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سازی روند این ارتباط ها متعادلنقش آنای وجود دارند که دهندهدر طراحی معماری فضاهای مفصل و ارتباط 

تواند خود ماهیت و شخصیت باشد. این فضاها لزوماً یک فضای خالی و یا یک فضای باقیمانده نیست و میمی

ها، است. در معماری سنتی ایران نیز شاهد ایوانفضایی داشته باشد. مرز بین فضای بیرون و داخل از دیرباز مطرح بوده

ی این فضاها شاید به طور مستقیم به نقش مفصل بودنشان اشاره نشده ها و ... هستیم که در همهبانهها، سایساباط

گویی به این پرسش است که مرز فضایی ی این مقاله پاسخاند. هدف از ارائهرا جای دادهباشد اما در ذات خود آن

چنین بررسی چگونگی ارتباط فضایی در عبور شود؟ همهایی سازماندهی میایجاد شده با چه عناصری و چه شاخصه

باشد. این فضا هایی است که این فضا با توجه به ماهیت دو سوی دیگر خود باید داشتهاز فضای باز به بسته و ویژگی

های هر دو فضا به یک نسبت بهره توازن بین زندگی در فضای باز و انتقال به فضای بسته را به نحوی که از ویژگی

شود. از آنجا که مطالعات آمیزد و باعث تعدیل حس تضاد در هنگام گذار از بیرون به داخل مید درهم میبرده باش

ها آوری ویژگیمحدود و انگشت شماری راجع به این ارتباط فضایی صورت گرفته در طی این مقاله سعی در جمع

بندی انواع ها به طبقهدر نهایت با تحلیل آنفیزیکی اختصاص داده شده به این فضا داشته تا و عناصر فیزیکی و غیر

 .پیوستگی فضایی برسیم
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 مقدمه

حاصل کنار هم قرار کنیم جهانی که در آن زندگی می

ها و همچنین از بین رفتن مرز گرفتن و تداخل پدیده

ها است. در این میان معماری نیز انعکاس میان آن

ی سازماندهی فضاهاست و مفهوم نحوهی دهنده

ترین مفاهیم معماری است؛که از مرز، یکی از مهم

های متفاوتی از بین رفتن آن موجب ایجاد کیفیت

فضا خواهد شد. معماری متشکل از توده و فضا 

ست. ا های متقابل بین آناست و طراحی، رابطه

ی این دو لزوماً یک فضای خالی فضای ارتباط دهنده

مانده نیست؛ بلکه فضایی است که با دقت ا باقیو ی

نیاز به طراحی دارد تا بتواند فضای باز و بنای 

معماری را به هم وصل و حس پیوستگی را ایجاد 

کند. بنابراین هدف از انجام این تحقیق رسیدن به 

ها و انواع این فضاها چگونگی ایجاد، ویژگی

ضای واسط باز و رسیدن به فگذار از فضای . باشدمی

برای داشتن سیری مناسب نیازمند فضاهای واسط 

است. فضاهای ارتباط دهنده با عناوینی مانند فضای 

باز، مفصل و ... به صورت خیلی بینابین، فضای نیمه

اند. البته معماران در کم و جزئی بررسی شده

اند؛ به عنوان مثال های مختلف به آن اشاره کردهزمان

ی کوتاهی با عنوان در مقالهغی آزاده شاهچراخانم 

 82که در سال « جهان بدون مرز، فضای بدون مرز»

رنگ هایی جهت کماند به بیان ویژگیمنتشر کرده

اند: کردن مرزها و شاید پیوستگی فضایی پرداخته

ترین مفاهیمی است که یکی از مهم” مرز”مفهوم 

 گیرد و مسلماً فضای معماری بر مبنای آن شکل می

های موجب ایجاد کیفیت” بی مرزی”پدیدار گشتن 

 یهم درشیوه خاص، هم درشکل کالبدی معماری و

 .(1382)شاهچراغی, شوداستفاده از فضای آن ، می

                                                           
1 Jan Gehl 

دکتر در کتاب راهنمای طراحی شهری که به هّمت 

جهانشاه پاکزاد جمع آوری شده است؛ ورودی را به 

ر و گذار ی دو فضای دیگعنوان فضای ارتباط دهنده

از فضایی و داخل شدن به فضایی دیگر را بررسی 

حرفی از پیوستگی و فضای  پاکزاد کرده است. البته 

بینابین نزده است ولی بررسی انجام شده این مطلب 

هایی کند. در همین راستا مقالهرا به خوبی عنوان می

ی بینابینی در معماری سنتی ایران و بررسی درباره

ها، هشتی و ... وجود دارد، ولی بیش طها، ساباایوان

گری این فضاها بپردازند از آنکه به نقش واسطه

در کتاب 1جان گل اند.بحث اقلیم را پیش کشیده

کند که ها بیان مینزندگی در فضای بین ساختما

ها برای استفاده باید طراحی فضای بین ساختمان

توان آن را تنها فضای باقیمانده شود و نمی

ست.وی همچنین با بررسی جایگاه فرد پیاده و دان

کند راه در فضاهای شهری این نکته را عنوان میپیاده

ترین فضاها برای توقف کردن و ماندن که محبوب

(. Gehl, 2011ست)ا در مناطق ،انتقال میان فضاها

اما در کل بینابینی و پیوستگی فضایی یک پدیده در 

پرداخته نشده عصر حاضر است که چندان به آن 

ی حاضر بخشی از مطالعات یک تحقیق مقاله است.

