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  چکیده
دهی فضاست و به صورت جامع دربرگیرنده ي کلیه مسایل پروژه و شکل یافته از اندیشه زمان معماري طراحی و سازمان 

با توجه به شرایط جهان امروز که انسان معاصر در برابر چنگانگی ها قرار گرفته، . است که به صورت فضا مطرح می گردد
یر ماندگار معماري برخوردار از روح زمان بر لذا با توجه به تاث. گردد بینابینیت به عنوان کیفیت عصر حاضر مطرح می

امروز حائز  فضاي معماري و شهري طراحی مخاطب؛ شناخت و کاربرد کیفیات بینابینیت به عنوان کیفیت عصر حاضر، در
هاي موجود در خصوص مفهوم بینابینیت و شناخت کیفیات و  بدین منظور ابتدا به بیان نظریه. باشد اهمیت می

رداخته و در ادامه به منظور بررسی چگونگی کاربرد کالبدي کیفیات فضاي بینابین در طراحی معماري هاي آن پ ویژگی
معاصر، تعدادي از بناهایی که در دوران معاصر با رویکرد فضاي بینابین طراحی شده، به روش نمونه گیري تصادفی 

ژوهشی و تخصصی جمع آوري گردیده و در ادامه انتخاب و اطالعات مورد نیاز نیز به روش اسنادي شامل کتب و مقاالت پ
با توجه به نتایج حاصل از . با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و استدالل قیاسی  به تحلیل داده ها پرداخته شده است

هاي چندگانه، میان دو توده  ها،؛ فضاي بینابین؛ فضایی میان گذشته و آینده، میان قدیم و جدید، میان فرهنگ بررسی
که این مهم، از طریق ایجاد فضاهایی به صورت . باشد ، میان فضاي معماري و شهري و میان درون و بیرون میکالبدي

فضاهاي میانی، یا مسیرهاي عبوري از داخل فضاهاي معماري و یا کاربرد فضاي تهی که در نتیجه تقابل دو شی پدید 
ه عملکرد و فعالیت هر فضا در جهت تلفیق فضاي درون و هاي شفاف و کدر با توجه ب آید و همچنین استفاده از بدنه می

تواند عاملی موثر در جهت محو کردن مرز بین  گردد و می بیرون، فضاي شهري و معماري، طبیعت و مصنوع فراهم می
 .فضاها و حضور ناخودآگاه افراد در فضاها باشد

 
 عماريفضاي بینابین،بینابینیت، معماري معاصر، فضاي م :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه -1
نموده است که محل حدوث پدیده ها به طور هم  انسان را تبدیل به فضاي بینابینکیفیت زمان معاصر، فضاي زندگی 

 هم زمانی اتفاقات، اطالعات و پدیده ها سبب ایجاد شرایطی می شود که مخاطب را در حیطه ي سوم قرار می دهد. زمان است
با توجه به تعاریف متعدد و . سوم، چگونگی و کیفیت آن متناسب با زاویه دید تعریف و تفسیر می شودباور به وجود فضاي  .]1[

ها، بررسی موضوع بینابینی در گستره ي فضاست و فضا همواره به عنوان مفهومی  متناقض از فضاي بینابین؛ وجه اشتراك آن
فضا که رابطه اي همه جانبه با سایر ابعاد آن دارد، شناخته میان دانشی مطرح بوده است و فضاي معماري به عنوان بعدي از 

ترین ویژگی هاي  هاي معماري، به معرفی سه ویژگی شکل، کارکرد و معنا به عنوان اصلی کاپن در کتاب نظریه. ]2[می شود
ي مجاور داراي بدین ترتیب فضاي واسط نیز عالوه بر مشخصه تمایز کالبدي و فیزیکی فضاها. فضاي معماري پرداخته است

ویژگی هاي کارکردي مفهومی متعدد خواهد شد و در نتیجه عالوه بر اینکه از ابعاد فضایی داراي مفهوم و اعتبار می گردد، ابعاد 
در نهایت پیوند هر سه مشخصه منجر به تعریف و تحدید فضاي سوم خواهد . دیگري نیز بدان اعتبار و ارزش خاصی می بخشد

بر اساس عناصر کالبدي که داللت بر تعیین مرز ها و حدود دارد، محصور می  بین فضایی است کهیعنی فضاي بینا .شد
 .]2[ )کارکردي -ارتباطی(و محل تعامالت می گردد) معنایی(؛ درون آن، کانون تمرکز معنا می شود)کالبدي -شکلی(شود

 
 پیشینه تحقیق -2

اما می توان . عرصه ي تحقیق و پژوهش در سطح جهان می باشدمبحث بینابینیت و فضاي بینابین جز مباحث جدید در 
گفت که این مبحث با وجود سابقه تاریخی در فضاهاي ایران رشد چندانی نکرده و به استثناي تعاریفی کلی از سوي برخی 

ن و دانشمیر شایگان، هگیل، دریدا، ونتوري، آیزنم در این خصوص؛ .تعریف دقیقی از فضاي بینابین در دست نیست ،منابع
مفهوم بینابینیت را به عنوان کیفیت  -هویت چهل تکه و تفکر سیار-شایگان در کتاب افسون زدگی جدید. اند تعاریفی ارائه داده

هایی  می توان به مقالهفضاي بینابین، در حوزه مباحث مربوط به برداشت هاي کالبدي از نظریه  .]3[عصر حاضر مطرح می کند
اند از رضا دانشمیر؛ که موقعیت انسان در دوران معاصر را با اندیشه بینابین  هایی که تهی را در بر گرفته تشی نامرئی، دس: چون

مسئله معماري دیگر فرم نیست، بلکه  با این اندیشه،کند؛  و مفهوم فضا در معماري معاصر را با اندیشه شی نامرئی توصیف می
مان رییسی که به بررسی جریان هاي هنري در راستاي مفاهیم ارایه شده در مقاله میدان تهی ای؛ هاست روابط مابین پدیده

دیاگرام دو فرم بهرام شیردل از ایمان رییسی، که  پردازد؛ مقاله رویکرد شکلی به معماري هادي میرمیران و مقاله شی نامرئی می
ي بینابین به عنوان یک مفهوم طراحی شهري داند؛ مقاله فضا هاي شکلی آثار میرمیران می و فضاي بینابین را یکی از گرایش

دکتر نورالدین که به بررسی اهمیت و نقش فضاهاي بینابین در طراحی فضاهاي شهري در شهرهاي اسالمی و چگونگی کاربرد 
ي فضایی بافت هاي  این فضاها در طراحی مدرن این شهرها پرداخته؛ مقاله نقش فضاي بینابین در هویت بخشی به گستره

ی ایران از دکتر بلیالن اصل، دکتر اعتصام و دکتر اسالمی و همچنین مقاالت منتشر شده در همایش ملی معماري، تاریخ
با توجه به نتایج حاصل از این . فرهنگ و مدیریت شهري و همایش ملی صد سال معماري و شهرسازي معاصر ایران اشاره کرد

ی پیوستگی، توالی، سلسله مراتب و عرصه بندي فضایی عناصر معماري و یکی از عوامل اصل) فضاي سوم(فضاي بینابین: مقاالت
همچنین با ضرورت افرایش ارتباط . شهري در ایران بوده و از این طریق نقش موثري در سازماندهی فضایی آن داشته است

هاي انسانی، ترکیب  افراد جامعه با یکدیگر؛ فضاي بینابین عاملی مثبت در جهت افزایش تعامالت اجتماعی و حفظ حریم
 . فعالیت هاي شهر با معماري، بهبود سیرکوالسیون فضایی، افزایش پویایی طرح و رعایت سلسله مراتب دانسته شده است

 
 روش تحقیق -3

منابع گردآوري اطالعات، منابع اسنادي شامل کتب و مقاالت  .است روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی تحلیلی
گیري تصادفی، تعدادي از  که با روش نمونه. به تحلیل داده ها پرداخته می شود قیاسیپژوهشی و تخصصی است و با استدالل 

