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Aims Humans integrate distinct and indistinct data of space and create map-like mental images 
for collaboration and living purposes. These images show how humans construct an image of their 
surroundings, hence, highlighting the influential role of specific components in contributing to the 
formation of the images. This study aims to characterize the image-ability factors in the living space of 
humans in traditional houses of the Qajar era located in Tabriz.
Methodology The present quantitative survey research on the performance of traditional houses of the 
Qajar period in the city of Tabriz was conducted in 2019 by interviewing 187 men and women who had 
lived in traditional houses of the Qajar era. Samples for the case study were chosen using the snowball 
method. With the assistance of inhabitants, data were collected based on mind maps in two consecutive 
months of summer. Selective variables of the inhabitants were identified and analysis of the collected 
data were carried out in an explorative manner in the SPSS 16 software.
Findings Eight attributes that had the potential for imagine-ability were identified. The first component 
includes ponds, gardens, trees, flowers, and animals; The second component, including service, kitchen, 
and storage; The third component, including the stairs, the porch, and the entrance to the courtyard to 
the rooms; The fourth component, including in the main entrance of the house, open space, closed space, 
shape, geometry, and components of the wall facing the yard; Fifth factor, including neighborhood, alley, 
materials; The sixth component includes rooms, ropes, and windows; The seventh component, including 
the crypt and basement, and the eighth component, including the corridor and porch.
Conclusion Results indicate that empirical components based on cognitive deductions of the residents 
concern representational and mental space, which in turn, point to the conclusion that the so-called 
components have a high protentional of imagine-ability in understanding humans from the surrounding 
space.
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 چکيده

ی محسوس و نامحسوس فضا، برای تعامل و هادادهانسان با آمیختن اهداف: 

صاویر . این تکندیمزندگی در فضا، تصاویری شبیه به نقشه را در ذهن خود ثبت 

که مردم چگونه محیط پیرامون خود را در ذهن خویش ساختار  دهدیمنشان 

کیفیت  دتوانیمیی در فضا با قابلیت تصویرپذیری باال هامولفه. لذا وجود دهندیم

ادراکی ناظر را در فضا ارتقا بخشد. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تبیین عوامل 

 های دوره قاجار در شهر تبريز بود. در فضای زندگی خانه ریرپذیتصو

ار دوره قاج یسنت یهاعملکرد خانه بر حاضر یکمّ  شیمایپژوهش پشناسی: روش

 ستهیها تجربه زخانه نیکه در ا ینفر از زنان و مردان ١٨٧با مشارکت  زیدر شهر تبر

ی انتخاب برفگلوله یر یگبا روش نمونه افراد .انجام شد ١٣٩٨در سال  داشتند

کمک بهکه  بود یشناخت یهاکمک نقشهاطالعات به یروش گردآور شدند. 

 یرهایو در فصل تابستان انجام شد. متغ یمتوالها، در دو ماه خانه نیساکن

عامل  لیصورت تحلاطالعات به لیو تحل هیتجز شد. ییشناسا نیساکن ینشیگز

 بود. SPSS 16افزار نرمی و با استفاده از اکتشاف

های دوره قاجار در شهر تبريز شناسايی هشت عامل تصويرپذير در خانه :هاافتهی

عامل دوم، شامل  وان؛یباغچه، درخت، گل و حعامل اول، شامل حوض، شدند؛ 

به  اطیح یو در ورود وانیآشپزخانه و انبار؛ عامل سوم، شامل پله، ا س،یسرو

بسته، شکل،  یباز، فضا یخانه، فضا یاصل یها؛ عامل چهارم، شامل در وروداتاق

مصالح؛ عامل  کوچه،عامل پنجم، شامل محله،  اط؛یرو به ح وارید یهندسه و اجزا

ل و عام نیرزمیو پنجره؛ عامل هفتم، شامل سردابه و ز یها، طنبم شامل اتاقشش

 ی.هشتم، شامل داالن و هشت

 ایهحاصله از برداشت یتجرب هایاز آن است که مولفه یحاک جینتا ی:ر یگجهینت

 نشان که دارد داللت هادر خانه یو ذهن ینیع یبر هر دو فضا نیساکن یذهن

 فضا در هادر ادراک انسان ییباال یر یرپذیتصو تقابلی از هااين مولفه دهدمی

 .برخوردارند
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 مقدمه 

ضا ، از فردیپذیم، کندیمانسان با فضا مواجه شده آن را شناسایی 

و در راستای انجام رفتار یا هدفی خاص  کندیم، آن را درک آموزدیم

. این تعامل و پیوستگی انسان و فضا دهدیمتغییر و جهت  رافضا 

ی فضا با نیات و هاتیموقعو  هانشانهاز دیدگاه توان حاصل توافق 

معتقد است هر  لوفور. [Tuan, 2001]ت انسان اس مختصات بدن

 وفورل، خود نیز حاصل فضا است. کندیمی فضا را تولید ازندهموجود 

لف ی مختهاهیالکه فضا در  دهدیمبر اساس نظریه تولید فضا شرح 

ی تمرین فضایی، هاگانهسهجسمی، روانی و اجتماعی بر اساس 

نیز  جاسو. شودیمده تولید بازنمایی فضایی و فضاهای بازنمایی ش

، مذکور گانهسه. در کندیماز آن در عنوان فضای اول، دوم و سوم یاد 

تمرین فضایی با تاکید بر وجه مادی فضا به وضعیت حسی و قابل 

مشاهده در ریختار فضایی اشاره دارد. بازنمایی فضایی، فضای متصور 

 زانیربرنامهشده، مفهومی و انتزاعی است که متعلق به طراحان و 

است. نهایتًا  شدهاست و ایدئولوژی، قدرت و دانش برآن غالب 

تقیما به تجربه زیسته انسان در فضا اشاره فضاهای بازنمایی که مس

دارد، فضایی نمادین، ذهنی، کیفی و سیال که بیانگر هنجارها و 

 ,Lefebvre, 1991; Watkins]و تجارب اجتماعی است  هاارزش
2005; Buser, 2012; Li & Zhou, 2018] به شرحی دیگر .

