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Abstract 
 

Background and Aim: Human experience takes place in different spaces of the city through different 

sensory channels. In the perception of a space, the more sensory organs are stimulated, the more the impact of 

the space and the deeper understanding of the space will take place, and the extent of the resulting experiences 

can be examined with the concept of sensory richness. Sidewalks are one of the manifestations of vitality and 

urban life, and one of the ways to improve the quality of such spaces is to increase sensory richness in order to 

use all the senses of the audience. The purpose of this research is to measure the sensory richness and the 

effect of each sense in different parts of this pedestrian mall. 

Methods: This research has been conducted in terms of applied purpose, in terms of mixed nature and 

descriptive-analytical method. To collect information related to the background and theoretical foundations, 

the method of library studies and to collect and analyze in the field studies, the methods of observation, 

sensory observation and sensory note-taking have been used to capture the sensory landscape of six points of 

Jannet's Pedestrian Market as a case study. 

Findings and Conclusion: The findings show that Jannett Pedestrian Market, respectively, in index 

point six (Moustofi historical house), index point one (entrance plaza), index point four (between Jannett 4 

and 6), index point three (corner of Jannett 4), index point 5 (between Paradise 8 and 10) and index point 2 

(Paradise 2) has created the most sensory richness in the audience, and the priority of involvement of the 

senses in Mustofi's historical house is, in order from more to less, related to the sense of sight, touch, hearing, 

smell and It is a taste. 
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 دهیچک

فضا هر چه  کی. در ادراک ردیگ یگوناگون صورت م یحس یها کانال قیمختلف شهر از طر یانسان در فضاها ۀتجربف: هد و نهیزم
صورت خواهد گرفت و وسعت تجارب حاصله با  تر قیو درک از فضا عم شتریفضا ب یرگذاریشوند، تأث ختهیبرانگ یشتریب یحس یها اندام

 تیفیک یارتقا یها از راه یکیهستند و  یشهر اتیو ح یسرزندگ یها از جلوه یکی ها راه ادهیاست. پ یقابل بررس یحس یمفهوم غنا
 یپژوهش، سنجش غنا نی. هدف از انجام اباشد یحواس مخاطب م یتمام یریبه منظور بکارگ یحس یغنا شیفضاها، افزا گونه نیا
 است. ربازا ادهیپ نیهر حس در نقاط مختلف ا یاثرگذار زانیو م یحس

 یآور جمع یانجام شده است. برا یلیتحل -یفیو با روش توص ختهیآم تیاز نظر ماه ،یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیا ی:بررس روش
هاى  از روش دانىیدر مطالعات م لیو تحل یآور جمع یو برا یا از روش مطالعات کتابخانه ینظر یو مبان نهیشیاطالعات مرتبط با پ
استفاده  یمورد ۀجنت به عنوان نمون بازار ادهیحسى براى برداشت منظر حسى شش نقطه از پ بردارى ادداشتیو  یگرد مشاهده، حس
 شده است.

 ۀ(، نقطا یمساتوف  یخیتاار  ۀشااخ  شاش اخانا    ۀدر نقط بیجنت، به ترت بازار ادهیآن است که پ انگریب ها افتهی گیری: جهینت وها  افتهی
و  8جنت  نیاب 5شاخ   ۀ(، نقط4شاخ  سه انبش جنت  ۀ(، نقط6و  4جنت   نیشاخ  چهار اب ۀ(، نقطیورود یاپالزا کیشاخ  
 یخیتاار  ۀحاواس در خانا   یریا درگ تیا نموده است و اولو جادیا نیطبرا در مخا یحس یغنا نیشتری(  ب2اجنت  2شاخ   ۀ( و نقط01
 است. ییو چشا ییایبو ،ییالمسه، شنوا ،یینایبه کمتر مربوط به حس ب شتریاز ب بیبه ترت یمستوف

 

 .مشهد ،جنت بازار ادهیحواس، ادراک، پ بازار، ادهیپ ،یحس یغناها:  واژه دیکل
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 مسأله انیب و مقدمه
توانند با تحریک های محسوس دیگری هستند که میهای بصری، حاوی ویژگیشهر و فضاهای شهری افزون بر جلوه

های های ناشی از محرکخاطرات گردند. درگذشته کیفیتگیری حواس مخاطب، منشأ برانگیختگی احساسات و شکل

حسی مانند بوی نان تازه، ادویه و عطر، صدای سم اسب و چرخ گاری، صدای چکش مسگرها در محالت و بازارهای تاریخی 

و  جان شهرهای امروزی متأثر از بوی دود که منظر حسی در کالبد بی بخشیدند. در حالی به کالبد فضاهای شهری روح می

های ارتقاء کیفیت فضاهای شهری، افزایش غنای صدای بوق خودروها و مدرنیته شهری، رنگ باخته است و یکی از راه

کارگیری تمامی حواس با هدف ایجاد جذابیت، افزایش شمولیت و امکان فعالیت برای همۀ اقشار  حسی محیط به منظور به

)لطفی و زمانی، باشد  ک و حواس مانند افراد نابینا، ناشنوا و معلول میتوان از نظر ادرا اجتماعی، سنی، جنسی و افراد کم