دهد که در آن از دو تر را ارائه میکاربردی جامع

 برای مطالعه استفاده شده است: شیوه

ای: در گام نخست مطالعات اسنادی و کتابخانه

ها، مقاالت و اسناد متعددی در مورد مبانی کتاب

رویکردهای  ها وها، نگرشنظری تحقیق، ویژگی

پیرامون مفهوم فضای باز و بسته انجام گرفته است. 

در گام دوم به مفاهیمی پیرامون پیوستگی، بینابینی، 

توالی بصری و... پرداخته شده با توجه به این نکته 

توصیفی مورد -که گام اول و دوم با روش تحلیلی
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بررسی قرار گرفته است. در گام سوم با هدف تحلیل 

بندی و می و کیفی این مفاهیم به دستهی کو مقایسه

 ها و آراء پرداخته شده است.بندی دیدگاهطبقه

 های پژوهشپرسش

 هادر طی این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش

 هستیم :

ارتباط فضای باز و بنای معماری به عنوان  -1

یک مفهوم، دارای چه وجوه معنایی و 

 عملکردی است؟ 

گیری و کارکرد این فضا چگونه و شکل -2

هایی سازماندهی توسط چه مؤلفه

 شود؟می

رسیدن به پیوستگی فضای باز و بسته در  -3

پذیر چه اشکالی و در چند نوع امکان

 است؟

 مبانی و مفاهیم پایه 

 واژه شناسی پیوستگی 

 ،حالت و چگونگیی دهخدا پیوستگی در لغت نامه

مقابل گسستگی و   ،مقابل جدائی و بین پیوسته

. فرهنگ معین (1377)دهخدا ع. , آمده است انفصال

 خویشاوند شدن، ،بستگی، ارتباطبه همرا نیز آن 

ی .  واژه(1350)معین,  تعریف کرده است خویشی

ست و به معادل لغت انگلیسی پیوستگی ا2کانتنیوتی

معانی دیگری مثل یکپارچگی و تداوم هم به کار 

 (OXFORD, 2003) رود.می

 فضای باز و بسته 

اند، به های جاری در شهرها بسیار متنوعفعالیت 

ها از تنوع زیادی برخوردار همان نسبت نیز بستر آن

ها، یا ای از آناست. هر فعالیت و رفتار یا مجموعه

ای پذیرد یا در محدودهدر فضای باز صورت می

                                                           
2 Continuity 

شود. سرپوشیده که اصطالحاً فضای بسته خوانده می

چه که بیش از هر موضوع دیگری قابل اهمیت آن

ی توده باشد این است که فضا نیز به اندازهمی

ی مهمی در شهر دارد دهندهساختمانی نیروی سازمان

وساز جا مانده از ساختای به را محدوده و نباید آن

بناها دانست، زیرا بخش مهمی از اعمال و 

 افتد.های انسانی در این فضاها اتفاق میفعالیت

 (1385)پاکزاد، 

که انسان، اولین سرپناه را برای خود ایجاد زمانی زا

کرد، با جدا سازی فضای داخل وخارج توسط وی، 

طور در سازماندهی فضا )به ” مرز”تعریفی از مفهوم 

مصنوع( به وجود آمد. در مراحل بعدی پیشرفت 

دانش انسان درحیطه ساخت وساز ، مرزهای یک 

فضای ساخته شده را عناصری همچون کف ، دیوار 

کردند. به این ترتیب ، ماهیت سقف تعریف می و

فضا نیز در چگونگی تعریف مرزهای آن شکل 

موجب  ”مرز”که، تعریف ما علیرغم آنا گرفتمی

د ساختارهای گوناگون فضایی معماری درطول ایجا

کیفیات جدیدی در  تاریخ شد، به همان اندازه نیز،

” مرز”ازبین بردن مفهوم  برمبنای محو کردن و فضا، 

 (1382)شاهچراغی، . آن، به وجود آمد در

 بینابینی 

 تعاریفی استثنای توان ادعا نمود که بهجرأت می به 

 به ندرت افراد و منابع برخی سوی از کلی

 دست در بینابین فضای از تعریف دقیقی متخصص

 عنوان به بینابین فضای از منابع برخی .نیست

فضای »کنند. می خارج یاد و فضای داخل حدفاصل

 و شودمی ساخته ابتدا بینابینی وجودی است که در

 با از این طریق داخل فضاهای مختلف هایبخش
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 «شوندمی مرتب خارجی فضاهای

(Nooraddin,1998) . 

فضای بینابین یعنی لحظه تغییر از فضایی »چنین هم

به فضای دیگر، از عملکردی به عملکرد دیگر و ... 

. این تغییر نیازمند آستانه است تا بروز کند. به عبارت 

دیگر آستانه، ابزار تغییر است. 

(Ramaswamy,2005 و یا منابعی که فضای .)