 ی فضای خاص خود را در مسیراجامعهمعتقد است که هر  لوفور

موازات  بهو  کندیمتبدیل ذهنیات خویش به واقعیت تولید 

 پردازدیمی فضایی به ادراک، تصور و زندگی در فضا هاهیال

[Karplus & Meir, 2013] .از  جانبهسهبر اساس مفهوم  هاروی

که در یک مفهوم دیالکتیکی فضا نه مطلق، نه  کندیمفضا استدالل 

ی است، اما بسته به شرایط ممکن است به طور ارابطهنسبی و نه 

معتقد  هارویباشد.  داشتههمزمان به یک یا همه فضاها ارتباط 

است که هیچ پاسخ قطعی به سئواالت فلسفی در باب ماهیت فضا 

 ,Junior]وجود ندارد، بلکه جواب در عمل انسان نهفته است 
2104].  

 فضا یک که کنندیمی مذکور به نوعی تصدیق هادگاهیدتمامی 

ی است و دارای مرزهای ذهنی و عینی است که وجهسهمساله 

بایستی بین هر سه وجه از فضا وحدتی وجود داشته باشد. ادراک 

و تصور فضا در واقع روشی خالقانه برای زندگی در جهان با تولید 

اطالعات در مورد آن است و هیچ یک بر دیگری مقدم نیست. تمرکز 

، زمانی اهمیت پردازانهینظرفضایی در دیدگاه بر وجوه مختلف 

که تصمیمات فضایی سعی بر تسلط و نفی فضای رفتاری  ابدییم

. [Fuchs, 2019]و واقعی انسان را داشته و خود را مطلق پندارد 

در فرآیند تولید فضا، بیشتر بر فضای سوم و زیسته تاکید دارد.  سوجا

ته است؛ در عوض، فضای فضایی بس سوجافضای اول و دوم در نظر 

 & Li]سوم فضایی واقعی است که دارای عینیت و ذهنیت است 
Zhou, 2018] .ا فض در ارتباط با فضای سوم عقیده دارد که مسی

همیشه در حال ساخت است؛ همیشه روابطی وجود دارد که هنوز 

 .[Massey, 2009]باید ساخته شود 

که  در یگیمشناخت و رابطه صحیح انسان با فضا زمانی صورت  لذا

در این حالت  شولتزشده فضایی بر هم منطبق شوند. ی تعریفهاهیال

؛ جایی که زندگی و سکونت در آن رخ کندیماز واژه مکان استفاده 

آن را محل تجربه انسان و تعامل ساختارهای  رلف. جایی که هدیم

ا در این خصوص واژه توپوفیلی توان. نامدیم فیزیکی، فعالیت و معنا

. توپوفیلیا فرآیند گزینشی و خالقانه انسان در تجربه و بردیم کاربه

 ی و عشق به مکانر یگشکلیادگیری در فض است که به منجر به 

 . [Tuan, 2001; Najafi & Shariff, 2011] شودمی
بنابراین مکان بخشی از فضا است که ما آن را احساس، درک و تجربه 

. محصول این فرآیند، تصاویری شبیه به نقشه در ذهنمان میکنیم

ننده کاست که در آن فضای مطلق عینی به فضاهای نسبی تعیین

این مساله را با تاکید بر واژه  لینچ. شودیمرفتار ما تبدیل 
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و معتقد است که وجود این  کندیمتصویرپذیری محیط مطرح 

ساختن برخی عوامل در از طریق برجسته تواندیمکیفیت در محیط 

سنجش  و دهدفضا، کیفیت ادارکی محیط را نزد ناظر افزایش 

ی هدایتگر فضای مادی با هاشهیاندچگونگی فرآیند انطباق 

 از طریق تواندیم، کنندیمی ذهنی افرادی که در آن زیست هامولفه

 .[Lynch, 1960] ی به این تصاویر ذهنی ممکن شودابیتدس
ی شناختی انسان سیری هانقشهی ر یگشکلبحث در خصوص نحوه 

با ترکیب نظریه گشتالت و  کیرکی دارد. نگر کلی به جزءنگر از 

ی جغرافیایی، دو محیط متمایز عینی و رفتاری را در هانهیزم

که در آن محیط رفتاری با  شمردیمی تصاویر ذهنی مهم ر یگشکل

روحی در تماس با جهان فیزیکی اساس رفتاری -زمینه جسمی

در تکمیل این  نیسر .[Kirk, 1963] دهدیم شکلعقالنی انسان را 

دیدگاه با تاکید بر اهمیت زمینه و دانش فردی، ارتباط بین انسان 

ی تصاویر ذهنی، حاصل ترکیب وقایع ر یگشکلو محیط را در جهت 

. [Neisser, 1994] داندیمته و انتظارات انسان از آینده گذش

که همراه با پویایی و تغییر  دهدیمدر این خصوص شرح  آیتکین

یا  طور ذاتی. این مساله بهکندیمدر محیط رفتار انسان نیز تغییر 

هدفمند، سعی در ادراک محیط دارد تا بتواند با تغییر اطالعات 

د ی و ارزیابی کننیبشیپهدفمند، رفتار خود را در یک زمینه جدید 

و از طریق بازخوردهای منفی و مثبت با محیط به تعادل برسد 

[Aitken & Bjorklund, 1998]. 