 .یسه قرار خواهند گرفتگردند و مورد بررسی و مقا بناهاي معاصر در جهان، که با رویکرد فضاي بینابین ساخته شده انتخاب می
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 مبانی نظري -4
 بینابینی در علم و اندیشه.4-1

هاي مختلف علم و اندیشه است که در هریک بینابینی بر اساس مقتضاي آن رشته  بینابینی نوعی اندیشه مطرح در حیطه
مورد بحث نبوده، اما در این در واقع در حیطه هاي علم و اندیشه، بینابینی به عنوان موضوع اصلی و پایه اي . بیان می شود

 .میان مباحث و اصولی مطرح می گردد که به مفهوم بینابین بسیار نزدیک است
این . توسط فیزیک دان آمریکایی، جفري چو را مطرح گردید "بند چکمه"میالدي نظریه  60در اوایل دهه علم فیزیک، 

هیچ یک از خواص هیچ کدام از بخش هاي این شبکه . داند نظریه عالم را شبکه اي با شاخه هاي متعدد و به هم پیوسته می
براي کل آن جنبه اصلی و بنیادي ندارد، خواص هر بخش ناشی از خواص دیگر بخش هاست و میزان توان ارتباط هاي متقابل 

و موضوعات  در تفکر فازي مرز مشخصی وجود ندارد و تعلق عناصر مختلف به مفاهیم. آن ها، ساختار شبکه را تعیین می کند
 .]4[به این ترتیب می بینیم که این تفکر تا چه اندازه با طبیعت انسان و جهان سازگار است. گوناگون نسبی است
را  نظامی از واژه هاي به هم وابسته می دید که در آن ارزش هر واژه از حضور هم زبان  1فردنیان دوسوسورزبان شناسی، 

 .]4[زمان دیگر واژه ها ناشی می شود
در مورد روان شناسی جدید و فنون تکامل روانی که همگی تقریبا در دهه شصت پدید  2فریتیوف کاپراروان شناسی، 

 .]4[آمدند، به آگاهی هم زمان از الگوهاي نظري متفاوت براي شناخت روان انسان معتقد است
 :شود ر بیان میند فیلسوف به اختصابینابینی از دیدگاه چ، بینابینی از دیدگاه فیلسوفان .4-2

کند که بیانگر همزیستی سطوح متفاوت فرهنگی در  ي چندگانگی فرهنگی را در عصر حاضر بیان می وي پدیدهشایگان، 
مکانی معین می باشد که هدف آن ایجاد روابط میان فرهنگ هاي موجود نیست، بلکه آزاد کردن و بسیج کردن نیروهاي 

به اعتقاد هواداران چندگانگی فرهنگی؛ انسان عالوه بر آنکه باید در . هاي جدید باشند تي هوی پویایی است که می توانند زاینده
ال به الي فرهنگ ها و محل تالقی آن ها حاضر باشد و از یک حیطه واقعیت به حیطه اي دیگر از آن گذر کند، باید قادر باشد 

به جاي آن که چندگانگی را در تقابل . بازتاباند و ترکیب کند عابر مرزي شود، بدین معنا که از آنها عبور کند و این حیطه ها را
با چنین موضعی، صورت هاي تازه و . با وحدت قرار دهیم، موضع بینابینی اختیار کنیم و در جستجوي وحدت در کثرت باشیم

ه را نیز محو نمی ي حیات خواهند گذاشت، صورت هایی که ضمن تامین وحدت، جنبه هاي ویژ تلفیق هاي دو رگه پا به عرصه
 .]3[کنند وکنش متقابل و برخورد هم کنشی فرهنگ ها را ممکن می کند 

چون هستی و نیستی یک . کند میبررسی  هگل در مورد هستی و نیستی و یگانگی آن ها و نفوذ و گذر آن هاهگل، 
به گفته ستیس، . هستی به درون نیستی گذر می کند و برعکس نیستی به درون هستی. چیزند، به درون یکدیگر گذر می کنند

در نتیجه این انحالل هر مقوله به درون مقوله دیگر نیاز . اندیشه نیستی عبارتست از اندیشه خأل و این همان هستی محض است
 .]5[و نیستی به درون یکدیگر می باشد به وجود می آورد که تصور گذار هستی به اندیشه سومی

 بینابینی به عنوان کیفیت عصر حاضر.4-3
در عصر حاضر، ویرانی دستاوردهاي عصر روشنگري و تضعیف فزاینده جهان بینی هاي مسلط سبب شده است که همه 

توالی تاریخی جهان بینی ها جاي خود را به هم زمانی همه سطوح به طوري که . سطوح پس رفته آگاهی دوباره سربراورند
ارتباط و همبستگی متقابل در . که نتیجه آن ارتباط همه جانبه و متقابل در سطحی بسیار گسترده می باشد ؛آگاهی داده است

مرقع یا مقعر ایجاد می  درساحت فرهنگی؛ روابط شکلی ریزوم وار می یابند و نوعی الگوي. همه ابعاد واقعیت جلوه گر است
شود که در آن تمام فرهنگ ها موزاییک وار در کنار یکدیگر جاي می گیرند و در فضاي مابین خود حوزه هاي ترکیب و 

در بعد  .گوناگون متجلی می شوددر بعد شناخت؛ این پدیده در وجود طیفی از تفسیرهاي . اختالط فرهنگی ایجاد می کنند

1 . Ferdinand de Saussure 
2 . Fritjof Capra 
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نامید متجسم می شود، در پراکندگی و گستردگی » چهل تکه گی«پدیده اي که می توان آن را  هویت؛ ارتباط متقابل در
هویت هاي چندگانه که مشخصه آنها در کنار هم قرار گرفتن و روي هم افتادن آگاهی هاي گوناگون است، به گونه اي که دیگر 

در بعد رسانه ها؛ پدیده . ی وسعت یافته بشر باشدهیچ فرهنگی به تنهایی یاراي آن را ندارد که پاسخ گوي گستره ي آگاه
در بعد علوم نیز، الگوي جدیدي پدیدار شده که از . مجازي سازي، شبکه ارتباط متقابل را در مقیاس جهانی گسترش داده است

  .]3[ی آیدثنویت دکارتی فراتر می رود و شبکه پویایی از ارتباط هاي همه جانبه و متقابل در تمام سطوح واقعیت پدید م
 انسان معاصر.4-4

گذارد در شرایطی بینابین در برابر  کران که ارتباطات فرهنگی در اختیارش می انسان امروز با بهره گیري از منابع بی
لذا می توان بیان  .ها می دهد و بین آنها اتصال ایجاد می کند وي به خواست خود ترتیبی تازه به آگاهی. اطالعات قرار می گیرد

که شرایط امروز جهان و روح زمان در عصر کنونی، انسان را در موقعیتی بینابین قرار داده است و فضاي زندگی او را تبدیل کرد 
: کتاب انسان غریب می نویسددر  3در تاکید بر انتخاب موضع بینابین است که تزوتان تودوروف. به فضاي بینابین نموده است

 .]6[". نم، هم در بیرونم و هم در درون، یگانه در دیار خود و خودي در دیار بیگانهمن از این پس در فضایی زندگی می ک"
 فضاي بینابین.4-5

ایست از  فضا مجموعه: گردد ي تعریفی از فضا آغاز می با این اندیشه که جوهر اصلی معماري فضاست؛ این مقوله با ارایه
بایست که از همه سمت محصور باشد و بدین سان اجباري نیست  میروابط میان اشیا و آن گونه که ارسطو بیان داشته حتما ن

که همواره نهایتی داشته باشد بر طبق نظر گروتر؛ فضا به انواع فضاي ریاضی و فضاي ادراکی، فضاي روز و شب، فضاي 
این جا فقط به با توجه به رویکرد مورد مطالعه در . دسته بندي می گردد) خال(خصوصی و عمومی، فضاي مابین و فضاي تهی

فضایی که بین اشیا . را می توان سیستمی از روایط میان اشیا در نظر گرفت فضاي مابین: تعریف فضاي مابین خواهیم پرداخت
فضاهاي مابین براي شناخت اشیا ضروري هستند و بدون این فضاها، . تنها یک فضاي تهی نیست) فضاي مابین(قرار گرفته است