دانند: همانند فضای نو و کهنه می بینابین را حدفاصل

معمار معروف فرانسوی که آن را   3برنارد چومی

منظور از فضای »استراتژی بینابینی تلقی نموده و 

 قبل بینابین را فضایی خوانده که در آن بنایی از

 هم به کند،می خود جاسازی چهآن و موجود

و نو و محصول  کهن بنای تلفیق کار این رسند.می

 .(1377)رضایی، «های اوستکلی بسیاری از طرح

معتبر  منابع کمبود شودمی مشاهده که گونه همان

 تعاریف تا گشته موجب زمینه این در پژوهشی

 ارائه بینابین فضای از گاهی متناقضی و متفاوت

 سوم، فضای وجود باور به ،دیگر عبارت به شود.

 ی دیدبا زاویه متناسب آن کیفیت و چگونگی

 موضوع به که آنچه شود. ولی می تفسیر و تعریف

بینابینی  موضوع بررسی بخشد می و قدرت انسجام

 فضا همواره "که  است. چرا گستره فضا و حیطه در

 و است بوده دانشی مطرحمیان مفهومی عنوان به

 یاکه رابطه فضا از بعدی عنوان به فضای معماری

 "شود.می شناخته دارد آن ابعاد سایر با جانبه همه

 (.1390)بلیالن، اعتصام و اسالمی،

 بینابین  فضای شناسیواژه

 بینابینی در لغات انگلیسی معادل 4این بیتوینواژه  

 در معماری، تخصصی نامهلغت در است. فارسی

                                                           
3 Bernard Tschumi  

 

بینابین فضایی »واژه چنین آمده است:  این تعریف

است  که دائماً در حال حرکت و مکانی است که در 

 بین حاشیه خودش محدودیتی ساخته است؛، فتح

 . نامعلوم و رگه دو سرگشته، مبهم، جنگ، دو قلمرو

 فضای یک یا و خالی فضایی یک لزوماً بینابین

 پیچیده روابط با هندسه یک نیست. در ماندهباقی

 که مکانی شود،تبدیل می استوار مکانی به بینابینی

-مکان ابهام یک ؛کندمی بازدم و دم را آن هندسه

 بلکه کند،نمی جدا بینابین زمان. بنابراینهم های

معمای فضای بینابین: «. نمایدهمواره ملحق می

 ها،محدودیت بدون ها،تماس و روابطمعماری »

در  که عالقه،بی و حداقل هایاتصال وبند، قیدبی

کند. می نیرومند را خودش ،سخت هایموقعیت

 معماری نوع این عالقه مماس، مکان مورد حاالت

 برای بتواند که را چیزی بینابین هر معماری است.

طرف خودش جذب  به را کند استفاده ساختش

 .(Gausa & Cros, 2003)  «کند.می

 اضداد لغات جملهی بین از نامه دهخدا واژهدر لغت

 دو فصل میان و فرق پیوستگی، و جدایی معنی به

و  میان معنای به واژه این است. آمده جدایی و چیز

 یا و زمان ظرف زمانی و اسم عنوان به گاهی وسط

 لغت ترتیب . بدین (1377)دهخدا،  آید.مکان می

 با توانداستفاده می شرایط و تعریف به بین، بسته

جدایی،  فصل، پیوستگی، وصل، چونهم لغاتی

 ربط نتیجه در و آستانه، جداره، لبه، حد، مرز،

 همراه به لغات شود. این و مترادف معنیهم

 معماری فضای یگستره در زمانی مفاهیمشان

 فضای همسان دو همواره که داشت، خواهند اعتبار

 ترینساده باشند. داشته حضور همسان غیر یا و

4 between-In   
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 فضای دو انفصال یا و اتصال فضا حالت تحدید

 یا و جدایی. است از یکدیگر بیرون و درون

 بر بیرونی داللت و درونی فضای دو پیوستگیِ

خصوصی  و عمومی فضای دو ارتباط یا و جدایی

 از خصوصی و عمومی فضای تفکیک نماید.می

 مفاهیم که یابدمی فضایی زمانی نمود یکدیگر

 معنایی بعد عبارتی و به معماری در بینابینی معرف

 یا و گردد. ارتباط، اتصال مشخص بینابین فضای

 چگونگی ماحصل نیز مجاور فضاهای جدایی

)بلیالن بود خواهد یکدیگر با هاآن ارتباط فضایی

 .(1394اصل ، ستارزاده، 

باشد. می« هم این و هم آن»ی بینابینی حاصل پدیده

که  توان با اشاره به سخن کریربینابینی یا تعلیق را می

های نفوذ و تداخل یعنی در مورد یکی از روش

گوید، تعریف کرد. طبق می« روی هم قرار گرفتن»

