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چکیده
به چگونگی  توجه  و درون است. عدم  بیرون  ارتباط  تنظیم  اصلی معماری  از وظایف  بیان مسئله: یکی 
ارتباط بیرون و درون و هم زیستی موجود بین آنها از جمله مشکالتی است که معماری امروز با آن مواجه 
است و نتیجۀ آن کم بهره ماندن محیط زندگی از کیفیت الزم و نارضایتی افراد از فضاهای سکونتی است. 
و محیط  انسان  پیوند  و  دیالکتیک گسست  تنظیم کنندۀ  و درون،  بیرون  واسطۀ  اولین  به عنوان  دیوارها 
ادراک  بر  تأثیرگذاری دیوارها  به خود گرفته اند. چگونگی  اشکال متفاوتی  ادوار گوناگون،  هستند که در 

کاربر فضا از دیالکتیک گسست و پیوند پرسشی است که پژوهش حاضر به دنبال فهم آن است.
هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دیوارها در دیالکتیک گسست و پیوند، به دنبال ارائۀ 

مدلی برآمده از ادراک کاربر فضاست تا شرح دهندۀ چگونگی تقابل عوامل گوناگون در این فرایند باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کیفی با پارادایم تفسیری و به روش داده بنیاد صورت گرفته است. با 
نمونه گیری نظری هدفمند، به روش گلوله برفی، مطلعان کلیدی جهت انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته 
انتخاب شدند. جمع آوری داده ها تا مرحلۀ اشباع نظری پیش رفت و در نرم افزار »مکس کیو.دی .ای.« مورد 
قالب مدل  و در  قرار گرفت  و کوربین  اشتراوس  با روش سیستماتیک  و کدگذاری سه مرحله ای  تحلیل 

پارادایمی کرسول ارائه شد.
به بستر زمانی و  تغییر دیالکتیک گسست و پیوند وابسته  به دست آمده نشان داد که  نتیجه گیری: مدل 
نام  به  این راستا پدیدۀ مرکزی مدل به دست آمده،  مکانی بوده و حاصل تقابل عوامل گوناگون است. در 
مونولوگ دیوار، بیان کنندۀ ادراک فازی کاربر فضا از نقش دیوارها در دیالکتیک گسست و پیوند بود. به 
این معنی که در طیف گسست تا پیوند بناهای عصر حاضر، نحوۀ ادراک افراد متمایل به محدودۀ »بیشتر 

گسست تا پیوند« بود، ضمن اینکه مؤثرترین پارامتر در نحوۀ ادراک، پارامترهای فردی شناخته شد.
واژگان کلیدی: معماری معاصر، منطق فازی، ادراک کاربر فضا، بیرون و درون، نظریۀ داده بنیاد، تجربۀ زیسته.

*   این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری »شادی پرتو« با عنوان »تبارشناسی 
دیوار در معماری مسکونی معاصر تهران مبتنی بر نسبت دیالکتیک گسست 
و پیوند« است که به راهنمایی دکتر »سعید صالحی« و دکتر »علی اکبری« 

و مشاورۀ دکتر »حسین ابوالحسن تنهایی« در دانشکدۀ »فنی« دانشگاه »آزاد 
اسالمی واحد اراک« در حال انجام است.

salehi.saeid55@yahoo.com ،09181614893 :نویسندۀ مسئول **
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مقدمه و بیان مسئله
روند  تأثیر  تحت  اخیر،  در صدسال  ایران،  معاصر  معماری 
انعکاس دهندۀ  کالن شهرها  در  شهرنشینی  حجیم  و  سریع 
 .)1395 مازندرانی،  )حائری  است  بوده  اساسی  تغییراتی 
و  شتابان  وضعیتی  در  تاکنون   1340 از  خانه ها  الگوی 
را  جدیدی  ساختار  و  دگرگون شده  به کلی  انبوه،  مقیاس 
در معماری خانه ها ایجاد کرده است. در این میان، مسائل 
انسان شده و محیط  نیازهای  به  باعث کم توجهی  متعددی 
و  مانده  کم بهره  سکونت  برای  الزم  کیفیت  از  زندگی 
پیامدهای آن متوجه روح و جسم ساکنان شده است. تأمین 
نیازهای فضایی انسان همچون نیاز به امنیت فضایی، روابط 
اجتماعی، رابطه با طبیعت، خلوت، خوانایی، حریم و ... در 
محیط زندگی، عموماً با عرصه بندی فضاها امکان پذیر است 
در  عرصه بندی ها  این   .)18  ،1390 آقالطیفی،  و  )عینی فر 
ارتباط  و  درون  و  بیرون  تعریف صحیح  به  نیاز  اول  مرحلۀ 
درون  و  بیرون  ارتباط  صحیح  تعریف  دارند.  دو  این  بین 
با محیط  انتخاب کند که می خواهد  قادر می کند  را  انسان 
 .)Skinner, 2003( در تعامل باشد و یا به خلوت پناه ببرد
و  بیرون  ارتباط  بحث  که  است  معتقد  همچنین  اسکینر 
درون نوعی امتداد است و نه دوگانگی. امتدادی مانند خانه 
شهر،  و  خانواده  طبیعت،  و  هنر  منظر،  و  معماری  باغ،  و 
سقف،  یعنی  فضا  سازندۀ  اصلی  عناصر  جهان.  و  فردیت 
کف و دیوار ابتدایی ترین و پایه ای ترین عناصر برای تعریف 
بیرون و درون هستند که در زمان های گوناگون شکل های 
 .)This-Evenesen, 1997( گرفته اند  خود  به  متفاوتی 
برخی معتقدند که در تعریف بیرون و درون، نما مهمترین 
مشخص کنندۀ  هم  که  فضاست  دو  این  بین  واسطۀ  عنصر 
 .)Jurgenhake, 2006( فضا  واسط  و هم  است  چهرۀ شهر 
این عناصر فضا، کیفیت و توان های  از  بهره گیری  چگونگی 
محیط  و  انسان  رابطۀ  تفاوت  این  که  زده  رقم  را  متفاوتی 

را، در طیف پیوند تا گسست، دچار تحوالتی کرده است. 
در  که  است  شده  باعث  فضا  مسئلۀ  به  بی توجهی  امروزه، 
بنا، بیشتر به نحوۀ قرارگیری فضاها بر اساس  روند ساخت 
انسان  به حضور  تا  توجه شود  احجام  با  بازی  و  عملکردها 
از  اطالعات  فرایند کسب  ادراک  فضا.  از  او  ادراک  نحوۀ  و 
ادراک شیء محرک  در  است.  انسان  توسط  اطراف  محیط 
ادراک  در  اما  است،  مشاهده گر  از  خارج  در  رویداد  یا 
مشاهده  مورد  محیط  از  جزئی  خود  ادراک کننده  محیط، 
نقش  فضا  در  خود  حرکت  و  رفتار  با  و  می شود  محسوب 
می یابد.  آن  ویژگی های  دیگر  و  حدود  تعریف  در  مؤثری 
از  چیزی  هر  ادراک  بــرای  انســان  کــه  آنجایــی  از 
ابــزار درک )قــوای حسی( استفاده می کند، یا به عبارتی 
بــرای درک  می کند،  ادراک  انسان  قوای حسی،  به واسطۀ 

ارتباط ذهنی  این  نیز  با فضای دیگر  ارتبــاط  یک فضا در 
برقرار  طبیعی  و  مصنوع  محیط  هر  با  رابطه  در  عینی  و 
موضوع  قرن حاضر  در   .)45،1395 بزرگ،  و  )پاکزاد  است 
زبان طراحی محیط  به  آن  تبدیل  و  و محیط  انسان  رابطۀ 
دانش  از  این حوزه  در  پژوهشگران  توجه  مورد  معماری  و 
است  داشته  بیان  باره  این  در  »ون دورست«  است.  بوده 
محیط  در  مداخله  به  قادر  می خواهند  مداوماً  انسان ها  که 
را  خود  قلمرو  و  مرز  که  می کنند  تالش  همچنین  باشند، 
انسان  همواره  که  چرا  کنند،  حفظ  را  آن  و  باشند  داشته 
نیاز به ارتباط با محیط دارد )Van Dorst, 2005, 85(. در 
طراحی و ساخت فضا، می توان به فضاهایی دست یافت که 
پیونددهندۀ ارتباط انسان و محیط باشند و یا با بی توجهی 
زیرا  شوند،  ارتباط  این  گسست  موجب  مسئله،  این  به 
یکی  بیرون  و  درون  به  آن  تقسیم  طریق  از  فضا  تعریف 
به  نسبت  را  خود  موقعیت  انسان  که  است  راهکارهایی  از 
 .)Shahlaei & Mohajeri, 2015( محیط تشخیص می دهد
تعریف  از ضروریات  درون همیشه  و  بیرون  فضای  طراحی 
و محدود کردن فضاهای زیستی انسان است. اما امروزه، به 
عدم  نمی شود.  داده  چندانی  اهمیت  فضا  دو  این  ارتباط 
توجه به چگونگی ارتباط بیرون و درون و همزیستی موجود 
با آن  امروز  از جمله مشکالتی است که معماری  آنها،  بین 
از عوامل اصلی  بیان شد، یکی  مواجه است. همان گونه که 
در تعریف بیرون و درون، دیوارها هستند. شناخت تأثیراتی 
و  دیالکتیک گسست  از  دیوارها  به واسطۀ حضور  انسان  که 
آنها موضوع پژوهش  بین  رابطۀ  پیوند درک می کند و فهم 
حاضر است که با سؤال »چه رابطه ای بین ادراک کاربر فضا 
از دیوار و دیالکتیک گسست و پیوند وجود دارد؟« پیگیری 

شده است. 

