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  چکیده
که بنیاد تمامی خدمات و نظام زندگی جامعه  یدارد و در صورت طینقش را در ادراک انسان از مح نیشتریب یحس بصر

 ،یحقوق شهروند یکه به اقتضا یخواهند داشت. در حال یمضاعف یها تیمحروم نایبر اساس دیدن استوار گردد، افراد ناب

برابر از محیط های شهری را دارا باشند. پژوهش حاضر به دنبال  هگروه مانند بینایان حق حضور و استفاد نیالزم است ا

هش پژو نیاست. ا یشهر یاز فضاها انینایو ناب انینایاستفاده کم ب لیموثر در تسه یشهر ینقش عوامل طراح نییبت

حضور و  انزیم( بر ییو بساوا ییایبو ،یی)شامل شنوا یینایاز حس ب ریبه غ یمنظر حس یفرض که مولفه ها نیبر ا یمبتن

مختلف فرم شهر به دست  یها هیدر ال یشهر یطراح یدربردارنده راهبردها یگذارند چارچوب ریتاث نایاستفاده افراد ناب

استفاده توان خواهان به  یبرا یشهر یفضاها یمناسب ساز ندیدر فرا یشنهادیپ ییتواند به عنوان الگو یدهد که م یم

ن بر اطالعات آ یو گردآور یلیتحل-یفیپژوهش از نوع توص نی. روش اردیعمل قرار گ الک( مانینایو ناب انینای)کم ب ژهیو

 یطراح یراهبردها نیپژوهش مهمتر یها افتهیآنهاست. براساس  ییمحتوا لیو تحل یمطالعه منابع کتابخانه ا یمبنا

 :عبارتند از یشهر یاز فضاها انینایحضور و استفاده ناب لیمؤثر در تسه یشهر

 ادهیبه حضور و حرکت توان خواه به صورت پ یبخش تیاولو یدر راستا یمدار ادهیپ راهبرد

 حضور و حرکت توان خواه یبرا منیا طیمح نیتام یدر راستا ییمانع زدا راهبرد

و مکان  یابیتوان جهت  یارتقا یآن در راستا ییو خوانا طیبا هدف نشان دار کردن مح طیبه مح یحس یغنابخش راهبرد

 طیتوان خواه در مح یابی

و  طیارتباط توان خواه با مح لیبه منظور تسه یشهر لیبر ستمیو مبلمان مناسب و س زاتیبه تجه طیمح زیتجه راهبرد

 تداوم حضور او

 

 یادراک چند حس نا،یکم ب نا،یناب ،یشهر یفضا کلیدی: هایواژه

 

 

 

 

                                                 
م استفاده ک لیجهت تسه یشهر یطراح» با عنوان  یپورافکار نیریش یشهر یارشد طراح ینامه کارشناس انیمقاله برگرفته از پا نیا1 

 یقاآ ییمانبه راه(« زیشهر تبر ی:بافت مرکزی)نمونه مورد طیمح یبر ادراکات چندحس دیبا تاک  یشهر یاز فضاها انینایو ناب انینایب

 .باشدی م یواحد تهران مرکز یدر دانشگاه آزاد اسالم یدکتر بهادر زمان
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  مقدمه -1
 تی)معلول ی(، ذهنیجسم تی)معلول یکیزیمدت ف یطوالن صینقا یشود که دارا یتوان خواه به آن دسته از افراد اتالق م

توان  یمونه هااز ن یکیبه عنوان  یمادرزاد ای یبا منشا اکتساب یینایباشند. عارضه ناب ی( مییو ناشنوا یینای)ناب یحس ای(  یذهن

 یاجتماع یشدن در زندگ میسه یکاهش فرصت ها برا ای( فقدان یو ذهن یکیزی)ف یخواه وانانواع ت ریدر کنار سا یحس یخواه

ترس  رینظ ییدهایرا در معرض تهد انینایعارضه ناب نیسازمان ملل(. ا یرا به دنبال دارد )مجمع عموم گرانیبرابر با د یدر سطح

 یدر سطح یاجتماع یشدن در زندگ میسه یفرصت ها هشکا ایفقدان  ت،یو امن یمنیمعاش، عدم احساس ا نیاز عدم امکان تام

