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نقش مؤلفه های منظر حسی در کیفیت محورهای مجهز محلی
مطالعه موردی:محور علیقلی آقا در اصفهان

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان افسانه لطفی1 - 
بهادر زمانی - عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Lotfi.afsaneh@gmail.com :1 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
شهر و فضاهای شهری افزون  بر جلوه های بصری حاوی ویژگی های محسوس دیگری هستند که می توانند با تحریک حواس 
کیفیت های ناشی  از محرک های  حسی  گردند. در گذشته  مخاطب، منشأ برانگیختگی احساسات و شکل گیری خاطرات 
گاری، صدای چکش مسگرها در محالت و بازارهای تاریخی  مانند بوی نان تازه، ادویه و عطر، صدای سم اسب و چرخ 
کالبد بی جان شهرهای امروزی متأثر  از بوی دود  که منظر حسی در  کالبد فضاهای شهری روح می بخشیدند. درحالی  به 
ک،  و صدای بوق خودروها و مدرنیته شهری رنگ باخته  است. از  طرفی به  دلیل تسلط و تفوق حس بینایی در فرایند ادرا
دریافت های ناشی از دیگر محرک های حسی همچون صداها، بوها، مزه ها و نمودهای حس  زمان با  وجود نقش با اهمیت 
کمتر مورد  توجه برنامه ریزان و طراحان قرار می گیرند؛  کیفیت بخشی به فضای شهری و ایجاد فضای یاد و خاطره،  خود در 
کیفیت فضاهای شهری، افزایش غنای حسی محیط به  منظور به  کارگیری تمامی حواس  که یکی از راه های ارتقای  در  حالی 
کم توان از   نظر  با  هدف ایجاد جذابیت، افزایش شمولیت و امکان فعالیت برای همه اقشار اجتماعی، سنی، جنسی و افراد 
ک و حواس مانند افراد نابینا، ناشنوا و معلول می باشد. این مقاله ضمن تبیین رویکرد منظر حسی، تأثیر مؤلفه های آن  را  ادرا
که با راهبرد همبستگی  کیفیت محورهای مجهز محلی مورد  بررسی قرار می دهد. این تحقیق از  نوع مطالعه موردی است  بر 
که از دیرباز به   کز محله ای فعال در شهر اصفهان می باشد  انجام شده است. محور علیقلی آقا از  جمله محورهای تاریخی و مرا
کیفیت های فضایی و نسبتًا  دلیل دارا  بودن عناصری چون مادی، بازارچه، مسجد و حمام، محوری پویا و سرزنده، دارای 
کیفیت ها رو  به افول هستند. در این مقاله پس از تبیین  کنان بوده؛ هرچند امروزه این  پاسخگو به نیازها و حواس مختلف سا
کیفیت محورهای محلی با رویکرد منظر حسی در چهار  سطح استخراج  کیفیت های منظر حسی، معیارهای ارزیابی  عناصر و 
گردید و با    شد. سپس بر اساس معیارهای سطح چهارم  )شاخص ها(، پرسشنامه طبق طیف هفت گزینه ای لیکرت تنظیم 
استفاده  از تکنیک های مشاهده میدانی، نقشه برداری رفتاری، مطالعات حس گردی، صدا گردی، مصاحبه و عکسبرداری و 
تحلیل رگرسیونی چند  متغیره سلسله   مراتبی کیفیت مؤلفه ها در محور علیقلی آقا مورد برداشت،  ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. 
کیفیت محور  محلی نشان می دهد. از  یافته های تحقیق وجود رابطه معناداری را بین مؤلفه های منظر حسی و معیارهای 
کیفیت های محور، اهمیت شاخص حس  زمان بیش  از دیگر شاخص ها   نظر میزان تأثیرگذاری مؤلفه های منظر حسی بر 

می باشد و پس از آن به ترتیب مناظر بساوایی، بویایی، چشایی، صوتی و منظر   بصری قرار دارند.

کیفیت فضای شهری، محور علیقلی آقا. گان کلیدی: منظر حسی، حواس پنج گانه، حس زمان،  واژ

تاریخ دریافت: 1394/02/02
تاریخ پذیرش: 1394/05/27



44
1393 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره سیزدهم

لی
مح

هز 
مج

ی 
ها

حور
ت م

فی
 کی

 در
سی

ر ح
نظ

ی م
ها

فه 
مؤل

ش 
نق

1.  مقدمه
ک محیط بخش زیادی  از شناخت و تماس با دنیای  در فرایند ادرا
ج به  وسیله اندام های حسی حاصل می شود. شهر یورش به  خار
حواس است. در شهر اشیا دیده و لمس می شوند، بوها استشمام 
تجربه های  ترتیب  به  ایــن  و  می شوند  شنیده  صداها  می شوند، 
به  بیشتر  که  حالی  در  می گیرند،  شکل  متنوعی  عاطفی   _ حسی 
توصیف»عینی و فنی« شهر به  دور    از صفات »حسی« آن پرداخته  
کی  شده است و به نظر می رسد انسان  در  یک منظر  ذهنی _ ادرا
ثبت  را  تجربیات  از  سطحی  ــه ای  الی تنها  که  می کند  زندگی  فقیر 
کم  شدن است  کــی در حال  از  این  رو ظرفیت های ادرا می نماید. 
کافی بیشتر حواس به  رسمیت شناخته نشده و  که به    اندازه   چرا  
به آنها پرداخته نشده است )Landry, 2008(. غنای حسی موجب 
شکل گیری تجربیات حسی متنوع فضا و در نتیجه پاسخ دهنگی 
بیشتر فضا می گردد )Bentley etal, 2008(. این پژوهش سعی دارد 
با ارجاع به مفاهیم نظری منظر حسی1 به تبیین ارتباط آن با کیفیت 

محیط شهری و به  طور خاص محور های محلی2بپردازد.
این مقاله ابتدا به تشریح و تبیین مفاهیم و مبانی نظری در زمینه 
جایگاه  و  شهری  فضای  کیفیت  سازنده  مؤلفه های  منظر حسی، 
از  استفاده  بــا   سپس  و  پرداخته  محله  ساختار  در  محلی  محور 
که هر  کیفی  آنها، معیارهای  تحلیل محتوایی  و  مطالعات نظری 
یک از مناظر  حسی در محور  محلی ایجاد می کنند، استخراج شده 
قرارگرفته اند. درپایان  کمی  نمونه مورد  مطالعه مورد  ارزیابی  و در 
مؤلفه های منظر حسی براساس میزان اهمیت نسبی در ارتباط با 

کیفیت محور محلی علیقلی آقا رتبه بندی شده اند.

2.  روش پژوهش
کمی  روش هـــای  تلفیقی  از  پژوهش  در  ایــن  مــورد  استفاده  روش 
و  معیارها  ــه  ارائـ و  نــظــری  مطالعات  انــجــام  بـــرای  اســـت.  کیفی  و 
و  کتابخانه ای  اطالعات  جمع آوری  ــای  روش ه کیفی،  شاخ  های 
استفاده از اسناد و مدارک موجود و برای انجام مطالعات میدانی 
از روش های مشاهده و نقشه برداری رفتاری، مصاحبه  های نیمه  
مورد  در   گسترده  سئواالت  و  پرسشنامه  کیفی،  و  سازمان    یافته 
تمرکز   پیاده روی در سکوت،  کیفیت محیط محلی، عکسبرداری، 
بــر اطــالعــات بــرآمــده  از محیط، حــس گــردی3 یــا بــرداشــت حسی، 
گردآوری داده استفاده شده  صدا گردی4 و ضبط صدا به   عنوان ابزار 

1 Sensescape,
بویایی  ازپیشوند منظر در منظر صوتی، منظر   )Landry, 2008(الندری -
او  هدف  می کند.  استفاده  عینی  و  طبیعی  منظر  همانند  منظر ذهنی  و 

ک ارائه دهد. که تصویر پانورامایی سیال از ادرا اینست 
2 Community Spine
3 Sensewalking,
یک  در  بودن  تجربه  شناختی  و  فیزیکی  ابعاد  کشف  برای  روشی   -
که در دهه 1960 پدیدار شد و ریشه آن به  مکان از طریق راه رفتن است 
کنش انسان به زندگی روزمره باز می گردد.  رویکردهایی برای شناخت وا
تجربیات حسی یک محیط)شامل صداها،  و  تمام حواس  بر  این روش 
تمرکز دارد  آن  برای شناخت منظر حسی   )... و  بوها، مزه ها، احساسات 