پیشینۀ تحقیق
درمورد نحوۀ ارتباط بیرون و درون، جز تعداد بسیار اندکی 
پژوهش، که در ادامه به آن اشاره می شود، عموم پژوهش ها 
اشاره  درون  و  بیرون  ارتباط  در  بینابین  فضاهای  نقش  به 
عنصر  بررسی  به  خاص  به صورت  که  پژوهشی  داشته اند. 
تاکنون  باشد  پرداخته  و درون  بیرون  واسطۀ  به عنوان  دیوار 
و  درون  میان  فضای  با  ارتباط  در  است.  نپذیرفته  صورت 
بیرون، فضایی که نه داخل و نه بیرون است و در اصل نقش 
اتصال دهندۀ این دو عرصه را بر عهده دارد، تعابیر مختلفی 
گل )1387(  جمله  از  بسیاری  محققان  است.  شده  ارائه 
 Hajer( ریجندرپ و  هیجر   ،)Anderson, 1991( اندرسون
 Hiller & هانسن ) و  هیلیر   ،)& Reijndorp, 2001
اسکلیولند   ،)Stevens, 2007( استیونس  ،)Hanson, 1984
و گارلینگ )Skjaeveland & Garling, 1997( دربارۀ آن به 
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و ذبیحی،  از ساسانی، عینی فر  نقل  )به  پرداخته اند  پژوهش 
1395(. آنها از تعابیری همچون فضای میانی، فضای حائل، 
فضای  لبه،  آستانه،  مابین،  خصوصی،  عمومی  میان  مرز 
استفاده  مقوله  این  با  رابطه  در  واسطه  زون  و  آستانه ای، 
موضوعات  بر  متمرکز  انجام شده  تحقیقات  سابقۀ  کرده اند. 
مرتبط با جداره ها، نحوۀ ارتباط بیرون و درون، و همچنین 
تحقیقاتی در حوزۀ مسکن معاصر و همچنین معماری تهران 

بوده است که شرح آن در جدول 1 خواهد آمد. 
داخلی  مطالعات  از  بخشی  که  عنوان شده  پژوهش های 
با  و  گوناگون  ابعاد  در  هستند،  انجام شده  خارجی  و 
پژوهش حاضر  آنچه  یافته اند.  متفاوتی صورت  رویکردهای 
پیشین ضروری می کند  پژوهش های  تکمیل  راستای  را در 
این پژوهش، در حوزۀ میان دانشی معماری و  آن است که 
اساس  بر  را  پیوند  و  گسست  پارامترهای  اجتماعی،  علوم 
از  آنان  ادراک  نحوۀ  و  فضا  از  کاربران  استفادۀ  معیارهای 
و  فضا  در  انسان  به حضور  اتکا  با  و  کرده  استخراج  محیط 
امر دیالکتیکی تحول گسست  نیز  از آن و  او  تجربۀ زیستۀ 
دیالکتیک  در  صورت گرفته  تحوالت  خوانش  به  پیوند،  و 
معاصر  معماری  در  دیوار  نقش  بر  مبتنی  پیوند  و  گسست 
با  که  لحاظ روش شناسی  از  هم  لذا،  است.  پرداخته  تهران 
تکیه بر نظریۀ داده بنیاد صورت گرفته است و هم نگاه ویژه 
با  پیوند،  و  گسست  دیالکتیک  ایجاد  در  دیوارها  نقش  به 

پژوهش های پیشین تفاوت های اساسی دارد. 

مبانی نظری
اطرافش  فضای  از  انسان  ادراک  بحث  اهمیت یافتن  سابقۀ 
در معماری به صورت علمی به حدود قرن هجدهم میالدی 
بازمی گردد، زمانی که گوستاو فخنر1 در سال 1860 تالش 
و  پیام  به عنوان  حسی  محرک  یک  میان  ارتباط  که  کرد 
قوانین  و  دریابد  گیرنده  طرف  از  را  آن  تحلیل  و  تجزیه 
 .)111  ،1393 )گروتر،  کند  را کشف  رابطه  این  بر  حاکم 
فخنر یکی از اولین کسانی است که همراه با وبر2 و وونت3، 
بین تأثیرات ذهنی و تغییرات محرک فیزیکی رابطه برقرار 
ترتیب،  این  به   .)27  ،1383 خداپناهی  و  )ایروانی  کرد 
علوم  از  به صورت رشته ای جدید  ادراک  اصول  در  مطالعه 
درآمد و از آن زمان بود که »اصل انتقال پیام« مطرح شد. 
بر اساس این اصل، انسان همواره با محیط اطراف خود در 
حال تبادل اطالعات است و دائماً از طریق حواس پنجگانه 
از محیط اطراف خود دریافت می کند )گروتر،  پیام هایی را 
1393، 2(. البته باید به این موضوع اشاره داشت که بحث 
قرار  بحث  مورد  روان شناسی  در حیطۀ  آن  از  قبل  ادراک 
وارد حیطۀ کاربردی کرد  را  بود، ولی فردی که آن  گرفته 
فخنر بود. در این زمینه، روانشناسان، فیلسوفان و معماران 

فخنر  بر  عالوه  روانشناسان  میان  از  کرده اند.  کار  بسیاری 
معماران  میان  از  و  التو6،  گرگوری5،  بارتلت4،  به  می توان 
داشت.  اشاره  زومتور  و  پاالسما  الوسون7،  چینگ،  به 
توسط  اطراف  محیط  از  اطالعات  کسب  فرایند  ادراک، 
از  یا رویداد در خارج  انسان است. در ادراک شیء محرک 
خود  ادراک کننده  محیط،  ادراک  در  اما  است،  مشاهده گر 
رفتار  با  و  از محیط مورد مشاهده محسوب می شود  جزئی 
و حرکت خود در فضا نقش مؤثری در تعریف حدود و دیگر 
فضا چنین  گونه شناسی  در  گروتر8  آن می یابد.  ویژگی های 
را   - اسپیس9   - آن  انگلیسی  مفهوم  به  فضا  می نویســد: 
فضای  و  ریاضی  فضای  کرد:  تقســیم  دوگونه  به  می توان 
این  نیست.  قابل ادراک  اول  فضای  ادراک،  نظر  از  ادراکی. 
چرا   ... و  کشور  و  مانند شهر  انتزاعی،  اســت  فضایی  فضا 
از اطالعات مشــخص  با مجموعه ای  که مستقیماً در ذهن 
نقشــه  مانند  کمکی  وسایل  از  استفاده  با  و  است  شــده 
صورت  به  که  دوم،  فضای  است.  قابل شناسایی  مدل،  یا 
احساس  مستقیماً  که  است  فضایی  است،  قابل درک  عینی 
امکان شناخت  تعریف کننده اش  عناصر  از طریق  و  می شود 
می یابد )همان، 225(. اندیشــمندان و فیلسوفان متعددی 
دربارۀ ماهیت فضا ســخن گفته اند. برنارد چومی10 فضا را 
مشــتمل بر عینی و ذهنی می داند. کوهن فضــا را به دو 
مفهوم  در  فضا  می کند.  تفکیک  اجتماعی  و  فیزیکی  جزء 
مطرح  را  خاصی  ویژگی  هیچ  به تنهایی  خویش  موجود 
را  فعالیتی  انسانی  گروه  آنکه یک  به محض  ولی  نمی کند، 
در مکان مطرح کند، معنای نمادین فضا پدیدار می شود. از 
این پس فضا، بستری برای بیان فعالیت و رفتارهای انسانی 

می شود: محلی برای تخیل و واقعیت.
است.  معماری  در  بنیادین  مفاهیم  از  یکی  فضا  مفهوم 
معماری  جهان  اندیشمندان  و  معماران  مفهوم  این  دربارۀ 
از  ارائه کرده اند. در برخی  از دیرباز برداشت های گوناگونی 
و  پیرامون  فضای  ادراک  در  انسان  نقش  بر  تعاریف،  این 
فضای  طراحی  کیفیت  اثرگذاری  نقش  بر  دیگر  برخی  در 
اشاره  اطراف  محیط  از  انسان  ادراک  میزان  بر  پیرامون 
در  آنچه   .)1392 سوهانگیر،  و  )نصیرسالمی  است  شده 
است،  برخوردار  بیشتری  مقبولیت  از  صاحب نظران  میان 
انسان  عنصر  دو  هر  دربرگیرندۀ  که  فضاست  از  تعریفی 
را  فضا  آن  در  که  تعریفی  یعنی  است.  اطرافش  فضای  و 
تعامل  یا  پیرامونش  محیط  و  انسان  میان  تعامل  از  منتج 
میان ذهنیت و عینیت می انگارد )سوهانگیر و نصیرسالمی، 
با توجه به این تعریف، بحث ادراک انسان از فضا   .)1393
شده  باعث  امر  این  که  می کند  پیدا  زیادی  بسیار  اهمیت 
در دوران معاصر، اندیشمندان به فکر ارائۀ الگوهایی جهت 

باشند. ارتقای کیفیت طراحی فضای معماری 
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دستاوردهاعنوان پژوهشپژوهشگر 

غالمحسین معماریان 1
)1387(

آشنایی با معماری مسکونی 
ایران: گونه شناسی درون گرا و 

برون گرا

تیپولوژی مسکونی انواع خانه در سراسر ایران را برحسب ویژگی های مختلف از جمله 
شکل گیری و ارتباط فضایی بررسی کرده است.

