 

 
 به بااليي طبقات و زمين به دوم و اول طبقات بودن نزديك. 9 شكل

 آسمان
 

مجموعه مسكوني رابين هود گاردنز كه توسط آليسون و 
اي در لندن ساخته شد نمونه 1970پيتراسميتسون در سال 

فضاهاي دسترسـي طبقـات. در   بخشي به  است براي كيفيت
ها و آسانسور، راهروهاي طبقات اين پروژه پس از عبور از پله

تـوان  با شهر ارتباط دارند. عرض راهروها چنان است كه مـي 
» خيابــاني در ارتفــاع«هــا يــا آن را امتــداد فضــاي آپارتمــان

 ).  155: 1388دانست (مايس، 
 مثابـه  بـه  تواننـد  مـي  خـود  طبقـات  از ايـن رو پاگردهـاي  

 و كوچه( بيرون فضاي با همچنان كه باشند ارتفاع در اي كوچه
 حالـت  اين در. تعاملند يا حياط اصلي آپارتمان در و) خيابان يا

 بـا  هنـوز  خـود  خانه ورودي در به شدن نزديك مسير در افراد
 شـدن  خـارج  هنگـام  و هستند ارتباط در آن جريانات و كوچه

اگر امكان ارتباط با كوچه نبـود   بينند و يا مي را كوچه ابتدا نيز
پيونـد بصـري برقـرار     به واسطه ديدن و ارتباط با حياط اصلي

 صـورت  در كننـد.   درك را هوا و آب توانند تغييراتشده و مي
 همـراه  بـه  خود با را الزم نيز تجهيزات هوا بودن باراني يا ابري
 آن بـه  شـدن  وارد از و خيابان قبل كوچه حوادث از و برند مي

 شـود  مي از طرفي پيوند طبقات با كوچه باعث. يابند مي آگاهي
 احسـاس  و نباشـند  تفـاوت  بـي  كوچـه  اتفاقـات  به افراد نسبت

 كـودك  چنيني اين پاگردهاي وجود با. شود حاصل نيز امنيت
 سوار براي موقع به و ديده دورتر از را خود مدرسه سرويس نيز

 ورودي در تـا  مـادر  نيسـت  نيازي ديگر و شود مي حاضر شدن
 .كند همراهي را او كودكش بدرقه براي

 الگوي حياط مياني -5-3-3
هاي قبل اشاره شد مقايسه سلسله همانطور كه در بخش

دار معاصر هاي سنتي و حياطمراتب رسيدن به خانه در خانه
هـا بـود.   نشان از پيوستگي نسبي درمحدوده عرصه ميانـه آن 

ون خانـه و بيـرون   به طوري كه حياط حد واسـط عرصـه در  
هـاي  امروزه در آپارتمان اماگرفت. (كوچه يا خيابان) قرار مي

مسكوني مراتـب رسـيدن در عرصـه ميانـه پـس از عبـور از       
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خيابان، كوچه و پاگرد طبقات، منقطـع شـده و پـس از وارد    
(بالكن) در ادامه محدوده  بازفضاي نيمه، شدن به درون خانه
 گيرد.عرصه ميانه قرار مي

توان از الگـويي سـخن گفـت كـه بـه      اين اساس مي بر
پيوستگي عرصه ميانه كمك كند. در اين الگو پـس از قـرار   

اي در ارتفـاع)، افـراد   گرفتن در فضاي ميان طبقات (كوچه
     ابتدا وارد حيـاط شـده و سـپس وارد فضـاي اصـلي خانـه      

بـه عنـوان فضـاي    » حيـاط ميـاني  «شوند. در واقع اين مي
واسط ميـان درون (فضـاي داخـل خانـه) و      انتقال و عرصه

ــرون ــي    بي ــا م ــش ايف ــات) نق ــان طبق ــاي مي ــد و (فض كن
عملكردهاي متفـاوتي از قبيـل بدرقـه و اسـتقبال مهمـان،      
بازي كودكان همسايه، تعامل مـادران و امكـان نظـارت بـر     

هـا در طبقـات   افتد. وجود اين حيـاط ها در آن اتفاق ميآن
ن به سطح زمين و ارتباط با اول و دوم به دليل نزديك بود

در طبقـات بـاالتر    امـا حياط اصلي مجموعه مناسب اسـت.  
 افتد.ارتباط با زمين كمتر شده و ارتباط با آسمان اتفاق مي

 گيري بحث و نتيجه -6
بررسي راهكارهاي ارائـه شـده در بخـش     9شكل  مطابق

دهد با ورود به آپارتمان و حركت رسش به هرخانه، نشان مي
ين طبقات ارتباط با كوچـه تـداوم يافتـه و  همـين امـر      در ب

امكان حضور سـالمندان و بـازي كودكـان را در ايـن بخـش      
دهـد. از طرفـي اگـر امكـان ارتبـاط پاگردهـاي       افزايش مـي 

طبقات با حياط اصلي فـراهم شـود، ايـن فضـاها از منظـر و      
هـا  تري نسبت به الگوي رايج آپارتمـان كيفيت نوري مناسب

خواهند شد. قرار گرفتن حياط مياني در حد فاصل برخوردار 
پاگرد طبقات و درون خانه نيز عالوه بـر تـداوم و پيوسـتگي    
فضايي عرصه ميانه امكان ارتباط بصـري بـا حيـاط اصـلي را     

هـاي عرصـه   كند. به طور كل ارتباط ميـان بخـش  فراهم مي
ميانه با وجود فضاهاي انتقال در جهت تداوم ارتباط فضـايي،  

 يابد.  اعي و بصري ادامه مياجتم
 در اين پژوهش به بررسي عرصه ميانه و كيفيت آن در

مقياس مسكن آپارتماني پرداخته شد. عرصه ميانه بـه مثابـه   
اي ميان قلمرو عمومي و خصوصـي اسـت كـه ارتبـاط     عرصه

سازد. اين ارتباط در پژوهش ميان درون و بيرون را برقرار مي
رفتاري شكل گرفته اسـت.   -عملكرديحاضر براساس عوامل 

هـاي  هاي سنتي و خانـه ي خانهمقايسه محدوده عرصه ميانه
   هـاي مسـكوني نشـان   دار با الگـوي رايـج در آپارتمـان   حياط
ــه دهــد، محــدوده عرصــهمــي در مســكن آپارتمــاني از  ميان

پيوستگي الزم برخوردار نيست. از اين رو عرصه ميانه در سه 
درون «و » رسش به هـر خانـه  «، »انرسش به آپارتم«بخش 

هـا بـه   بازتعريف شده است. بـازتعريف ايـن بخـش   » هر خانه
دهد، ايجاد پيوستگي در عرصه همراه ارائه راهكارها نشان مي

پـذير نبـوده    مراتب روابط فضـايي امكـان   ميانه تنها با سلسله
بلكه فراهم شـدن امكـان ارتبـاط اجتمـاعي و تـدوام آن بـه       

تقال در عرصـه ميانـه بـه ايـن امـر كمـك       واسطه فضاهاي ان
خواهد كـرد. از طرفـي ارائـه راهكارهـا ايـن امكـان را بـراي        

آورد كه در طراحي مسـكن آپارتمـاني در   طراحان فراهم مي
 جستجوي پيوند عرصه ميانه با شهر و درون خانه باشـند تـا  

 تداوم سكونت و پيوند درون و بيرون برقرار شود.
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