.)Henshaw et al. , 2013(
4 Soundwalking,

کیفیت محورهای  است. سپس با  توجه به مبانی نظری معیارهای 
محلی با رویکرد منظر حسی در چهار  سطح استخراج شد و بر اساس 
معیارهای سطح چهارم )شاخص ها(، پرسشنامه طبق طیف هفت 
تنظیم  مطلوب(  تا 7-کاماًل  نامطلوب  )از 1-کاماًل  لیکرت5  گزینه ای 
کوکران6بر اساس  فرمول  به  توجه   با   پرسشنامه   96 تعداد  گردید. 
و  شــاغــالن  کــنــان،  ســا در  بین  ســـاده  تصادفی  نمونه گیری  روش 
صدا گردی  و  حس گردی  مطالعات  تکمیل  گردید.  بازدیدکنندگان 
کسبه بازارچه،  کن محله، دو نفر  بر روی 12 نفر شامل چهار نفر سا
چهار نفر بازدیدکننده، یک نفر نابینا و یک نفر ناشنوا7 انجام شد. 
T تک نمونه ای8، تکنیک تحلیل رگرسیونی  از آزمون  برای تحلیل 

گردید.  چند  متغیره سلسله   مراتبی9 و نرم افزارSPSS21 استفاده 

3.  مبانی و چارچوب نظری
3.1.  منظر حسی

طبق تعاریف منظر10 محصول تعامل انسان و محیط در فضاهای 
بیرونی )Berque, 2008( و جلوه ای از واقعیت فضای زیست انسان 
 .).Mansoori, 200( که توسط استفاده کننده درک می شود است 
که با  توجه به زمان،  شهر قلمروی مناظر و فرصت های حسی است 
که  فضا، فرهنگ و سنت ها تغییر می کند و در  آن فرد با زمینه ای 
 )Picker, مکان خود را در  آن تعریف می نماید، تعامل برقرار می کند
گرچه نخستین برخورد با فضا تجربه بصري است و درك  )2003. ا
فضا معمواًل از طریق ظواهر و مشهودات آغاز مي گردد، با  این  حال 

کیفیت هاي مکاني محیط اند  کیفیت هاي بصري فقط یکي  از 

- این روش توسط شافر )Raymond Murray Schafer( در پروژه جهانی 
شناسایی  برای  روشی  گردی  صدا شد.  ابداع   1994 در  منظر حسی 
گوش دادن و ضبط صداهای محیط  منظر صوتی یک محیط و اجزای آن، 
که شامل قدم زدن در سکوت، تمرکز بر هر آنچه در محیط شنیده  است 

.)Adams, 2008( می شود و سئواالت منحصر  به مکان می باشد
5 Likert Scale
6 Cochran Formula
در  فضا،  درک  در  حواس  ارزش  و  فضا  جانبه  همه   درک  7 به  منظور 
برداشت حسی محدوده از افرادی که از   داشتن برخی حواس محرومند )فرد 
کیفیت های فضایی مورد نیاز  نابینا و فرد ناشنوا( استفاده شده تا بتوان به 

برای طراحی چند حسی و پاسخگو به تمامی حواس دست یافت.
8 One Sample T-test,
- این آزمون توزیع نمونه را با یک توزیع فرضي مانند توزیع نرمال مقایسه 
می کند؛ به  عبارتی اینکه آیا میانگین جامعه برابر مقدار مفروضي است یا خیر.
9 Hierachical Multiple Regression Analysis,
- این نوع تحلیل یك تکنیك آماري براي تحلیل و بررسي ارتباط متقابل 
بین یك معیار خاص یا متغیر وابسته و دو یا چند پیش بیني کننده یا متغیر 
وزن دهي  مستقل  متغیرهاي  روش  در  این  مي شود.  محسوب  مستقل 
شود.  برآورد  وابسته  متغیرهاي  در  آنها  نسبي  سهم  ترتیب  تا  مي شوند 
وزن دهي هر متغیر مستقل به  واسطه برآورد تأثیر آن بر متغیر وابسته در 
انجام مي شود.  تأثیر سایر متغیرهاي مستقل  باقي  ماندن  ثابت   صورت 
مي نامند.  "ضرایب"  یا  رگرسیوني"  "وزن هاي  را  عددي  ارزش هاي  این 
 )Beta بتا  ضرایب  تعیین  و  ضرایب  یا  وزن ها  این  استاندارد  کردن  بعد  از 
)coefficients مي توان اهمیت نسبي متغیرهاي مستقل را با  هم مقایسه 

.)Van Poll, 1997( کرد
10 Pespective/ Image
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 شماره سیزدهم

گرچه بینایی مهم ترین حس  )Madanipour, 2000(. به بیان دیگر ا
بافت  و  تعادل، جهت، جنس  بو، دمــا،  اما صــدا،  ک است  ادرا در 
برعهده  مهمی  نقش  فرایند  در ایــن  نیز  فضا  کننده  تعریف   عناصر 
دارنــد )Pakzad,2012(. این گونه تعامل چند  حسی با مناظر حسی 
 Rodaway, 1994; Degen,( صاحب نظران  برخی  توسط  شهر  در 
تشریح   )2008; Pallasma, 1996; Schafer, 1994; Corbin, 1988
که توسط شافر مطرح شد، به  شده است. ایده"منظر شنیداری" 
واحد  به  عنوان  شنیداری  محیط  در  که  می پردازد  آنچه  توصیف 
ک می شود. از  نظر او فضاها و زمان ها  زیبایی  شناسی شناخته و ادرا
اصوات  او  می شوند.  هم  شنیده  بلکه  هستند  قابل رؤیت  نه تنها 
خاصی را مطرح می کند که موجب تولید منظر می شوند، صداهایی 
که به مکان ها شخصیت و ویژگی می بخشند. "منظر بویایی" مصداق 
کــربــن1)1988(  دیگر موضوع مــورد بحث اســت. این نظریه توسط 
تاریخ نگاران،  و  شــده  توصیف  زرد  نرگس  و  تعفن  بــوی  کتاب  در 
که تاریخ مدرن بی بو شدن جهان و  انسان شناسان و جغرافی دانان 
به  ویژه فضای عمومی را طرح کردند، در  آن صاحب نظرند. بنابراین 
گون بوده )شنیداری،  گونا منظر دارای جنبه های پیچیده و ابعاد 
متقابل  عکس العمل های  و  عمل  در  که  بصری(  بویایی،  لمسی، 

گویی انسان در آنها غوطه ور است.  حقیقی اند و 
اجتماعی  و  فرهنگی  جنسی،  سنی،  شــرایــط  در  مــردم  طرفی  از  
و  به روش هــای مختلفی درک  به  لحاظ حسی  را  مختلف محیط 
مورد  حسی  نشانه های  به  بسته  مکان ها  می کنند.  ارزش گـــذاری 
دوست داشته  شدن یا نفرت قرار می گیرند. یک محیط به  لحاظ 
حسی برای یک فرد مسن ممکن است پر سر و صدا و یا نا امن بوده 
که برای فردی جوان بیش  از  حد آرام و امن باشد. یک بو  در حالی 
می تواند در فرهنگی شیرین و آرام بخش و در دیگری ترس آور باشد. 
سکوت ممکن است احساسی آرامش  بخش برای یک فنالندی و 
غرشی سهمگین برای یک تایلندی باشد. برای هر یک از قلمروهای 
کدهای فرهنگی وجود دارد. در شمال اروپا، مردم تمایل  حسی، 
دست  بیشتر  جنوبی  اروپــای  در  دارنــد.  یکدیگر  لمس  به  کمتری 
می دهند و تماس فیزیکی بیشتری دارند. تجربه هر یک از محرک ها 
که با وجود اختالفات  نیز متأثر  از فرهنگ است. نکته مهم اینست 
گسترده ای بر اهمیت حواس در سراسر زمان ها و  در تفاسیر، توافق 