محمدرضا حائری 2
خانه، فرهنگ، طبیعتمازندرانی )1395(

در تحلیل خصوصیات معماری و فرهنگی خانه های تاریخی ایران و تطبیق آن با معماری 
معاصر در پنجاه سال گذشته، انواع سازمان دهی فضا در مقیاس خرد و کالن را بررسی کرده 

است.

3

مریم قاسمی 
سیچانی و 

غالمحسین معماریان 
)1389(

گونه شناسی خانۀ دورۀ قاجار 
اصفهان

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که خانه های اصفهان با استفاده از مؤلفه های 
اقلیم نیمه گرم وخشک، عمدتاً درون گرا ساخته شده است و می توان آنها را بر اساس 

ویژگی های فضای معماری، سازه و تزیینات، به سه گونۀ دورۀ اول، دوم و سوم قاجاریه تقسیم 
کرد.

حسین سلطان زاده 4
)1390(

نقش جغرافیا در شکل گیری 
انواع حیاط در خانه های سنتی 

ایران

نتایج این پژوهش نشان می دهد که چگونگی شکل گیری فضای باز یا حیاط در خانه های 
سنتی ایران تحت تأثیر پدیده های جغرافیایی بوده است.

5
محمد نقی زاده، لیال 
زارع و شراره حریری 

)1391(

رابطۀ طبیعت و حیاط مرکزی 
)با نگاه به معماری مسکن 

ایرانی-کاشان(

خانه های حیاط مرکزی کاشان را مورد مطالعه قرار داده و نسبت های سطوح اشغال و عناصر 
مختلفی چون آب نما، فضای سبز و حیاط خانه را نسبت به هم سنجیده اند و الگویی برای 

شکل گیری حیاط در خانه های جدید پیشنهاد داده اند.

6

شادی پرتو، سعید 
صالحی، علی اکبری 
و حسین ابوالحسن 

تنهایی )1398(

تبیین دیالکتیک گسست و 
پیوند در معماری مسکونی 

معاصر تهران مبتنی بر تحول 
فضاهای باز و بسته

در این پژوهش با تحلیلی کمی که بر روی پارامترهای کیفی فضا در دیالکتیک گسست 
و پیوند انجام شده است، مشخص شده که فضاهای بینابین، مؤثرترین متغیر در ایجاد 

دیالکتیک گسست و پیوند است. به نحوی که با تحلیل سلسله مراتبی زوجی و همچنین 
تکنیک نحو فضا بر روی پالن های سه الگوی شاخص مسکن تهران، مشخص شد خانه های 
حیاط مرکزی دورۀ قاجار دارای بیشترین میزان عددی دیالکتیک گسست و پیوند نسبت به 

خانه های سنتی-معاصر دورۀ پهلوی و معاصر دورۀ حاضر هستند. 

نیلوفر نیکقدم 7
)1392(

عنوان الگوی فضاهای نیمه باز 
خانه های بومی دزفول، بوشهر 

و بندرلنگه

در ارتباط با مؤلفه های اقلیم محلی، فضاهای باز و نیمه باز را از عوامل مؤثر در شکل دادن به 
الگوهای اقلیمی خانه های بومی دانسته و به کارگیری این الگوها را در طراحی مسکن معاصر 

این اقلیم سبب ارتقای سطح آسایش حرارتی می داند.

مازیار آصفی و الناز 8
ایمانی )1395(

بازتعریف الگوهای طراحی 
مسکن مطلوب ایرانی-اسالمی 

معاصر با ارزیابی کیفی 
خانه های سنتی

نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطۀ معناداری میان کیفیت خانه های سنتی، انسان، معماری 
و سبک زندگی گذشته وجود دارد که از سنت ها و ارزش های اصیل سرچشمه می گیرد.

9
آزاده آقالطیفی 
و عیسی حجت 

)1397(

بررسی تأثیرپذیری مفهوم 
خانه از تحوالت کالبدی آن در 

دوران معاصر

به شرح تحوالتی پرداخته است که در روزگار معاصر بر مفهوم خانه نزد ساکنان تهران 
گذشته است و بیان می دارد که معنای خانه بیشتر تجلی گر مفاهیمی معنایی بوده است تا 
مادی و کالبدی. همچنین کیفیات موجود در خانه ازنظر ساکنان در دهه های گذشته تنزل 

یافته و مفهوم خانه از کیفیات به کمیات وابسته شده است.

10
سیدعلی  طباطبایی 
ابراهیمی و زهره 
تفضلی )1397(

روایت خانه: روشی برای فهم 
و بازنمایی مطلوبیِت تجربۀ 

زیسته در خانه

نتایج پژوهش بیان می دارد که ویژگی هایی چون پیوستگی زماِن درونی و بیرونی در تجربۀ 
زیسته، ملموس و مخیل بودِن آن باعث می شود که فهِم روایی به عنوان بستری مناسب برای 

تحقیق دربارۀ تجربۀ زیستۀ مطلوب در خانه معرفی شود.

11

مهدخت کیایی، 
حسین سلطان زاده 
و علی اکبر حیدری 

)1398(

سنجش انعطاف پذیری نظام 
فضایی با استفاده از فن 

چیدمان فضا

در این پژوهش به روش فن چیدمان فضا، تأثیر نظام فضایی بر ایجاد انعطاف پذیری 
خانه های سنتی، بسیار بیشتر از خانه های سنتی-معاصر و معاصر ارزیابی شده است. 

همچنین اغلب خانه های معاصر با هر مساحتی، از انعطاف پذیری یکسانی در نظام فضایی 
خود بهره مند  هستند.

کریستین نوربرگ 12
شولتز )1395(

مفهوم سکونت، به سوی 
معماری تمثیلی

او در این کتاب برداشت های فلسفی و تحلیل عمیقی از رابطۀ بین انسان، فضای مصنوع و 
طبیعت ارائه می دهد. او عشق به مکان و به زمین را بخشی از بودن-در-جهان می داند و آن 

را بر موضوعات فنی ارجح می دارد.

جدول 1. پژوهش های پیشین در زمینۀ خانه - ارتباط بیرون و درون - جداره ها. مأخذ: نگارندگان.
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گاستون باشالر 13
بوطیقای فضا)1397(

او در پدیدارشناسی خیال و تخیل، خانه را ابزار تحلیل روح آدمی معرفی کرده و به دنبال آن 
است که نشان دهد بخش های غیرمادِی ضمیمه شده به بخش های مادی و عینی فضا چگونه 

عمل می کنند.

14
کلی ال. راس،

ادوارد وینترز و کلر 
کوپر )1375(

مبانی فلسفی و روانشناسی 
ادراک فضا

خانه را به عنوان نماد خویشتن و بازتاب درونیات، افکار، ارزش ها و جهان بینی ساکنان مطرح 
می کند.

آموس راپاپورت 15
ابعاد فرهنگ خانه از اهمیتی دوچندان نسبت به دیگر ابعاد برخوردار است.انسان شناسی مسکن)1395(

16

قربان محبوبی، 
مصطفی مختاباد 
امرئی و مصطفی 

عطار عباسی 
)1395(

بازشناخت هستمندی 
هم زیستی درون و بیرون 
معماری مساجد ایران )با 

تأکید بر روش فازی(

آشکارسازی نحوۀ ارتباط درون و بیرون در مساجد شاخص با تحلیل های فضایی، کالبدی و 
معناشناختی

کریستین برونبرژه 17
)1370(

مسکن و معماری در جامعۀ 
روستایی گیالن

تحلیلی فرهنگی دربارۀ رابطه ساکنان و فضا ارائه می دهد و نقش نظام ذهنی در تولید 
فضاهای عینی خانه را به تصویر می کشد.

18
علیرضا عینی فر و 
ایوب علی نیا مطلق 

)1393(

تبیین مفهوم بیرون و درون 
در فضاهای مابین مسکن 

آپارتمانی

ارتباط بیرون و درون فضاهای مسکونی و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی ساکنان، از طریق 
بررسی عواملی که تحقیق عنوان می کند در چارچوب مدل پیشنهادی قابل تبیین است.

ناهید بدیعی 19
حریم وصال)1381(

در جریان شکل گیری هر ایده در ذهن طراح، او قادر است تا عملکردهایی بیش از 
کارکردهای مستقل و منفرد مربوط به هر فضا بیافریند. همین امر می تواند عامل ارتباطات 
معماری و مفسر ایجاد طرح باشد و منجر به پیگیری تسلط یک ایدۀ واحد در طرح شود.

ناصر فکوهی و زهرا 20
غزنویان )1391(

بررسی انسان شناختی تنوع 
فضایی مطلوب از منظر 
ساکنان خانه های شهری 

تهران، البرز و قزوین

نشان می دهد که خانه های ساخته شده بین سال های 1350-1370، همچنان به لحاظ 
فرهنگی، پاسخگوی نیازهای ساکنانشان هستند. در مقابل، خانه های ساخته شده در 

دهه های اخیر، که عموماً مهندسی ساز و دارای نقشه های طراحی هستند، مطلوبیتی به 
مراتب پایین تر دارند.