دهد.  ی( قرار مگرانید تیعدم امکان حرکت بدون کمک و حما لیل و عزت نفس )به دلعدم احساس استقال گران،یبرابر با د

 یشوند. آن دسته از افراد یهرگز از خانه خارج نم گرانید یدهند بدون همراه یخود را از دست م یینایکه ب یاز افراد یاریبس

ر که د یشوند. طبق آمار یمواجه م ابانینادرست خ یاز طراح یفراوان ناش یها یکنند با سخت یمشکل غلبه م نیهم که بر ا

 یمیاز ن شیدارند.ب یارتباط اجتماع یبا فرد کباری یهفته ا %62کرده و  یزندگ ییبه تنها نایافراد ناب %22انگلستان بدست آمده 

 %22و  افتهیدر شهر حضور  ادهیآنها پ %62به خارج شدن از خانه داشته اما تنها  لیهستند تما نایناب اینا یکه کم ب یاز افراد

به  لیتما نایکمتر از افراد کم ب نایافراد ناب قاتیتحق جیطبق نتا نی. همچنستندیدارند که بدون کمک قادر به خارج  شدن ن نیقی

 (Takahiro et al,2010,14)دارند   یشهر یخروج از خانه و حضور در فضا

بینا از لحاظ جسمی و توانایی حرکتی به دلیل فقدان بینایی دارند و اینکه با توجه به تفاوت عمده ای که نابینایان با افراد 

بنیاد تمامی خدمات و نظام زندگی جامعه به گونه ایست که دیدن پایه و اساس آن است، نابینا ناچار از انطباق خود با این وضعیت 

اری حضور داشته باشد که ابزار الزم آن را در اختیار است. بنابراین او باید در حالی مانند بینایان در محیط های شهری و یا معم

 دیاز اقدامات مف یکی(. 2،31،32،یبانیش و نیداشته باشد و یا برای او حداقل امکانات و یا مناسب سازی انجام شده باشد ) فرز

از مواد  یتبصره است که برخ ۹ماده و  ۷قانون شامل  نیاست. ا دیسف یعصا نونقا انینایاز حقوق ناب تیحما یو موثر در راستا

 مهم آن عبارتند از:

 یهمگان یمکان ها ریروها و سا ادهیها و بزرگراه ها، پ ابانیحق استفاده آزادانه از خ ،یتوان خواهان جسم گریو د انینایناب -

 را دارند. یحمل و نقل، هتل و اماکن عموم لیطور وسا نیو هم

 یحمل و نقل همگان لیوسا ازاتیو امت التیا،تسهیتوان خواهان حق تام و برابر دارند که از مکان ها،مزا گریو د انینایناب -

راکز و م یعموم یو هتل،مسافرخانه، مکان ها هینقل لیوسا گریو د یکشت لها،یاتومب ،قطار،اتوبوس،یموتور لیما،وسایچون هواپ

جود و یتیمحدود طیشرا یشوند،استفاده کنند و اگر در بعض یجا جمع معموم مردم در آن که ییمحل ها گرید یو مذهب یحیتفر

 (1،32د،یسف یعصا ینترنتیا تیهمگان باشد.)سا یو قابل اجرا برا یقانون دیبا تیمحدود نیداشته باشد ا

 یلکه مب ست،یکم بودن آنها ن ایبر نبودن  لیهمواره دل یشهر یدر شهر و فضاها نایافراد ناب دنیتوان گفت ند یرو م نیا از

ه بس ک نیمساله هم نیپرداختن به ا تیافراد در شهر باشد. در اهم نیحضور ا یمناسب الزم برا یتواند معلول نبود بسترها

اقشار جامعه از جمله سالمندان و توان خواهان با ارائه خدمات و  یتمام یبر بهره مند نآ دیو تاک یشهر یمقوله رفاه اجتماع

 همه شمول با هدف یطراح یراستا تئور نیو در ا دهیهمگان را ضرورت بخش یقابل استفاده برا یطیمح جادیا ،یشهر التیتسه

 تیرو شناخت موقع نیاست. از ا افتهی تیموضوع طیمح یاستفاده کنندگان در حوزه طراح تیاکثر یازهاین نیتام یتالش برا