.)Landry, 2008( فرهنگ ها وجود دارد
3.2.  جایگاه منظر حسی در فرایند تعامل انسان _ محیط

ویژگی های  میان  طرفه  دو  ــطــه ای  راب محیط  ک  ادرا فرایند  در 
وجود  انسان  رفتار  و  ارزیــابــی  شناخت،  ک،  ادرا و  شهری  محیط 
هندسه  شهري  محیط  ک،  ادرا مرحله  در   .)Golkar, 2008( دارد
صوتی،  بصری،  ویژگی های  مانند  خــود  محسوس  ویژگی هاي  و 
گلگار  که  لمسی و بویایی را در معرض حواس انسان قرار می دهد 
کرده است. با  توجه به اینکه  از لفظ منظر  عینی2 برای آن استفاده 
در  این مرحله، اطالعات محیطی در قالب منظرعینی، منظر صوتی، 
منظر بویایی، منظر چشایی و منظر  لمسی توسط حواس پنجگانه 
ک قرار  می گیرندکه درمجموع منظر حسی محیط را شکل  مورد ادرا

1 Alain Corbin
2 Cityscape

در این  منظر عینی  به جای  منظر حسی  لفظ  از  می دهند.استفاده 
ک  کید بر جایگاه مناظر حسی در ادرا مرحله از فرایند به  منظور تأ
محیط مناسب تر به  نظر می رسد. منظر حسی در مراحل شناخت، 
ارزیابانه4  ارزیابی و رفتار در محیط بر منظر  ذهنی3 و منظر ذهنی _ 

اثرگذار می باشند )تصویر 1(.
اســـاس داده هــــاي محیطی،  بــر  فــرد  در مرحله شــنــاخــت، ذهــن 
طرح واره هاي ذهنی، تجارب و خاطرات قبلی، تصویري از محیط 
با  پدیده  از  این  می بخشد.  محیط  به  را  معینی  معنای  و  ساخته 
شناختی  براساس  فرد  ذهن  سپس  شده،  یاد  "منظر  ذهنی"  لفظ 
که از محیط به  دست آورده و بر  مبناي فرایندهاي تأثري و ارزیابانه 
کنش عاطفی مثبت و یا منفی می یابد  )منظر  نسبت به محیط وا
ذهنی _ ارزیابانه( و نهایتًا در مرحله چهارم فرد بر  مبناي محتویات 
که نشان  دهنده احتمال رویدادهاي  منظر  ذهنی _ ارزیابانه خود 
می زند  دست  معینی  رفتار  به  می باشد،  محل  در  محتمل الوقوع 

)همان(.
کیفیت فضای  3.3.  جایگاه منظر حسی در مؤلفه های سازنده 

شهری
و  گون احساس  گونا از   طریق دریافت های حواس  فضای شهری 
ک فضا هر چه اندام های حسی بیشتری  ک می شود و در ادرا ادرا
و  کامل تر  فضا  از  درک  و  بیشتر  فضا  تأثیرگذاری  شوند،  تحریک 
نقش انگیزی  جذابیت،  احتمال  و  گرفت  خواهد  صورت  عمیق تر 
بنتلی5  نظر  به  بنا   یافت.  خواهد  افــزایــش  فضا  خاطره انگیزی  و 
لذت  موجب  کــه  را  حسی  تجربیات  تنوع  حسی  غنای  کیفیت 
استفاده کنندگان هستند، افزایش می دهد. غنای حسی صرفًا یک 
موضوع ناب بصری نبوده بلکه تجربه حسی گسترده و عمیق ناشی 
 از حواس دیگر چون جابجایی، بویایی، شنوایی و بساوایی است و 
گزینه های  که زمینه انتخاب  گونه ای باشد  از  این  رو طراحی باید به  
 )Bentley et گردد حسی متنوع در مسیر تأمین غنای حسی فراهم 
کارگیری  گفت منظر حسی و میزان به   )al, 2008. بنابراین می توان 

کیفی سنجش فضاست. حواس مختلف انسان یکی از معیارهای 
3.4.  مروری بر مبانی مناظر حسی  

حواس پنج گانه _ شنوایی، بویایی، بینایی، بساوایی و چشایی _ 
که برای نخستین  بار توسط ارسطو )384-322 ق.م( طبقه بندی 
شدند، در کنار حس  زمان6مبنای مناظر حسی مورد  توجه در  این 
نوشتار هستند. در ادامــه به اختصار به تعاریف و مبانی هر یک از 
مناظر حسی پرداخته و سپس در جدول شماره 1، مروری بر مبانی 
تاریخچه، عناصر و ویژگی های  مناظر حسی شامل نظریه پردازان، 

گرفته است. هر یک صورت 
3.4.1. منظر بصری )عینی(7

آنچه در فضای شهری توسط  یا تصویر عینی عبارتست  از  منظره 
چشم دیده می شود. شاید یکی  از موجزترین و دقیق ترین عباراتی 
گفته  گــردیــده  ارائــه  شهر  بصري  محیط  و  خیابان  اهمیت  در   که 

3 City Image
4 City Evaluative Image
5 I. Bentley
6 Sense of Time
7 Visual landscape
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جیکوبز1باشد: »وقتی به شهر می اندیشید خیابان هاي آن به  خاطر 
که خیابان هاي شهر زیبا و جالب باشد، آن شهر  می آید. هنگامی 
که خیابان هاي شهر زشت و خسته کننده باشد،  سرزنده و زمانی 
شهر مالل آور به  خاطر  آورده خواهد شد«. شاید بتوان شهر و منظر  
منظر  نمود،  تشبیه  یخ"  و"نوک کوه  یخ"  به”کوه  متناظر  را  شهري 
بخش هاي  به  نشانه اي  می تواند  یخ  نــوک  کــوه  همچون   شهري 
بزرگ تر و ناپیداي شهر باشد. مفهوم محیط بصري از  لحظه تولد 
شاهد  پویا  و  زنــده  پــدیــده اي  همچون  شــهــري،  طــراحــی   بلوغ  تــا 
دگرگونی، تکامل و الگوهاي متفاوتی بوده است. یکی از این الگوها 
که درنقش نماي جداره یعنی  منظر شهري آرایشی _ تزئینی است 

.)Golkar, 2008( موجودیتی دو بعدي ظاهر می شود
3.4.2. منظر صوتی )شنوایی(2

اواســط دهــه1960  یا محیط صوتی توسط شافر در  اصطالح منظر 
ابداع شد )Schafer, 1994(. تروکس3 این واژه را محیطی

کید بر چگونگی درک آن توسط  که در آن تأ از صدا توصیف می کند 
یا یک جامعه است. درحقیقت، شخص شنونده در  یک شخص 
یک منظر صوتی بخشی  از یک سیستم پویای تبادل اطالعات است 
کرده  )Truax, 1984(. تامسون4این واژه را منظر شنیداری تعریف 
ک  و آن  را همزمان یک محیط فیزیکی و  طریقی  که آن  محیط ادرا
می شود، می داند )Thompson, 2002(.  صدای یک مکان، راهنماها 
و نشانه های صوتی آن می توانند هویت یک جامعه را نشان دهند 
و به  موازات معماری بومی، آداب و رسوم و لباس به  منظور وسعت 
کار  به   صوتی شان،  منظر   توسط  قابل  شناسایی  زیستگاه های 
روند)Howard et al. 2013(. منظرصوتی نمود صوتی مکان است، 
کیفیت  صوتی  کنان حس  مکان می دهند و  که صداها به سا جایی 
واقع  در  می گیرد.  شکل  کنان  سا رفتار  و  فعالیت ها  توسط  مکان 

1 Jane Jacobs
2 Soundscape
3 Truax
4 Thompson

ناحیه  آن  طبیعی  و  فنی  اجتماعی،  شرایط  بازتاب  منظر  صوتی 
.)Kallmann et al. 2011(است