د نشدنی در سه فرآینتاری تفکیکبنابراین ادراک محیط در پیوس

 ,Zmudzinska-Nowak] شودیمدرک، شناخت و ارزیابی تعریف 
که ساختاری تجربی دارد و مرکب از احساس و اندیشه  [2003

است. تجربه، اصطالحی است همه جانبه، که در آن یک شخص در 

. این حالت سازدیمو  شناسدیم، ندیبیممواجهه با واقعیت آن را 

از حواس مستقیم بصری، لمسی، بویایی، چشایی تا ادراک 

. تجربه، انسان را با دیدن و ردیگیبرمغیرمستقیم و نمادسازی را در 

 من« توان،. به گفته کندیمهدایت » من«اندیشیدن به فراتر از 

 . [Tuan, 2001]است » فهممیممن «به معنای » نمیبیم

ی شناختی برای دستیابی به چگونگی فهم هانقشهی از ر یگبهره

در قالب بیان ذهنی  [Tolman, 1948] تولمنمحیط ابتدا توسط 

محیط مطرح شده است. او این مساله را از طریق آزمایش و مشاهده 

ی گرسنه برای دستیابی به غذا مطرح کرده است که هاموشبر 

یط در ی ذهنی، انتظارات، انگیزه و شراهانقشهحکایت از اهمیت 

 Piaget et] اینهلدرو  پیاژهشناخت محیط در جهت اهداف دارد. 
al., 1967]  نیز ادراک کودکان از محیط را بر اساس مراحل شناخت

ی فضایی و تمایزات محیط، شناخت هامشخصهمبهم، شناخت 

 لینچ. در حوزه معماری و شهرسازی، اندنمودهدار تبیین هدف

[Lynch, 1960]  در مطالعات خود روی تصاویر ذهنی مردم از شهر

بر اساس سه مولفه  هاانسانخویش دریافت که تصویر ذهنی در 

هویت، ساختار و معنی قابل تحلیل و تجزیه است. او بر این اساس 

تبیین نموده که قابلیت تصویرپذیری شهر را در ذهن ساکنین با 

 یکی در شهر، بر اساستوجه به عامل خوانایی و بر مبنای عوامل فیز

 اپلیارد، لبه، محله، گره و نشانه استوار است. راهعامل  ۵

[Appleyard, 1970]  ساختاردهی شهر  لینچبا تکمیل نظریه نیز

ی کلی عناصر سکانسی بندمیتقسدر ذهن انسان را بر اساس دو 

معادل راه و گره و عناصر فضایی معادل لبه، محله و نشانه دانست 

در محیط  داریمعنز وضوح ، فرم، کاربرد و الگوهای که متاثر ا

در مطالعه دیگری مولفه دید بر پایه  [Nasar, 1989] نسرهستند. 

فاکتور زمان و فرم بر پایه فاکتور وضوح و خوانایی را در تصویرپذیری 

 است. دانستهمهم 

 و هاارزشفضای زندگی انسان بازتابنده  نیترمهمخانه به عنوان 

نقش مهمی را در ادراک و فهم انسان  رونیای انسان است، از هادهیا

ی سنتی هاخانهاز محیط پیرامونش دارد. مطالعات متعدد پیرامون 

بر اساس نیازهای فردی و  هاخانهاست که این  دادهایران نیز نشان 

و منطبق بر ذهنیات ساکنینش بوده  شدهاجتماعی انسان ساخته 

ی عصر حاضر، اصل تمرکز بر نیاز انسان، هاخانهاست؛ در حالی که در 

قربانی عوامل اقتصادی شده است و این مساله در گذشت زمان، 

کیفیات فضایی را به شدت تقلیل داده است. فهم میزان 

از فضا در  هاانسانبا قضاوت  شدهساختهی فضاهای ر یپذانطباق

ف دبسیار موثر واقع شود. ه تواندیمخلق فضاهای مطلوب انسانی 

برای کشف  هاانسانی شناختی هانقشهاین پژوهش، واکاوی 

ی تصویرپذیر در فضای زندگی آنها بود و دو رهیافت اصلی، هامولفه

را  نچلیی شناختی و نظریه قابلیت تصویرپذیری هاییبازنماروش 

 خود قرار داد.  پیش روی
 

 یشناسروش

انجام  ۱۳۹۸پژوهش حاضر از نوع پیمایش کّمی است که در سال 

ی سنتی دوره قاجار در شهر تبریز به عنوان نمونه هاخانهشد. عملکرد 

نفر از زنان و مردانی که در  ۲۷۰). ۱مورد مطالعه انتخاب شد (شکل 

ی رفبگلولهی ر یگنمونهتجربه زیسته داشتند با روش  هاخانهاین 

صورت هدفمند انتخاب شدند تا ی اول بههاونهنمانتخاب شدند. 

ی بعدی افزایش یابد. بر اساس جدول مورگان حجم هانمونهاعتبار 

نمونه  ۱۸۷دست آمد که در پژوهش حاضر نفر به ۱۵۹نمونه انتخابی 

 قابلیت تحلیل داشتند. 