های محیطی در فضاهای عمومی شهری بعد از تبدیل به فضاهای پیاده شهری، این امکان را به  ارتقاء کیفیت .(00: 1333

)نوروزی یط ارتقاء یابد دهد که با فرصت بیشتری محیط شهری را تجربه کنند و سطح تعامالت اجتماعی در محکاربران می

 (.272: 1333و سجادزاده، 

های عمومی شود، کیفیت عرصههای شهری لحاظ میترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط یکی از مهم

ترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء . در فضاهای شهری، غنای حسی از مهم(12: 1331)رفیعیان و همکاران، شهری است 

شوند و در ادراک فضا هرچه های حواس گوناگون، احساس و ادراک می زیرا فضاهای شهری از طریق دریافت کیفیت است.

تر صورت خواهد گرفت و تر و عمیقگذاری فضا بیشتر و درک از فضا کاملهای حسی بیشتری تحریک شوند، تأثیر اندام

 .(00: 1333)لطفی و زمانی،  هد یافتانگیزی فضا نیز افزایش خواانگیزی و خاطرهاحتمال جذابیت، نقش

شوند و باعث ارتقاء کیفیت  می  های عمومی شناخته ترین مکان ترین و با کیفیت بازارها، از دیرباز جزء سرزنده پیاده

بازارها، نه تنها برای خرید و فروش، بلکه به منظور مراودات اجتماعی و لذت  شوند. پیاده قلمرو عمومی و جذب مردم می

ترین  گرفتند، لذا توجه و مطالعۀ این فضاها ضرورت دارد. یکی از شاخص از فضای زنده و پرتنوع مورد استفاده قرار میبردن 

 بازار جنت است که در یکی از مناطق قدیمی شهر واقع شده است. بازارهای کالنشهر مشهد، پیاده پیاده

سنجش میزان غنای حسی در هر یک از نقاط بازار جنّت و  هدف اصلی پژوهش حاضر کشف نقاط شاخص در پیاده

گانه به چه  بازار جنّت مشهد حواس پنج در راسته -گردد:  باشد. لذا جهت دستیابی به این هدف، سؤاالت زیر مطرح می می

 نیاگانه بیشترین درگیری حواس را ایجاد نموده است؟  کدام یک از نقاط شاخص شش -شوند؟  میزان و چگونه درگیر می

جهت گردآوری اطالعات و مبانی نظری پژوهش، از  .استانجام شده  کیفی و کمیروش صورت ترکیبی و با به پژوهش 

روی حسی و یادداشت برداری حسی بهره  پژوهش از ترکیب روش پیادهای و اسنادی و برای بررسی روش مطالعات کتابخانه

 برده شده است.

 

 پژوهشی نظری مبان 

 غنای حسی
های حسی متعدد مانند بینایی، شنوایی، بویایی، انسان از حضور در منظر، از طریق دریافتشناخت و تجربۀ 

 «غنای حسی»نماید که گیرد. تنوع تجربیات حسی، کیفیتی را ایجاد میچشایی، لمسی و حواس وابسته به ذهن صورت می

 (.2: 1338)سرمدی و همکاران، شود  نامیده می

ها بیان شده و همین حس است که شناخت بهتری از طبیعت  که توسط حسای از محیط است  یک مکان قطعه 

 .(12: 1387)حبیبی، دهد مکان به ما می
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های شوند و به این ترتیب تجربهشوند، صداها شنیده می ها استشمام میشوند، بودر محیط، اشیاء دیده و لمس می 

. به عبارت دیگر تجربۀ انسان از محیط شهری از (00: 1333)لطفی و زمانی،  گیرندعاطفی متنوعی شکل می -حسی 

گیرد که کیفیتی را برای محیط ایجاد های حسی متعدد بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لمسی صورت میطریق کانال

گیری . به گفته بنتلی، غنای حسی موجب شکل(73: 1331)صداقت،  شود کند که تحت عنوان غنای حسی شناخته میمی

 (.12: 1338)بنتلی، گردد دهندگی بیشتر فضا می حسی متنوع فضا و در نتیجه پاسختجربیات 

ترین ادارک حسی  در فرهنگ غربی، به طور تاریخی به بینایی همواره به عنوان اصلیغنای حس بینایی:  -

داند  ترین حس می وهنگریسته شده و تفکر نیز همواره در ارتباط با بینایی شکل گرفته است. ارسطو، بینایی را با شک

های متفاوت ها و بافتها، رنگشود که ما از فرم . مطلوبیت ناشی از حس بینایی هنگامی حاصل می(22: 1332)پاالسما، 

 . (Degen,2008: 47) شویممند میمحیط به واسطۀ چشم بهره

 (.12 :1332های محیط است )پاکزاد و بزرگ،  حس بینایی توانایی تشخیص و فهم بصری پدیده

داند و معتقد است که با افزایش تعداد عناصر بنتلی غنای حسی بینایی را وابسته به حضور تضادهای بصری می

. با این حال (274-213: 1338)بنتلی و دیگران، یابد شاخص یک سطح تا حدی معیّن، غنای حسی بینایی آن افزایش می