3.4.3. منظر بویایی5
ابداع  پورتوس6 در 1990  که توسط  منظر  بویایی اصطالحی است 
بویایی  چشم انداز  کلیت  توصیف  بــرای  اصطالح  این  از   وی  شد. 
استفاده کرد که هر دو بوهای عارضی _ ضمنی )پس زمینه یا محدود 
به گفته  می گیرد.  در  بر  را  اجتناب ناپذیر   _ غــیــر ارادی  و  زمــان(  به 
رودوی7، محیط بویایی شهر به تداوم، یکپارچگی و وضوح فضای 
بصری، شنوایی و لمسی نیست. بنابراین برای انسان غیر ممکن 
کل در هر  که بتواند تمامیت منظر  بویایی را به  صورت یک  است 

.)Rodaway, 1994( کند کشف و درک   نقطه از زمان 
3.4.4. منظر چشایی8

مکان های  تا  باغ ها  و  کشاورزی  اراضــی  از  می تواند  منظر چشایی 
کافه ها و آبخوری ها را در  سرو غذا و نوشیدنی مانند رستوران ها و 
سطح شهر شامل شود. بو با مزه در ارتباط است )Degen, 2008( و 
در بسیاری  از مواقع بو و مزه با  هم تجربه می شوند مانند استشمام 
در  مزه دود  و  بو  یا حس همزمان  آن  بوی غذا در حین چشیدن 
خیابان. منظر  چشایی از ابعاد مهم حسی فضاهای شهری است 
و شهرها و فضاها به  وسیله خوردن و آشامیدن مورد  شناسایی و 

تمایز قرار می گیرند.
3.4.5. منظر لمسی _ بساوایی9

که با آن با دنیای بیرونی ارتباط برقرار  المسه نخستین حسی است 
پاها و لب ها، صورت و پوست واسطه تماس  می کنیم. دست ها، 
درون و بیرون هستند )Degen, 2008(. محیط در جریان جنبشی 
بافت  کیفیت  و  شــده  ک  ادرا لمس  طریق  از  مخاطب  بــا  مـــداوم 

5 Smellscape
6 Porteous
7 Rodaway
8 Tastescape
9 Tactilescape

)Golkar, 2008( تصویر 1: جایگاه منظر حسی در سیستم منظر شهری و فرایند تعامل انسان-محیط - مأخذ: نگارندگان برگرفته از
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محیط مانند سردی سیمان و ناهمواری سنگ فرش توسط بدن 
کیفیت  گاه کردن فرد از حرارت و  تجربه می شود. حس بساوایی با آ
گاه می کند  سطوح اطراف، وی را از حس مکان و بودن در جهان آ

توسط  دریافت  قابل   اطالعات  کلیه  بنابرین   .)Rodaway, 1994(
حس المسه در یک محیط شامل گرما و سرما، زبری و سختی، فشار 

و اختالف سطح منظر  لمسی محیط را شکل می دهند.
جدول 1 : مروری بر مبانی مناظر حسی 

ظر  منا
تاریخچه، عناصر و ویژگی هانظریه پردازانحسی

نی
-عی

ی
صر

ظرب
من

Synnott )1991(.1باالترین موقعیت در رتبه بندی حواس -
Simon)1993(.ک فضای شهری و دریافت بیشترین اطالعات از محیط در قالب منظر بصری - اصلی ترین نقش در نمایش و ادرا
Lynch)1960(
Cullen )1961(
Rossi )1966(

کید مکاتبی چون هوسمانیسم بر فرهنگ بصری  محور و شکل گیری تفکر شهر به  مثابه منظره ای تصویری -تأ
توسط بناهای تاریخی معماری از رنسانس به  بعد.

-موقعیت برجسته  حس  بینایی در مدرنیته شهری به  وسیله اقتصاد  تجاری و تبلیغات در قرن  نوزدهم.

)Golkar, 2008(توسط )تلقی منظر شهری معادل منظر بصری و طراحی شهري معادل مدیریت منظر شهري )منظر عینی و ذهنی -
بسیاری از نظریه پردازان.

ی
وای

شن
ی–

صوت
ظر 

من

Krause  )2012(
 :Geophony  -2 حیوانات.  و  پرندگان  مانند  زنده  موجودات  صدای   :Biophony-1:صــوتــی مناظر  انــواع  -طبقه بندی 
صداهای ناشی از زمین و طبیعت مانند رعد  و برق، صدای آب و باد. Anthrophony-3:صداهای مصنوعی انسان ساخت 

مانند صدای ماشین آالت و آژیر.
Cowen &
Steward )2007(

- معانی و ارزش های متفاوت صداها در بین فرهنگ ها و افراد مختلف.
- منظر صوتی عامل تمایز مناطق شهری و همچنین قومیت، جنسیت و رفتارهای اجتماعی.

Rodaway)1994(.گوش می دهیم - صدا تنها حس نبوده بلکه اطالعات است و ما صرفًا نمی شنویم بلکه به صورت فعاالنه 
Adams )2008(
Corbin )1988( 
Brown)2010(

کارکردهای عمده  -طبقه بندی انواع صداها در منظرصوتی: 1-صداهای پس زمینه )Background(مانند صدای ناشی از 
گهانی آژیر یا اذان. فضا شامل صحبت کردن و بوق اتومبیل  ها و 2-صداهای پیش زمینه )Foreground( مانند صدای نا

Peter et al. )2013(.صداها، سیگنال ها و نشانه های صوتی یک مکان مشخص نشان دهنده هویت یک جامعه-

ی
یای

ر بو
نظ

م

Porteous )1985(.خاطره انگیزی بسیار حس بویایی و عامل شکل گیری احساسات قوی در فرد-
- ذخیره اطالعات   بویایی  در  حافظه بلند مدت و ارتباطات قوی با حافظه احساسی.

Degen)2008(
Cowen & Steward 
)2007(

-بوعامل تمایز مناطق مسکونی وگروه های اجتماعی در شهرهای مدرن اولیه مانند تمایز تاجران و وکیالن و مغازه داران 
با  استفاده از بوی عطر آغشته به لباسشان.

گازسوز و زغال سنگ و تفاوت در بوی برآمده از لباس  کارخانه ها، چراغ های   -اضافه  شدن بوهای جدید به شهر با ابداع 
و بدن افراد با ابداع صابون و مواد شوینده.

Classen et 
al.)1995(
Friedman &
McLean )2013(

- درک قوی از مکان و موقعیت با  استفاده از حس بویایی در هنگام شناسایی فضا.
کلمات. -گذرا بودن منظر  بویایی و توصیف دشوار آن در قالب 

Corbin)1988( 
Landry )2006(

-طبقه بندی بو در  زمان افالطون: خوشایند و ناخوشایند. طبقه بندی ارسطو و بعد  از  آن لینه در قرن 16: معطر)گیاهان(، 
 عطری )گل ها(،  بسیار  مطبوع )مشک(،  دفع کننده  و تهوع آور.

تفاوت تفاسیر مردم از بو و DNA بویایی منحصر  به  فرد افراد و مکان ها مرتبط با تجارت، صنعت، رژیم غذایی، چشم انداز 
و سطح توسعه مکان.

Engen )1979(
Henshaw)2013(.جریان مداوم منظر بویایی ازطریق تنفس جنبه ای جداناپذیر از فضا-

ی
شای

رچ
نظ

م

Degen )2008(.)ارتباط چشایی با حس بودن در مکان )عادت  به مناظر  چشایی خاص مکان -
- داللت مناظر  چشایی بر زندگی شهری موفق از  نظر اقتصادی با ظهور فرهنگ قهوه خانه.

Cowen & Steward 
)2007(

- تحول منظر چشایی با فناوری های جدید، تولید آب بطری و بسته بندی مواد  غذایی. 
- عملکرد بارها و رستوران ها به  عنوان عرصه های عمومی مهم برای انتشار اطالعات و عقاید و نه تنها فراهم  نمودن غذا و 

نوشیدنی در دوره ماقبل مدرن.
Engen )1979(
Wessell)2010(

-  تبدیل انواع مواد  غذایی و شیوه های مصرف به شاخص های مهم تمایز اجتماعی و فرهنگی و نشانه های مدرنیته
شهری با تنوع بیشتر مواد  غذایی.