21

مژگان ساسانی، 
علیرضا عینی فر 
و حسن ذبیحی 

)1395(

تحلیل رابطۀ بین کیفیت 
فضای میانی و کیفیت های 

انسانی- محیطی

با بررسی چگونگی تأثیر کیفیت فضاهای میانی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی بر روی 
مجتمع های مسکونی شهر شیراز، نشان داده شده که هم زمان با باالبودن میزان متغیر کیفیت 

فضای میانی، میزان متغیر وابسته باالتر است و بالعکس.

سبک شناسی و مبانی نظری قبادیان )1394(22
در معماری معاصر ایران

شرح و بسط مبانی نظری و سبک های موجود در معماری تهران از اوایل دورۀ قاجار تاکنون 
که از نظر اجتماعی، شهری و معماری مورد توجه قرار گرفته است و بیان می دارد که 

معماری معاصر ایران دال بر سه مدلول مهم بوده است: 1- معماری باستان )شیوۀ پارتی و 
پارسی( 2- معماری اسالمی )شیوۀ اصفهانی( 3- معماری غرب. و معتقد است که این سه 

عامل سبک های معماری معاصر ایران را شکل داده اند. 

سیر تحول معماری مسکن جانی پور )1380(23
تهران در دورۀ پهلوی

در این رسالۀ دکتری، با نگاهی تاریخی، معماری تهران در دورۀ پهلوی و سیر تحول آن در 
گذر از سنت به مدرنیته بررسی شده است.

سیدمحمد بهشتی 24
)1395(

خانه از آغاز پهلوی اول تا دهۀ 
چهل شمسی

معتقد است که سقوط کیفیت خانه های امروزی ابتدا در ذهن و سپس در خانه های امروزی 
آشکار شده است و نیم قرنی هست که انسان تقاضای کیفیت ندارد و تصور از کیفیت به کلی 
دگرگون گشته و منجر به کمی شدن همۀ سنجه های انسانی شده است و مسبب آن را بحران 

مدنی، اصالحات ارضی و به هم خوردن جامعۀ شهری و روستایی می داند. 

حسین سلطان زاده 25
بیان می دارد که معماری همچون زبان نوشتاری، دارای جنبه های تصویری است و می تواند خانه در فرهنگ ایرانی)1397(

کمابیش نقش یک رسانه را در مقیاسی محدود و کوچک داشته باشد.

ادامۀ جدول 1.
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سه عنصر در تجارب ما از محیط وجود دارد: اول، مشاهدات 
حین  پی درپی  دیدهای  و  آشکارسازی ها  به معنی  بصری، 
دوم،  است؛  مکان  میان  و  بیرون  و  درون  به  ما  حرکت 
روانی  و  جسمانی  گوناگون  تأثیرات  با  ارتباط  در  مکان 
آگاهی،  از  مرحله  این  در  که  بیرونی،  و  اندرونی  فضای  در 
و  بیرونی  تأثیرات  از  برآمده  تجربیات  از  با مجموعه ای  فرد 
به  که  می کند  کشف  زود  خیلی  و  می شود  مواجه  درونی 
محض تصور یک »اینجا« باید به طور خودکار یک »آنجا« 
ساختار  از  اجزائی  بررسی  به  که  محتوا  سوم،  شود؛  خلق 
آن  منحصربه فردبودن  و  مقیاس  بافت،  رنگ،  مانند  محیط 
البته توجه به این مهم ضروری به نظر می رسد  می پردازد. 
از  و  است  خاطره مدار  و  زمان مند  لزوماً  مکانی  تجارب  که 
می آمیزد،  هم  در  مردم  و  مکان  با  فرد  که شخصیت  آنجا 
با  ارتباط  نحوۀ  این ها می تواند در  از  ازدست دادن هر کدام 
پرتوی،  از  نقل  به   1377 )کالن،  باشد  تأثیرگذار  دیگری 
1392(. برخالف نوربرگ شولتز، که محیط طبیعی را پایه 
که  داده  نشان  رلف  کرده،  معرفی  مکان  تجربۀ  اساس  و 
عرصۀ  در  یا  درون بودن  در  مکان  تجربۀ  در  اصلی  عامل 
به  مردم  که  است  میزانی  معنای  به  این  و  است  درونی 
می کنند  شناسایی  مکانی  با  را  خود  و  دارند  تعلق  مکان 
ناخودآگاه  تجربۀ  در  مکان  مفهوم  جوهر  به  رلف  )همان(. 
تأکید  بیرون  از  متمایز  محدوده ای  به عنوان  درون  از  فرد 
ورزیده )حس درون جویی(. تجربۀ مکان با توجه به درجات 
هفت  در  در-بیرون- بودن  و  در-درون- بودن  از  گوناگونی 
سطح توصیف شده که این سطوح، در ارتباط با مکان های 
را شکل  گوناگونی  هویت های  مختلف،  مردم  برای  متفاوت 
معنا  از  گوناگونی  کیفیت های  به  انسانی  تجارب  و  می دهد 
دیگری،  مشابه  تقسیم بندی  در  می یابند.  احساس دست  و 
به  مردم شناسی  روش  مبنای  بر  مکان،  یک  در  »درون« 
مورد  که  فرهنگ هایی  با  مردم شناسان  یکی شدن  منظور 
مطالعه قرار می دهند، توسط پیتر برگر11، دسته بندی شده 
یک  در  فیزیکی  )حضور  رفتاری  سطح  نخست،  شامل  که 
رفتاری  و  عاطفی  )مشارکت  تأکیدی  سطح  دوم،  مکان(، 
جامعه  آن  کامل  عضو  که  این  از  آگاهی  با  مکان  یک  با 
ناخودآگاه  و  )تعهد کامل  نیستند(؛ و سوم، سطح شناختی 
این سطوح  البته   .)66  ،1389 )رلف،  است  مکان(  یک  به 
درون  مستقیم  و  آنی  تجربی  حاالت  تمامی  نشان دهندۀ 
مکان هستند. همچنین سطوح تجربۀ مکان و مشخصه های 
با دسته بندی رلف نشان  آنها را مطابق  از  برجستۀ هر یک 
حس  از  وسیعی  طیف  شامل  سطوح  این  که  می دهد 
بیگانگی و بی خانمانی تا تعلق به مکان و احساس هویت با 
اشاره  باید  دیگری  مهم  نکتۀ  به  مکان  تجربۀ  در  است.  آن 
کرد مبنی بر آن که اگرچه حضور فیزیکی ممکن است الزم 

 .)71 )همان،  نیست  کافی  تجربه  تحقق  برای  لیکن  باشد، 
فرد  هم دالنۀ  و  عاطفی  مشارکت  اهمیت  بر  تأکید  امر  این 
دارد.  آن  معانی  پذیرش  اشتیاق  و  مکان  ادراک  جهت 
و  دیالکتیک درون  و  بر گفت وگو  پافشاری  همچنین ضمن 
بیرون به عنوان هستۀ اصلی تجربۀ مکان، می باید به بررسی 
از روابط درون ساختاری مکان  جزء به جزء و دقیق هر یک 

بپردازد.
عوامل مؤثر بر رابطۀ درون و بیرون همان عوامل تأثیرگذار 
وظیفۀ  دو  معماری  هستند.  معماری  شکل گیری  بر 
باید  سو،  یک  از  دارد.  هم  به   مربوط  سازگار  نه چندان 
نامطلوب محیطی  نیروهای  دربرابر  برای ساکنان  سرپناهی 
فراهم آورد و محیط داخلی ایمن و خوشایندی ایجاد کند، 
محیطی  کارکردهای  با  سازگار  بیرونی  باید  دیگر،  از سوی 
تأثیرگذار و حامل پیام هایی  از لحاظ بصری  پدید آورد که 
چون دعوت کننده، بازدارنده، آموزنده و هشداردهنده باشد. 
قابل جمع  ادراک  و  در عمل  معماری  بیرون  و  درون  عوالم 
بود،  طرف  دو  هر  در  واحد  آن  در  نمی توان  و  نیستند 
فضاهای  و  عناصر  لذا  یکدیگرند.  بالفصل  همسایۀ  هرچند 
به  رویکرد  دو  می دهند.  آشتی  را  متناقض  هدف  دو  رابط 
همچون  را  آن  برخی  دارد.  وجود  درون  و  بیرون  طراحی 
کاماًل  آن  مرز  که  معتقدند  و  می دانند  سیاه  و  سفید 
دو  این  مرز  که  معتقدند  دیگر  برخی  اما  است،  مشخص 
این  بین  الیه ها  اضافه کردن  با  که  است  خاکستری  فضایی 
دو فضا به دست خواهد آمد و دیگر به راحتی قابل تشخیص 
آرنهایم   .)Krstic, Trentin & Jovanovic, 2016( نیست 
بدون  و  درون  از  نگاه  در  وجود،  که  نقل می کند  باشالر  از 
توجه به بیرون، فقط می تواند مدور باشد )آرنهایم، 1386، 
127(. مفاهیم درون و بیرون و نحوۀ ارتباط فضای داخلی 
متفاوت  مختلف،  فرهنگ های  در  معماری  خارجی  و 
رمزی  باشد،  که  مقیاسی  هر  در  است. محیط ساخته شده، 
به وجودآورنده  اجتماعی  نهادهای  معرف  که  است  فرهنگی 
از  نقل  به   1388 )لنگ،  است  محیط  آن  تغذیه کنندۀ  و 
نقی زاده و استادی 1393(. راپاپورت12، به نقل از گوتمان، 
معتقد است عدم تمایز بین مقوالت شناختی، باعث فقدان 
دهکدۀ  و  خانه  بیرون  و  درون  بین  دقیق  مرزهای  تعریف 
هندی  و  اسالمی  دهکده های  در  که  چیزی  شده،  مایاها 
عامل  دو  شاید  است.  مشخص  و  دقیق  تعاریف  دارای 
تأثیر را در شکل گیری و کیفیت  اقلیم بیشترین  فرهنگ و 
این ارتباط دارد )به نقل از محبوبی، مختاباد امرئی، اعتصام 
و عطار عباسی، 1397(. به عکِس شیوۀ تفکر انسان غربی، 
که درون و بیرون را دو چیز متقابل می داند، انسان ژاپنی 
مسکن  و  باغ  شامل  که  می کند  تلقی  واحدی  را  خانه اش 
فرهنگ،  از  غیر  مؤلفه هایی   .)176  ،1393 )گروتر،  اوست 
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اقلیم و کارکرد می تواند هم زیستی درون و بیرون را هویت 
و  اراده  معمار،  خالقیت های  ساخت،  فن  جمله  از  بخشد، 
میزان  که  برشمرد  می توان  را  اقتصادی-سیاسی  امکان 
شرایط  از  تابعی  عوامل  این  از  یک  هر  نقش  و  اثربخشی 
زمان و مکان وقوع اثر و در عین حال وابسته به هم هستند. 
 )1 )تصویر  مفهومی  در چارچوب  بیان شده  مفاهیم  ارتباط 