پوشانی داشته باشند که ی او اگر دو فضا همگفته

شکل جدیدی را به وجود آورند، در این فرایند دو 

تغییر شکل خواهند یافت  ]تحت تأثیر یکدیگر[فضا 

د که مجزا هایی در خواهند آمو به صورت قطعه

ها قابل احساس نیست. برای مثال اگر بودن شکل آن

ای نسبتاً  دور به شاخ و برگ درختی نگاه از فاصله

ها دیده کنیم یک صورت روی هم قرارگیری نقطه

 5شولتز . در همین رابطه ( ,2010Krier)شودمی

کند که کشش بین نیروهای متحدالمرکز و بیان می

وجود هر مکانی را در معماری گریز از مرکز اساس 

آورد. اگر این کشش به تعادل نینجامد به وجود می

-Norberg) دهدچنان به عمل خود ادامه میهم

1971Schulz, ). ی  سطوح متضاد و  6ونچور

و بینابینی را تعریف « هم این و هم آن»ی پدیده

های مختلفی را که حتی ممکن است کند و مثالمی

                                                           
5 Schulz-NorbergChristian  
6 Robert Venturi 

نماید. از نظر د تا صوری، ذکر میبیشتر ادراکی باشن

او مفهوم و کاربرد سطوح متضاد در معماری مستلزم 

« در عین حال»تضاد نمای القا شونده توسط عبارت 

 ,Venturi)می باشند و کمابیش مبهم هستند

2002) . 

باشد، شامل « هم این و هم آن» اگر تضاد، منبع پدیده

گ و زمان بزرگردد که به صورت همعناصری می

کوچک یا باز و بسته یا گرد و چهارگوش و یا ... 

باشند. بنابراین فضای نیمه باز حاصل ترکیب می

زمان فضاهای متضاد باز و بسته بوده و بر این مبنا هم

فضایی است بسته در عین حال باز. این حالت به 

ها و تردیدهایی را وجود آورنده ابهام است و جدال

)بلیالن، اعتصام و اسالمی،   آفریند.برای بیننده می

1390) 

 بینابین فضای مرزشناسی

انفصال  یا و اتصال فضا مرزبندی حالت ترینساده

قدمت » فضای درون از فضای بیرون است.

 زمانی به بیرون از بندی فضای درونتقسیم

 به بار اقدام نخستین برای انسان که گرددبرمی

زمانی  فضا دو این میان نمود. تفاوت پناهگاه ساختن

 توسعه طریق از و آرامی به بشر که شد آشکار

 را خود هایفعالیت انواع متفاوت رفتاری الگوهای

 «منتقل نمود داخل فضای به ،خارج از

(1998Nooraddin, ) .ف با  رابطه در7بولنو

این دوگانگی »گوید: جدایی فضای درون و بیرون می

بین درون و بیرون مبنای هر گونه ادراک فضا است 

« باشد.و حتی در تمام زندگی نیز قابل پیگیری می

تنش موجود بین این دو قطب و ارتباط متقابل و 

تعادل بین آن دو ضروری است. سالمتی درونی 

7 Otto Friedrich Bollnow 



 درگذار از فضای باز به بسته پیوستگی فضایی 

  

 

68 

 

و 
د

نام
صل

ف
 ۀ

ی 
لم

ع
– 

ی،
هش

ژو
پ

 
یش

ند
ا

 ۀ
ل 

سا
ی، 

مار
مع

وم
د

مار
 ش

،
ة 

رم
چها

 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
پ

 ن
13

97
 

رامش در فضای کند که کار بیرون و آانسان حکم می

 (.1386)گروتر، خانه انجام گیرد

 را مبتنی خارج و داخل بین روابط 8هانسون و هیلیر

ی ترین نتیجهمهم»دانند:می اجتماعی کارکردهای بر

سلول اولیه در تمایز بین درون و بیرون جای دارد، 

 فضاهای و بنا داخلی فضاهای بین در تمایز یعنی

 حاصل خارج و داخل تمایز بین جمعی... خارجی

جوامع بر  کنترل و ایجاد نحوه تفاوت از

  «برخوردهای فردی و اجتماعی است.

(Hillier & Hanson, 1989). 

ی بین فضای درونی و در طول تاریخ همواره رابطه

فضای بیرونی انسان را درگیر حفظ رابطه با طبیعت 

دیواری که دو فضا را »و جامعه توأمان نموده است. 

سازد، ]عالوه بر تفکیک دو فضا[ از جدا میاز هم 

ها و بازشوها به عنوان واسط ارتباطی طریق ورودی

از سوی دیگر  «نماید.میان دو فضا رفتار می

ی مقابل سرپناه عاملی جهت تجمع و مکانی محدوده

 شود. این رابطه یکهای متنوع میبرای فعالیت

 آن بدون که زیرا است اجتناب غیرقابل حقیقت

 تمامی کارکرد یک فضای محصور میسر نخواهد شد.

(Nooraddin, 1998). 