اد اغتشاش شود و الزم است در ایجاد غنای حسی بینایی فضای تضاد عناصر بصری نباید به حدی باشد که منجر به ایج

. قسمت عمدۀ درک انسان از محیط اطراف، درک بصری است، به (72: 1331)صداقت، شهری، بسیار محتاطانه عمل شود 

های مناسب حسی ارتباط بصری را تقویت و تشدید کند در غیر این صورت،  همین دلیل محیط باید بتواند توسط محرک

 (.  223: 1373)ماتالک، شده، ادراک ضعیفی خواهد بود  ادراک حاصل

. صدا به فضا پویایی (12: 1332)پاالسما، کند حس شنوایی تجربه و درک فضا را بیان می غنای حس شنوایی: -

بین صداها  شنویم محدود است و فقط زمانی قادر به تمایزبخشد. با این حال میزان کنترل ما روی آنچه میو تحرک می

. صدا به عنوان (217: 1338)بنتلی و دیگران،  خواهیم بود که روی یک صدای خاص، بیش از سایر صداها تمرکز نماییم

)حواصلی یک محرک مهم با اثرات مثبت بر خلق و خوی، ترجیحات و رفتار مشتری، به رسمیت شناخته شده است 

 .(1330آشتیانی و دیلمی معزی، 

کاهند. از سویی  صداهای با فرکانس بسیار باال با پوشش دادن سایر اصوات محیط از غنای حسی شنوایی محیط می

. (Degen,2008: 44)« کنند شوند و از این رو بخشی از محیط را پنهان می تر نیز در تجربۀ ما محو می صداهای آرام»

. (Howard et al,2013)د هویت یک جامعه را نشان دهند توانن صوتی آن می های ، راهنماها و نشانهمکان یک صدای

کند. همچنین هر فضایی به آسانی به واسطۀ هر شهری صدای ویژۀ خود را دارد و ویژگی خود را با صدای خود اعالم می

، در فضای شهری سرزنده و پر جنب و جوش، صداهای متنوعی (33: 1383)شیرازی، اش قابل تمیز است صدای ویژه

گردها و ... .  زدن مشتریان و بازارگرمی فروشندگان، صدای آواز دوره ها، چانه گوی آدم و شود، از جمله صدای گفت ده میشنی

تر نیز خواهد   کند که مطلوب تنها مزاحمت ایجاد نمی که این صداها از ظرفیت پردازش شنوایی ما فراتر نرود، نه در صورتی

 .(83: 1333)پاکزاد و بزرگ، بود 

ترین عناصر کیفیت فضاهای شهری است. هرچند که برخی از  ترین و مهم بو یکی از ابتدایی غنای حس بویایی: -

ای را در مغز  دانند، اما چنین نیست. اندام حسی بویایی جایگاه برجسته مردم اهمیت آن را کمتر از بینایی و شنوایی می

 . (82: 1333)پاکزاد و بزرگ، کند  اشغال می

شود. تفاوت های مختلف، برای مدتی دوام داشته و سپس محو میدر داخل و یا مجاور یک فضا با شدت ادراک بو

ها و احساسات خاص همگی به حس مکان و کاراکتر ها، موقعیتپیوندی بوها با اشیاء، ارگانیزم یک بو با بوی دیگر و هم

دهند. در فضاهای ی را در محیط ارتقاء میو کیفیت غنای حس بویای (Rodaway,1994: 68)کنند مکان کمک می
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گردد و ما را در سایر مراحل ارتباط  کنندگان از تجربۀ آن فضا می شهری، وجود بوهای مطلوب سبب افزایش رضایت استفاده

ها بسیار مهم است و (. حس بویایی در برانگیختن خاطرات خاص مکان81: 1333دهد )پاکزاد و بزرگ،  با محیط یاری می

 ,Chiou)های خاصی قرار دارند رسد در مکان امر عمدتاً ناشی از اشیای معیّن و بوی مشخص آنها است که به نظر می این

2010: 111) . 

شود دوباره وارد فضایی شویم که حافظۀ بصری آن را فراموش کرده است. حس  ای خاص، ندانسته باعث می رایحه

ها به  شود چشم که باعث می دارد، طوری پردازی در گذشته وا می ما را به خیال کند و شده را بیدار می بویایی تصاویر فراموش

 .(17: 1332)پاالسما، یاد بیاورند 

چهارمین حس از حواس چندگانه، حس چشایی است. ما به کمک حس چشایی مزۀ مواد  غنای حس چشایی: -

 کنند و به صورت متقابل بر یکدیگر تأثیر دارند میدهیم. بویایی و چشایی با هم کار  مختلف را از یکدیگر تشخیص می

 . (111: 1388)گنجی، 

های چشایی را نیز تحریک کنند و بدین جهت احساس های بویایی، گیرندهتوانند عالوه بر گیرندهدار میمواد بو

نچه مربوط به های حس بویایی چنا. در واقع محرک(118: 1388)ایروانی و خداپناهی، چشایی، یک احساس مرکب است 

ها و ها باشند عاملی در جهت ارتقاء کیفیت غنای حس چشایی محیط هستند. هر شهر به دلیل چاشنیبوی غذا و خوراکی