 

 
 موردی در نقشه شهر تبریزی هانمونهی ابیمکان )۱شکل 

 

محدوده مورد 

 نظر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالله رشاد و بگلو قره نویم ۲۳۶
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که  طورهمانی شناختی بود. هانقشهگردآوری اطالعات به کمک 

برای اولین بار این روش را در مطالعات محیطی  لینچمطرح شد، 

است. در واقع این روش،  کرده استفادهبرای بازنمایی ذهنی افراد 

از محیط است که در نتیجه  هاانساناستخراج تصاویر ذهنی 

است  گرفتهی ذهنی فرد در تعامل با محیط شکل هایآگاه

[Asadpour et al., 2015]پژوهشگر به دنبال  لهیوس . بدین

ی شناختی ساکنین یعنی ساختار و اجزای فضایی هانقشهکشف 

 روشبه، شوندهپرسشاز دید ناظر بود. رویکرد پژوهش از  هاخانه

زایشی بود که افراد را در جایگاه فعالی قرار داده و از آنها خواسته 

که به یاد دارند در قالبی آزاد به شکل  چنانآنشد تا خانه خود را 

پرسپکتیو، پالن یا نما ترسیم کنند. در این روش، پژوهشگر نقشی 

 . نداشت هادادهدر تولید 

، در دو ماه هاخانهی شناختی به کمک ساکنین هانقشهترسیم 

ی هاشهنقپس از اتمام ترسیم  متوالی و در فصل تابستان انجام شد.

شناختی توسط ساکنین، ابتدا متغیرهای گزینشی ساکنین شناسایی 

، اجزا، ساختار و روابط هادهیپدشد. متغیرها به مواردی از قبیل 

اشاره داشت که با مطالعه  هاخانهفضایی، عملکردها، هندسه در 

 ی شد. بنددستهتمامی متغیرها استخراج و  هاشهنقدقیق 
صورت تحلیل عامل اکتشافی بود. هدف تجزیه و تحلیل اطالعات به

ی متغیرها به مجموعه ساز خالصهاز تحلیل عامل اکتشافی در واقع 

با کمترین میزان ریزش اطالعات است. این  ترکوچکاصلی و 

 ردیگیمی با توجه به الگوی همبستگی متغیرها انجام ساز خالصه

ی پنهان در بستر متغیرها را شناسایی هاعاملتا بتوان از این طریق، 

شده و متغیرهای شناسایی رونیا. از [Zebardast, 2017]کرد 

ی شناختی ساکنین توسط تحلیل عامل هانقشهدر  شدهیبنددسته

بتوان از این طریق، الگوها و  اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت تا

شده توسط ی گزینشهادهیپدی اصلی و تاثیرگذار بر هاعامل

 SPSS 16 افزارنرمتوسط  هادادهارزیابی ساکنین را استخراج نمود. 

 داربودنیمعنهمچنین . بود ۰٫۶۲۴برابر  KMOانجام شد. شاخص 

بارتلت نیز گواهی بر تایید اجرای تحلیل عاملی بود -آزمون کرویت

(p<0.0001) . 

 

 هاافتهی

سال بود و همه افراد انتخابی تجربه  ۵۰-۳۰بازه سنی جامعه بین 

 داشتند.  هاخانهسال را در  ۶زیسته باالی 

ی هاانهخی شناختی ترسیم شده توسط پرسشگران از هانقشهبررسی 

ی هاخانهخویش منجر به شناسایی برخی اجزا و ساختارها حاکم بر 

 ی مختلف کروکی، پالنهاشکلی شناختی به هانقشهساکنین شد. 

ی گزینشی از اجزا و ساختار فضایی هامولفه. بودو نما ترسیم شده 

از منظر ساکنین در جدولی بر اساس فراوانی و تکرار آن  هاخانه

شد، سپس به کمک تحلیل عامل اکتشافی، ی بنددسته هامولفه

ی موثر و قابل استخراج از بستر متغیرها مشخص شد. با هاعامل

عامل شناسایی  ۸، ۲و نمودار دامنه کوه در شکل  ۱توجه به جدول 

را داشتند که این عوامل جمعًا  ۱یا بیشتر از  ۱ ژهیوشده که مقدار 

 . کنندیمرا تبیین  هادادهدرصد تغییرات 

 
 رهایمتغ یعامل اکتشاف لیتعداد عوامل استخراج شده از تحل) ١جدول 
 استخراج بعد از چرخش واریماکس  مقادیر ویژه هامولفه