 نیازمند همواره فضا دو اتصال یا و داییج پس

 شناسی واژه نماید. بروز تا است فضای سومی

 ترینساده که در باشدمی آن از حاکی بینابین فضای

بر  داللت بیرونی و درونی فضای دو جدایی حالت

نماید. می خصوصی و عمومی فضای دو جدایی

 یکدیگر از خصوصی و فضای عمومی جدایی

 چونهایی همواژه که یابدمی نمود زمانی

 .شوند تعریف ازدحام و خلوت جواری،هم

                                                           
8 Bill Hillier, and Julienne Hanson  

با  بینابین فضای شده مطرح مطالب به هجتو با

 .. .ازدحام و خلوت، همجواری، چونهم مفاهیمی

 فضای ،کارکرد لحاظ به لغات است.  این همراه

 فضای و عمومی اجتماعی، فضای فضای شخصی،

 و دهندهفضاها نشان این سازند. می را خصوصی

و  حریم عبارتی به و محرمیت میزان نمایانگر

 باشند. می فضایی متعدد هایعرصه میان قلمروی

رعایت حریم نه تنها عامل تفکیک و »که  چرا

 بر بلکه های همجوار استتشخیص پدیده از حوزه

 بنابراین« داللت دارد. هم اتصال نحوه چگونگی

کنترل  بینابین فضای وظایف تریناصلی از یکی

 تغییر و تفسیر، دریافت، باشد. می مالکیت و قلمرو

 جمله از نیز مفاهیم و اطالعات و ترکیب تجزیه

باشد. می معنایی لحاظ به فضای بینابین هایکارایی

 کارکردهای مواجهه محل بینابین فضای بنابراین

برآیند  مثابه به و گرددمی برونی و درونی

 تحدید به هم برونی، و درونی نیروهای تأثیرگذاری

 امکانِ هم و پردازدمی معناست که واجد شکلی

 فراهم پیرامون را با شکل آن ارتباط و تعامل

 .(1394)بلیالن اصل ، ستارزاده، آوردمی

 بینابین فضای ارتباطی هایویژگی

ریزی و یا بدون فضاهای بینابین چه با برنامه

ریزی به وجود آیند تبدیل به بخشی از برنامه

شوند. کیفیت زندگی در این انداز شهری میچشم

ی فضا به طور مستقیم تحت تأثیر مسیر طراحی شده

 دو میان . مرز(Ramaswamy, 2005) آن است

 و کلیهایی شویژگی مباین کهآن بر عالوه فضا

داللت  نیز ارتباطی هایویژگی بر است معنایی

انسان هم به فضای درون و هم »نماید. چرا که می

فضای بیرون و هم به امکان حرکت بین این دو فضا 
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 مطلق جدایی قابل دو نیازمند است. از این رو، این

-آن بین بیش شدید و کم ارتباطی همیشه و نیستند

نوع  تابع چیز هر از بیش ارتباط دارد. نوع وجود ها

 یرابطه و سو یک از داخلی فضای هایروزنه

 و محل دیگر است. سوی ها ازجداره بین فضایی

 تناقضی خارج از و داخل بین ارتباطات این فرم

 وجود ارتباطات این ذات در که شودمی حاصل

 فضای بایستی طرفی از که معنی این به .دارد

 مقابل در شده بسته و محصورباشد  فضایی داخلی

 دو بین قطعاً دیگر بایستی طرفی از و خارج محیط

 این هر دو که باشد. چرا داشته وجود ارتباطی فضا

 می تشکیل را انسان زندگی محیط باتفاق فضاها

)گروتر، باشندو دارای ضرورت حیاتی می دهند

1386). 