های حسی را از لحاظ منظر چشایی بیشترین سیاست»غذاهای خاص خود منظر چشایی منحصر به فردی دارد و از این رو 

ها، به ویژه هنگامی که دارای ها و رستورانبه این ترتیب حضور کافه .(Degen,2008: 46)« کندفرهنگی آشکار می

 .(71: 1331)صداقت، شود سرریز فعالیتی باشند، موجب غنای حس چشایی در فضا می

المسه در واقع مجاورت بدن با جهان و مکاشفۀ دقیقی از اندازه، شکل، وزن، بافت و دمای  غنای حس المسه: -

 (.Meluso,2001: 104) تخصایص یک محیط اس

 و ها، صورتلب و پاها کنیم. دستها،برقرار می ارتباط بیرونی دنیای با آن، وسیلۀ به که است حسی نخستین المسه

 محیط، در جریان جنبشی مداوم .(Degan,2008)هستند  بیرون و درون جنبشی جریان در تماس محیط پوست واسطۀ

 بدن تجربه توسط فرش سنگ ناهمواری و سیمان سردی مانند بافت محیط کیفیت و شده ادراک طریق لمس از مخاطب با

-می گاهآ جهان در بودن و مکان حس از را وی اطراف، کیفیت سطوح و حرارت از فرد آگاه کردن با بساوایی شود. حسمی

 (.Rodaway,1994) کند

ای دقیق از شکل، اندازه، دما، بافت و خصایص  المسه در حقیقت مجاورت بدن انسان با جهان و مکاشفه»به بیانی  

 .(John Meluso Jr,2001: 104) «یک محیط است

 فشار و سختی، و زبری سرما، و گرما شامل محیط، یک در المسه حس توسط دریافت قابل اطالعات کلیۀ بنابراین

های غنای حسی و کلیۀ اطالعات قابل دریافت  به مؤلفه 1در جدول  .دهندمی شکل را محیط لمسی ظرسطح، من اختالف

 پرداخته شده است.

 

 )مأخذ: نگارندگان(مجموعه، : غنای حسی انسان و حواس زیر1جدول شماره

 های حسیگیرنده اطالعات مجموعهحواس زیر مجموع غنای حسی

 غنای حس بینایی

)رنگ، بافت و فرم(، کیفیت بصری 

تناسبات بصری، عناصر هویتمند، 

تنوع  و تضاد بصری، تشخیص و 

 خوانایی، پوشش گیاهی

تنوع و تشخیص در رنگ و نور، 

 فرم، بافت و اجزای مصالح
 های مخروطی و پیام به مغزسلول
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 غنای حس شنوایی

های  تنوع اصوات، صدای فعالیت

ها، مکالمات و ...(،  روزمره )گام

انگیزی، آرامش، ایی و خاطرهخوان

 هویتمندی.

 ایجاد و تشخیص فضا قابلیت

 شنیدن استفاده از با خاطره

صداها نوع، جهت، فاصله، 

 پویایی و تحرک

های شنوایی و پیام به تحریک گیرنده

 مغز

 غنای حس بویایی

-تنوع بویایی، بوهای مطبوع، خاطره

انگیزی، خوانایی، هویت، مصالح، 

 هوای آزاد

منحصر به فرد مثل:  بوهای

 خاک و کاهگل و...، حس تعلق
 تحریک مخاط بینی و پیام به مغز

 غنای حس چشایی
تنوع چشایی: شیرینی، شوری، 

 تلخی، ترشی

های مختلف وجود کاربری

کننده انواع غذا و  فراهم

 هاخوراکی

تحریک حسگرهای چشایی و پیام به 

 مغز

 غنای حس المسه

انسانی، محرک تنوع لمسی،  مقیاس 

المسۀ چشمی و ذهنی، تماس، 

 سازی. جنس بافت، کف

تنوع در جنس بافت و مصالح، 

 برجستگی کیفیت، فرورفتگی،

 سطح اختالف و

 سطح پوست، مفاصل، عضالت و مغز

 

 پیاده بازار-3

پیاده بوده و تنها از  ها، معابری با باالترین حد نقش اجتماعی هستند که تسلط کامل با عابرراه معابر پیاده یا پیاده 

توانند به صورت کوچه، شود. این معابر میدهی به زندگی جاری در معبر استفاده میوسایل نقلیۀ موتوری به منظور سرویس

 . (270: 1380)پاکزاد، بازار، بازارچه، مسیری در میدان، پارک یا فضای یک مجتمع شکل بگیرند 

رد و مجزا است که آمد و شد خودرو از آن حذف شده است. به عبارت بهتر، در راه یا خیابان پیاده، خیابانی منفپیاده

موتوری اولویت مطلق دارد. البته خودروهای خاص )آتش نشانی، اورژانس و پلیس( در مواقع این مسیر، آمد و شد غیر

ی مجاز به تردد در آن اضطراری امکان دسترسی به آن را دارند و وسایل نقلیۀ خدماتی و حمل بار نیز طی ساعات خاص

 . (1: 1383)حسینیون،  هستند

های شهری آمده است که خیابان مخصوص پیاده، خیابانی است که به منظور برتری دادن نامه طراحی راه در آیین