ي  فضاي مابین وسیله. لی نیست و نقش بسیار مهمی در رابطه تک تک عناصر با هم ایفا می کنندبازشناسی مستقل اشیا عم
در بررسی . ایجاد رابطه میان ساختمان هاست و به این ترتیب است که این فضا در شکل پردازي معماري، اثري کامال مهم دارد

چهار دسته از یکدیگر تمیز داد که با توجه به رویکرد مورد روابط بین فضاها توسط گروتر، روابط بین فضاها را می توان در 
از طریق یک ي بین دو فضا ارتباطی است که  نوعی از رابطه. چهارم خواهیم پرداخت العه در این جا فقط به تعریف دستهمط

این  .]7[ار می گردددو فضا فاقد تماس مستقیم هستند و ارتباط آنها تنها از طریق فضاي سوم برقر فضاي سوم حاصل می شود؛
فضاي بینابین با هدف اتصال و ارتباط و دارا بودن مفاهیم و معانی . گردد فضاي سوم تحت عنوان فضاي بینابین مطرح می

بدین سان عالوه بر آنکه فرایند شکل دادن . هم فرایند و هم محصول فرایند می شود. متعدد ماهیتی دو وجهی می یابد
. به درجه بندي و جهت گیري مفاهیم تقابل، تعامل و تفاهم به طور همزمان کمک می نمایدفضاهاي اطراف کمک می کند 

بدین ترتیب عالوه بر تعیین و کنترل قلمرو و مالکیت با دریافت، تفسیر، تغییر و تبدیل اطالعات را نیز به عهده داشته و به 
 .]2[ه انتقالی در سازماندهی فضایی دخالت می کندعنوان عامل تفکیک کننده، ارتباط دهنده، اتصال دهنده از طریق حوز

 بینابین درون و بیرون.4-6
قدمت تقسیم بندي فضاي  .]2[ساده ترین حالت تحدید فضا، اتصال و یا انفصال دو فضاي درون و بیرون از یکدیگر است

تفاوت میان این دو فضا با . نموددرون از بیرون به زمانی بر می گردد که انسان براي نخستین بار اقدام به ساختن سرپناه 
گسترش الگوهاي گوناگون ساختمان افزایش یافت و فعالیت هاي انسانی که در بیرون انجام می شد به فضاي درون حرکت 

در این . این روند به طور تصاعدي در طول تاریخ ادامه یافت و تغییر روش هاي زیستن و تولید کردن را به نمایش گذاشت .کرد
در ساختمان، . ]8[نداشت به کار برده شد وجود اري به عنوان ابزاري براي خلق مرزهاي مصنوعی که در طبیعتمیان معم

این « :در این باب می گوید 4بولنوف. فضاهاي داخلی، جنبی و خارجی به وسیله عناصر اصلی هر فضا از یکدیگر جدا می شوند

3 . Tzvetan Todorov 
4 . Otto Friedrich Bollnow 
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انسان هم » .و حتی در تمام زندگی انسان نیز قابل پیگیري می باشد دوگانگی بین درون و بیرون مبناي هرگونه ادراك فضاست
از این رو، این دو قابل جدایی مطلق . به فضاي درون و هم فضاي بیرون و هم به امکان حرکت بین این دو فضا نیازمند است

بع نوع روزنه هاي فضاي داخلی نوع ارتباط بیش از هرچیز تا. نیستند و همیشه ارتباطی کم و بیش شدید بین آن ها وجود دارد
محل و فرم این ارتباطات بین داخل و خارج از تناقضی حاصل می . از یک سو و رابطه فضایی بین جداره ها از سوي دیگر است

به این معنی که از طرفی بایستی فضاي داخلی فضایی باشد محصور و بسته شده در . شود که در ذات این ارتباطات وجود دارد
 اچرا که هر دو این فضاها جمع. یط خارج و از طریفی دیگر بایستی قطعاً بین دو فضا ارتباطی وجود داشته باشدمقابل مح

سیر تاریخی ارتباط فضاي داخل و خارج را می . محیط زندگی انسان را تشکیل می دهند و داراي ضرورت حیاتی می باشند
در دوره دوم؛ . در دوره اول؛ چندان توجهی به فضاي داخلی نمی شد: توان در سه دوره با سه دیدگاه در مورد فضا خالصه کرد
ارتباط واقعی بین داخل و خارج در سومین دوره،یعنی از . »این یا آن«تنها یا فضاي داخل مورد نظر بود و یا خارج؛ انتخابی بین 

هنر . ده و مرزي مبهم و پیچیده می باشداول قرن بیستم برقرار شد و اینک نیز مرز بین داخل و خارج وضوح خود را از دست دا
بسیاري از معماران سعی کردند از . یا رابطه یجاري بین درون و بیرون بود» هم این و هم آن«نقاشی راهگشاي رابطه اي از نوع 

پاویون  هه وگروه د استیل، پروژه خانه ییالقی از آجر میس وان در هاي فعالیت: همچون. این ایده در معماري استفاده کنند
اي که  به گونه .]7[لذا ارتباط فضایی بین درون و بیرون را می توان دستاورد معنوي مدرن دانست. 1929بارسلون در سال 

داند که براي دستیابی به پیوستگی فضاي داخل وخارج تالش  ترین پیام معماري مدرن را فضاي روان آن می جسورانه  ونتوري،
ساخته شدن خانه . کل گرفتش فضادر  5رزترین نمود این مسأله با مطرح شدن بحث شفافیتشاید بتوان گفت که با .کند می

هاي شیشه اي میس و ندروهه حاکی از خلق شدن فضایی جدید بود که دیگر، متحمل حضور دیوارهاي صلب وسنگین، براي 
با ایجاد رابطه  تداخل می یافت و آن دراین خانه ها، فضاي درون خانه با فضاي بیرون از. جداسازي فضاي داخل وخارج نبود

از  فرد در فضاي جدیدي که نه داخل بود و نه خارج و شد و دو محو می میان آن زبصري شدید میان داخل وخارج، گویی مر
به  جانسون  نیز بار دیگر در مسأله شفافیت فیلیپ این مسأله در خانه شیشه اي. گرفت سویی هم داخل بود وهم خارج قرار می

 .فضا بود رابطه بصري شدید میان فضاي داخل وخارج، اصلی ترین امر در محو کردن مرز میان دو درمسأله شفافیت. ود آمدوج
کند که درآنها به واسطه  خصوصیات ویژه را فراهم می تعاریف هندسی جدید امکان ایجاد سطوحی با  اما در تجربه هاي نوین،
موبیوس با خصوصیت ویژه خود، رابطه بین درون وبیرون را وارونه  نوار  .رود ز بین میمیان درون وبرون ا رابطه هاي هندسی مرز

بنا براین دریک تغییر پیوسته . باشد یعنی هر نقطه از یک سطح موبیوسی در عین حال که درون است بیرون نیز می. میکند
واقع نوعی بی مرزي در ر کند و د ا پیوسته میآن را داراي خاصیتی دوگانه ام گیرد که نوعی دگرگونی درماهیت فضا صورت می

درفضا به نوعی حاوي مفهوم پیوستگی فضایی نیز  بی مرزيتوان گفت که این نوع  از نگاهی دیگر می .آورد وجود میه فضا ب
درون این ساختمان، سبب ایجاد پیوستگی مسیر از درون ساختمان به بیرون  6که شیوه سازماندهی مسیرها به طوري. باشد می

 .]9[فرم  نهایی پروژه نیز مؤثر است این مسأله بر شکل گیري کالبد و شود و بلعکس می آن و
 بینابینی در معماري از دیدگاه معماران.4-7

یان روي لبه ي چاقوي میان هنر و علم، م يمعمار. شغلی در یک مرز است. حرفۀ معماري به طور کلی غیر معمول است
حضور این مرز در حیطه ي معماري و واقع شدن آن میان . کند اصل و تاریخ، میان توجه به نوگرایی و احتیاط سنت، حرکت می

اندهی دو حد علم و هنر به آن سیماي پویا و غیر ایستا داده است و این پویایی همواره راهنمایی براي پویا شدن اندیشه سازم
و از این روست که آیزنمن معماري را به . ماهیت معماري یک کیفیت بینابینی را درون خود نهفته دارد. فضا در معماري بوده