انسان  که  می دهد  نشان  مدل  این  است.  شده  خالصه 
احساس،  مراحل  دارد  اختیار  در  که  معرفتی  ابزار  به وسیلۀ 
سه  شامل  که  محیط،  با  و  کرده  را طی  و شناخت  ادراک 
حیطۀ طبیعی، مصنوع و اجتماعی است، وارد کنش متقابل 
درون  و  بیرون  با  ارتباط  در  متقابل  کنش  این  می شود. 
نمایش  پیوند  و  گسست  دیالکتیک  به صورت  را  خود  بنا، 

) مراحل و ابزار کسب معرفت ( انسان  محیط )انسان، طبیعت، معماری(  
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 شناخت 

 ادراک

 احساس
چشایی، المسه، شنوایی، بویایی(  حواس ظاهری )بینایی،  

 حس ، خیال ، وهم، عقل 

 حواس باطنی )خیال، وهم، متخیله، عقل، حس مشترک( 

سازی و معنایابی، تفکر،  توجه، یادگیری، حافظه، مفهوم
شناختی، تصویرسازی ذهنی  تشکیل نقشۀتداعی،   

 طبیعی 

 مصنوع

 انسانی

 اکوسیستم )آب، باد، نور، گیاه(

ساخت )درون و بیرون، مرز و قلمرو، محصوریت و  انسان
(مرکزیت  

 روایط فردی، خانوادگی، همسایگی، شهری، اجتماعی

 گسست 

 اصلی:سؤال 
 ای بین ادراک کاربر فضا از دیوار و دیالکتیک گسست و پیوند وجود دارد ؟چه رابطه

فضا ۀعناصر اصلی سازند  
 دیوار
 کف
 سقف

  پیوند

 درون بیرون

 زیر

 پایین
 رو

 باال

 دیالکتیک گسست و پیوند

تصویر 1. مدل مفهومی خوانش دیالکتیگ گسست و پیوند مبتنی بر نقش دیوار. مأخذ: نگارندگان.
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کف  سقف،  یعنی  فضا،  سازندۀ  عناصر  توسط  که  می دهد، 
از  دیالکتیک  این  میزان  آنها،  از  استفاده  نحوۀ  و  دیوار  و 
تا پیوند کامل تغییر می کند. آنچه که مورد  گسست کامل 
پرسش قرار می گیرد این است که چه رابطه ای بین ادراک 
انسان و دیالکتیک گسست و پیوند به واسطۀ حضور دیوارها 

در تعریف بیرون و درون وجود دارد؟ 

روش تحقیق
تفسیرگراست  و  کیفی  پژوهش حاضر  تحقیق  مبنای روش 
دیوار  نقش  از  فضا  کاربر  ادراک  بر  تأکید  به  توجه  با  و 
نظری  مبانی  نبودن  و  پیوند  و  گسست  دیالکتیک  در 
انجام  جهت  داده بنیاد  نظریۀ  روش  زمینه،  این  در  کافی 
با  پژوهش  پاسخ  به  دستیابی  زیرا  شد،  انتخاب  پژوهش 
هدف  و  نبود  امکان پذیر  اثبات گرا  رویه های  از  استفاده 
تأیید  یا  و  رد  دنبال  به  و  نبوده  نظریه آزمایی  نیز  پژوهش 
دنبال  به  بلکه  نبود.  نیز  تعیین شده  پیش  از  فرضیه ای 
یافتن ارتباط و فرایند موجود در ادراک کاربر فضا از نقش 
معموالً  است.  بوده  پیوند  و  گسست  دیالکتیک  در  دیوار 
که  هستیم  داده بنیاد  نظریۀ  از  استفاده  به  مجاز  زمانی 
می شود  احساس  نظریه  یک  خالی  جای  علمی  عرف  در 
نظریۀ  دنبال  حتی  یا   .)30  ،1398 کوربین،  و  )اشتراوس 
برای  تازه  فرضیه هایی  می خواهیم  فقط  و  نیستیم  تازه ای 
نظریۀ  ریشۀ  کنیم.  تولید  بعدی  محققان  و  تحقیقات کمی 
داده بنیاد در نظریۀ کنش متقابل نمادین است )فراستخواه، 
1398، 15(. نظریۀ اجتماعی کنش متقابل نمادین، ادراک 
متفاوت  را  بیرونی  واقعیت های  از  انسان ها  فهم  و  تعبیر  و 
نیست،  ناب  و  محض  هم  چندان  بیرونی  واقعیت  می داند. 
آمیخته  در  مردمان  ارزش های  و  منافع  و  عالیق  با  بلکه 
است. بر این اساس، محققان روش نظریۀ داده بنیاد باید در 
هر موقعیتی ببینند سوژه ها و عامالن انسانی و کنشگران و 
ذینفعان چه می گویند. آنها باید اجازه دهند پدیدۀ موجود 
حسب  بر  چندصدایی  صورت  به  خاص  زمینۀ  یک  در 
بازنمایی  مختلف  منظرهای  از  و  منافع  و  و عالیق  ادراکات 
شود )Glaser, 2002(. از میان پنج رویکرد اصلی در روش 
داده بنیاد )اصغرزاده، 1396 به نقل از فراستخواه، 1398(، 
انجام  جهت  کوربین  و  اشتراوس  سیستماتیک  روش 
اشتراوس  سیستماتیک  روش  شد.  انتخاب  حاضر  پژوهش 
پژوهشگر  تمرکز  و  است  اکتشافی  و  نظام مند  کوربین،  و 
در  داده ها  کدگذاری  و  است  واکنش  و  کنش  فرایند،  بر 
غیرخطی  که  انتخابی  و  محوری  باز،  کدگذاری  مرحلۀ  سه 
داده ها  دائم  مقایسۀ  و  برگشت  و  رفت  صورت  به  است 
مداوم،  و  پیوسته  تطبیق  با  روش  این  می گیرد.  صورت 
گردآوری  منظور  به  دارد.  را  مفهومی  روابط  تولید  قابلیت 

و  مشاهده  مصاحبه،  چون  مختلفی  روش های  داده ها، 
بخشی  هر  در  که  شد  اتخاذ  مکتوب  متون  و  اسناد  مرور 
و  بیشتر  روشی  از  بهره گیری  میزان  بخش،  آن  با  متناسب 
اطالعات  گردآوری  مفید  روش های  از  یکی  شد.  پررنگ تر 
بررسی  موجب  که  است  مصاحبه  کیفی  پژوهش های  در 
نیمه ساختاریافته  مصاحبۀ  و  می شود  نمونه  افکار  عمیق 
نقل  به  بیشتری است )هومن، 1385  انعطاف پذیری  دارای 
صورت  به  نیز  پژوهش  نمونه گیری   .)1396 اصغرزاده،  از 
انجام گرفته است. نمونه گیری  با روش گلوله برفی  هدفمند 
در  که  است  غیرتصادفی  نمونه گیری  روش های  از  هدفمند 
آن از نمونه هایی استفاده می شود که درمورد موضوع اصلی 
کوربین،  و  )اشتراوس  دارند  را  اطالعات  بیشترین  پژوهش 
هدفمند  نمونه گیری   .)Patton, 1990 از  نقل  به   1398
می شود  گرفته  پنهان  نسبتاً  آماری  جامعۀ  از  برفی  گلوله 
راهنمایی  بعدی  مطلع  نمونۀ  به  را  پژوهشگر  نمونه  هر  و 
بر  متمرکز  حاضر  پژوهش  داده های  جمع آوری  می کند. 
کلیدی  مطلعان  از  عمیق  و  نیمه ساختاریافته  مصاحبه های 
حرفه ای  و  آکادمیک  حوزۀ  در  صاحب نظران  و  )ساکنان( 
بود که در سه سطح و چارچوب )جدول 2( انتخاب شدند.