-. پیاده(14: 1372های شهری، بخش، )آیین نامه طراحی راهکنند های سواری را به آن ممنوع می به محیط، ورود اتومبیل

 ایجاد خوشایندی روی پیاده محیط ای،حومه خرید مراکز ایمنی و دسترسی راحتی، احساس نمودن فراهم موازات به هاراه

 کنند.می

 

 پژوهش نهیشیپ
نظران و اندیشمندان بسیاری بر لزوم توجه به تجارب حسی در فضاهای شهری تأکید  در طول تاریخ، همواره صاحب

کنندگان را، به  معتقدند باید تجربیات حسی استفاده« ده های پاسخ محیط»در کتاب 1 همکارانای ین بنتلی و اند. کرده

گردد،  ترتیبی که موجبات لذت آنان را فراهم آورد ارتقاء بخشید. این کیفیت را که موجب باال بردن قدرت انتخاب مردم می

دانند. اما رد  را عامل مهم در طراحی شهری مینامند که توجه به کلیۀ حواس از جمله حواس غیر بصری  غنای حسی می

موریس تسلط بینایی و در نظر گرفتن کلیه حواس به صورت واحد یکی از اصول مورد توجه پدیدار شناسانی همچون 

 نیز بوده است.  (1311-1348)2مرلوپونتی

                                                           
1 Ian Bentley 
2 Maurice Merleau-Ponty 
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که میان فرد و فضا به واسطۀ  نیز، تحت تأثیر نگاه فلسفی مرلوپونتی، با تأکید بر پیوندی (1331) 1یوهانی پاالسما

 شود، وابستگی صرف بر بینایی را برای ادراک جهان مردود دانسته است. های حسی برقرار می کلیۀ محرک

زمان تجارب حسی متعدد در فضای شهری از عبارت  پوشانی و حضور هم بندی، هم در توصیف الیه2مونیکا دگان

داند.  بار پورتوس به آن اشاره کرد می که نخستین« منظربویایی»از عبارت  کند و آن را برگرفته استفاده می« منظر حسی»

، از ساختار بدن انسان به «جغرافیای حسی»نیز که از متخصصین جغرافیای انسانی است با معرفی مفهوم  3پاول روداوی

یی، شنوایی، بویایی و یابی عمومی یاد کرده که متکی بر چهار گروه حسی اصلی شامل: بیناعنوان یک سیستم موقعیت

های  بندی کلی از جنبه شود و به منظور معرفی یک دسته المسه است، که با عنوان کیفیت غنای حسی شناخته می

بندی عام و رایج حواس، شامل پنج حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسه که  گوناگون غنای حسی از دسته

 شود.  مطرح شده است، استفاده می ق.م( 380-322بار از سوی ارسطو ) نخستین

کند که افزایش عبور و مرور اتومبیل و  بیان می« مرگ و زندگی شهرهای آمریکایی»در کتاب  (1311) 0جین جیکوبز

کند،  های منفرد تأکید می های شهری را مجزا کرده و بر ساختمان ریزی شهری مدرنیستی، که کاربری های برنامه نظریه

باشند، در نتیجه ایجاد روح  ری را به نابودی بکشاند. از آنجا که معابر شهری جزئی از فضای شهری میتواند زندگی شه می

گردد، زیرا به عقیده یان ها و بنابراین دوام و پایداری کل مجموعه شهری میزندگی در کالبد آنها موجب پایداری خیابان

یان گل ریزی بر رفتارهای انسان و روش عملکرد شهرها تأثیرگذارند. بر اساس نظریۀ ، ساختارهای شهری و برنامه2گل

(1387 :1). 

شهر سرزنده شهری است که در تراز چشم ناظر دارای کیفیت مناسب باشد و کیفیت قابل قبول از نظر وی، توجه به  

 های عمودی است.ی مختلط و ریتمعامل: مقیاس و ریتم، شفافیت، جاذبه برای حواس، بافت و جزئیات، کارکردها 1

 ابتدا که است، صورت گرفته حسی غنای و شهری محیط کیفیت مطالعاتی پیرامون اخیر، هایسال در نیز ما کشور در

باغ ایرانی و »عنوان  تحت در پژوهشی که نمود اشاره (1: 1334شاهچراغی ) به تحقیق توان می غنای حسی زمینۀ در

 و و کاشت آب نظام که داشت اظهار و است داده قرار بررسی مورد را باغ ایرانی در حواس ریمعما« معماری تمرکز حواس

 اند.وجود آوردهباغ به محیط در را حسی غنای هم با ابنیه

 نتیجه این به و پیاده پرداخته و سواره مخاطبان ادراکی تفاوت بررسی به (14: 1333پور ) قلی دیگری پژوهش در 

 خواهد شد.  ایجاد آن به تعلق برای قدرتمندی مکان، بستر یک ادراک در حواس دادن تمامی دخالتبا  که است رسیده

 بررسی غنای حسی در پیاده بازار پرداخته است و بیشتر به پژوهشی شده، کمتر انجام های پژوهش در طورکلی، به

غنای  سنجش میزان به پژوهش این در لذااند.  محورهای کلی محیط شهری پرداخته در ها مؤلفه این سنجش پژوهشگران به