 در شهر و شانیامکان حضور ا شیافزا یبرا یزیبرنامه ر زیو ن نرامویپ طیو ادراک آنان از مح ازهاین یطبقه بند نا،یافراد ناب

را  طیمح یراححوزه ط هیمربوط  اتیاز ادب یافراد جامعه بخش قابل توجه گریتعامل با د یبرا یبه عنوان بستر یشهر یفضاها

 کمتر انجام شده است. رانیدر حال توسعه از جمله ا یدر کشورها ییها یبررس نیبه خود اختصاص داده است. چن

 یاز فضاها انینایاستفاده ناب لیتسه یبرا یشهر یطراح یدربردارنده راهبردها یچارچوب نیحاضر با هدف تدو پژوهش

 یضاهااز ف انینایاستفاده ناب لیو چگونه در تسه یچه عوامل یشهر یسوال است که در حوزه طراح نیبه دنبال پاسخ به ا یشهر

 .رگذارندیتاث یشهر
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 روش پژوهش-2
ام و از دو بخش انج )یکمّ -یفی(کیبیترک کردیاز رو یریو با بهره گ یلیتحل-یفیتوص قیپژوهش با استفاده از روش تحق نیا

ها و شاخص ارهایبا هدف ارائه مع یشده است. بخش مطالعات کتابخانه ا لیتشک یدانیم یها یو بررس یمطالعات کتابخانه ا

صورت  یشهر ی( و هم در حوزه طراحانینایناب ژهیهم در حوزه توان خواهان )به و یمتون تخصص ییمحتوا لیبر تحل یمبتن

ر د رگذاریتاث یشهر یعوامل طراح یدو حوزه با روش استدالل منطق نیموجود در ا اتیادب سهیگرفته است. در گام بعد، از مقا

 ینترنتیو ا یااطالعات، منابع کتابخانه یگردآورابزار  یکتابخانه ا. در بخش مطالعات دندیاستخراج گرد انینایاستفاده ناب لیتسه

استفاده شده و  افتهیسازمان مهین یهامصاحبه ،یرفتار یبردارمشاهده و نقشه یهااز روش یدانیانجام مطالعات م یبوده و برا

 شده اند. یه سازو خالص یطبقه بند یدر جدول یپژوهش به عنوان چارچوب طراح یها افتهی انیدر پا

 یو چارچوب نظر یمبان -3
 

 یینایناب فیتعر=3-1

 یواهانواع توان خ ریدر کنار سا یحس یتوان خواه یاز نمونه ها یکیبه عنوان  یمادرزاد ای یبا منشا اکتساب یینایعارضه ناب

رده  یصلدر دو دسته ا دید یها ییدر توانا انینایناب یشود. به طور کل یم فیتعر دید ییکاهش توانا ای( فقدان یو ذهن یکیزی)ف

 شوند: یم یبند

 ییاما توانا تندسین نای: که به طور صددرصد نابیقانون انینایهستند. گروه ناب دید ییمطلق: که فاقد هرگونه توانا انینایناب گروه

حداقل  نیگروه از ا نیا ،یینایدر ب دیحال، با وجود ضعف شد نی. در عنندیب یتوان گفت نم یکم است که م یآنها به اندازه ا دید

فرد  یینایپروسه ناب 2جان هال .(2331،82برند. .)نداف فرد، یو حرکت استفاده الزم را م یدر درک نور، شکل و فرم کل یینایب

ت،نادرست از آن برش داده شده اس یباشد که قسمت یم کیک کیهمانند  نایفرد ناب یتصور که زندگ نیا"کند:  یم هیتشب نیرا چن

دد.) گر یآن کمتر م یتینقص است هرچند محدوده فعال یو ب املاست که تجربه آن ک یکوچک کیباشد بلکه همانند ک یم

Vermeerch,2013 ) 

 

  یی و ادراک فضا یینایناب -3-2

 ،یینایب شود.در فقدان یم فیتعر یکیو نزد یفضا با دور صیتشخ نا،یو کم ب نایافراد ناب ییراجع به درک فضا قاتیدر تحق

با لمس کردن و حرکت دست انجام  ییخرد، شناسا اسیبا مق یباشد. در فضاها یم تیحائز اهم ییدرک فضا یبرا صیتشخ نیا