انجام  هم زمان  صورت  به  داده ها  تحلیل  و  جمع آوری 
و  مصاحبه  هر  انجام  از  پس  ترتیب،  بدین  پذیرفت. 
تجزیه  و  انجام  سه مرحله ای  کدگذاری  آن،  پیاده سازی 
کیو.دی .ای.«13  »مکس  نرم افزار  کمک  با  آن،  تحلیل  و 
طبقه بندی و تحلیل شد. شایان ذکر است که نرم افزارهای 
تحلیل داده های کیفی، همانند نرم افزارهای کمی به صورت 
ذخیره سازی  در  بلکه  نیستند،  تحلیل  به  قادر  خودکار 
و  داده ها  دسته بندی  تحلیل،  فرایند  ساده سازی  داده ها، 
دسترسی آسان به کدها یاری رسان پژوهشگر هستند. روش 
سیستماتیک شرح داده شده را در فرایندی که در تصویر 2 

آمده است می توان مشاهده کرد.

عالمت اختصاریگروه مشارکت کنندگان

IN-Fاساتید دانشگاهی با سابقۀ پژوهشی مرتبط

طراحان معماری با سابقۀ طراحی و اجرای 
IN-Dپروژه های مسکونی

کاربران فضا حاضر در فضاهای نمونه های 
IN-Uمورد مطالعه

مأخذ:  مصاحبه.  در  مشارکت کنندگان  نمونۀ  چارچوب  2. سنخ شناسی  جدول 
نگارندگان با الهام از فراستخواه، 1398.
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بحث
شد  آغاز  مصاحبه ها  انجام  روند  پژوهش،  سال  به  توجه  با 
انجام هر مصاحبه تحلیل داده ها نیز از همان  با  و هم زمان 
این فرایند  مصاحبۀ اول به صورت هم زمان پیش رفت. در 
مطرح  پژوهشگر  برای  جدیدی  سؤاالت  برگشتی  و  رفت 
و  زمینه ای  علّی،  شرایط  فهم  خصوص  در  سؤاالتی  شد. 
مداخله گر در ایجاد دیالکتیک گسست و پیوند و همچنین 
با هر یک  تغییر. متناسب  این  ایجاد  پیامدهای  راهبردها و 
مطالبی  کلیدی  مطلعان  از  گروهی  مطرح شده،  سؤاالت  از 
و  گرفت  قرار  کدگذاری  و  تحلیل  مورد  که  کردند  ارائه  را 
به کدهای  از آن  به کدهای محوری، و پس  باز  از کدهای 
گزینشی دسته بندی شد. نمونه ای از فرایند انجام گرفته در 
از میان  تصویر 3 قابل مشاهده است که مقوالت سطح اول 
به مرور  و  استخراج شده  مصاحبه ها  کدگذاری سطربه سطر 
به سطوح باالتر انتقال یافته است. ارتباط میان آنها مطابق 
 )Creswell, 2012( است  ارائه کرده  الگویی که کرسول  با 
باز  کد   463 اول،  مرحلۀ  در  است.  آمده   3 تصویر  در 
کدگذاری ها،  و  مصاحبه  فرایند  ادامۀ  با  که  شد  شناسایی 
برخی از آنها حذف یا در دیگر کدها ادغام شدند، به نحوی 
که تا مرحلۀ اشباع نظری که 12 مصاحبه انجام شد، تعداد 
اطمینان  برای  مصاحبه ها  و  یافت  کاهش  کد   64 به  کدها 

ادامه  پانزدهم  مصاحبۀ  تا  نظر  مورد  ویژگی های  و  ابعاد  از 
پیدا کرد. نتیجه آنکه 16 مقوله از 64 کد باز شناسایی شد 
که در مرحلۀ آخر در پنج کد گزینشی قرار گرفتند. جهت 
در  حاصل شده  کدهای  حاضر،  پژوهش  متن  خالصه کردن 

جدول 3 ارائه شده است. 
بود که  فرایند رفت و برگشتی میان داده ها و کدگذاری  در 
فضا  کاربر  ادراک  در  دیوارها  نقش  تغییر  متوجه  پژوهشگر 
به واسطۀ تغییر دیالکتیک گسست و پیوند شد. تقابل هایی که 
عوامل  از  نوعی سخن  به  بود  یافته  از دل مصاحبه ها ظهور 
بسیار متنوع در ادراک کاربر فضا از نقش دیوار در دیالکتیک 
نتیجه رساند  این  به  را  پژوهشگر  و  پیوند داشت  و  گسست 
که افراد در گذشته به دلیل وجود نوع دیگری از دیالکتیک، 
درک متفاوتی از نقش دیوارها داشته اند. به سخن دیگر، آنچه 
صاحب نظران متفق القول به آن پرداخته بودند این نکته بود 
که عوامل بسیار متعددی در کنار معماری، زمینه ساز تغییر 
ارتباط  بر نقش دیوار در  پیوند مبتنی  دیالکتیک گسست و 
تا  داده ها  بین  برگشت  و  رفت  است.  بوده  درون  و  بیرون 
به  پژوهشگر  به طوری  که  داشت.  ادامه  نظری  اشباع  زمان 
الگوی مفهومی برآمده از تقابل عناصر و چگونگی ارتباط آنها 
الگوی  تغییر  پدیده  این  علّی  یافت. عوامل  با یکدیگر دست 
خانه ها در صدسال اخیر، تغییرات محیطی و تغییر در برخی از 

 اشباع نظری؟

  
 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 طراحی سؤاالت پژوهش 

گیری نظری نمونه  

ها وری دادهآگرد  

 

ها تحلیل داده  

 
 
 

 کدگذاری باز

 کدگذاری محوری

 کدگذاری گزینشی

 بله

 خیر 

 ارائۀ مدل پارادایمی 

تصویر 2. گام های مهم در رسیدن مدل پارادایمی نظریۀ داده بنیاد. مأخذ: نگارندگان.
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نیازهای انسان ها بوده است. پیامدهای آن عدم درک مناسب 
مفهوم  ازبین رفتن  و  محیط  به  تعلق  عدم  محیط،  از  انسان 
صحیح سکونت بوده است. همچنین شرایط زمینه ای، اشاره 

به مؤلفه هایی داشت که به طور خاص مرتبط با نقش دیوار 
به عنوان واسط درون و بیرون در دیالکتیک گسست و پیوند 
بود و عوامل مداخله گر نیز نشان از عواملی داشت که خارج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کدهای بازها 

کدهای محوری 
 )زیرمقوالت( 

 کدهای محوری) مقوالت( 

  کدهای گزینشی

من خیلی مهمه،  به،    برای نور روز
نظرم وقتی آفتهب  میننه، انهر ی    
اطههراو واقًههبی ر ییههر مههی   هه،    
روزهههب ی  هه، هههوا ابههری بب هه، و 
آفتب  مستقیم داخه  نیهبد بهرای    

 انهر  م  هبم ی    دلگیهر  من خیلی 
بسههتگی بهه، نههور آفتههب  دار   بهه، 

واقًبی به، نهور     صفبی خون،نظرم 
 هست 

االن فضهههبهب خیلهههی    بر ههه،  
ههی  رف ی هی م بیهه ی   هسهتن   
نشهیم ،   مرزنمیدونی  جب  ندارن 
پذ را ی  خهود  بب هد بهب     مرز جب 

انجبم میهدی برا هون    م لمبنی  ،
رًر ههک   ههی  انگههبر فقهه    مههرز

قهرار دارن   بین فضهبهب راهروهب  ، 
ب، ههم مهرر     رو میتونن اون هب 

 از هم جدا   ن   ب   ن

ف هر  آلودگی هوا خب االن بخبطر 
نمی هه م  سههی مبهه  ق هه  اصهه ی 

بههرا   ببز ههدن پ جههر  قببلیههت 
مطرح بب ،  حتی  هون از بیهرون   
ب، داخه  د هد هسهت مج هور م     

 داخههه  ومحصهههور ردن  بهههرای
خودمههون همیشهه،  بههودنراحههت
 نگ، دار م هب رو بست، پرد 

مًیبر من برای انتخب  ا هن خونه،   
روی روبهه،هههبی د ههدن درخههت 

بود  بهرای ا   ه، بتهونم      پ جر 
طههور روز ا ههن درختههب رو ب یهه م  
ضهههمن ا   ههه، بخهههبطر ا   ههه،  

رومههون همسههب ، نههدار م   روبهه،
ههب رو بهبز    رونیم همیش، پهرد   می

 بذار م 

 اتمسفر معماری
 دلگیر
 راحت
 با صفا

.... 
 

 بیرون و درونارتباط 
 مرز

 محصوریت
 فضاهای بینابین

.... 
 

 اجزای معماری
 بازشو
 رنگ

 مصالح مقیاس
 بافت

.... 
 

 دهی فضاسازمان
 تعریف فضا

 جدایی فضاها
 ترکیب فضاها

 شده فضای درک
 

 اتمسفر معماری 

 ارتباط بیرون و درون

 
 

 فضای زیسته 
 

 اجزای معماری 

 دهی فضاسازمان

 ایط زمینهرایش
 
 

 شدهفضای درک
 

 فضای زیسته

تصویر 3. نمونه ای از کدگذاری سه مرحله ای انجام گرفته بر روی داده های حاصل از مصاحبه ها. مأخذ: نگارندگان.
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دیالکتیک گسست  بر روی  و دیوار،  کالبد معماری  از بحث 
به استناد مدل  و پیوند مؤثر واقع می شوند. به سخن دیگر، 
به دست آمده )تصویر 4(، با شناخت و توجه به تغییری که در 

این دیالکتیک صورت گرفته، می توان رابطۀ ادراک کاربر فضا 
را از دیوار به عنوان واسطه ای بین بیرون و درون و دیالکتیک 

گسست و پیوند، تشریح کرد. 