با بحث و بررسی نگرش معماري با تفکر  1988او در مقاله اي تحت همین عنوان در سال . عنوان لبه ي بینابین معرفی می کند
آن چیزي است که باید  اکند، در صورتی که معماري ذات میرش معماري در طول زمان تغییر نگ: مدرن و پست مدرن می گوید

به اعتقاد آیزنمن . تغییر آنچه که باید متضاد باشد: بنابراین معماري در درون خود با یک تضاد مواجه است. ماندگار باشد

5 . transparency 
6 . Circulation 
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ادبیاتی از آجر و مالت، . یت آن، موقعیت آن استمعماري دشوارترین نظامی است که بی موقعیت می شود چرا که ضرورت فعال
وي بر این باور است که سرپناه می بایست از هر دو جنبه ي فیزیکی و متا فیزیکی . خانه و مسکن، پناهگاه و سرپناه است

عماري می در نهایت به این معنی اشاره می کند که م. یعنی هم در دنیاي واقعیت و هم در دنیاي ایده زیست کند. ادراك شود
بنابراین عالوه بر آنکه حرفه ي معماري در لبه ي بینابین . بایست به عنوان شرایطی از حضور و شرایطی از غیبت عمل کند

ن هرگز حالتی ایستا به این ماهیت بینابین سبب شده تا ا. ي نیز ذاتا بینابین استگیرد، ماهیت معمار میان علم و هنر قرار می
 .]4[می شودتغییر باید ماندگار باشد،  یی است که موجبو همین پویاخود نگیرد 

من عواملی را که از پیوند دو چیز حاصل می آیند بر عوامل خالص ترجیح می دهم، عواملی را که حاصل رابرت ونتوري، 
هم را بر و نیز عوامل کج و خم را بر عوامل راست و مستقیم، مب. سازش دو چیزند از عوامل صاف و پاکیزه بهتر می پسندم

عواملی را که هم انحراف پذیرفته باشند و هم غیر شخصی باشند، هم مالل آور باشند و . شسته و رفته و آشکار، مرجح می دارم
عواملی را که همه چیز را شامل می , هم جالب توجه،عواملی که مرسوم و معمول باشند به جاي آنان که تازه طرح شده اند

خی را در بر می گیرند، عوامل مکرر را به جاي عوامل ساده، عواملی را که هم داراي نشانی از شوند به جاي آنان که فقط بر
من در معماري اعالم . گذشته و هم نوآورانه باشند، هم متناقض و هم دوپهلو باشند بر عوامل مستقیم و آشکار ترجیح می دهم

یزهایی گردد چاست بلکه باید شامل آن  مقصودي متصور چیزهایی است که بر آنها معماري نه تنها شامل: دوگانگی می کنم
من غناي معنی را به وضوح آن ترجیح می دهم، هم عملکردي را که در معماري به وضوح . که مقصودي بر آنها متصور نیست

من . در سیماي ساختمان ظاهر می شود و هم عملکردي را که آشکار نیست اما به طور ضمنی به دیده می آید دوست دارم
ترجیح می دهم، سیاه و سپید را و پاره اي اوقات خاکستري را بر سیاه یا سپید » یا این یا آن«را بر » هم این و هم آن را«

فضاهاي آن و عوامل : معماري واجد ارزش، معنی را در چندین سطح برمی انگیزاند و چندین نقطه تمرکز دارد. مرجح می دارم
 .]10[ك می شوند و به کار در می آیندآن در آن واحد به چندین گونه در

در این دیدگاه رابطه . کند در دوران معاصر گرایش جدیدي مطرح شده که پدیده را به گونه اي دیگر بررسی میدانشمیر، 
مرکز و حاشیه ثابت و ساکن نیست بلکه پویاست و همواره در حال تغییر و تبدیل یکی به دیگري است، یعنی مرکز همواره به 

حال اگر . نام گرفته است بینابینی، این رابطه ي نو. و حاشیه نیز مدام در گرایش به سوي مرکز است. ه منتقل می گرددحاشی
مولف  .بدانیم، در حقیقت این وضعیت به نوعی، بحرانی است تهاندیشه بینابینی را ایستادن بین دو عالم سنت و مدرنی

د و نه از خود بلکه آن را به سمت مرز بین اتفاقات و حوادث پیش بینی گیراز خود می دستورالعمل را نه از مرجعی بیرون 
اندیشه بینابینی توصیفگر این . ناشدنی و انتظام از پیش تعیین نشده می کشاند براي به دست آوردن چیزهاي تصور ناپذیر

 .]11[جایگاه و موقعیت انسان، اهمیت به آن و در نتیجه گسترش افق دید انسانی است
 معماري معاصر.4-8

باعث ایجاد تغییر در تولید فضاي  ؛ظهور عملکرد هاي نوا و تولید فض در تکنولوژي پیشرفت دو عاملبه لحاظ تکنولوژیکی 
قل از سمفهوم فضا از تصور شیء بر روي زمین در دوران کالسیک، به تصور شیء م معماري در رشته .ه استمعماري گردید

جریان بوده است که در این آخري، مسئله معماري در یت اندیشه شیء نامرئی از شرایط فعلی رن، و در نهامدزمین در دوران 
نقطه عطفی در روند تاریخی را می توان پروژه خانه شیشه اي فیلیپ جانسون . دیگر فرم نیست بلکه روابط مابین پدیده هاست

به غیر از پست در واقع  .ین و مسئله شفافیت دانستمعماري و نیز پایان ایده آل پروژه معماري در فرمول کلی شیء روي زم
 :طریق مختلف پیگیري شد 2وکالسیک معماري در ئمدرنیسم ن

غیر شفاف ساختن و کاوش در بافت و سطح : تغییر عمده در شیءدو حفظ فرمول شیء روي زمین ولی ایجاد .4-8-1
  .به جاي حجم صفحهفرم در جهت رسیدن به درك تازه اي از فضا از طریق 

. حرف اصلی ابهام، عدم وضوح و تردید در مقابل شفافیت و صراحت معماري مدرن است 7در واقع در استراتژي نیمه شفاف
) آن گونه که رفتار معماري کالسیک بود(این استراتژي نه گرایش به پنهان کردن فعالیت ها و فضا ها به نفع فرم پروژه  را دارد 

7 . Translucent 
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هدف آن ایجاد عمق و فضا ) .معماري مدرن بودرفتار آن گونه که ( فعالیت ها و فضا ها در فرم پروژه  و نه سعی در خوانایی
ه حل فضایی دست پیدا کرد که یکی چیده است و از این طریق به دو رابدون استفاده از پرسپکتیو و یا ترکیبات حجمی پی

که ریشه هر دو راه حل را می توان در شیشه بزرگ . تمعماري دو سیستمی اس در درون جعبه اي دیگر و دیگري جعبه اي
 .من ري جستجو کرد 8مارسل دوشان و انیگما

از . کشدمی که دکارتی، پرسپکتیو و مانومانتالیسم را به نقد بش ی،هندسه اقلیدس؛ از طریق دفورمه کردن شیء.4-8-2
 .]11[ 9میدان.2و  رح به اندازه خود نتیجه اهمیت داردتأکید بر فرایند تولید اثر با این اندیشه که روند تولید ط.1 :طریق 

    معماري دو سیستمی.4-9
فضایی که از کنارهم قرارگیري دو سیستم به  .مساله عمده در استراتژي دوسیستمی، قرارگیري بینابین دو سیستم است

نقاشی به صورت استراتژي دو سیستمی ي بینابینی در  مقوله .آید به مراتب عمیق تر از فضاي یک سیستم تنهاست وجود می
. به ارایه یک اثر دو سیستمی پرداخته باشد) 1915-1923(شاید اولین بار مارسل دوشان در شیشه بزرگ . گردد مطرح می

خود اشیا از تمام ارزش هاي زیبایی شناختی « پرستینزا پوگلیسیبه گفته  .مساله در این اثر روابط بین دو قسمت شیشه است
توجه ما از شی به روابط بین . شوند؛ آن ها تنها به مثابه ي عالیم عملکردهایی که روي آنها انجام می گیرد، ارزشمندند تهی می