 است. شده جنت مشهد پرداخته های مؤثر بر ایجاد آن در پیاده بازار حسی و محرک

 

                                                           
1 Juhani Uolevi-Pallasmaa 
2 Monica Degan 
3 Povwell Rodaway 

   

 
4 Jane Jacobsl 
5 Jan Gehl 
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  پژوهششناسی  روش
 یحس یبه ابعاد گوناگون غنا یابیاست. در ابتدا، جهت دست یو کم یفیرو از نوع ک شیدر پژوهش پ قیروش تحق

 لیشده است. سپس با تحل یبررس یا مرتبط به روش مطالعات کتابخانه ینظر یپژوهش و مبان ۀنیشیآنها، پ جادیو عوامل ا

شده و با مطالعات  هیته طیغناى حسى مح کیزان تحریبراى م لىیموضوع، چارچوبى تحل ۀنیشیاطالعات حاصل از پ

و  یگرد هاى مشاهده، حس از روش دانىیپرداخته شده است. در مطالعات م یمورد ۀبه سنجش آن در نمون دانىیم

استفاده شده است و  یمورد ۀجنت به عنوان نمون بازار ادهیحسى براى برداشت منظر حسى شش نقطه از پ بردارى ادداشتی

روند انجام پژوهش  1قرار گرفته است. در نمودار شماره  یو بررس لیمورد تحل شیمایبدست آمده از پ جینتادر آخر 

  .شود  یمشاهده م

 

 
 )مأخذ: نگارندگان( روند انجام پژوهش،: 1شماره  شکل

 ها افتهی لیتحل
 گردی های حاصل از حس یافته

در مطالعات میدانی به منظور شناسایی نقاط شاخص در نمونۀ موردی، از روش حس گردی استفاده شده است. 

روند که بیشترین تنوع حسی را دارند و سطح غنای حسی آنها باالتر از دیگر فضاها است.  شمار می نقاط شاخص، نقاطی به

روی  کننده در پیاده متخصص معماری شرکت 7ی دیدگاه بند انتخاب نقاط شاخص در نمونۀ موردی بر اساس تحلیل و جمع

نقطه با باالترین میزان درگیری حسی  1کنندگان  حسی است. فرایند انتخاب در این قالب بوده است که هر یک از شرکت

به  2اند و سپس نقاط مشترک در دیدگاه متخصصین به عنوان نقاط شاخص انتخاب شده است. در شکل  انتخاب کرده

 بازار جنت(، پرداخته شده است. روی حسی در نمونۀ مورد پژوهش )پیاده نقاط شاخص برآمده از پیاده معرفی
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 های پژوهش()مأخذ: نگارندگان، یافتهمعرفی خیابان جنت مشهد : 3شکل شماره

 برداری حسی های حاصل از یادداشت یافته
 تیفیک کاهش منجر به ،یشهر یهاابانخی شیو افرا هالیاتومبگ نرحضور پر ،ینیشهرنش عریرشد س ۀامروز

-می شهری هایمحیط و شهرها بخش نیترمهم یشهر یعموم یهاعرصه که یدرحال شده است، یشهر یعموم یفضاها

 هایراه از یکی گردید، بیان که دهد. همانطورمی رخ هاانسان میان تعامل ارتباط و تماس، آنها، بیشترین در که باشند

 تمامی کارگیری به منظور به حسی محیط غنای بازارها، افزایش خصوص پیادهبه  شهری، عمومی فضاهای ارتقای کیفیت

 شهری گذشته فضاهای طراحی در حواس شناسایی کاربرد با باشد. لذامی جنسی و سنی اجتماعی، همۀ اقشار برای حواس

 سنجش به پژوهش این مهم، در این به دستیابی یافت. جهت دست های امروزطراحی در سازنده راهبردهایی به توان می

نقطۀ  1، نتایج حاصل از کیفیت غنای حسی در 2در پیاده بازار جنّت مشهد پرداخته شده است. در جدول  حسی غنای

 شاخص از نمونۀ موردی با استفاده از دیاگرام راداری ثبت شده است. 
 

 )مأخذ: نگارندگان(نتایج اطالعات غنای حسی در پیاده بازار جنّت مشهد، : 3جدول شمارۀ 

 حس المسه حس چشایی حس بویایی حس شنوایی حس بینایی دلیل انتخاب نقاط

 

 

 

 

 

 

 نقطه

 و متنوع کفسازی ایجاد

 افراد و پیاده برای متناسب

 معلول و ناتوان

 های فعالیت برپاییقابلیت

 نظیر نمایشگاه اجتماعی

 و جشن فستیوال، موقت،

 غیره

 به دید میدان گسترش

 پوشش گیاهی-

 آب-

ها و  رنگ گل-

 سازی کف

روشنایی محیط و -

 نما نورپردازی آب

 خط آسمان-

 همهمه و تردد 

افراد و وسایل 

نقلیه، صدای بوق 

خودروها، صدای 

ها،  فروش دست

وگوی افراد  گفت

صدای بازی  و

ها، صدای  بچه

بوی گل  مصالح،

و گیاه، بوی 

بوی رطوبت آب، 

هوای آزاد، قهوه، 

بوی نامطبوع دود 

 وسایل نقلیه.