از  یکی همواره عنصر دو اتصال و ی ارتباطنحوه

یکی از » است. بوده بشر ذهن هایدغدغه

 فراوان کاربرد خصوصیات بارز ذهن انسانی

 و هازبان کلیه باشد؛روابط می از متشکل هایینظام

 به که هستند ایای پیچیدهرابطه نمادین هاینظام

 شناخت انسان و تفکر اساس روزمره طور

 از ما شناخت به نیز امر همین شوند.می محسوب

 هاآن خصوصیات ترینبنیادی گردد.باز می بناها

 «ای است.های رابطهفضا به نظام ساماندهی

(Hillier & Hanson, 1989) .بین روابط 

 از و باشدمی عناصر ذات مجرد از عناصر، و اشکال

تبع  به گردد.حاصل می هم به نسبت هاآن موقعیت

و  فاصله مفهوم ناخواه خواه موقعیت، از بحث

 نیز تریجامع فضایی بستر در عناصر گیریجای

 استنتاج گونه این توانمی بنابراین .گردد می طرح

 در ی معماریعناصر مجموعه مابینِ روابط که نمود

 که دیدگاه است این با دارند. جای فضایی بستر

فضا را نظیر نظامی مجزا برشمرد که مبتنی »توان می

کند. ماهیت و شکل این بر روابط خاصی عمل می

 نیست، مکانی- زمانی علیت نظام مرکب، محصول

 فضایی هایموجودیت پیرو که است ایقاعده بلکه

کلی نظام )به صورت  ساختار چند هر باشد.می مجزا

اء یک کلیت واحد( برخاسته از مجاورت اجز

 تنها آن نهایی شکل اما باشدآن می دهنده تشکیل

 قواعد حاصل بلکه ؛نیست این مجاورت حاصل

که مستقل از مجاورت اجزاء  باشدمی نیاز فضایی

 (.1989) همان،  «کنند.عمل می

 هاآن در میان روابط اجزاء نوع انتخاب ترتیب بدین

 تبعیت الگویی و نظم از نوعی آنان به ساماندهی و

 جمع از گشتالت، متفاوت ینظریه بر بنا که کندمی

 تک یا تک تنهایی به عناصر از هریک تأثیر جبری

 طریق از فوق مالحظات .بود خواهد روابط

 کمک به هم، عناصر همراه روابط محتوای

 هدفمند میان نظمی بینابین، فضای هایویژگی

 از نتیجه این کسب کنند.می فراهم را هابندیعرصه

 عناصر ربط چگونگی واقع در که است رو مهم آن

 را فضا یک شخصیت ها،آن ارتباط کیفیت و

های ارتباط پیوند، فرم ایجاد در جریان و سازدمی

مرتب  مختلف درجات در را سطوح فضایی بین

 از سویه یک صورت به تأثیرگذاری این نماید.می

 معنایییا  کارکردی هایحوزه شکلی به روابط

 سویه چند یا و سویه ای دورابطه بلکه باشد،نمی

 و شکلی، معنایی لحاظ از بینابین فضای میان

 بدین کند،می برقرار اطراف فضاهای با ارتباطی

 و ارتباطی ویژگی با بینابین فضای ترتیب نمود

 به را مختلف هایدر عرصه موجود هایتفاوت

 هایبه نسبت ها،آن یسازنده مفاهیمِ تفاوت دلیل

امر به  این و نماید می تبدیل فضایی مراتب مختلف

 بر حاکم نظم و ارتباط الگوی تعیین یواسطه
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 سازماندهی به منجر در نهایت که است روابطی

 (.1394)بلیالن اصل ، ستارزاده، گرددمی فضایی

 فضای نیمه باز 

بینابینی باشد که ترین فضای باز مهمشاید فضای نیمه

فضای باز و بسته است، همچنین سلسله  دهندهاتصال

کند که این اتصال به مراتب دسترسی را ایجاد می

بهترین نحو، ممکن شود. به همین جهت پس از 

تعریف و بررسی فضای بینابین به باز کردن ماهیت 

 پردازیم.باز میهای فضای نیمهو ویژگی

حدید شده یعنی فضایی است ت»فضای معماری 

این فضا به  .«متشکل از عناصر محصور کننده

فضاهای بسته، باز، نیمه بسته و نیمه باز تقسیم 

شود. در این میان، فضای نیمه باز توسط میزان می

گردد. میزان معینی از حصارهای مادی تعریف می

این حصارها تحت تأثیر مفهومی است که از فضای 

شود. فضای نیمه باز ماهیت باز تعبیر و تعیین مینیمه

ای برای زیستن ای دارد و عرصهو مختصات ویژه

انسان و پاسخگویی به برخی از نیازهای او محسوب 

باز تا شود. منابع موجود در زمینه فضای نیمهمی

و جو شده، انگشت شمار بوده و حدی که جست

 اند.بسیار کم به این موضوع پرداخته

ضای استقرار است و هم باز هم ففضای نیمه    

ها تواند مفصل بین فضای باز و بسته باشد و آنمی

ای برای را از یکدیگر متمایز نماید. این فضا عرصه

آید خصوصی به شمار میجمعی یا نیمهزندگی نیمه

شود. حس های مختلف متجلی میو در مقیاس

شود گشودگی تحت تأثیر فرهنگ نیز تعیین مینیمه

میانی طیف از بسته تا باز فضای معماری را و مکان 

 دهد.در فرهنگ تشکیل می

اگر  فضای بسته و باز به عنوان شکل و زمینه در نظر 

باز به این ترتیب گاه فضای نیمهگرفته شود آن

تعریف خواهد شد: به طور کلی در ترکیب شکل و 

کنند. وقتی این نیروها زمینه، نیروهای متضاد عمل می

مساوی برخوردار باشند، ابهامی بین شکل از ارزش 

و زمینه ایجاد خواهد شد و هر دو هم نقش شکل و 

کنند. با این توضیح اگر شکل و زمینه زمینه را پیدا می

به عنوان فضای بسته و باز به یک نسبت حضور 

داشته باشند و هر دو هم نقش شکل و زمینه را دارا 

ر این صورت باشند و وجودشان وابسته به هم باشد د

             بسته نتیجه خواهد شدباز یا نیمهفضای نیمه

( Arnaboldi & Garbagnati, 1971). 

 بازهای فضای نیمهویژگی 

: فضاهای نیمه باز فضاهای انتقال دهنده انتقال

باز با فضاهای اینجا ارتباط فضای نیمه هستند. در

هایی از مکاناطرافش مطرح است.  فضاهای انتقال، 

باشند. این های متضاد میی کامل بین پدیدهمعاوضه

ها دنیا خودش را هایی هستند که در آنفضاها مکان

ها، ها، بالکنها، ایوانها، درگاهکند. مدخلوارونه می

ها و ... همه عناصر این وارونگی و درها و دروازه

محدوده را تبدیل هستند. این فضاها نفوذپذیری یک 

کنند، کنترل کرده و عدم تداوم فضایی را برقرار می

 دهند فرد اززمان اجازه میدر حالی که به طور هم

 ها به طور فیزیکی یا بصری عبور کنندآن

(Krier,2010.)باز به صورت انتقال را فضای نیمه

 (.1390توان در ورودی نیز مشاهده کرد)زرکش، می

 ندرون و هم بیرون(:احساس نیمه محصوریت)هم ا

معماری در نقطه تالقی » کند:بیان می ونچوری

 «آیدانـدرون و بیرون به وجود می

(Venturi,2002)ی این گفته نیروهای . اگر بر پایه

مصرفی و فضایی اندرون و بیرون به یک میزان در 

ایجاد فضا مشارکت داشته باشند، فضایی حاصل 

خواهد شد که هم اندرون است و هم بیرون و 
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ماند، این فضا، فضایی می چنان در کشش باقیهم