Zukin )1995(.کافه ها نشان دهنده فرهنگ نمادین شهر هم از لحاظ اجتماعی و هم مادی و معنوی -رستوران ها و 

که در ارتباط با درک اشیا دور می باشند: چشم ها،  گیرنده های با فاصله،  گروه تقسیم می شوند:  گروتر )1386( اندام های حسی به دو  دیدگاه  1 از 
از طریق غشای خارجی اعضا و ماهیچه ها دریافت  که  تأثیراتی  کار می روند:  که برای درک جهان نزدیک به   گیرنده های بالفاصله،  گوش ها و بینی؛ و 
می شوند: حواس المسه و چشایی .)Bell, 2003( بنابرین از نظر میدان دریافت اطالعات حواس به  ترتیب بینایی، شنوایی، بویایی، المسه و چشایی 
گفت از نظر عملکرد نیز بینایی اصلی ترین حس انسان و المسه پایین ترین جایگاه را نسبت به سایر حواس در درک محیط پیرامون  قرار دارند. می توان 

داراست.
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ی
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ظر ل
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Cowen & 
Steward)2007(

- طبقه بندی المسه به  عنوان پایین ترین حس در سلسله   مراتب حواس.
کمترلمسی با  گسترش صنعت، فناوری و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. - شکل گیری فرهنگ 

کمتر  شدن تماس مستقیم انسانی با  کاالها با اشکال جدید لذت بصری با روش های جدید بازاریابی و  - جایگزینی لمس 
کف فرش معابر و تکنولوژی تولید و ارتباطات. ابداع قطار شهری، اتومبیل، 

Degen)2008(.نقش مهم"ترس از لمس شدن"در تمایزات فضایی شهر و فواصل شخصی بین افراد-

Hall )1969( 
Rodaway  )1994(

- المسه به  عنوان ابزاری مهم در توسعه فضاهای عمومی دموکراتیک با ایجاد امکان دسترسی و فعالیت برای اقشار 
مختلف )کودکان، زنان، کهنساالن، معلوالن، افراد نابینا، ناشنوا(.

Foster )1998(
Froome-
Lewis)2010(
Makower)2014(

گذشته و نقش پر اهمیت در فرهنگ، معماری و شهرسازی  -المسه یکی ازمهمترین اشکال تجربه حسی در شهرهای 
کاال و مواد غذایی، مشاغل دستی. کی، رودهای جاری در  معابر، لمس  کاهگلی و خا مانند خانه ها و معابر 

ان
س زم

ح

Carmona & 
Tiesdell 2003)(
Madanipour )2007(

- احساس زمان ازطریق ریتم های طبیعی )روز و شب، ماه، فصول و سال(.
کار، فراغت، عبادت، انجام  -احساس زمان ازطریق ریتم های اجنماعی و تناوب فعالیت ها در زندگی روزمره )استراحت، 

مراسم و مناسک فرهنگی(.

Poppel )1978(
Kreitzman )1999(
Girot )2006(

کی، شــناختی  -حس زمان به  عنوان یکی  از مؤلفه هاى تجربی _ زیباشناختی طراحی  شهری و مرتبط با دریافت هاى ادرا
و ترجیحات محیطی افراد درفضاهاى شــهرى ازطریق ریتم و سکانس های ناشی از تناوب عناصر و ویژگی های محیط 

 )صدا، بو، رنگ، مصالح، اشیای ثابت و متحرک(.
گذر زمان ناشی از پیاده مداری، تعدد  کندی  گذر زمان همچون احساس تندی یا  کی در ارتباط با  کیفیت های ادرا - تغییر 

و تنوع وقایع، شدت و پیچیدگی رخدادها، تنوع و جذابیت محیط و ...

3.4.6.   حس زمان
مرتبط  زمــان  تجربه  یــا  ادراك  همچون  مفاهیمی  بــا  حــس  زمــان 
است. حس  زمان یك فرد، یك حس و تجربه درونی است و زمان 
اندازه گیرى  شده ) زمان ساعتی(، چارچوبی بیرونی براى ارتباطات 

.) Madanipour, 2011( و فعالیت است
زمــان،  گــذر  اســت،  تعریف  غیرقابل  مفاهیم  از جمله  زمــان  گرچه  ا
که از  طریق تغییر و حرکت، درک  برجسته ترین ویژگی زمان است 
ک زمان با این جنبه از آن  گاهی و بــرآورد و ادرا می شود و هرگونه آ
ارتباط پیدا می کند )Le Poidevin, 2009:6(. از  این  رو تجربه زمان 
که از برخی  گونه ای  مستلزم درک تغییرات و توالی رویدادهاست؛ به 
از  این تغییرات متوالی مبتنی بر نظم و قواعد طبیعی یا ساختگی 
به  عنوان مظاهر عینی احساس و شاخص سنجش زمان استفاده 
ازجمله  و  مــوجــودات  )رشـــد(  طبیعی  وضعیت  تغییر  مــی شــود؛ 
کودکی، نوجوانی، جوانی، سالمندی  انسان )مبنای مقاطع سنی 
)مبنای  مــاه  و  زمین  کــره  انتقالی  و  وضعی  حرکت  کهنسالی(،  و 
اوقات شبانه روز، فصول و ماه های قمری و سال شمسی(، حرکت 
مظاهر  که  راهنمایی  چــراغ  وضعیت  تغییر  یا  ساعت  عقربه های 

قراردادی احساس و سنجش زمان محسوب می شوند.
و  وقــایــع  از  مستقل  پــدیــده ای  را  ــان  زم کالسیک  فیزیک  هرچند 
گذر است و به شکلی  که با سرعت یکنواخت در  حوادث دانسته 
 _ فضا  مفهوم  ایجاد  با  اســت،  اندازه گیری  و  سنجش  قابل  عینی 
گرفتن  در  نظر  و  انیشتین  نسبیت  نظریه  توسعه  زمــان  از  ــان،  زم
فضا در ترکیب با زمان، حس زمان از جمله عوامل مرتبط با حس 
از    .)Madanipour,2000; Lynch, 1972( مــی رود  شمار  به  مکان 
گذر آن پدیده ای وابسته  ک ذهنی، درک از زمان و سرعت  نظر ادرا
که مطالعات  به ویژگی های فردی و شرایط محیطی است تا آنجا 
انجام شده، عوامل غیر زمانی چندی را مؤثر بر حس زمان شناسایی 
پیچیدگی  میزان  زمــان،  واحــد  در  داده  خ  ر وقایع  تعداد  کرده اند؛ 

و  احساسی  حــاالت  و   وقایع  شدت  و  بزرگی  وقایع،  تنوع  وقایع، 
عاطفی فرد نسبت به وقایع اجتماعی و رویدادهای زندگی روزمره 
)Flaherty, 1999 به نقل از Wunderlich, 1972( و تجربیات حسی 
کم،  ترا به مقیاس، درجه  کنش های شناختی در فضا نسبت  وا و 
  Isaacs, 2001; Bosselman, 1998( پیچیدگی فضای شهری و غیره
طراحی  اندیشمندان  بسیارى   .)Wunderlich, 1972 نقل  از   به 
که   شهرى را واجد چهار بعد دانسته اند؛ بعد چهارم زمان است. چرا
گذشت زمان، فضاها تبدیل به مکان هایی می شوند  معتقدند با 
کیفیت هاى  که جریان زندگی درآنها برقرار است. این فضاها توسط 
زمان  از  این  رو حس   بیشترى می یابند.  به زمان، معناى  وابسته 
انسان در فضای شهری در    در کنار سایر حواس قابل  درک توسط 

چارچوب منظر  چند حسی موضوعیت می یابد.
مورد  گی های  ویژ و  محله  ساختار  در  محلی  محور  نقش   .3.5

 انتظار از آن
در  را  حسی  منظر  مؤلفه های  نقش  حــاضــر  پــژوهــش  کــه  آنــجــا  از 
مستقل  متغیر  تبیین  پس  از  می کند،  بررسی  محلی  محورهای 
تحقیق )مؤلفه های منظر حسی( در قسمت قبل، در این قسمت 
کیفیت های  کارکرد، عناصر و  به اختصار به تعریف، تبیین، نقش و 
ویژه محالت و محورهای محلی در بافت های تاریخی ایران برای 