نقاش مطرح آمریکایی، با جایگاهی محکم مطرح می ) 1952(خصوصیت دو سیستمی در آثار دیوید ساله» .اشیا تغییر می کند
در . اي که یکی از تصاویر فیگوراتیو و دیگري آبستره است یر به وجود آمده اند به گونهآثار او از کنار هم قرارگیري دو تصو .شود

مساله فضاي بینابین در یکی از آثار مجسمه ساز  .شود این آثار فضاي مورد نظر از ارتباط تصاویر با هم حاصل می
. پردازد که در واقعیت وجود ندارد ی میاو در آثارش به جست و جوي فضای. رسد به اوج خود می )1965(انگلیسی،دیمن هرست

استراتژي دو سیستمی در معماري دهه هاي آخر قرن بیستم تاثیر بسیار زیادي گذاشت و باعث تولید فضاهاي ماندگاري 
 هاي استفاده از استراتژي دو توان به عوان یکی از اولین نمونه هاي لیک شور میس وندررو را می آپارتمان. درمعماري معاصر شد

ها  که بسیار تحت تاثیر شیشه بزرگ دوشان است به بحث دو سیستمی10جان هیداك در پروژه خانه دیوار. سیستمی نام برد
هاي پیتر  دو سیستمی در پروژه  جریان. او استراتژي دو سیستمی یا دو فضایی اثر دوشان را بیانی معمارانه داده است. پردازد می

دنیل لیبسکلیند نیز  .ي مسابقه خانه مجازي اوست ونه بارز این روش طراحی پروژهنم، آیزنمن هم داراي روش خاصی است
در نظر وي فضاي بینابین دو سیستم که در هر . مدت زیادي پیرامون دو سیستمی ها کار کرده و دیاگرام بینابینی را ارایه داده

در لحظه اي که بینابین این دو سیستم قرار می گیریم، آزادیم و . دو مشترك است متعلق به هیچ کدام به طور خاص نیست
 .]12[هیچ یک از سیستم ها نداریماحساس تعلق به 

 ها یافته -5
در راستاي هدف پژوهش در جهت بررسی کیفیات فضاي بینابین در معماري معاصر،  بناهاي معاصري که  نمونه موردي،.5-1

 .گردد یهاي فضاي بینابین در این بناها ارزیابی م با رویکرد فضاي بینابین طراحی گردیده، انتخاب و برداشت کالبدي از ویژگی
 11، برنارد چومی1991-1997مرکز ملی هنرهاي معاصر لوفرسنو، تورکوینگ، فرانسه، .5-1-1

خواند و منظور فضایی  هاي اصلی در معماري چومی همان چیزي است که خودش استراتژي بینابین می یکی از  مشغله
چومی در پروژه لوفرسنو، از استراتژي  .]13[ درسن کند به هم می است که در آن بناي از قبل موجود و آنچه چومی جاسازي می

. .اي تلفیقی لوفرسنو مرکزي است براي هنرهاي چند رسانه. فضاي بینابین در جهت تلفیق فضاي کهن و نو استفاده کرده است
قدیمی باقیمانده از  هاي یک مرکز تفریحی اي از ساختمان ي مجموعه سایت پروژه وضعیتی منحصر به فرد دارد زیرا دربردارنده

ي مدل جدیدي از مرکز هنري از طریق ترکیب کهنه و نو، توسعه و تولید، تمرین  هدف از طرح، توسعه. است 1920هاي سال

8 . enigma 
9  . field 
10 . wall house 
11 . LeFresnoy National Studio for the contemporary arts, Tourcoing, France, 1991-1997, Bernard Tschumi 
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این طرح نمونه موفقی است از ایده . عنصر شاخص پروژه سقفی وسیع، معلق و فراتکنولوژیک است. هنري و نمایش عمومی بود
ها را در قالب جعبه مکعب شکل در  یک جداره نو و به طور مشخص نوگرایانه تمامی ساختمان ،باشد جعبع درون جعبه می

هایی مستقل هستند،  اند ضمن این که از لحاظ فنی اطاق هاي جدید که درون احجام موجود قرار داده شده گیرد ساختمان برمی
نو از کهنه . بناي کهن و نو محصول کلی طرح استاین تلفیق  .]14[کنند پیوستگی جریان میان فضاهاي قدیمی را حفظ می

فضاي  .]13[ بینید بینید، پایان این قرن و آغاز قرن جدید را می کنید، گذشته و آینده را می وقتی نگاه می. کند محافظت می
نوعی  سقف جدید،. شود بینابینی قرار گرفته میان سقف فلزي جدید و بام سفال پوش قدیمی عنصر کلیدي طرح محسوب می

هدف پروژه این است که با تلفیق عناصر )1شکل(.کند پوشش و چتري همه شمول است که نقش مخرج مشترك پروژه را ایفا می
مکان رویدادهاي تصادفی متفاوت شامل مرکز آموزشی و آزمایشگاه تحقیقاتی، فرسنوي قدیمی و سقف بزرگ بر فراز آنها به ا

هاي نیمه  پنجره. دهد هاي مختلف را به هم ارتباط می اي آبی رنگ، قسمت شبکه فضاي بینابین به صورت .]14[شدت ببخشد
کنند و سطوح باالیی مجموعه نوعی احساس شهر در درون شهر پدید می  بیضوي در بام فوالدي نور روز را به داخل هدایت می

 )3و2شکل( .]13[ها امکان دید به فضاهاي مختلف پایین وجود دارد در پله. آید
 

      
 ]15[هاي بینابینی گذرگاه. 3شکل  ]  15[هاي بینابینی گذرگاه.2شکل   ] 15[ماکت حجمی.1شکل

 
 12، برنارد چومی1994-1999دانشگاه کلمبیا،نیویورك،  ،مرکز دانشجویی آلفرد لرنرهال.5-1-2

ترکیب   در چارچوب طرح جامع تاریخی دانشگاه که یک بایست طراحی مرکز دانشجویی جدید دانشگاه کلمبیا می
استراتژي طراحی خود را با خطوط . گرفت بود، صورت می 13نئوکالسیک قرن نوزدهمی طرح شرکت مک کیم مید اند وایت

ی است ساختاري پالن قدیمی انطباق داده و با در اختیار گرفتن دو بال در دو طرف ابتکار اصلی این طرح را که فضاي بینابین
اي جدید و اساسا متفاوت از رمپ با یکدیگر ارتباط دارند  این دو حجم موجود به وسیله گونه )4شکل( .دهد میان این دو قرار می

آوري موجود براي  ي این رمپ از جدیدترین فن در بدنه )5شکل(.اند و فضا عملکردهاي گوناگونی بر راستاي این رمپ شکل گرفته
قرار گرفته و فضاهاي عمومی  فضاهاي عملکردي مورد نیاز درون دو حجم مکعب طرفین رمپ. ه استشیشه و فلز استفاده شد

اند که با جمع  ها به صورتی قرار گرفته اند سینما و سالن اجتماعات واقع در یکی از بال بین این دو بال گسترش یافته بزرگ
رمپ  )6شکل(.دهد افزایش مینفره زیرین شده و گنجایش این سالن را  1100شدن پرده، مبدل به بالکنی براي آمفی تئاتر 

هاي مختلف این مرکز دانشجویی را به یکدیگر اتصال  ها و فعالیت کند و قسمت خطوطی متقاطع را براي فضاي خالی ترسیم می
ي حرکت  کند و به وسیله یا فضاي خالی میانی کیفیتی مهیج دارد و نقش مرکز و کانون پروژه را ایفا می 14وید. دهد می

ها  در این فضاي تهی مرکزي رمپ هاي بیشماري که فعالیت )7شکل(.شود دانشجویان و بازدیدکنندگان تعریف شده و فعال می
در دو بال از آجر و گرانیت که مصالح رایج در پردیس دانشگاه . اند دهند از فضاهاي استراحت پیرامون آن قابل مشاهده رخ می