درصد  کل

 واریانس

درصد 

تغییرات 

 جمعی

درصد  کل

 واریانس

درصد تغییرات 

 جمعی

۱ ٧٢٦/١١ ٧٢٦/١١ ٩٣١/٢ ٨٣١/١٥ ٨٣١/١٥ ٩٥٨/٣ 

۲ ٨١٩/٢٢ ٠٩٣/١١ ٧٧٣/٢ ٨٦٩/٢٧ ٠٣٨/١٢ ٠١٠/٣ 

۳ ٨١٥/٣٢ ٩٩٦/٩ ٤٩٩/٢ ٥٨٣/٣٨ ٧١٤/١٠ ٦٧٨/٢ 

۴ ٣٠٣/٤٢ ٤٨٧/٩ ٣٧٢/٢ ١٤٩/٤٨ ٥٦٦/٩ ٣٩٢/٢ 

۵ ٨٨٢/٥٠ ٥٧٩/٨ ١٤٥/٢ ٧٢٥/٥٥ ٥٧٦/٧ ٨٩٤/١ 

۶ ٥٥٢/٥٨ ٦٧١/٧ ٩١٨/١ ٣٥٦/٦١ ٦٣١/٥ ٤٠٨/١ 

۷ ٣٧٩/٦٥ ٨٢٧/٦ ٧٠٧/١ ٣٣٢/٦٦ ٩٧٦/٤ ٢٤٤/١ 

۸ ٩٣٣/٧٠ ٥٥٤/٥ ٣٨٨/١ ٩٣٣/٧٠ ٦٠٠/٤ ١٥٠/١ 

۹ ٤٤٥/٧٤ ٥١٢/٣ ٨٧٨/٠ - - - 

۱۰ ٦٧٨/٧٧ ٢٣٣/٣ ٨٠٨/٠ - - - 

۱۱ ٦٠٩/٨٠ ٩٣١/٢ ٧٣٣/٠ - - - 

۱۲ ٢٥٨/٨٣ ٦٤٩/٢ ٦٦٢/٠ - - - 

۱۳ ٦٨٦/٨٥ ٤٢٨/٢ ٦٠٧/٠ - - - 

۱۴ ٩٩٠/٨٧ ٣٠٣/٢ ٥٧٦/٠ - - - 

۱۵ ٨٩٣/٨٩ ٩٠٤/١ ٤٧٦/٠ - - - 

۱۶ ٦٠٤/٩١ ٧١١/١ ٤٢٨/٠ - - - 

۱۷ ٢٢٥/٩٣ ٦٢١/١ ٤٠٥/٠ - - - 

۱۸ ٦٣٤/٩٤ ٤١٠/١ ٣٥٢/٠ - - - 

۱۹ ٨١٦/٩٥ ١٨٢/١ ٢٩٥/٠ - - - 

۲۰ ٧٠٣/٩٦ ٨٨٦/٠ ٢٢٢/٠ - - - 

۲۱ ٥٤٣/٩٧ ٨٤٠/٠ ٢١٠/٠ - - - 

۲۲ ٣٧٤/٩٨ ٨٠٤/٠ ٢٠١/٠ - - - 

۲۳ ٩٦٤/٩٨ ٦١٧/٠ ١٥٤/٠ - - - 

۲۴ ٥٣٨/٩٩ ٥٧٢/٠ ١٤٣/٠ - - - 

۲۵ ٠٠٠/١٠٠ ٤٦٤/٠ ١١٦/٠ - - - 

 

 
 ی عامل اکتشاف لینمودار دامنه کوه بر اساس تحل )۲شکل 

 

هامولفه  

ژه
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ی شناختی ساکنین در هانقشهمتغیرهای استخراجی از  ۲در جدول 