کاربست در بخش مطالعه نمونه موردی پرداخته می شود.
شهر  از  کالبدی-اجتماعی  مــحــدود  ــد  واح تعریف،»محله  طبق 
مرزهای  بــا  شهری  مدیریت  و  بــرنــامــه ریــزی  واحـــد  کوچکترین  و 
و  محدود  نسبتًا  عملکردهای  که  بــوده  عینی(  یا  مشخص)ذهنی 
بــرآورده ساختن نیازهای روزمره  در مقیاس پیاده روی آن، ضمن 
گشته و نهایتًا حس تعلق و  کنان منجر  به روابط چهره به چهره  سا
 Abdolahi et al,(.)2010:».کنان را به  دنبال دارد هویت جمعی سا
انسانی،  در مقیاس  کنان  نیازهای سا به  پاسخ  اساس  100بر  این 
کالبدی  فضای  بهبود  و  تقویت  بــا  اجتماعی  تعامالت  افــزایــش 
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نقشه )2(: موقعیت محدوده در منطقهنقشه )1(: موقعیت منطقه در شهر اصفهان
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محله،حس تعلق به مکان، خوداتکایی اقتصادی، توسعه فشرده، 
کن متنوع، پیاده روی و حمل و نقل متنوع  کاربری های مختلط، مسا
)Mccoy, 2000( در کنار آرامش،  خودمانی بودن، دنجی، سرزندگی 
 )Pakzad, 2012(ایمنی،  انعطاف پذیری و حضورپذیری و پویایی،  
معرفی  محله  از  موضوعی  توقعات  و  محلی  کیفیت های  جمله  از 
الگوی  از  تقریبًا  قدیمی  محله های  فیزیکی  مشخصات  شده اند. 
ثابت و عناصر ساختاری ثابتی شامل راه، مرکز  محله، ورودی و لبه 
گذر اصلی محله  مانند ستون فقرات  )مرز( پیروی می نمودند. راه و 
استخوان بندی محله، پیوند  دهنده سایر عناصر اطراف محور بود 
کلیه جریان های هنجاری و رفتاری محله را در خود داشت. ضمن  و 
اینکه محالت توسط یک راه اصلی به بازار شهر یا راه منتهی به بازار 
ارتباط داشتند،  با  هم  وصل می شدند و مرکز شهر و مرکز محالت 
را برای  بــوده و فضایی نیمه  خصوصی  امــان  تــردد بیگانگان در   از 
محصوریت ها،  تغییر  عین  حال،  در  می آوردند.  وجود  به  کنان  سا
گشایش ها و تنگی ها و سرپوشیده بودن برخی نقاط معابر  وجود 
منجر  به شکل گیری شبکه ای از فضاهای متباین و متنوع در سطح 
 .)Habibi, 2003; Zarabadi& Khazaei, 2007: 45محله می گشت
)Zamani& Shams, 2014& پس  از مشخص  شدن نقش با  اهمیت 
کیفیت های مورد انتظار از آن  محورهای محلی در ساختار محله و 
کیفیت های ایجاد شده توسط مؤلفه های منظر  حسی  در  ادامه به 

در محور محلی و ارزیابی آنها در نمونه موردی پرداخته می شود.

4.  معرفی محدوده مورد  مطالعه
شمال  و  اصــفــهــان  شــهــری   1 ناحیه  در  تحقیق  مکانی  قــلــمــروی 
تاریخی  مــحــور   .)2 و   1 )نقشه های  اســت  شــده  واقـــع  زایـــنـــده رود 
علیقلی آقا بخشی از محور و بازارچه تاریخی بیدآباد در دوران صفوی 
که حوزه بالفصل آن شامل محالت بیدآباد، درب کوشک و  است 
میرزا محمدباقر و خیابان های مسجد سید، چهارباغ پایین و جامی 
می باشد. محور مورد مطالعه از محورهای اصلی و انسجام  بخش 

داشتن  بر  در  با  که  می باشد  منطقه  و  محله  استخوان بندی  در 
و  بوستان  مسجد،  و  حمام  چهارسوق،  و  بازارچه  مجموعه ای  از 
زورخانه، همچنین حسینیه، درمانگاه و نهر بابا حسن )علیقلی آقا(، 

نقش مرکز  محله علیقلی آقا را ایفا می کند )نقشه 3(.

5.  نتایج مطالعات حس گردی و صدا گردی )برداشت حسی( در 
محدوده

و  از فضاهای محدوده  که به  طور تصادفی  نفر  بــر روی 12  مطالعه 
گرفت. از این  مدرسه نابینایان و ناشنوایان انتخاب شدند، انجام 
بازارچه،  کسبه  نفر  دو  علیقلی آقا،  محله  کن  سا نفر  چهار  نفر،   12
چهار نفر بازدیدکننده، یک  نفر نابینا و یک  نفر ناشنوا بودند. مسیر 
گذر علیقلی آقا از  در نظر  گرفته شده برای انجام مطالعات از ابتدای 
خیابان مسجد  سید شروع شده، پس  از گذر از بازوی شرقی بازارچه 
و طی دورتــادور محوطه مسجد و قسمتی از خیابان بیدآبادی به 
پیاده روی  بازارچه منتهی می گردد. طول  بوستان و ضلع شمالی 
حدود 30 دقیقه همراه  با مکث یک تا دو دقیقه ای در نقاطی خاص 
حس  نخستین  مانند  پرسش هایی  زدن  قدم   در حین  می باشد. 
کیفیت های فضایی و حسی  هنگام مواجهه با فضا، بو، صدا، رنگ، 
برداشت  شده از افراد پرسیده شد و همچنین از آنها خواسته شد از  
گرفته و به هر آنچه از  موضوعات قابل  توجه در مسیر عکس یا فیلم 
کنند. مسیرحس گردی و همین  دید آنها قابل  توجه است، اشاره 

طور نقاط مکث مورد نظر درنقشه  4 نشان داده شده اند.
مطلوبیت  عدم  و  مطلوبیت  می دهد  نشان  آمده  دست  به   نتایج 
مناظر حسی برداشت  شده در هر یک از فضاها ارتباط مستقیم با 
کیفیت آن فضا دارد؛ برای مثال مسقف  بودن بازارچه، آب آشامیدنی 
سقاخانه، بوی نان و سبزی و چوب استشمام  شده، صدای چکش 
متمایز  سنگ فرش  همچنین  و  بازارچه  در  شنیده  شده  قلم زنی 
از  مصاحبه شوندگان  تا  شده  موجب  خودروها  عبور  ممنوعیت  و 

کلماتی چون خوشایند، مطبوع و آرامش  بخش برای توصیف 
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نقشه 4: مسیر و نقاط مکث مورد نظر برای برداشت حسی محدوده

و  قلم زنی  چــکــش  ــدای  صـ  :3 تــصــویــر 
منظر- در  خوشایند  صوتی  نقره کوبی 

صوتی محدوده
گرمی و خنکی  تصویر 4: بازی نور و سایه و 
منظر  غنای  عامل  بــازارچــه  زیــر  فضای  در 

عینی و لمسی

جمع  نامناسب،  کف سازی  بصری،  اغتشاشات   :5 تصویر 
بــوی دود و صــدای بوق  ــای سطحی در معابر،  شــدن آب ه
منظر  مطلوبیت  عدم  عوامل  ازجمله  موتورها  و  خودروها 

حسی محدوده

نقشه 3 : عناصر اصلی محدوده مورد-مطالعه

ادویـــه جـــات  ــوی  ــ ب  :1 تــصــویــر 
گــیــاهــان دارویــــی رایــحــه ای  و 
ــی  ــای ــوی ب ــر  ــظ ــن م در  مـــطـــبـــوع 

محدوده

تناسبات بصری  و  کریدور  تصویر 2: 
ــمــای مــســجــد عــلــیــقــلــی آقــا ایــجــاد  ن

کننده منظر مطلوب عینی
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کنند. بیشتر افراد  تجربیات حسی خود در فضای بازارچه استفاده 
و  کالبدی  پایین  کیفیت  و  بصری  اغتشاش  به  مصاحبه  شونده 
فرسودگی بناها و مزاحمت تردد خودروها، بوی دود و آلودگی صوتی 
در  طول مسیر و همچنین منظره زیبای نمای مسجد و درختان 
اشاره  عکس(  گرفته  شده )استنباط  قاب  بازارچه  قوس  توسط  که 
کردند. کیفیت های حسی غالب برداشت شده توسط حس گردان و 

گردان در هر فضا در جدول 2 جمع بندی شده است. صدا
کیفیت های مورد انتظار از محورهای محلی  پس  از مشخص  شدن 
ایجاد شده  کیفیت های  به  در ادامــه  برداشت حسی،  و مطالعات 
توسط مؤلفه های منظر حسی در محورهای محلی و ارزیابی آنها در 

نمونه موردی پرداخته می شود.