 فروشی اغذیه

 کافی شاپ 

 قهوه

 فرش سازی سنگ کف

 تماس

 حرارت بیرونی
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 مختلف فضاهای 1

 و رایحه خوش گیاهان کاشت

 نما آب

 خوشایند آب.

  
 

 

 

 

 

 نقطه

3 

 از پرهیز تناسبات بصری و

  ناهمگون با مقیاس عناصر

 تشنگی و خستگیرفع 

پوشش گیاهی 

 ها( )درختان و گلدان

 روشنایی

 خط آسمان، خوانایی

اغتشاش حاصل از 

 ها و تابلوها پرچم

سر و صدای 

 انسان

صدای صحبت 

 مردم

 

 هوای آزاد-

 بوی قهوه-

 

 قهوه

 آبمیوه

 کیک و شیرینی

سازی ترکیب  کف

آسفالت و موزاییک، 

سرریز فعالیتی در 

مقابل کافه، بافت 

ها از مصالح  جداره

 آجر

 
 

 

 

 

 

 

 نقطه

3 

 صدای اذان

 تاریخی هویت کالبد بازخوانی

 منطقه

 عنصر شاخص فعالیتی

پاتوق جهت برگزاری مراسم 

 مذهبی

 پوشش گیاهی

 تنوع رنگ

 روشنایی

 خط آسمان

مصالح )ترکیب آجر و 

 کاشی(

 سر و صدای

 انسان.

صدای خوشایند 

 اذان

هوای آزاد، 

گیاهان و درختان 

 معطر، 

بوی اسپند و 

عطر از داخل 

 مسجد

چای و خرمای 

 نذری

 بافت 

مصالح نما و 

تماس با -سازی   کف

 افراد

 نرده-

 
 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 

 

 
  1041  پاییز  9، شماره پیاپی 3شماره  ،3دوره           

78 

 

 

 

 

 

 

 نقطه

0 

 با فضاها بودن دار نشانه -

 بوها از استفاده

 رفع گرسنگی-

رنگ مبلمان، 

روشنایی به وسیلۀ 

 نورپردازی مصنوعی

افراد همهمۀ 

)تعامالت 

 اجتماعی(

 صدای فروشنده

 بوی ذرت

اغذیه  بوی

)سوسیس و 

 همبرگر(

زمینی  بوی سیب

 شده سرخ

انواع طعم های 

شور و شیرین و 

 غیره

فست فود و ذرت 

 زمینی و سیب

سازی، حرارت،  کف

کار رفته در  مصالح به

 میز و صندلی ها

 
 

 

 

 

 

 

 نقطه

7 

  مصالح و بافت هماهنگی

 ایجاد آسایش اقلیمی 

 در متنوع های سکانس تعریف

 محور طول

 طریق از خاص هویت با

 کالبدی عناصر

تابلوهای معرفی 

 مشاهیر

 رنگ 

 روشنایی

 مصالح 

 پوشش گیاهی

 سر و صدای

انسان )حاصل 

های  حضور غرفه

 خیابانی(

 ها فروش دست

 مصالح،

هوای آزاد،  

گیاهان و درختان 

 معطر

سازی، بافت  کف  -

 مصالح و مبلمان

بعدی و  های سه المان

 برجسته

 نرده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقطه

7 

 تاریخی هویت کالبد بازخوانی

 منطقه

 برای مناسب اقلیم خرد ایجاد

 تشویق

زمان  و ساعات در افراد حضور

 و روز شبانه های مختلف

 گوناگون فصول

  بخش هویت و شاخص بنای

 پیوسته و فضاهایی وجود

 ها گردهمایی جهت وسیع

 مجسمۀ شهری

 پوشش گیاهی

 راه حوض و آب

های  تنوع رنگ )پنجره

 رنگی(

 روشنایی

 خط آسمان

مصالح آجر و چوب،  

تئاترهای خیابانی 

 موقت

 سر و صدای

انسان )ناشی از 

حضور و 

 تعامالت(

 خنده افراد

صدای خوشایند 

 آب

 صدای پرنده

صدای اجراهای 

مناسبتی )تئاتر 

 خیابانی(

گردها  صدای دوره

 ها فروش و دست

 هوای آزاد، 

 بوی درختان

ها و  بوی گل

 گیاهان معطر

 بوی خاک

 بوی رطوبت آب

 بوی آجر

 خوراکی

 طعم آب

 بافت مصالح -

 سازی  کف

 کار رفته در نما آجربه

 خنکای آب

 تنۀ درختان

 کت نیم
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مشاهده، راه جنّت مشهد با استفاده از روش  های پنجگانه در پیادههای حاصل از بررسی غنای حسی و حس یافته

شود بر حسب میزان اولویت  دیده می 0برداری حسی صورت گرفت. همانطور که در جدول شمارۀ  ی و یادداشتگردحس

ولیت ای داده شده است. به این ترتیب که اگر محرکی پیش از محرک دیگر ادراک بشود، ا ادراک هر حس به آن رتبه

بیشتری دارد و اگر عدد کمتری به آن اختصاص یابد کمترین اولویت حسی را دارد. بر این اساس رتبۀ مربوط به هر نقطه 

بر اساس حواس پنجگانه از نظر افراد برداشتگر بر روی دیاگرام مشخص شده و عوامل ایجاد آن نیز به ثبت رسیده است، 

توان در پی حل مسئله و  توان گفت با انتخاب این شش نقطه می ع میسپس این نقاط به هم وصل شده است. در واق

 سنجش نقاط قوت و یا ضعف هر نقطه از فضای پیاده بازار جنّت جهت سرزندگی این بازار بود.