باشد. این فضا ممکن است باز یا نیمه بسته مینیمه

فیزیکی نیمه محصور باشد و حس نیمه  از حیث

محصور بودن را القا نماید و امکان دارد از طیف 

کامال محصور تا بیش از نیمه محصور نیز باشد اما 

از نظر بصری در محیط تداوم داشته و همین احساس 

چه مهم است ایجاد را ایجاد نماید. بنابراین آن

محصوریت از میزان محصوریت احساس نیمه

ی فضا که حداقل آن نیمه محصوریت است، کالبد

باشد. از این رو تعریف فضای نیمه باز عالوه بر می

که به میزان محصور بودن فضا بستگی دارد به این

ی آن و ایجاد خصوصیات عناصر احاطه کننده

 .(1390احساس نیمه محصوریت اثر دارند)زرکش، 

خلوت باز مفهومی از نیمهفضای نیمه نیم خلوتی:

ودن را در خود مستتر دارد. اگر خلوت و تعامل ب

زمان باهم ترکیب اجتماعی به یک نسبت به طور هم

 گردند، نیمه خلوت ایجاد خواهد شد. بنابراین نیمه

ای است از رابطه داشتن و نداشتن با خلوت آمیزه

زمان؛ بنابراین یک ماهیت دو دیگران به طور هم

ه در فضا وجهی متضاد دارد. به حسب اعمالی ک

ی خاصی بین افراد الزم شود، رابطهانجام می

گردد که شامل رابطه داشتن و نداشتن با هم است می

کند)همان، خلوت را ایجاد میکه یک فضای نیم

موضوع نیمه عمومی نیمه خصوصی بودن:  (.1390

ارتبـاط  "نیمه عمومی و نیمه خصوصی بودن"

منتها در آنجا دارد،  "خلوتینیم" ینزدیکی با مقوله

مالکیت و "جا مطرح بود اما در این "رابطه"بیشتر

نیز  "استفاده کنندگان از فضا"و تأکید بیشتر بر "تعلق

بسته یکی از باز یا نیمهفضای نیمه باشد.مطرح می

انواع فضاهای حدفاصل بین فضای عمومی و فضای 

                                                           
9 Sharkawy-Hussein Mohamed Aly El 

خصوصی است که وجود زندگی عمومی و 

آورد. این فضا اهم میخصوصی را به طور مجزا فر

برای حفظ توازن بین زندگی جمعی و زندگی 

خصوصی است، به نحوی که در آن این دو نوع 

آمیزند. بنابراین زندگی به یک نسبت با هم درمی

عمومی یا بسته یک فضای نیمهباز یا نیمهفضای نیمه

 9حسین الشرکاویآید. خصوصی به شمار مینیمه
مکانی انسان را برای طراحی های قلمرو یکی از گونه

 و آن را قلمروهای حامی کند.محیط تعریف می

شمارد. از نظر او، این قلمروها ]حمایت کننده[ برمی

عمومی هستند. اگر مکان یا نیمه خصوصینیمه

مشاهده و ورود افراد  آسایش را تأمین کنند و امکان

خصوصی یا قلمروهایی نیمه دیگر را فراهم آورند،

 بر. (El-Sharkawy,1985) عمومی هستندنیمه

خصوصی مالکیت وجود دارد، در نیمه فضاهای

عمومی مالک کنندگان فضاهای نیمهحالی که استفاده

کنندگان فضا حق تصرف آن را نیستند ]استفاده

ندارند[، ولی به نوعی آن را متعلق به خود 

 (. 1383دانند)لنگ، می

)نصـــف کالبد، باز و  باز بودن یک مفهوم کمینیمه

ست و منظور از  سته( نبوده؛ بلکه کیفی ا نصف آن ب

باز آن حسی از نیمه باز بودن است.کالبد فضای نیمه

شکل می ساس  شی از تحت تأثیر این اح گیرد و بخ

ضای نیمهآن با بیرون مرتبط می شد. ف باز یک کل با

متشکل از مفاهیم باز، بسته؛ بینابینی، انتقال، احساس 

مه مهنی مهمحصـــوریت، نی عمومی و جو خلوتی، نی

ــازگار با نیازهای روانی، فرهنگی و اجتماعی نیمه س

ضای نیمهمی شد. ف ست و با ستقرار ا ضای ا باز هم ف

صل بین داخل و خارج بوده و آن ها را از هم هم مف

کند. این فضا انتقال داخل و خارج به تفکیک نیز می
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اســـت. فضـــای  بیرونی-بنابراین اندرونی هم بوده،