6.  یافته های پژوهش 
6.1.  یافته های توصیفی

)53.2درصـــد(  مرد  آنها  نفر   51 پرسش  شونده,  شخص  نفر    96 از 
و  شاغالن  کنان،  سا نسبت  هستند.  )46.8درصـــد(  زن  نفر   45 و 
ترکیب سنی و  بازدیدکنندگان در نمودار 1 آمده است و همچنین 

جنسی پرسش شوندگان در جدول 3 مشخص شده است.
فرهنگی،  تفاوت های  شد،  اشــاره  نظری  مبانی  در  طور که  همان 
در  بــرداشــت  شــده  حـــواس  تفسیر  در  جنسی  و  سنی  اجتماعی, 
که بافت اجتماعی و فرهنگی  فضاهای شهری تأثیرگذارند. از  آنجا 
به  مــربــوط  اخــتــالفــات  مــی بــاشــد،  همگن  نسبتًا  نظر  مـــورد  محله 
تفاوت های سنی و جنسی افراد می باشد. ملموس ترین تفاوت ها 
کات حسی مردان و زنان و  در تفسیر حواس مربوط به تفاوت ادرا
که در نمودار 2 درصد  همین طور جوانان و سالخوردگان می باشد 
گروه نشانگر آن  اشاره به مهم ترین شاخص های حسی محور در هر 

است. طبق نمودارزنان نسبت به بوها حساس تر از مردان و افراد 
سالخورده نسبت  به صدای همهمه و شلوغی حساس تر از جوانان 

 می باشند.
 

45%

7%

28%

20%
     
     
            
            

کنان، شاغالن و بازدیدکنندگان نمودار 1: نسبت سا

جدول3: نسبت افراد پرسش شونده در رده های سنی و جنسی

زنمردسن
درصدتعداددرصدتعداد

8.3 %4.28 %4زیر 15 سال
11.4%15.611 %3015-15 سال
17.7 %2117 %5020-30 سال

9.4 %12.59%12باالی 50 سال

جدول2:حواسغالببرداشتشدهتوسطحسگردانوصداگرداندرمسیرحسگردی
شماره 8شماره 7شماره 6شماره 5شماره 4شماره 3شماره 2شماره 1

آشفتگی، آشفتگیمنظره
عدم تناسب

اغتشاش، 
اغتشاش، تناسب، زیباییتناسب، زیباییتناسب

اغتشاش، زیبایی، درختانیکنواختی
عدم تناسب

کستریرنگ کسترینخودینخودیخا خا
قهوه ای، 

سبز)در پاییز زرد 
و نارنجی(

سبز)زرد و 
سبز)زرد و نارنجی(نارنجی(

کستری،  خا
سبز)زرد و 

نارنجی(

صدا
همهمه و 

تردد افراد و 
وسایل نقلیه

تردد افراد و 
وسایل نقلیه

تردد افراد و 
وسایل نقلیه

نقره کوبی، نجاری 
و قلم زنی،گفتگوی 

کسبه و خریداران

نقره کوبی، 
نجاری و 

قلم زنی

تردد 
وسایل نقلیه

گفتگوی افراد،بازی 
بچه ها، زنگ 

زورخانه
لوازم نجاری

دود نانبو
سبزیجاتوسایل نقلیه

چوب2، ادویه جات 
سبزیجات، نان و 

گیاهان دارویی
دود -

ک و علفوسایل نقلیه چوبخا

کفسازی المسه
ناهموار

کفسازی 
ناهموار

کفسازی 
ناهموار

سنگ فرش، سایه 
وخنکی

سایه وخنکی،
سنگ فرش

گرما و تابش 
آفتاب، 

سنگ فرش

خنکی و سایه 
درختان، 

سنگ فرش

کفسازی 
ناهموار

نانوایی، بقالی، آب بقالی-نانواییمزه
--فست فود-آشامیدنی

متوسطضعیفمتوسطنسبتًا مطلوبمتوسطمتوسطضعیفضعیفزمان
کلی نامطلوبمطلوبنامطلوبمطلوبمطلوبنامطلوبنامطلوبنامطلوبحس 
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که موجب شکل گیری منظر   صوتی منحصر  به   نقره کوبی و زورخانه 
فردی در  محدوده گشته اند(. به  طور کلی کیفیت هایی چون هویت 
کالبدی، خوانایی و تنوع در منظر  بصری مطلوب ترین وضعیت و 
کیفیت هایی چون رنگ  تعلق و تناسبات بصری کمترین امتیاز را در 
کیفیت  محور دارا می باشند. با  توجه به امتیازات، میانگین امتیاز 
با معیار منظر حسی  برابر  با 7<3.88<1 محاسبه  محور علیقلی آقا 
که در مقایسه با میانه نظری یعنی عدد 4 در  حد  متوسطی  گردیده 
کیفی  ارزیابی می گردد. به  منظور رتبه بندي معیارها و شاخص های 
رگرسیوني  تحلیل  از روش  رویکرد منظر  حسی در محور  با  محیط 
چند  متغیره استفاده شد. در  این روش ضرایب بتا نشان  دهنده 
و  )معیارها  شده   مشاهده   متغیرهاي  از  یك  هر  تأثیرگذاري  میزان 
کیفیت محیط( بر متغیر پنهان  )منظر حسی( است.  شاخص های 
طبق نتایج به  دست آمده متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته 
رابطه معناداری دارند )p < 0/05 (. با توجه به ضرایب بتا محاسبه 
شده می توان نتیجه گرفت که اهمیت شاخص حس زمان با 557/. 
= ß بیش  از دیگر شاخص ها می باشد و پس  از  آن به  ترتیب مناظر 
بساوایی، بویایی، چشایی و صوتی و درآخر منظر  بصری با ضریب 
اهمیت  میزان  بیشترین  همچنین  ــد.  دارن ßقرار   =  ./264 بتای 
کیفیت هویت منحصر   به   کیفیت ها مربوط به  نسبی در میان همه 
فرد در  میان معیارهای منظر صوتی با ضریب ß = ./545 می باشد و 
کیفیت نقش انگیزی از معیارهای منظر  کمترین ضریب، مربوط به 
ß می باشد. جدول5 میانگین مناظر  با ضریب 242 /. =   بویایی 
را در  آنها  بتای  کیفیت های محیطی و همچنین ضرایب  حسی و 

محور نشان می دهد.

مردان نسبت به زنان بیشتر از آب آشامیدنی سقاخانه زیر  بازارچه 
اســتــفــاده مــی کــنــنــد. جــوانــان بــه فــســت فــود مــوجــود در خیابان 
که سالمندان از وجود آن بی خبر  کرده، در حالی  بیدآبادی اشاره 
بودند. همچنین زنان غالبًا تنها در روز از فضا استفاده می کنند و 
صدای زنگ زورخانه و اذان برای افراد سالخورده نسبت  به جوانان 

از اهمیت بیشتری برخوردار است.