چومی  .کلمبیا هستند استفاده شده در حالی که در فضاي میانی با توجه به فن آوري جدید مصالح شفاف به کار رفته است
یک . است که او از ترکیب آجر گرانیتی طرح مک کیم را به عنوان یک موضوع پیدا شده و حاضر آماده استفاده کرده استگفته 

12 . Alfred Lerner Hall Student Center, Columbia University,New York,1994-1999, Bernard Tschumi 
13 . Mackim Mead and White 
14 .void 
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نتیجه یک ساختمان تلفیقی است که در آن . ي فضاهاي بینابینی دو بال جانبی شی حاضر آماده براي تعادل با پتانسیل نوآورانه
 .]14[گیرد در مقابل وضوح و صراحت یک استراتژي معماري قرار می هاي سبکی، زیبایی شناسی و احساسی ارزش
 

   
 ]16[فضاي خالی میانی،..7شکل ] 16[،فضاي خالی میانی.6شکل    ]16[،رمپ اتصال دهنده.5شکل      ]16[،نماي خارجی.4شکل

           
 15، جیمز استرلینگ1977-1984گالرس اشتاتس، اشتوتگارت، آلمان، .5-1-3

ایجاد . اي بین المللی گذاشته شد طراحی این ساختمان در جهت باز زنده سازي و ترویج فرهنگ و هنر آلمان به مسابقه
میالدي و بناي جدید از جمله مسائل مطرح در برنامه  18ارتباط مناسب میان بناي قدیمی موزه اشتاتس متعلق به قرن 

کالسیک و انتخاب آگاهانه فرم، مصالح و ساختار فضایی زمینه گرا پاسخی  مسابقه بود که طرح استرلینگ با الهام از معماري
در این طرح، از شیب زمین همچون پتانسیلی طبیعی در جهت تعریف سیرکوالسیون و مسیر . مناسب به این خواسته داده است

گذارد و  را به نمایش می این مسیر ساختمان قدیمی موزه که تحوالت هنر کالسیک. گردشگاهی عمومی پیاده استفاده شود
گذر اصلی پیاده در برخورد با بنا قطع و . زند باشد را به یکدیگر پیوند می ساختمان جدید که نمایشگاهی براي هنر مدرن می

در نظر استرلینگ، گذر عمومی پیاده در حکم جریانی  )8شکل(.یابد پس از گذر از فضاهاي داخلی ساختمان در سایت ادامه می
ن ایجاد پیوندي مستحکم، گذار از معماري به معماري منظر را در بستر سایت و نیز در داخل ساختمان دنبال است که ضم

در واقع یکی از دغدغه هاي معماران و طراحان امروز، چگونگی جاري ساختن زندگی و سرزنده نگه  )10و9شکل( .]17[کند می
ایجاد فضاي شهري میان ساختمان ها و ایجاد مکانی براي حضور  به عبارت دیگر. داشتن فضاهاي میان ساختمان در شهر است

تواند همواره آنها را  اي براي فضاهاست که می شهروندان و به وجود آوردن امکانی براي تعامالت اجتماعی و فرهنگی؛ جاذبه
فضا، فضاي خالی را  که استرلینگ با طراحی یک فضاي خالی در موزه و عبور یک مسیر از داخل این. سرشار از حیات کند

  .]1[کند و لذا یک نمونه موفق و مرتبط با مساله در معماري معاصر، می باشد مبدل به یک فضاي شهري پویا می
 

          
      ]18[گذر پیاده پیرامون آتریوم مرکزي.10شکل ]18[گذر پیاده پیرامون آتریوم مرکزي .9شکل         ]18[از داخل فضا، عبور گذر.8شکل
           

 16، هادي میرمیران، بهرام شیردل، رضا دانشمیر1996ملی شوراي شهر کانساي، ژاپن،   کتابخانه.5-1-4
طراحان با سه دیاگرام، فرم . هاي برگزیده قرار گرفت کان، جزو طرح-این طرح براي مسابقه کتابخانه مجلس ژاپن کانساي

دستانی که تهی را  مجسمهتحت تاثیر سپس ابتدا ساختار سه قسمتی شعر هایکو مد نظر قرار گرفت، . پروژه را تکمیل کردند
و در نهایت . ساختار سه قسمتی مورد نظر، به دو فرم و یک فضاي بینابین تبدیل شد،17آلبرتو جاکومتی اثر اند در بر گرفته

15 . Neue Staatsgalerie, Stuttgart, Germany, 1977 – 1984, James Stirling 
16 . Kansai-Kan of the National diet library, ,Kansai ,Japan, 1996, Hadi Mirmiran,Bahram Shirdel,Reza 
Daneshmir 
17 . Alberto Giacometti 

                                                 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 10 

ها و  ه گذاشت و باعث شکل گیري خطوط افقی و برآمدگیاي از ریمو اوتریاینن، آخرین تاثیر را بر فرم کتابخان مجسمه،
همان طور که گفته شد، ایده طرح از ترکیب سه شی حاصل شده است که یکی از این سه  .]12[هایی در پروژه شد فرورفتگی

یکی شفاف و نرم و : آن دو شی دیگر با هم تضاد دارند )12و11شکل( .آید شی، تهی است که بر اثر تقایل دو شی دیگر پدید می
اي نسبت به یکدیگر قرار گرفته و  این دو شی در حقیقت دو مکعب هستند که در تقابل و پیوند ویژه. دیگري سخت و تیره است

شدند با فاصله  تبدیل) پیچ و تاب خورده(بر اثر قرارگیري در برابر هم و کشش و مکش دوسویه، از سطح صاف به سطح تابیده
اي، جریانی و یا شی نامرئی که  گرفتن  از یکدیگر و تغییر شکل، سعی در به نمایش گذاشتن چیزي میان خود را داشتند؛ رابطه

ها  ست براي مخزن بسته کتاباز نظر کاربردي، مکعب تیره و سخت که از جنس فوال ا )13شکل(.]11[ي آن دو بود پیوند دهنده
که از جنس بلور است براي دیگر فضاهاي کتابخانه در نظر گرفته شده و فضاي سوم یا همان فضاي تهی، شفاف و نرم  و مکعب

دهد و جسمیت بخشیدن به آن فراتر  که فقط فضا و نور است، نماد خالقیتی  است که بر اثر شکل گیري اندیشه بشري رخ می
ي  با این شکل استقرار نقطه. تر از زمین قرار دارد پایین پروژه به طور کلی در سطحی .از عینیت فیزیکی آن تصور شده است

عطفی در ترکیب بندي کلی پروژه حاصل شده است، به این صورت که نقطه مذکور فصل مشترك سطحی است که زمین را از 
در همین  .کند ي اوج کشش و مکش دو شی شفاف و تیره گذر می و با دو سطح دیگر از نقطه) تراز زمین(سازد آسمان جدا می

در درون . اند ي یک کانال شفاف با یکدیگر ارتباط یافته ها و فضاهاي پروژه به وسیله ي عطف است که مخزن بسته کتاب نقطه
این . ي فضا استفاده شده است ي تیره معلق وجود دارد که از آن به عنوان تقسیم کننده شی شفاف یک صفحه، مانند یک لکه

اي از تن مکعب سخت و تیره است که بر اثر کشش و مکش دو  شود، گویی پاره اي شفاف دیده میي تیره که از وراي فضاه لکه
 .]19[مکعب نسبت به یکدیگر کنده شده و در دل مکعب شفاف و نرم قرار گرفته است

 

         
 ]20[سویه دو مکعب،کشش و تقابل دو .13شکل         ]20[،فضاي بینابین.12 شکل        ]20[ساختار حجمی،.11شکل

 
 18، هادي میرمیران2001-2004سفارت ایران در فرانکفورت، آلمان، .5-1-5

در این پروژه، .با بررسی رویکرد شکلی در آثار میرمیران، در این پروژه از دیاگرام دو فرم و فضاي بینابین استفاده شده
ي شهر و معماري توجهی ویژه  به رابطه فضاي بینابین،چنین با استفاده از فضاي بینابین به گذري عمومی تبدیل شده و هم