 ۸و ارتباط این متغیرها با  هاخانهارتباط با اجزا و ساختار فضایی 

موثر استخراجی از تحلیل عامل اکتشافی بر متغیرهای مذکور  عامل

حوض، شامل  اول،ی: عامل بنددسته ۸تبیین شد. متغیرها در 

باغچه، درخت، گل و حیوان؛ عامل دوم، شامل سرویس، آشپزخانه 

ها؛ و انبار؛ عامل سوم، شامل پله، ایوان و در ورودی حیاط به اتاق

، فضای بسته، فضای باز لی خانه،شامل در ورودی اصعامل چهارم، 

شکل، هندسه و اجزای دیوار رو به حیاط؛ عامل پنجم، شامل محله، 

، طنبی و پنجره؛ عامل هااتاقکوچه، مصالح؛ عامل ششم شامل 

هفتم، شامل سردابه و زیرزمین و عامل هشتم، شامل داالن و هشتی 

 ).٤و  ٣های ؛ شکل٢ی شدند (جدول بندمیتقس

 
 یعامل اکتشاف لیحاصله از تحل یهاعاملدر  رهایمتغ یبنددسته )٢جدول 

 عوامل متغیرها

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ 

 -١٨٧/٠ -١٠٨/٠ ٢٥٣/٠ ٥٣٥/٠ ٢٥٥/٠ ٤٥٧/٠ -١٧١/٠ ٠٣٧/٠ کوچه

 -١٧٥/٠ -١٤٩/٠ ٠٠٥/٠ ٠٧٦/٠ ٧٤٢/٠ ١٩٣/٠ ١٤٣/٠ -١٣٨/٠ در اصلی خانه

 -٤٥٠/٠ -١٧٠/٠ -١٧٤/٠ ٣٧٨/٠ ٠٧٢/٠ ٣٩٨/٠ ٣١٤/٠ -٠٦٣/٠ داالن

 ١٤٦/٠ ٠٥٣/٠ -٠٥٧/٠ -٩٥٥/٠ ٧٦٦/٠ -١٣٣/٠ -٠٨٩/٠ ٢٠٨/٠ فضای باز

 ٢٦٥/٠ -١٣٣/٠ ١٠٤/٠ ٠٠١/٠ -٠٠٧/٠ ٠٥٨/٠ ٠٣٦/٠ ٨٣٤/٠ حوض

 ٠٥١/٠ -٠٢٤/٠ ١٣٢/٠ -١٤٥/٠ ٠٥٩/٠ -٠١٥/٠ -٠٦٠/٠ ٨٦٦/٠ باغچه

 -٢٨٨/٠ ١٩٣/٠ -١١٥/٠ -٠٦٥/٠ -٠٨٢/٠ ١٦٥/٠ -١٦٣/٠ ٧٨٤/٠ درخت

 -٣٩١/٠ ٢٢٨/٠ -١٠٠/٠ -٠٨٥/٠ -٠٢٢/٠ ٣٣١/٠ -١٦٧/٠ ٦٣٩/٠ گل

 -٣١٣/٠ -٠٩٣/٠ ١٣٠/٠ -٠٤٥/٠ -٠٢٢/٠ ٦٠٥/٠ -١٦١/٠ ٤٢١/٠ حیوان

 -٠١٦/٠ ٢٠٥/٠ -٠١٨/٠ ٧٨١/٠ ٠٣٢/٠ -١٥٣/٠ -٠٣٩/٠ -٠١٨/٠ محله

 ١٨٤/٠ ٢٠٠/٠ ٢٧٣/٠ ١٨٣/٠ ٣٥٧/٠ ٥٦٩/٠ -٢٠٨/٠ -٠١٦/٠ پله

 ٠٠٩/٠ ١٧٨/٠ -٠٠٥/٠ -٠٦٥/٠ -٠٣٤/٠ ٦٨٧/٠ ٠١٥/٠ ٠٣١/٠ ایوان

 ١٧٧/٠ ٢٢٥/٠ -٨٠١/٠ -٠٦٣/٠ ٠١٣/٠ ٠٣٤/٠ ١٥٩/٠ ٠٧١/٠ پنجره

 ٧٣٥/٠ ٠٢٩/٠ ٢٥٩/٠ ٠٦٧/٠ ٠٤٤/٠ ٢٤٣/٠ ١٨٧/٠ -٠٤٤/٠ هشتی

 ٠٣٦/٠ ١٥٧/٠ ٥٩٠/٠ ٠٥٣/٠ ١٥٦/٠ ٢٢٩/٠ ٤٢٨/٠ ١٣٩/٠ طنبی

 -٠٣٤/٠ ٠٢٨/٠ ٦٨٧/٠ -١٤١/٠ ١١٠/٠ ٠٦٤/٠ ٤٢٥/٠ ١٩٧/٠ هااتاق

 ٠١٥/٠ ٠١٦/٠ ١٠٨/٠ -٠٧٢/٠ -٢٢٠/٠ -١٧٤/٠ ٧٦٤/٠ -٠١٨/٠ آشپزخانه

 ٠٨٥/٠ -٠١٣/٠ ٠٦١/٠ -٠٨٤/٠ ٠٢٤/٠ ٠٢٥/٠ ٨٦٩/٠ -٢٠١/٠ سرویس بهداشتی

 ٠٤٨/٠ ٠٠٣/٠ -٠٢١/٠ -٠٨٤/٠ ٠٧٣/٠ -٠٢٢/٠ ٨٢٧/٠ -٠٦٣/٠ انبار

 ٠٥٧/٠ ٦٧٣/٠ ٠٦٢/٠ ١٣٣/٠ -٢٨٠/٠ ٠٤٧/٠ ١٤٧/٠ ٠٩٦/٠ زیرزمین

 -٠١١/٠ ٨٤٣/٠ -١٢٧/٠ ٠١٠/٠ ٠٨٨/٠ ٠٧٣/٠ -٠٩٩/٠ -٠٥٢/٠ سردابه

 ١٢٢/٠ -٠١٦/٠ ٠١١/٠ ٨٠٦/٠ -١٧٤/٠ -٠٦٤/٠ -٠٢٦/٠ -٢١٢/٠ مصالح

 ٠٦٣/٠ ٠٨٧/٠ ١٤٥/٠ -٥١١/٠ ٦٥٩/٠ ١٠٤/٠ -٠٥٦/٠ -٠٣٥/٠ فضای بسته

 ٠٠٧/٠ ٣٩٩/٠ -٣١٤/٠ -٠٥٧/٠ -٦١٢/٠ ١٦١/٠ ٠٤٦/٠ ١٢٣/٠ حیاط به و اجزای دیوار روشکل، هندسه 

 ٢٢٧/٠ -٠٥٤/٠ -٠٤٠/٠ -٢٠٩/٠ -٠٧٤/٠ ٧۴۵/٠ -٠٣٧/٠ ١٨٣/٠ هادر ورودی حیاط به اتاق
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 زیقاجار در شهر تبر یهادرفضا خانه ریرپذیتصو یو تجرب یذهن ،ینیع یهامولفه نییتب )۴شکل 

 

 بحث 

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین عوامل تصویرپذیر فضا در 

 هاانسانکه مطرح شد  گونههمانی تبریز در دوره قاجار بود. هاخانه

ی نامحسوس فضا، فضای هادهیادر مواجهه با متغیرهای ملموس و 

اول و دوم را درهم آمیخته و در الیه فضایی سوم که فضایی رفتاری 

نکاش . لذا کپردازندیمو تجربی است، به بازتولید ذهنی فضای عینی 

ر ی فضایی دارد. دهاهیالدر عوامل تصویرپذیر فضا ردپایی در تمامی 

بیین به ت هاافتهاین بخش از پژوهش با بحث در خصوص ی

ی فضایی پرداختیم که به هاهیالی تصویرپذیر در تمامی هامولفه

 شرح زیر است. 
 