کد انتخابی کد محوری مقوالت فرعی )سطح اول(کدهای باز)زیر مقوالت(ردیف

1

تغییرات فرمی 
تغییرات روابط فضایی 

تغییرات در شیوۀ ساخت 
تغییر الگوی خانه ها 

شرایط علّیتغییرات بنیادین در عصر حاضر  نیازهای فردی 
تغییر نیازهای انسان نیازهای اجتماعی 

آلودگی هوا 
آلودگی صوتی 
آلودگی بصری 

تغییرات محیطی 

2

اتمسفر معماری صمیمی، دلگیر، دنج، خفه، راحت، باصفا 

فضای زیست شده 

شرایط زمینه ای 

محصوریت 
اصالت درون 
مرزو قلمرو

فضاهای بینابین 

ارتباط درون و بیرون 

مصالح، رنگ، مقیاس، تناسبات، بافت، 
اجزای معماری فرم، بازشوها، تأسیسات 

فضای درک شده جدایی فضاها، تعریف فضاها، تحکیم 
فضاها، تنظیم فضاها، ترکیب فضاها، 

آرایش فضاها 
سازمان دهی فضا 

3

عوامل طبیعی نور،هوا، دما، منظر

شرایط مداخله گر 

افزایش جمعیت، رشد شهرها، مهاجرت به 
اجتماع شهرها، تکنولوژی های ارتباطی 

عوامل مصنوع 
به هم خوردن بافت یکدست محالت، تغییر 

فرهنگ نیازهای انسان در طول زمان 

تغییر حکومت ها، تغییر در سیاست های 
سیاست ساخت، اصالح ارضی، قطعه بندی زمین ها 

اقتصاد منفعت سازنده، تبدیل شدن خانه به کاال 

4

حوزۀ ساکنان احترام به یکدیگر، احترام به طبیعت 

راهبردها توجه به نیازهای ساکنان 
حوزه های مدیریتی و اجرایی نظام مهندسی، شهرداری، کارفرمایان 

کیفیت های نوری و سایه روشن ها، امکان 
دادن تعامل کاربر با نما، قابلیت ترکیب 
فضاها، تنوع فضایی، تنظیم چشم اندازها 

حوزۀ طراحی 

5

حس مکانتعلق به مکان، عدم تعلق به مکان

پیامدها پیامدهای مثبت و منفی  سالمت ساکنانسالمت جسمی، سالمت روحی 

ازبین رفتن مفهوم سکونت، تعریف صحیح 
تعریف سکونتمفهوم سکونت 

جدول 3. کدهای استخراج شده از متن مصاحبه ها و مقوله بندی آنها. مأخذ: نگارندگان.
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از میان کدهای عنوان شده در مصاحبه ها، پارامترهای مؤثر 
بر نحوۀ ادراک کاربر فضا از دیوارها، در دیالکتیک گسست 
چهار  در  پارامترها  این  شد.  دسته بندی  مجدد  پیوند  و 
از  متشکل  محیطی  پارامترهای  گرفتند.  قرار  اصلی  دستۀ 

متغیرهای نور، هوا، صدا و دید و منظر، پارامترهای فردی 
شامل سن و جنسیت، پارامترهای کالبدی دیوار شامل فرم 
پارامترهای  و  دیوار  و گشودگی های  دیوار  تناسبات  دیوار، 
محور،  ریتم،  فعالیت ها،  امتداد  سطوح،  امتداد  شامل  فضا 

تصویر 4. مدل پارادایمی پژوهش مطابق با الگوی کرسول )2012( از نظریۀ داده بنیاد در روش سیستماتیک. مأخذ: نگارندگان.

 
 نیازهای انسان

ها الگوی خانه محیط   

 تغییرات بنیادین در زندگی 

ی شرایط علّ  

مرکزی:  ۀپدید  
کاربر  ۀزیست ۀتجرب  

 از دیالکتیک گسست و پیوند 

ای : شرایط زمینه گر: شرایط مداخله   

 عوامل طبیعی

 عوامل مصنوع

شدهفضای درک  

 فضای زیسته

ن حوزۀ ساکنا راهبردها  طراحی   ۀحوز   

اجرایی -مدیریتی ۀحوز
  

 پیامدها 

ن سالمت ساکنا حس مکان   مفهوم سکونت  
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 پارامترهای محیطی

 دید و منظر   هوا   نور

 گشودگی دیوار  تناسبات دیوار  فرم دیوار 

 پارامترهای کالبدی دیوار

 طبیعی 
 

 مصنوع 
 

 ترکیب

طبیعی یۀتهو  
  

مصنوع ۀتهوی  
 

 ترکیب
 

 طبیعت
)آسمان، کوه، 
 درختان، آب(

 
مصنوع 
 )خیابان،

 ساختمان(
 

 ترکیب
 

 منحنی
  

 شکسته
  

 مسطح
 

ترکیب   

 پهنا 
 ارتفاع 
 عمق

 
 

 کم
  

 متوسط
  

 زیاد
 

 جوان 
 

 میانسال 
 

 سالمند 
 

 مرد 
 
 

 زن

 پارامترهای فردی

 جنسیت سن

 پارامترهای فضا

 فضاهای بینابین شفافیت محور ریتم امتداد فعالیت امتداد سطوح

 جنس
 
  

 رنگ 
 

ترکیب 
 فضاها

 
بسط 
 فضایی

 

 بصری 
 

 پدیداری 
 
ماده ۀکاهند  
 

 باز
 

باز  نیمه   
 

 بسته
 

 یکنواخت
 

 متغییر
 

 مستقیم 
 

 غیرمستقیم

 صدا

 طبیعی 
 

 مصنوع 
 

 ترکیب
پارامترهای 

 ۀثر بر نحوؤم
ادراک کاربر 

فضا از ارتباط 
 بیرون و درون 

تصویر 5. پارامترهای مؤثر بر نحوۀ ادراک کاربر فضا از ارتباط بیرون و درون. مأخذ: نگارندگان.

اصلی ترین  به عنوان  که  بوده  بینابین  فضاهای  و  شفافیت 
حالت های  شناسایی شدند.  فضا  کاربر  ادراک  در  پارامترها 

گوناگون هر یک از متغیرها در تصویر 5 آمده است. 
بسامد حاصل از کدگذاری حاصل از مصاحبه ها در نرم افزار 
دسته  چهار  تأثیر  میزان  که  داد  نشان  کیو.دی.ای.  مکس 
زیستۀ  تجربۀ  بر  مبتنی  شناسایی شده،  اصلی  پارامتر 
پارامترهای  که  است  چنین   ،6 تصویر  با  مطابق  کاربران، 
بر  را  تأثیر  کمترین  فضا  پارامترهای  و  بیشترین  فردی 

ادراک کاربر از دیالکتیک گسست و پیوند دارد.
از پارامترهای ذکرشده دارای مؤلفه هایی  همچنین هر یک 

بر اساس بسامدهای حاصل شده  نیز  این مؤلفه ها  بودند که 
در نرم افزار مکس کیو.دی.ای. وزن های متفاوتی با یکدیگر 
دارند که در تصاویر 7، 8، 9 و 10 نشان داده شده است. 

اصلی شامل سن،  پارامترهای  در  مؤثر  مؤلفه های  بنابراین، 
امکان پیوستگی فضایی، دید  ایجاد  بینابین جهت  فضاهای 
و  طبیعت  با  ارتباط  افزایش  امکان  جهت  طبیعی  منظر  و 
طریق  از  دیوارها  روی  بر  موجود  گشودگی های  افزایش 
هر  به  توجه  دیوارهاست.  فرمی  یا ساختار  و  مصالح شفاف 
یک از مؤلفه های نام برده و همچنین دیگر مؤلفه ها می تواند 