 اءیمکان اش صی. تشخردیصورت پذ یستیبا ییباشد، جابجا یحرکت م ازمندین ضاف ییبزرگ که شناسا یها سی. در مقاردیپذ یم

هستند فاصله  نایکه از بدو تولد ناب یینای. افراد نابگرید یبا ش یفاصله آن ش ایو  ی: فاصله بدن با شردیپذ یبه دو صورت انجام م

 (.Ungar,2000,224کنند. ) یرا با فاصله از بدن خود مشخص م ایمکان اش ای

سه نوع ادراک از فضا را مطرح  نا،یدرک افراد ناب یبرا ییدر مطالعه خود با عنوان تجربه فضا ،یروانشناس سوئد 3کارلسون 

 میبر اساس تجربه مستق ،یریتجربه تصو ی. بر اساس نظر و 6تصور قیو ادراک از طر  5ی، ادراک با آگاه 4یریکند: تجربه تصو یم

اشتباه  یینایبر اساس ب یریبا تجربه تصو یستیکند نبا یم جادیکه ا یریتجربه تصو وادراک شده  لیفرد بوده که باعث تسه

 (.Karlsson,1996,303گرفته شود.)

                                                 
2   John Hull  از جمله یکتب مهم یاست .و دهیگرد یینایدچار ناب یسالگ 55در  3 استاد دانشگاه 12،2متولدTouching the rock   در

 .به چاپ رسانده است یینایرابطه با ناب
3 Gunnar Karlsson 
4 image experience 
5 comprehension in terms of knowledge   
6 notions 
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 کند:  یم انیب نایتوسط افراد ناب یشهر یاز ادراک فضا یدر رساله خود موارد مشابه یلیشهرساز برز7 شنگرید

وانند به ت ینم یینایبوده و بدون حس ب دهیچیپ اریبس یشهر یو تجربه از فضا: فضاها می( ادراک بر اساس ارتباط مستق1

 یقابل درک باشند. نمونه ا یتوانند توسط تجربه حس یم یشهر یاز عناصر موجود در فضا یطور کامل ادراک شوند. تنها قسمت

زباله و ...  یها و سطل ها مکتی، ن یعموم یباشند  شامل تلفن ها یادراک م قابلکه به طور کامل  یشهر یفضا یاز المان ها

 باشد. یم

 د.گرد یم لیتکم یبوده و با پروسه شناخت یحس یبر عهده تجربه ها یتا حدود ییفضا یها دهیور: که ا( ادراک با تص2

 دایپ یتواند ارتباط معنا دار یم یباشند، اما توسط تجربه متوال یبه طور کامل قابل درک نم ییفضا یاز المان ها یاریبس

 یدر حال حرکت درک شود ول میتواند به طور مستق یآن م یاز جنبه ها یباشد. بعض یم ابانیخ یکند. نمونه آن گذرگاه ها

به  نایهستند که افراد ناب یگریراهنما مثال بارز د یدارد. چراغ ها ابانیخ یر گذرگاه هایبا سا تمیبه تجسم تداوم،جهت و ر  ازین

 ییرح فضاو ش فیتوص قیو تجسم آن از طر لیکمبه ت ازیباالتر ن یدارند اما درقسمت ییبا آن آشنا ییرفرنس فضا ایعنوان مانع 

 دارد. 

 یندارد: مثال بارز، آن دسته از عناصر یدر آن نقش یو تجربه شخص دیآ یبدست م گریافراد د حاتیکه با توض ی( ادراک،

 ((Dischinger& Moro Bins Ely,2000,2-53 باشند مانند مناظر دور،آسمان، سقف و... یهستند که در دسترس نم

 

 یدر فقدان حس بصر یربصرینقش حواس غ -3-3

ان به علت امک نایدر افراد کم ب یشوند.حس بصر یم یبند میحواس انسان به دو دسته حواس با فاصله و بالفاصله تقس     

س به عنوان ح ییباشد.حس شنوا یدر فضا کمتر قابل کنترل م یبه علت پراکندگ ییایرنگ کاربرد دارد.حس بو صیتشخ