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
شوند باید با وحدت  شناخته می ایرانی هایشهر اقتصاد ۀتپند قلب و فقرات ستون عنوان بهها با توجه به اینکه بازار

 عرض شکل ترین مطلوب به های انسانینیاز رفع جهت درگاه هنر، اندیشه و تدبیر ایرانی بوده و معنایی و فضایی خود، تجلّی

ترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقاء کیفیت است، زیرا فضاهای شهری از . در فضاهای شهری، غنای حسی از مهمدننمای اندام

های حسی بیشتری تحریک شوند،  شوند. در ادراک فضا هرچه اندامرگیری حواس گوناگون، احساس و ادراک میطریق د

انگیزی و خاطرهتر صورت خواهد گرفت و احتمال جذابیت، نقشتر و عمیقگذاری فضا بیشتر و درک از فضا کاملتأثیر

حسی در هر یک از نقاط شاخص پیاده بازار جنّت مشهد، به  غنای انگیزی فضا نیز افزایش خواهد یافت. جهت سنجش

گانه پرداخته شد، مساحت رنگ شده در دیاگرام راداری  بررسی عوامل محرک و میزان درگیری هر کدام از حواس پنج

 دهد.  هرکدام از شش نقطه، میزان درگیری حواس در هر نقطه را نشان می

)پالزای  1)خانه تاریخی مستوفی(، نقطۀ شمارۀ  1ه نقطۀ شمارۀ به ترتیب بیشترین مساحت رنگ شده مربوط ب

( و نقطۀ 14و  8)بین جنت  2(، نقطۀ شمارۀ 0)نبش جنت  3(، نقطۀ شمارۀ 1و  0)بین جنت   0ورودی(، نقطۀ شمارۀ 

 باشد. ( می2)جنت  2شمارۀ 

 راه جنت، متفاوت است.  میزان و نوع درگیری حواس در نقاط شاخص پیاده

) پالزای ورودی(، غنای حس بینایی به دلیل پوشش گیاهی، تناسبات بصری، خط آسمان و 1شمارۀ  در نقطه

های رنگی، باال است. همچنین حس المسه به دلیل بافتِ مصالح، گیاهان و آب در این نقطه به خوبی تحریک  فرش سنگ

هوه، کیک و شیرینی از غنای حسی باالیی شده است و در نهایت حس بویایی نیز به دلیل وجود قهوه فروشی سیار، بوی ق

 برخوردار است. 

شاپ(، حس بویایی با بیشترین امتیاز، اولویت اول را داشته و محرک حسی اصلی آن بوی  )کافی 2در نقطۀ شمارۀ 

 باشد.  می 2شاپ مستقر در جنّت  قهوۀ کافی
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صدای منحصر به فرد اذان و سایر )مسجد خاتم االنبیاء(، دو حس شنوایی )به دلیل شنیدن  3در نقطۀ شماره 

های مختلف( و بینایی )به دلیل استفاده از مصالح سنتی همچون آجر و کاشی با بافت و رنگ  ادعیه مذهبی در مناسبت

 اند.  متنوع(، بیشترین غنای حسی را ایجاد نموده

بمیوه، ذرّت و شیرینی( )آبمیوه فروشی(، حس بویایی و حس چشایی )به خاطر وجود بو و طعم آ 0در نقطۀ شمارۀ 

 شود.  بسیار حس می

و پوشش  ریمشاه یمعرف یتابلوها ۀخاطر مشاهده بهای گذر از تاریخ(، حس بینایی،  )المان 2در نقطۀ شمارۀ 

 از اولویت باالیی برخوردار است.  یاهیگ

پوشش منطقه،  )خانه تاریخی مستوفی(، حس بینایی )به دلیل بازخوانی کالبد هویت تاریخی 1در نقطۀ شمارۀ 

صدای  شنوایی بوده و ناشی از کند، اولویت بعدی مربوط به حس راه( بیشترین غنای حسی را ایجاد می گیاهی، حوض و آب

بافت مصالح )خاطر ه ب زین؛ حس المسه خوشایند آب، صدای پرنده و صدای اجراهای مناسبتی )تئاتر خیابانی( است

کند. در این نقطۀ شاخص، اولویت آخر  ی آب( در مخاطب درگیری حسی ایجاد میکار رفته در نما و خنکا سازی، آجربه کف

بندی حواس پرداخته  ( این پژوهش صرفاً به غنای حسی و اولویت0حس بویایی و چشایی است. )جدول شمارۀ مربوط به 

 ر و میزان آن پرداخت.توان به تأثیر حواس در کیفیات محیطی مناظ های آتی می است، اما به جهت پیشنهاد برای پژوهش
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