6.2.  تجزیه و تحلیل داده ها
کیفیت های  در  حسی  منظر   مؤلفه های  نقش  ارزیابی  به  منظور 
از  یــک  هــر   کــه  کیفیت هایی  ــتــدا  اب علیقلی آقا،  مــحــور  محیطی 
مطالعات  از  استفاده  با   می کنند  ایجاد  محدوده  در  حسی  مناظر 
گردید،  کارشناسانه و روش های مورد  اشاره در روش  تحقیق تعیین 
سپس برای ارزیابی متغیرها شاخص هایی برای هریک تعریف شد 
و همین طور روش های سنجش هر یک از شاخص ها در محدوده 
کیفیت های محیطی در محور با  گردید )جدول 4(. ارزیابی  تعیین 
آمده  به  دست  تحلیل  و  شده  مشخص   شاخص های  اندازه گیری 
میدانی  و  حسی  برداشت های  و  مصاحبه  پرسشنامه،  نتایج  از 
توسط نرم افزار انجام شده و میانگین آنها با  استفاده ازآزمون T تک  
نمونه ای به  دست آمد1. در  میان مناظر حسی محدوده، منظر صوتی 
کمترین امتیاز را به  با4.40 بیشترین امتیاز و منظر چشایی با 3.16 
 دست آورده اند. در میان معیارهای منظر  صوتی، کیفیت های حس 
   تعلق و خوانایی بیشترین امتیاز را به  خود اختصاص داده اند  )به 
قلم زنی،  چون  خاصی  کاربری های  ناشی  از  صــدای  وجــود    دلیل 

1  با  توجه به نوع برداشت هر یک از شاخص ها در محدوده، داده های 
به  دست  آمده از طیف لیکرت متفاوت می باشند. برخی امتیازات منتج  از 
پاسخ های پرسشنامه و مصاحبه هستند، برخی از نمونه های حس گردی 

و برخی از مطالعات میدانی حاصل شده اند.

کیفیت های حسی برداشت شده در محدوده توسط پرسش شوندگان به تفکیک سن و جنس نمودار 2: مقایسه 
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کیفیت های محیطی و مناظر حسی جدول 5: امتیازها و ضرایب بتای 
ضریب بتاامتیاز mean>7<1معیارهاضریب بتاامتیاز mean>1<7مناظر

4.230.264بصری

4.500.326تنوع بصری
4.250.282نفوذپذیری بصری

5.000.515هویت کالبدی
5.500.326تشخص و خوانایی

4.060.362امنیت
3.180.526تناسبات بصری و فضایی

3.120.508رنگ تعلق

4.400.368صوتی

4.060.490تنوع شنوایی
5.180.396خوانایی

3.870.425نقش انگیزی )خاطره  انگیزی(
3.310.460آرامش

4.500.545هویت منحصر به فرد
5.500.472حس تعلق

3.740.493بویایی

4.310.478تنوع بویایی
3.000.344خوانایی

3.560.242نقش انگیزی)خاطره انگیزی(
4.000.422هویت منحصر به فرد

3.810.354حس تعلق

3.160.443چشایی

4.000.332تنوع چشایی
3.500.429خوانایی

2.750.489نقش انگیزی)خاطره انگیزی(
2.560.382رنگ تعلق
3.000.429حس تعلق

3.640.520بساوایی

4.620.451تنوع لمسی
3.620.536مقیاس انسانی
2.310.444انعطاف پذیری

4.000.409ایمنی

4.100.557زمان

3.810.348تنوع زمانی
5.000.341القای حس زمان
4.060.357انعطاف پذیری

4.250.517امنیت
3.370.337سرزندگی
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کف سازی  صوتی، وجود بوهای منحصر  به  فرد زمینه ای در فضا، 
ناشنوا و  و  نابینا  افــراد  ــواره، دوچــرخــه،  پیاده، س ویــژه مسیرهای 
تحلیل های  به  توجه  با  مختلف.  زمان های  در  کاربری ها  فعالیت 
کمتری  مطلوبیت  از  که  کیفیت هایی  تقویت  گرفته،  انجام  کمی 
خوانایی  صوتی،  آرامش  بصری،  تناسبات  مانند  بودند؛  برخوردار 
که ضریب اهمیت نسبی آنها بیش  بویایی و همچنین مؤلفه هایی 
کالبدی و صوتی، نقش  انگیزی   از سایر معیارهاست؛ مانند هویت 
فضا از نظر چشایی و مقیاس انسانی؛ موجب تقویت مناظر  حسی، 
محور  در  آنها  مطلوبیت  میزان  و  محیطی  کیفیت های  افــزایــش 

خواهد شد.
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7.  بحث
که بین مؤلفه های منظر حسی و  کی از آنست  یافته های تحقیق حا
معیارهای کیفیت محور  محلی رابطه معناداری وجود دارد. طراحی 
ک  ادرا برای  موردنیاز  ملزومات  که  حسی  چند  به  صورت  محیط 
نیازهای  به  پاسخگویی  دلیل  به   می کند،  فراهم  را  حــواس  همه 
می کند،  ایجاد  محیط  در  را  همه  شمولی  کیفیت  اقشار،  تمامی 
نیز  کیفیت های محیط  ایجاد و تقویت سایر  بر این موجب  عالوه 
که  گیرد اینست  کارشناسان قرار  می گردد. آنچه بایستی مورد  توجه 
به  دلیل پیچیدگی و ارتباط حواس انسانی با یکدیگر تفکیک حواس 
گرفتن سایر  از هم و مطالعه مناظر حسی به  تنهایی و بدون در نظر 
کیفیت هر  حواس نه تنها صحیح نبوده بلکه امکان پذیر نیست و 
کیفیت های حسی در یک فضا تأثیر  ک سایر مناظر و  حس بر ادرا
زمینه ای،  ویژگی های  همچنین  و  دارد  غیر مستقیم  و  مستقیم 
کیفیت های محیطی یک فضا  فرهنگی، جنسیتی و سنی در تفسیر 
ارتباطات  و  بستر  به  توجه  عدم  می باشند.  دارا  را  عمده ای  نقش 
از  حــاصــل  یافته های  نقص  منزله  بــه   حسی  مناظر  چندجانبه 
کیفیات حسی محیط می باشد. مطالعات و تحلیل های مربوط به 

8.  نتیجه گیری
مؤلفه های  آمــد،  به  دست  تحقیق  این  یافته های  از  که  گونه  آن  
حسی موجود در محور علیقلی آقا در چگونگی کیفیت های محیطی 
آن نقش دارند و از  نظر مطلوبیت در حد متوسطی )7<3.88<1( قرار 
دارند. به بیان دیگر مؤلفه های منظر  حسی زمینه ساز شکل گیری 
کیفیت هایی مانند حضورپذیری، همه شمولی، سرزندگی و حس  
کیفیت هایی چون  تعلق در فضا می باشند؛ برای مثال منظر صوتی 
تنوع صداهای طبیعی و محیطی، هویت منحصر  به  فرد صداهای 
که  می کند  ایجاد  را  قلم زنی(  چکش  و  زورخــانــه  زمینه ای  )زنــگ 
خاطره انگیزی، خوانایی و حس تعلق به مکان در محیط را افزایش 
فعالیت   و  مراسم ها  برگزاری  شبانه،  فعالیت  امکان  یا  و  می دهد 
بیشتر مردم در فضا در زمان های مختلف موجب افزایش امنیت 
و سرزندگی محور محلی می گردد. با توجه به یافته ها، منظر صوتی 
 ،4.10 حس  زمــان   ،4.23 بصری  منظر  امتیاز،  بیشترین  بـــا4.40 
کمترین   3.16 با  منظر چشایی  و   3.64 بساوایی   ،3.47 بویایی 
کیفی موجود مناظر در محدوده می باشد.  امتیاز، نشانگر وضعیف 
اهمیت  بیشترین   ./557 بتای  ضریب  با  زمــان  حس   همچنین 
کیفیت محدوده داراست و پس  از  آن به  ترتیب مناظر  نسبی را در 
بساوایی، بویایی، چشایی و صوتی و درآخر منظر  بصری با ضریب 
بر  یافته های تحقیق مبنی  این  بر  دارنــد. عالوه  قرار  بتای 264/. 
ترجیح سکوت و آرامش در فضا از  سوی سالخوردگان و یا حساسیت 
معنی دار  رابــطــه  وجـــود  مــوجــود،  بــوهــای  بــه  نسبت  زنـــان  بیشتر 
مؤلفه های  ناشی از  کیفیت های  با  را  جنسیت  و  سن  متغیر  بین 
منظرحسی در محیط نشان داد. برای تقویت مناظر حسی و ارتقای 
کیفیت های محیطی الزم است معیارها و شاخص های مورد  اشاره 
گیرند.  در جدول شماره 4، در طراحی  و برنامه ریزی  مورد توجه قرار 
نورپردازی  مصالح،  و  فرم  رنــگ،  در  تنوع  وجــود  چون  معیارهایی 
کاهش صداهای نامطلوب و اغتشاشات  مناسب معابر و فضاها، 
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