 نیدارد.عالوه بر ا نایافراد ناب یابیو مکان  طیدر ادراک مح ییابه عنوان حس بالفاصله نقش بسز زیبافاصله و حس المسه ن

در   یشهر ینظم در فضا جادیو ا یمساو یمدول ها تیو حس زمان با رعا عیوس اسیبا مق یدر فضاها یحواس، حس حرکت

 یابیادراک و جهت  یبرااز حواس  یکیتنها از  نایو ناب نایاست که فرد کم ب یهیباشند. بد یموثر م یابیو مکان   طیادراک مح

.لذا توجه به تک تک حواس و ردیپذ یچند حس به طور همزمان صورت م ایدو  بیعمل از ترک نیکند و ا یفضا استفاده نم

 داشته باشد. ینقش موثر نایو ناب نایافراد کم ب یادراک ندیتواند در فرا یم یشهر یاز آنها در فضا یبیاستفاده ترک

 

 یدر فقدان حس بصر طیدر ادراک مح ییاینقش حس بو -3-3-1

واند ت یحرکت و م ریقابل درک بوده و معرف مس نایآورد که توسط ناب یرا به وجود م یالیجهت حرکت و شدت بو،شبکه س

 وجود دارد از جمله: زین ییها تیمحدود. البته ردیبه عنوان نشانه مورد استفاده قرار گ

 تواند در زمان و شرایط مختلف تغییر یابد. یم ییحس بویا -

 شلوغ دشوار است. یتشخیص بو در مکان ها -

 تواند همزمان از چندین جهت احساس گردد. یمشخص م ییک بو -

 ( Dischinger 2222486 )باشد. یامکان ایزوله کردن این حس و ترکیب آن با دیگر حواس مشکل م  -

چندان موثر نبوده اند. به  یابیدارند اما در جهت  ییرقم باال طیاز لحاظ تکرار در مح نکهیاز بوها با ا یبرخ نیهمچن  -

 یضابصورت مکرر در ف ییایبو یاست که با وجود آنکه اکثر نشانه ها یبدان معن نی.انیساطع شده از اگزوز ماش یعنوان مثال بو

 Koutsoklenis& Papadopoulos)دهند.  یقرار نم نایو ناب نایفرد کم ب اریرا در اخت یرزشمندوجود دارند اما اطالعات ا یشهر

,2011a,699) 
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  نایو ناب نایافراد کم ب یابیبو در جهت  ییکارا زانیم سهیمقا-3-3-1-1

 ن،ینزپمپ ب یها ستگاهیباشد. ا یم دیکنند مف یاستفاده م دیسف یعصا ایکه از سگ راهنما و  یتوسط افراد شتریبو،ب      

 یکه مستقل حرکت م یینایباشند. افراد کم ب یم ییایمنطبق با حس بو یها و رستوران ها معموال به عنوان نشانه ها یینانوا

 (Carreon,2000,77دارند.) رکزحس تم نیا یکمتر بر رو نایکنند و افراد ب

 

 یدر فقدان حس بصر یینقش حس شنوا -3-3-2

 یفی)شرندیب یم ییتنها در روشنا یینایشنود،اما حس ب یم یکیو تار ییهمه وقت و همه جا اعم از روشنا ییحس شنوا      

به  یاظهار دارد،فضا از طریق ساختار بصر 8پوست  ی(. همانگونه که پاالسما در کتاب خود با عنوان چشم ها6831،82،یدرآمد

 کنیبه عنوان تجربه ناآگاهانه در پس زمینه قرار دارد.ل ییاما ادراک شنوا ا،شود که از طریق انعکاس صد یهمان اندازه درک م

 Gough, 2010,21)).تجربه محیط به کار گرفته می شود جهت ینابینایان به عنوان حس اصل یدر برخ

 که در یتیبا اهم اریبا وجود نقش بساست که  یشهر یها طیدهنده منظر مح لیتشک یکالبد ریصوت از جمله عوامل غ     

پرندگان، حرکت برگ ها و  یبه صورت صدا یعامل گاه نیماند.ا یطراحان غافل م دیدارد،معموالً از د یشهر طیمح تیفیک