ی هادهیپدحضور بارز طبیعت و های طبیعی: طبیعت و پدیده

قابلیت به عنوان عامل مهمی در  طبیعی در فضا است که

و با همساست.  شدهتصویرپذیری فضا در ذهن ساکنین شناسایی 

ی هادهیپدنتایج پژوهش حاضر در خصوص مطلوبیت طبیعت و 

ت. اس شدهی دیگر به مفاهیمی تاکید هاپژوهشطبیعی در خانه، در 

ی طبیعی در فضای خانه، در جهت هادهیپداهمیت حضور طبیعت و 

در خانه  هاانسانی جمعی هاتیفعالی رفتارها و ر یگشکل

[Daneshgarmoghaddam et al., 2011]  تشدید ادراک و ،

 ی طبیعیهادهیپدحس تعلق به خانه یا شهر با حضور طبیعت و 
[Daeipour, 2014; Salehiniya & Niroumand 

Shishavan, 2018] اهمیت فرهنگی و نمادین مناظر طبیعی در ،

 Abarghouei] هاانسانکنار نقش کارکردی آن در محیط زندگی 
& Saboonchi, 2020]،  اهمیت حضور طبیعت در بازدهی

 ,.Mozafar et al]دیگر همچون عملکرد آموزشی عملکردهای 
در واقع  .ندیآیمشمار به هاپژوهشیی از این هانمونه ،[2019

گل و  باغچه، درخت، ی مادی تصویرپذیر فضا یعنی حوض،هامولفه

ی ذهنی تعامالت فضایی اشاره دارد که هادهیاحیوان به نوعی به 

ی طبیعی در ذهن ساکنین هادهیپدصورت تعامل با طبیعت و به

 است.  شدهی تجربی تصویرپذیر ثبت هامولفهصورت به
به فاکتور توزیع دوم و هفتم های عامل ی:و ارزش یمکان زاتیتما

عملکردها در فضا اشاره دارند. در واقع به نوعی عملکردهایی که 

ی مشابه هستند در یک عامل قرار هایژگیوی و بندارزشدارای 

ی مربوط به بنای اصلی خانه نیز در عامل هااتاق. قرارگیری اندگرفته

ی ر یرپذیتصوفضاها در مکانی دیگر حامل این پیام است که تمایزات 

. آنچه عملکردهای مذکور کندیمعملکردها نقش بسیار مهمی را ایفا 

را در عامل فعلی متمایز ساخته بیشتر بر الگوی طبقات و مکان در 

 های مکانی درطوری که تغییرات و تفاوتفضای خانه اشاره دارد، به

از منظر دسترسی خصوصاً از فضای باز توانسته قابلیت  هاخانهکالبد 

این عملکردها را در ذهن ساکنین افزایش دهد. عامل  تصویرپذیری

ی متعدد بر سازمان هاپژوهشدر  هاخانهتوزیع مکانی عملکردها در 

ی میانی پیوند هاهیالفضایی مرکزی و با تکیه بر عامل حیاط در 

است. اهمیت حیاط مرکزی در ساختاردهی به عملکردهای  خورده

 ,.Mazaheri et al] بازمهینمختلف در خانه با تکیه بر فضاهای 
، افزایش راندمان عملکردها با تشدید مطلوبیت دسترسی به [2018

 ,.Peyvastehgar et al]کمک حیاط در الگوی فضایی مرکزی 
نتایج  در  . ندیآیم  شماربه  هاپژوهش  این از  ی انمونه  [2016
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پژوهش حاضر نیز به نوعی عامل تفکیک مکانی عملکردها بر فضای 

 ادهدباز تاکید دارد که نهایتًا تصویرپذیری مکانی عملکردها را نتیجه 

 عینی زیرزمین و ریرپذیتصوی هامولفهاست. بر این اساس، حضور 

ی و آشپرخانه و سرویس بهداشتی و انبار در بنددستهسردابه در یک 

از مولفه ذهنی توزیع عملکردهای فضایی برداشت  ی دیگربنددسته

ی هامولفهصورت تمایزات مکانی در سطح و ارتفاع، شده که به

 است. دادهتصویرپذیر تجربی فضا را در ذهن ساکنین شکل 

ی شده از سودر بطن تصاویر ترسیم درون و بیرون و فضاهای واسط:

سته ای باز و بساکنین در عامل چهارم تمایز ترسیمی بارزی بین فض

ی فضایی وجود دارد. عبور از عرصه محله به هاواسطهبا تاکید بر 

درون خانه با تاکید بر در ورودی و سپس حضور در فضای باز با 

تاکید بر دیوار رو به حیاط و اجزایش به عنوان مرز اصلی درون و 

بیرون و سپس حضور در فضای بسته به تعادلی موزون در ادراک 

است و  شدهدرون و بیرون و فضاهای مابین منجر  رتصوبهخانه 

ی فضایی در تصویرپذیری هاواسطهنشان از اهمیت تنوع فضایی و 

ی دیگر هاپژوهشفضای خانه را دارد. نحوه ادراک درون و بیرون در 

است. تاثیر مطلوبیت فضاهای  شدهنیز بر اساس مفاهیمی مطرح 

 ,Einifar & Aliniay Motlagh]واسط بر ادراک درون و بیرون 
 Latifi]، تاثیر ساختار مرکزی حیاط در سازمان فضایی خانه [2014