ادراک کاربر را در طیف گسست تا پیوند جابه جا کند.
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تصویر 6. مقایسۀ میزان تأثیر پارامترها بر ادراک کاربر فضا از دیالکتیک گسست و پیوند. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8. نمودار نسبت بین مؤلفه های پارامتر فضا. مأخذ: نگارندگان.تصویر 7. نمودار نسبت بین مؤلفه های پارامتر فردی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 10.  نمودار نسبت بین مؤلفه های پارامتر کالبدی دیوار. مأخذ: نگارندگان.تصویر 9. نمودار نسبت بین مؤلفه های پارامتر محیط. مأخذ: نگارندگان.
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نتیجه گیری
پارامتر  دسته  چهار  که  داد  نشان  به دست آمده  داده های 
و  گسست  دیالکتیک  از  فضا  کاربر  ادراک  بر  اصلی 
کدگذاری های  از  به دست آمده  بسامدهای  مؤثرند.  پیوند 
نشان دهندۀ  کیو.دی.ای.  مکس  نرم افزار  در  انجام گرفته 
مطابق  فضاست.  کاربر  دیدگاه  از  پارامترها  اهمیت  و  وزن 
در  پارامتر  مؤثرترین  فردی  پارامترهای  بسامدها  این  با 
به  شد.  شناسایی  عنوان شده  چهارگانۀ  دسته بندی  بین 
بر  را  تأثیر  بیشترین  افراد  فردی  مشخصات  که  معنی  این 
یکسان،  فضایی  در  که  به صورتی  دارد،  آنان  ادراک  نحوۀ 
پیوند  و  گسست  دیالکتیک  از  متفاوتی  ادراک های  افراد 
به  دستیابی  برای  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  دارند. 
بر  اول  مرحلۀ  در  طراحان  ویژۀ  توجه  مناسب،  دیالکتیک 
آنان طراحی  برای  فضا  که  افرادی  فردی  روی خصوصیات 
می شود باید قرار گیرد، با توجه به محدودیت در شناسایی 
در  است  بهتر  مسکونی،  فضاهای  از  بسیاری  آتی  کاربران 
مناسب  بهره گیری  روی  بر  طراحان  تمرکز  دوم،  مرحلۀ 
با  بازی  مثال،  به عنوان  گیرد.  قرار  محیطی  پارامترهای  از 
متنوع«  نوری  »کیفیت های  به عبارتی دیگر  یا  سایه  و  نور 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  راهکارها  از  یکی  به عنوان  می تواند 
تنوع  هیچ گونه  ایجاد  قابلیت  یکدست  و  صاف  پنجره های 
کیفیت های  از  بهره گیری  نحوۀ  و  نمی آورد  فراهم  را  نوری 
طراحی  نتیجه،  در  می دهد.  کاهش  بسیار  را  متنوع  نوری 
عمق  از  متنوعی  فرم های  یا  و  نما  روی  بر  پوسته ها  برخی 
در  متنوع  رنگ های  یا حتی  و  آن  فریم های  یا  و  پنجره ها 
شیشه ها می تواند به ایجاد کیفیت های نوری متنوع، کمک 
خودشان  اختیار  به  بتوانند  ساکنان  اینکه  کند.  شایانی 
تنظیم  را  ورودی  نور  میزان  از  بهره گیری  امکانات  برخی 
گرفته شود.  نظر  در  راهکاری  به عنوان  می تواند  نیز  نمایند 
الگویی  افراد در یک ساختمان  برای تمامی  چون نمی توان 
موقعیت  و  با شرایط  متناسب  افراد  گرفت.  نظر  در  یکسان 
و یا حس و حالشان باید این امکان را داشته باشند که در 
به داخل فضا تصمیم گیری کنند  نور ورودی  تنظیم میزان 
شود.  برقرار  طریق  این  از  نما«  و  کاربر  بین  »تعاملی  و 
که  گیرد  صورت  منسجم  کل  یک  در  باید  امکانی  چنین 
موجب ایجاد هرج ومرج و بی نظمی در کلیت یک نما نشود. 
به سمت  داخل  از  افراد  دید«  »زوایای  به  توجه  همچنین 
بیرون و یا طراحی منظری که در بیرون مشاهده می کنند 
و به طورکلی تنظیم چشم اندازها به این صورت که افراد چه 
ببینند و چگونه ببینند باید مورد توجه طراحان قرار گیرد. 
در مرحلۀ سوم توجه به راهکارهای کالبدی دیوار می تواند 
امروزه  اینکه  به  توجه  با  مثال،  به عنوان  شود.  واقع  مفید 
دیوارهای داخلی، دیگر نقش تحمل وزن سقف را بر عهده 

»قابلیت  افزایش  جهت  راهکارهایی  از  می توان  ندارند 
امکان بسط  نیاز،  تا در مواقع  ترکیب فضاها« استفاده کرد 
توجه  آخر،  مرحلۀ  در  آید.  فراهم  آنها  تفکیک  یا  و  فضاها 
شد،  عنوان  قبل  در  آن  مؤلفه های  که  فضا  پارامترهای  به 
به عنوان  کند.  کمک  مناسب  دیالکتیک  ایجاد  به  می تواند 
ارتباط  بتوانند  که  بینابینی  فضاهای  از  بهره گیری  مثال، 
از  لزوم  مواقع  در  و  کند  تسهیل  را  درون  و  بیرون  بین 
الحاق شوند، می تواند  یا به فضاهای اصلی  آنها بهره گرفته 
طبق  اینکه  به  توجه  با  همچنین  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
ساختمان های  عمدۀ  مشکالت  از  کاربران  اغلب  اظهارات 
و  از لحاظ میزان گشایش  نداشتن فضاهای متنوع  امروزی 
محصوریت می باشد، ارائۀ راهکارهایی جهت »افزایش تنوع 
در  طراحان  توجه  مورد  می تواند  فضاها«  محصوریت  در 
ایجاد دیالکتیک مناسب  تا در جهت  این زمینه قرار گیرد. 
از  نیز  فضایی«  »تداوم  ایجاد  به  توجه  شود.  برداشته  گام 
طراحان  توجه  مورد  می تواند  که  است  راهکارهایی  دیگر 
از  منظور  که  کرد  توجه  باید  ارتباط  این  در  گیرد.  قرار 
تداوم  و  نیست  کالبدی  و  بصری  تداوم  فضایی صرفاً  تداوم 
معماری  در  که  همان گونه  می شود،  شامل  نیز  را  معنوی 
گذشتۀ ایران همواره مورد توجه قرار گرفته است و امروزه 
کاسته  تداوم  این  نقش  از  مدرن،  معماری  با  مواجهه  در 
شده که نیاز است مورد توجه دوبارۀ طراحان قرار گیرد تا 
بخشی از کیفیت الزم فضاهای زیستۀ امروزی احیا شود. 

همچنین از آنجایی که ادراک کاربر فضا قابل ارزیابی عددی 
ارائه  نبوده و به صورت کاماًل کیفی و در محدوده ای فازی 
می شود، مطابق داده های به دست آمده از ادراک کاربر فضا، 
میانۀ  در  که  بخش بندی مشخص شد  برای  محدوده  هفت 
که  منطقه ای   .)11 )تصویر  دارد  قرار  گذار  منطقۀ  آن، 
ادراک  فضا  کاربر  توسط  پیوند  و  از گسست  برابر  درجه ای 
درجات  می گیرد.  قرار  ممکن  حالت  فازی ترین  در  و  شده 
دیگر در طیف زیر، نمایش دهندۀ محدوده های ادراک کاربر 

از دیالکتیک گسست و پیوند هستند.  فضا 
دل  از  استخراج شده  پارامترهای  پژوهش،  آخر  گام  در 
مشارکت کنندگان  و  ساکنان  اختیار  در  مجدد  مصاحبه ها، 
از  را  خود  ادراک  تا  شد  خواسته  آنان  از  و  گرفت  قرار 
خیلی  از  بخشی  پنج  طیفی  در  پیوند  و  گسست  میزان 
پاسخ های  بیان کنند.  زیاد  زیاد و خیلی  کم، کم، متوسط، 
)با حذف پیوند  بر روی طیف هفت بخشی زیر  دریافت شده 
کامل و گسست کامل که در کاربری مسکونی رخ نمی دهد( 

قرار گرفته و مورد تحلیل قرار گرفتند. 
مشارکت کنندگان  پاسخ های  تحلیل  از  به دست آمده  نتیجۀ 
حاکی از این واقعیت است که در عموم خانه های امروز تهران، 
قاب هایی  تا  پر  بدنه ای  از  حضور  قابلیت  دیوارها  اینکه  با 
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را دارند،  عمودی خالی و پوشش سراسر شیشه ای و شفاف 
افراد دیوارها را بیشتر در نقش جداکنندۀ درون و بیرون، و نه 
امری که در معماری خانه های حیاط  پیونددهنده می دانند. 
این  با ساکنان  با مصاحبه های صورت گرفته  مرکزی، مطابق 
خانه ها و همچنین مرور اسناد موجود، کاماًل برعکس است و 
افراد دیوارها را در نقش پیونددهندۀ فضاها می دانستند. چرا 
که نتایج نشان داد که ساکنان خانه های حیاط مرکزی درجۀ 
بیان کیفی »زیاد«،  با  را مطابق  تا گسست«  پیوند  »بیشتر 
آپارتمانی  خانه های  ساکنان  که  صورتی  در  کرده  ادراک 
بیان  با  مطابق  را  پیوند«  تا  »بیشتر گسست  درجۀ  امروزه، 
ادراک می کنند. علت اصلی آن را می توان در  کیفی »کم«، 
امکان بسط فضایی، چشم اندازی و نوری کاربر  محدود شدن 
اصل  با  تقابل  در  با خیابان ها،  دلیل مجاورت  به  امروز  فضا 
محرمیت در فرهنگ ایرانی و ناسازگاری آن با برون گرا شدن 
خانه ها در تغییر الگوی حیاط مرکزی به آپارتمانی در گذر از 
سنت به مدرنیته دانست. بنابراین، پژوهشگر عنوان »مونولوگ 
دیوار« را برای پدیدۀ مرکزی مدل نظری ایجادشده انتخاب 
کرده است تا تشریحی بر ادراک کاربر فضا از دیوارهای امروز 

در بناهای مسکونی باشد.
از راهکارهای  شایان ذکر است که علی رغم اشاره به کلیاتی 
و  دقیق  راهکارهای  مناسب،  دیالکتیک  برقراری  در  مؤثر 
اجرایی، و همچنین بررسی دقیق پیامدهای حاصل از آن خود 
نیاز به پژوهش های مستقلی دارد که به عنوان پیشنهادهایی 
برای پژوهش های آتی در خاتمۀ این پژوهش عنوان می شود، 
با این امید که فضاهای زیستی بتوانند محیط های مناسب تری 
را به معنای واقعی کلمه برای سکونت کاربر فضا فراهم آورند. 
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