و  یبه منظر صوت دیبا یشهر یها طیمح یآورد.لذا در طراح یم اهمرا فر یحس یشود و موجبات غنا یرودخانه ظاهر م انیجر

در انسان باشند و مولفه معنا را  یخاطرات خاص ادآوریتوانند  یاز بوها و صوت ها م یتوجه نمود. برخ یبو در کنار منظر بصر

 یرفتار یادراک و الگو احساس،بر  یمنظر شهر یاز مولفه ها یکیکه باشند به عنوان  یصداها در هر حالت نی.اندینما تیتقو

 (1،22،یگذارد.)سور یم رینان تأثآ یشهروندان و تعامالت اجتماع

وان عن ییخود را به حس شنوا یوابستگ نیشتریشده ب یریآمارگ انینایسازمان آمار کشور ،ناب 1،25با استناد آمار سال 

تمان ساخ یشود.لذا طراحان به هنگام طراح یم یحس انسان تلق نیمهم تر ییشنوا ،یینایپس از ب قتی( در حق%63.2نموده اند)

 دقت نمایند. یاین افراد از محیط از جمله صوت یحسبه ادراکات  یبایست یشهر یها و یا فضاها

ادراک  نایو المسه و در خصوص افراد ناب یینایادراک ب نا،یب مهیو ن نایافراد ب یبرا یذهن یتجسم ساز یحس یمبنا درخصوص

  (،،1،3531یفیو شر یعیاست.)شف تیحائز اهم یداریشن

 

 نایدر ناب یصوت یابیمکان -3-3-2-1

 یابیروش مکان  نیتر حی. صحدینما یبحث م طیمح یبه کمک صداها تیاز درک موقع داستیهمان گونه که از نامش پ      

اشد. شده ب یریبهره گ طیعالمات قابل درک مح ریسا ییبه همراه شناسا یخط یابیاست که در آن از مکان  یروش نایناب یبرا

 تیعتواند موق یگر،میوضوح آن،جنس صدا و بازگشت آن و موارد متعدد د دصدا همانن کی یصوت یبا توجه به ارزش ها نایناب کی

 تیموقع یابیکه بر سر راه او قرار دارد نوع مصالح و ارز ییایاش ایبا ضربه به بستر حرکت و  نایناب نیخود را درک کند.همچن ینسب

د از خو ییاطالعات شنوا سهیبا اطراف و مقا عصابرخورد نوک  یانعکاس صدا یابیپردازدو با ارز یخود م تیموقع یابیآن، به ارز

( 121-122، 1،82دهد.)نداف فرد، یم صیخود را تشخ یمکان تیشنود موقع یکه هم اکنون م ییمختلف با صدا یها طیمح

 ا،ه لیتومبا یآنها صدا نیبرشمرده اند که مهم تر طیعناصر مح صیتشخ یبرا یمختلف یصوت ینشانه ها نایو ناب نایافراد کم ب

رود  یبه کار م ابانیو مکان خ ابانیفاصله از خ صیتشخ یها و موتورها برا لیاتومب یباشد.صدا یها و اتوبوس ها م کلتیموتورس

هنده محل ها نشان د لیترمز اتومب یکند. صدا یاتوبوس کمک م ستگاهیمکان ا صیبه تشخ شتریاتوبوس ها ب یکه صدا یدر حال

 (Papadopoulos& Koutsoklenis, 2011,704 )باشد. یچراغ راهنما م یها
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 مقایسه استفاده از حس شنوایی بین افراد کم بینا و نابینا -3-3-2-2

 ادهیپ نیعابر یتا صدا کیتراف یافراد از صدا نیا یدارد.صدا برا یینایب دیافراد با اختالالت شد ینقش را برا نیصدا مهمتر      

 یشهر راه م یها ابانیکه در خ یرا زمان یابیمقصد تا جهت  یابیمکان  یبرا  یمنابع اطالعات ضرور نیشود. ا یم یطبقه بند

سازد.اما در  یرا با مشکل مواجه م یابی ک،جهتیو تراف یساختمان یاز کارگاه ها یناش یکند. از نظر آنان صدا یروند فراهم م

 (Carreon,2000,75باشد.) یم دیآنان مف یبرا ابانیموجود در خ یکل صداها

 