ــان بین دو حوزهنیمه ــت در نوس ــایی اس ی باز فض

ست و فرد در  سته، یعنی فاقد تعادل ا ضاد باز و ب مت

داند. با توجه آن خود را به هر دو حوزه وابســته می

چه گفته شد فرهنگ یکی از معیارهای سنجش به آن

ــای نیمه ــت، بنابراین در هر باز یا نیمهفض ــته اس بس

سته یک وضعیت از باز یا نیمهفرهنگی فضای نیمه ب

سته یعنی نیمی از هر کدام  ضاهای باز و ب ترکیب ف

ــد که حاالت مختلفی از کالبد فیزیکیمی عینی -باش

ضا را در بر می ضای نیمهگیرد. نظر به اینف باز که ف

سته در فرهنگیا نیمه کند های گوناگون تفاوت میب

ـــته باز یا نیمهای از فضـــای نیمهمحدوده مطرح بس

 .(1390گردد)زرکش، می

 هابحث و تحلیل یافته

 هادسته بندی ویژگی

 شهرها اساس و پایه روزها این که متأسفانه فضایی

 یمایه که باشدمی فضایی شهری است، و معماری

 و تباه و فضایی کور و داده دست از را خود درونی

 مهم های قابلیت با ارگانیک ارتباط گونه هر فاقد

های متفاوت کیفی . فقدان سطوح و حجماست بشر

ضا به جنبه ساده ف صرف و ضا تقلیل  های کمی در ف

 .(Memarian & Niazkar,2014) انسان است.

کنون گفتیم  در همین راستا، با توجه به آنچه تا

های زیادی برای اتصال فضای باز به بسته ویژگی

معرفی شده است. به همین منظور با تحلیل این 

 کنیم.ها ارائه میبندی برای آنها یک دستهویژگی
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های فضای بینابین بندی ویژگی: دسته1ی جدول ادامه

 )نگارندگان(

 

 ندی پیوستگی فضاییبطبقه

 کلیتی را آن نگریممی شهر به باال از که هنگامی

 زاویه فضا، و توده از مملو بینیممی یافته انسجام

 و گذاریممی قدم شهر درون که است هنگامی دید

 این در .گیریممی جای ،آن مکانی و زمانی ظرف در

 و کالبدی کلیتی از را شهر آنچه که است هنگام

 در بخشدمی معنا و روح و سازدمی رها محض

 استفاده مردم،. شودمی ظاهر ما دیدگان مقابل

 و هافعالیت در کالبدی هایخالی و پر این کنندگان

(. 1390)منصوری،گوناگون و متنوع رفتارهای

ها ها و انواع آنبنابراین شناخت این فضاها، ویژگی

برداری از این فضاهای رابط در به چگونگی بهره

 کند. طراحی معماری کمک می

ی با توجه به آنچه از مقاالت مختلف درباره

توان بندی شد مییوستگی فضایی استخراج و دستهپ

به این نتیجه رسید که به دو طریق امکان برقرار کردن 

ارتباط بین فضای باز و بسته و رسیدن به پیوستگی 

 فضایی وجود دارد:  فیزیکی و ذهنی. 

در حالت فیزیکی یا فضایی به طور کامل )فضای 

و یا با شود بینابین( برای ایجاد ارتباط طراحی می

گیری از عناصر طبیعی و مصنوعی و تکرار و بهره

رسید. توان به پیوستگی امتداد آن در هردو فضا می

اما در حالت ذهنی تنها احساسی از پیوستگی در فرد 

شود یا با ایجاد شفافیت و دید بدون مانع ایجاد می

های مشابه برای فرد یا با در نظر گرفتن فعالیت

هر دو فضا را در امتداد هم شود فرد موجب می

 کند . احساس
 : انواع پیوستگی فضایی )نگارندگان(1نمودار 

ها و مصادیقی بندی ارائه شده مثالبا توجه به دسته 

در معماری و طراحی توده و فضا وجود دارد که با 

های ارائه شده هرکدام تطبیق این عناصر با ویژگی

پیوستگی که گفته های مشخصاً در یکی از زیرشاخه

ها گیرند. در جدول زیر به برخی از آنشد قرار می

  .اشاره شده است
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های انواع پیوستگی بندی و مثالدسته :2جدول 

 فضایی )نگارندگان(

 

 

 گیری:نتیجه

در دنیای صنعتی امروز ارتقاء کیفیت زندگی با 

استفاده از فضاهای باز در طراحی معماری ثابت شده 

است. مرز بین فضای باز و بسته عالوه بر اینکه 

های های معنایی است، بر ویژگیدارای ویژگی

کند، چرا که انسان هم به ارتباطی نیز داللت می

ن امکان فضای درون و هم به فضای بیرون و همچنی

حرکت بین این فضاها نیازمند است. اگر این روند 

ارتباطی درست طراحی نشود پاسخگوی نیاز انسان 

در گذار از فضای باز به بسته نیست. البته بین این 

دو فضا همیشه ارتباط وجود دارد امّا، آنچه اهمیت 

بخشد کیفیت این ارتباط دارد و به فضا هویت می

وح مختلف و با درجاتی است. پیوندی که بین سط

توان با طراحی فیزیکی شود را میمتفاوت ایجاد می

و یا القای احساس پیوستگی با عوامل ذهنی ایجاد 

کرد. امّا پیوستگی منجر به سازماندهی فضایی 

شود که ارتباطی دوسویه و یا چند سویه از لحاظ می

های اطراف خود شکلی، معنایی و ارتباطی با محیط

د و فرد را برای ماندن و بهره بردن از این برقرار کن

فضا تشویق نماید.آنچه در این مقاله به عنوان انواع 

فضاهای بینابین معرفی شد در هر بخش نیازمند 

 .باشدتری میتحقیق و بررسی جامع
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