& Diba, 2020] اهمیت پیوندهای فضایی و بصری و اجتماعی ،

یی از هانمونه [Valiani et al., 2018]در ادراک درون و بیرون 

در واقع در عامل چهارم، متغیرهای . روندیم شماربه هاپژوهشاین 

فضای بسته، شکل و هندسه و اجزای دیوار رو به حیاط، در اصلی 

ی عینی تصویرپذیر متعلق به فضای اول هامولفهخانه و فضای باز 

ی ی ذهنهامولفهی فضایی نیز به هاواسطههستند، تنوع فضایی، 

تصویرپذیر فضای دوم تاکید داشته که نهایتًا به ادراک خانه توسط 

صورت درون و بیرون و فضاهای مابین منجر شده که به ساکنین به

 ی تجربی تصویرپذیر در فضا اشاره دارد.هامولفه

های سوم، پنجم، ششم و عاملی: و ارتباط یسلسله مراتب عملکرد

ی مختلف فضایی هاعرصهدر هشتم، حاصل متغیرهایی است که 

خانه از طریق ایجاد فضاهای مکث و حرکت، قلمروها و عملکردها را 

ایز در تم دهندهنشان. تحلیل عاملی بر این متغیرها کنندیمتعریف 

در ذهن  هاخانهی انواع سلسه مراتب حاکم بر فضای بندارزش

 Salaji et]و همکاران  سلجیدر پژوهش دیگری ساکنین است. 
al., 2020]  تمایز در ادراک انواع سلسله مراتب و سیالیت و در

ی سنتی را حاصل شکست محور افقی در جهت هاخانهفضای 

. در خصوص ادراک سلسله مراتب دانندیممحورهای مایل و عمودی 

ی هاپژوهشی سنتی هاخانهی فضایی در هاعرصهدر گذر از 

است.  شدهح متعددی انجام شده و مفاهیمی در این خصوص مطر 

بندی در ساختار فضایی سلسله اهمیت تفکیک قلمروها و عرصه

ی خلوت و محرمیت ر یگشکلی سنتی در هاخانهمراتبی 

[Behpoor et al., 2019] اهمیت مفاصل در کنترل ارتباط ،

ی هاعرصهدر بحث تاثیرپذیری و تاثیرگذاری  هاخانهفضایی در 

اهمیت کیفیات ، [Hosseini et al., 2016]فضایی بر هم 

فضاهای واسط در ایجاد قلمرو و حس تعلق به مکان در ادراک پیوند 

 شماربه هاپژوهشیی از این هانمونه [Sasani, 2016]محیط و بنا 

 .ندیآیم
نحوه دسترسی به خانه بر اساس در نتایج پژوهش حاضر نیز 

ی هامولفهی مادی تصویرپذیر محله و سپس کوچه در قالب هامولفه

تجربی سلسله مراتب ارتباط خانه با شهر در ذهن ساکنین ثبت شده 

در  ذهنی قلمروهای فضایی در خانه اشاره دارد. مولفهکه به 

 [Barati & Kakavand, 2013] کاکاوندو  براتیپژوهشی، 

دریافتند که کیفیت محیط شهری یکی از معیارهای اصلی در 

 مطلوبیت محیط سکونت شهروندان است.
 ی مادی تصویرپذیر داالن و هشتی درهامولفهی بعدی به هامولفه

حکم فضای مکث و عبوری با تاکید بر حوزه نفوذی از محله به خانه 

صورت سلسله مراتب در مادیت فضا اشاره دارد که در وجه تجربی به

است که در وجه  شدهورودی از محله به خانه در ذهن ساکنین ثبت 

ذهنی تصویرپذیری به مولفه مفاصل فضایی اشاره دارد. در نتایجی 

 ،]et al Ghafourian.[2017 ,و همکاران  غفوریانهمسو، 
بندی مطلوب درون و بیرون را در گرو سلسله دستیابی به عرصه

که  دانندیممراتبی منتج از ورودی و هشتی و داالن و حیاط 

خصوصی را بندی مطلوب فضای خصوصی و نیمهمحرمیت و عرصه

پله، ی مادی هامولفهی دیگر بنددستهدنبال خواهد داشت. در به

ایوان، در ورودی حیاط به داخل خانه انتخاب شده که در وجه تجربی 

تصویرپذیری بر سلسه مراتب ورود از فضای باز به بسته در خانه 

اشاره دارد و همچون عامل قبلی، مفاصل فضایی را به عنوان وجه 

ی دیگر، بنددستهاست.  دادهذهنی تصویرپذیری فضا هدف قرار 

ی مادی تصویرپذیر طنبی و تقسیمات فضایی داخل هامولفهشامل 

ی تجربی سلسله مراتب هامولفهخانه و پنجره است که بر اساس 

عملکردی و ارتباطی در داخل فضای بسته در ذهن ساکنین ثبت 

شده و در وجه ذهنی تصویرپذیری به مولفه تقسیمات فضایی اشاره 

ی اهمیت تداوم این دارد. از طرفی اشاره به متغیر پنجره نیز به نوع

 ددهیمسلسله مراتب از بیرون به درون و درون به بیرون را نشان 

 ترین مرز ارتباط بصری بین فضای بسته و باز است. که به عنوان مهم

ها، پیشنهادات اجرایی پژوهش حاضر برای ارتقای با توجه به یافته

ای هتشده از برداشهای بازنماییکیفیات ادراکی فضاها بر مولفه

ذهنی ساکنین اشاره دارد تا بدین وسیله بتوان با فراراه قراردادن 

های بومی، فضاهایی مطابق با نیازهای کیفیات فضایی معماری

 ادراکی انسان ایجاد کرد.

 

 ی ر یگجهینت

 ایهحاصله از برداشت یتجرب هایاز آن است که مولفه یحاک جینتا

 دارد داللت هادر خانه یو ذهن ینیع یبر هر دو فضا نیساکن یذهن

ر د ییباال یر یرپذیتصو تقابلی از هااين مولفه دهدمی نشان که

 .برخوردارند فضا در هاادراک انسان
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