موقعیت زمین، این فکر را پیش آورد که فضاي خیابان و پارك «دارد که  میرمیران در بیان اهداف طرح بیان می. ]12[شده است
را گالري ایران  این فضا. به عنوان دو فضاي عمومی شهري به یکدیگر متصل گردند و از درون بناي سرکنسولگري عبور نمایند

یکی براي : کند این گالري بنا را به دو بخش اصلی تقسیم می )14شکل(».نامیدیدم، که در آن رفت و آمد افراد آزاد است
هاي  ضاي فعالیتف. هاي رسمی و دیپلماتیک سرکنسولگري هاي ساده روزمره مانند گرفتن رویداد، و دیگري براي فعالیت فعالیت

شوند و فضاي اصلی سرکنسولگري از  ها به نوعی یکی تلقی می وي فضایی و بصري با گالري دارد و ایناط قساده روزمره ارتب
حجمی سنگی فضاهاي مربوط به دو بخش سرکنسولگري را  )15شکل( .هاي کدر از فضاي گالري جدا شده است طریق شیشه

دارند، وحدت و یکپارچگی حجم سنگی فراهم ي اول از روي گالري  دهد و با اتصالی که دو حجم مذکور در طبقه شکل می
ي باالي بنا متصل  دهد، سطح پارك را به لبه اي که بخش اصلی سرکنسولگري را پوشش می یک سقف شفاف شیشه. شود می
 )17و16شکل(.]19[گردد کند و با نرمی موجب درآمیختن و یکی شدن فضاي سرکنسولگري و پارك می می
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       ]21[بخش شفاف،.17شکل    ]21[ساختار حجمی،.16شکل]    21[دید از خیابان،.15شکل ] 21[نحوه اتصال به پارك، .14 شکل

 
  19، هادي میرمیران1374-1380کانون وکالي دادگستري تهران، ایران، .5-1-6

ي کانساي از مکعبی تشکیل  کتابخانهي  در این پروژه نیز از دیاگرام دو فرم و فضاي بینابین استفاده شده و همانند پروژه
به عنوان ) نماد عدالت(استفاده از فرم ترازو )19و18شکل(.شده است که یک فضاي تهی به صورت مورب آن را بریده است

ها در فضاي بینابین به صورت  دیاگرام فرم اولیه، تاثیر به سزایی در معلق شدن دو قسمت حجم داشته است و باعث شده فرم
 و معلق بزرگ وزنه دو شکل در بار یک را عدالت ترازوي از مدرنی طرح که بنا بیرونی نماي )20و21شکل(.]12[ه شوندمعلق دید

 به فضا، جانبه همه احاطه و طبقات بودن معلق گذارد؛ احساس می نمایش به وزنه دو میان بزرگ شاهین سیماي در دیگر بار
 بدنه، دو بین شکاف درون از آسمان، به نگاه شدن کشیده با و شروع طبقات زیرین سطح رویت و همکف طبقه به ورود محض

 هاي دیواره به که پیرامونی راهروهاي از عبور و طبقات در حضور با و گردد، تشدید می شود، می بازتر رود می باال چه هر که
 تداوم را فضا در بودن شناور احساس راهروها دیواره و کف بین شکاف مکرر مشاهده .شود  می تکمیل اند، نچسبیده جانبی

 ضمن کشیده، غربی–شرقی زمین یک در است توانسته طراح فضا، در معلق کار دفاتر بودن انگیز خیال بر عالوه .بخشد می
 شفاف سطوح کاربرد دلیل همین به. کند تأمین طبقات همه در را فضاها همه براي الزم روشنایی غرب، مزاحم نور از اجتناب

 در برنج و مس کاربرد. ساختمان است عملکرد صادقانه بازتاب بلکه نبوده، تصنعی وجه هیچ به داخلی و خارجی نماهاي در
 می ایفا را کننده احاطه خالی و شفاف فضاي به نسبت کننده تشدید و رقیب نقش که معلق، بدنه دو سطح هنرمندانه پرداخت

در ساختمان  .باشند شهري نماي دور یک در اي شیشه سطوح آفرینی نقش مکمل حال عین در که است شده باعث کنند،
ي میرمیران در کار کردن با خود فضا و پیکربندي کالن آن در مقابله اساسی میان دو عنصر بنیادین  کانون وکال باز هم شیوه

هاي کارکردي را  و گسترش تاثیرات شکلی این تقابل بنیادین در الیه -پر و خالی، سیاه و سفید، شب و روز، قائم و افقی-شکل 
 .]19[هاي ترکیبی قرار دارد اي که به وضوح در مقابل شیوه شیوه .بینیم به وضوح می

 

          
      ]22[فضاي میانی.21شکل ]22[فضاي بین دو توده،. 20شکل                   ]22[،پالن طبقات.19شکل     ]22[نما،.18شکل

 
 ها تحلیل نمونه.5-2

هاي کالبدي از مفهوم  اند، برداشت ویژگی هاي فضاي بینابین بهره گرفته هایی که به نوعی از در ادامه و پس از معرفی پروژه
 )1جدول(.ها در جدول زیر خالصه شده فضاي بینابین و چگونگی کاربرد آن در هر یک از پروژه
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 بررسی هاي مورد ارزیابی چگونگی بیان کالبدي فضاي بینابین در پروژه: 1جدول 
 بینابینبیان کالبدي فضاي  بناي معماري 

مرکز ملی  1
هنرهاي معاصر 

 لوفرسنو

تلفیقی از (استفاده از رویکرد فضاي بینابین در راستاي هدف طرح به منظور مرکزي براي هنرهاي تلفیقی.1
 .و همچنین حضور هم زمان تمرین هنري و نمایش عمومی....) موسیقی، نقاشی، فیلم سازي، هنرهاي ویدیویی و 

 درون جعبهاستفاده از ایده جعبه .2
 فضاهاي قدیمی موجود در داخل یک حجم نو : ترکیب کهنه و نو و فراهم شدن نگاه هم زمان به گذشته و آینده.3
فضاهاي بینابینی در فضاي بین احجام قدیمی و سقف جدید براي اتصال و ارتباط و ایجاد پیوستگی میان .4

 )فضاهاي قدیمی و جدید(فضاها
مرکز دانشجویی  2

 رهالآلفرد لرن
 .ي فضاهاي بینابینی براي تعادل با احجام نوکالسیک قرن نوزدهمی موجود در سایت استفاده از پتانسیل نوآورانه.1
 .هاي مختلف این مرکز ها و فعالیت استفاده ار رمپ در فضاي بینابین براي اتصال قسمت.2
پروژه که توسط حرکت افراد تعریف شده و یا فضاي خالی میانی به عنوان مرکز و کانون ) void(استفاده  از وید.3

 .شود فعال می
طراحی فضاهاي جمعی و عمومی در فضاي بینابین و ایجاد قابل دید از فضاهاي پیرامونی به این فضا و .4

 .همچنین اتصال به فضاي مرکزي به صورت بالکن
گالرس  3

اشتاتس، 
 اشتوتگارت

مناسب میان بناي قدیمی و جدید موزه از ساختار فضایی زمینه  طراح در راستاي هدف پروژه براي ایجاد ارتباط.1
 .گیرد گرایی و در جهت پیوند این دو بنا و تعریف سیرکوالسیون فضایی از عبور یک مسیر پیاده در فضاها بهره می

استفاده گذر عمومی پیاده براي ایجاد پیوندي مستحکم بین دو فضاي قدیمی و جدید و همچنین  گذار از .2
 ).پیوند درون و بیرون(ماري به معماري منظر در بستر سایت و نیز در داخل ساختمانمع
هاي مجموعه و عبور یک مسیر از میان این فضاي خالی و در نتیجه  ایجاد یک فضاي خالی میان ساختمان.3

 .تبدیل این مسیر به یک گذر شهري و تبدیل فضاي خالی به یک فضاي شهري پویا
 .میان فضاهاي معماري و ایجاد امکانی براي تعامالت اجتماعی و فرهنگینفوذ فضاي شهري .4

ملی   کتابخانه 4
شوراي شهر 

 کانساي

 .استفاده از ساختار سه قسمتی و رسیدن به دیاگرام دو فرم و فضاي بینابین.1
 .آید فضاي بینابین به عنوان یک فضاي تهی است که بر اثر تقایل دو شی دیگر پدید می.2
شی دیگر در تقابل و کشش دوسویه قرا گرفته و منجر به تمبدیل سطح صاف به سطوح تابیده در آنها شده و دو .3

اي، جریانی و یا شی نامرئی که  با این تغییر شکل، سعی در به نمایش گذاشتن چیزي میان خود را دارند؛ رابطه
 .باشد ي آن دو می پیوند دهنده

سفارت ایران در  5
 فرانکفورت

فاده از دیاگرام دو فرم و فضاي بینابین در راستاي هدف طراحی به منظور اتصال فضاي خیابان و پارك به است.1
 .عنوان دو فضاي عمومی شهري و عبور آن از درون بناي سرکنسولگري

 .ي شهر و معماري کاربرد فضاي بینابین به عنوان گذري عمومی و همچنین به عنوان رابطه.2
 .هاي شفاف و کدر در هریک از دو فرم با توجه به عملکرد آنها بنهاستفاده از .3
ي باالي بنا و یکی شدن فضاي  اي براي اتصال نرم سطح پارك به لبه استفاده از یک سقف شفاف شیشه.4

 .سرکنسولگري و پارك
کانون وکالي  6

دادگستري 
 تهران

به ) نماد عدالت(وژه به منظور استفاده از فرم ترازوکاربرد دیاگرام دو فرم و فضاي بینابین در راستاي هدف پر.1
 .عنوان دیاگرام فرم اولیه ومعلق کردن دو قسمت حجم

 زیرین سطح رویت و همکف طبقه به ورود محض به فضا، جانبه همه احاطه و طبقات بودن معلق احساس.2
 شود، می بازتر رود می باال چه هر که بدنه، دو بین شکاف درون از آسمان، به نگاه شدن کشیده با و شروع طبقات

 گردد، تشدید می
هاي  در الیه -پر و خالی، سیاه و سفید، شب و روز، قائم و افقی-هاي بنیادین  گسترش تاثیرات شکلی تقابل. 3

 .هاي ترکیبی کارکردي در مقابل استفاده از شیوه

 

 12 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 نتیجه گیري -6
فضاي بینابین؛ فضایی میان گذشته و آینده،میان قدیم و جدید، میان : ها، می توان گفت با توجه به نتایج حاصل از بررسی

توان  باشد و می هاي چندگانه، میان دو توده کالبدي، میان فضاي معماري و فضاي شهري و میان درون و بیرون می فرهنگ
 :مجموعه عملکردهاي فضاي بینابین را به صورت خالصه بدین شکل مطرح کرد

 .دریافت، تفسیر، تغییر و تجزیه و ترکیب اطالعات و مفاهیم و همچنینکنترل قلمرو و مالکیت  •
امکان تعامل و ارتباط آن را با پیرامون فراهم  لی که واجد معناست می پردازد و از سوییبه تحدید شک فضاي بینابین، •

 .آورد می
ان وادراك همزمان این سبب تلفیق فضاي بیرون و درون در یک مک(محل مواجهه کارکردهاي درونی و بیرونی است •

 ).گردد دو  موقعیت می
سلسله مراتب فضایی بین عناصر معماري و (عامل تفکیک کننده، ارتباط دهنده و اتصال دهنده در سازماندهی فضایی •

 ).شهرسازي
 .جداکننده احساس فضاي قبلی و طلیعه اي بر فضایی که خواهد آمد و تاثیرگذار بر رفتار فرد •
 .لیت ها و به عنوان یک فضاي میانی بین فضاهاي داخل و خارج و محلی براي تعامالتمحلی براي انجام فعا •

هاي  همچنین با ارزیابی تعدادي از بناهاي معماري معاصر با رویکرد فضاي بینابین، می توان نتیجه گرفت که برداشت
 :باشد کالبدي از مفهوم فضاي بینابین به صورت زیر می

ها به صورت  اي از عملکردها و فعالیت ب در جهت طراحی بناهایی که در آن مجموعهفضاي بینابین رویکردي مناس •
چرا که فضاهاي بینابین عنصري موثر در ایجاد پیوستگی و اتصال و ارتباط میان فضاها، . باشد تلفیقی موردنیاز می

 .باشند ها و عملکردها می فعالیت
هاي  هایی که حفظ ساختمان هاي تاریخی و یا سایت در بافتاستفاده از کیفیات فضاي بینابین به منظور طراحی  •

هاي موجود در جهت تلفیق کهنه و نو و فراهم کردن امکان  موجود اهمیت دارد در راستاي ایجاد تعادل با ساختمان
 .نگاه هم زمان به گذشته، حال و آینده

گردند؛ با توجه  مرکز پروژه طراحی می طراحی فضاهاي جمعی و عمومی در فضاهاي بینابینی که به عموان کانون  و •
 .به پتانسیل این فضاها به عنوان محلی براي تعامالت

با توجه به اهمیت کارکرد طراحی شهري در طراحی معماري و دخالت مقیاس شهري در طراحی هر پروژه؛ لذا نفوذ  •
ین مهم از طریق فضاهاي باشد که ا فضاي شهري در مجموعه فضاهاي معماري در معماري معاصر حائز اهمیت می

و یا به صورت .... حیاط مرکزي، آتریوم، فضاي سرپوشیده شفاف و : بینابینی چه به صورت یک فضاي میانی همچون
هاي شفاف در جداره  یک گذر و عبور آن از داخل فضاهاي معماري و چه به صورت یک فضاي تهی و استفاده از بدنه

ها  چنین فضاهایی با این کیفیت و ویژگی. گردد رد بحث دارند میسر میفضاهاي معماري که رو به این فضاي مو
باشد و درگیر کردن افراد با فعالیت هاي داخل فضاي  عاملی موثر در جهت از بین بردن مرز بین درون و بیرون می

 .گردد معماري می
ین به عنوان یک فضاي تهی است استفاده از دیاگرام شکلی دو فرم و فضاي بینابین در طراحی که در آن فضاي بیناب •

 .آید که بر اثر تقایل دو شی دیگر پدید می
هاي کارکردي  در الیه -پر و خالی، سیاه و سفید، شب و روز، قائم و افقی-هاي بنیادین  گسترش تاثیرات شکلی تقابل •

 .هاي ترکیبی در طراحی در مقابل استفاده از شیوه
تواند عاملی موثر در جهت محو کردن مرز بین فضاها و  کردهاي مختلف میاستفاده از رمپ براي اتصال فضاها و عمل •

 .حضور ناخودآگاه افراد در فضاها باشد
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 .1390، مشهد کسري، چاپ اول، نشر پشم و لگد از همه نوع،. ا رییسی،] 12[

 .1381، 70-73صص. ر ترجمه رضایی، ،2ش معمار، معماري در فضاي بینابین،. د.ك.ستینا] 13[

 .1386، تهران چاپ اول، گنج هنر،. ترجمه ابراهیم آبادي،س برنارد چومی،. ج دامیانی،] 14[

[15] http://www.tschumi.com/projects/13/ 

[16] http://lernerhall.columbia.edu/history-and-architecture 

 .1392، مشهد چاپ دوم، کتابکده کسري، مجتمع فرهنگی، مجموعه کتب عملکردهاي معماري،. س نبی زاده،. م آتشی،. طالبیان، ن] 17[

[۱۸] http://www.archdaily.com/124725/ad-classics-neue-staatsgalerie-james-stirling/. 

        http://www.flickriver.com/photos/atelier_flir/sets/72157606930659322/. 

.1390، تهران چاپ چهارم، نشر هنر معماري قرن، معماري معاصر ایران در تکاپوي بین سنت و مدرنیته،. ا مسعود،بانی ] 19[  

[۲۰] http://www.omidvar.net/photography/model/pages/islamic-conference-jaddeh-mirmiran12.htm. 

        http://www.mirmiran-arch.org/en/Content.aspx?PId. 

[۲۱]  http://www.caoi.ir/index.php/en/projects/item/108-consulate-office-of-iran. 

[۲۲]  http://archnet.org/sites/5166. 
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