 حس المسه و نقش آن در فقدان بینایی -3-3-4

امال کند و به صورت ک یرا باز م یمهم اریفضا نقش بس یجستجو ایو  یدر معرف یبه عنوان ابزار نایفرد ناب یحس المسه برا     

راف اط ط،یسازد تا با جستجو و لمس مح یباشد و او را قادر م یینایبه حس ب ازیاز ن یدرصد نیگزیقادر است جا یثابت شده ا

( استفاده از عصا نیز نوعی استفاده از حس المسه می باشد.عصای فرد نابینا همانند 16631،82.)نداف فرد،دینما ییرا شناسا

      (Gough, 2010,23 )بازوی وی عمل می کند.

 نهیهمان گونه که در زم نچیل نینشانه ها، راه ها، گره ها، لبه ها و محدوده توسط کو یبقه بنددهد که ط یمطالعات نشان م     

 فیتوص یذهن ریتصو جادیبه عنوان اهداف شناخت شهر و ا یزیو نقش انگ یابی،جهت  ،وضوحییبه خوانا لیدر جهت ن یبصر

نشانه  کیتواند  یبرج م کیباشد.همان گونه که  یم زیلمس ن قیادراک از طر نهیدر زم می(، قابل تعم،1،3نچ،یشده است)ل

ان به اغلب، مصاحبه شوندگ نیباشد.همچن ینشانه لمس کیتواند  یم زیشهر ن کی دانیبافت سطح م نیباشد، تفاوت ب یبصر

 ((Herssens&Heylighen,2012, 377دادند.  یراه،گره،لبه،نشانه و محدوده ارجاع م

 

 نابینا توسط لمسی یابی مکان -3-3-4-1

خصات مش ریحالت و بافت و سا صیمکان آن، لمس کردن و تشخ افتنیهدف خود را با  دیبا نایناب یابیحالت از مکان  نیدر ا     

جو است،جست افتهیمحدوده  نیکه درا ییایاش ریسا انیمورد نظر در م یآن، ش گریعالمات د سهیو مقا صیآن و با تشخ یلمس

 نیزم بیو سمت ش زانیم ییمصالح کف، شناسا یو سفت یبافت و استحکام و نرم درکرا به کمک پا در  نایناب ییتوانا نیکند.ا

 یهوا یدر جهت وزش،جنس و دما یتفاوت گذار قیقادر است از طر نای( فردناب12231،82)نداف فرد،توان به کار گرفت. یم

،آنان قادرند انتهای بلوک های  بینایانطبق گفته های نا . به عنوان مثالدینما ییمختلف را شناسا یرهایاز فضاها، مس یخروج

ساختمانی را تشخیص دهند. در واقع فاکتورهای مختلفی می تواند دخیل باشد از جمله تفاوت حرکت باد ) در اطراف لبه های 

(عالوه (Richtarikova et al,2012ساختمان ها  یساختمان ( و شدت صدای دریافتی با منبع صدا در قسمت عقب گوشه ها

شود.  یلمس م ایطراحان مهم است که بدانند کدام عضو لمس کرده و  یشود، برا یلمس کردن استفاده م یکه برا یشبر رو

داشته باشند.در لمس  یمختلف یرا درک کنند و عکس العمل ها یاز ادراک حس یتوانند درجات مختلف یبدن م یچرا که اعضا

که دست ها حساس تر از پاها هستند، قادر به درک   یی. از آنجاردیگ یمتان و لب ها صورت انگش قیادراک از طر نیشتریب کردن،

 (Herssens&Heylighen,2012,377کنند.) یم تیرا هدا مانیکه پاها یهستند، نسبت به سطوح یمختلف یبافت ها

 

 استفاده از حس المسه زانیدر م نایو ناب نایافراد کم ب سهیمقا-3-3-4-2

 یتلق دیمف اریرا بس یلمس یکفساز نایشود که افراد ناب ینشان داده م Afrooz et al 2012,1086)مطالعات) ) جهیدر نت     

 توجه دارند. یبه کنتراست رنگ شتریشمارند و ب ینم دی( آن را مف%22.8)نایاز افراد کم ب یمیاز ن شیکه ب یکنند در حال یم

 

 

 

 حس حرکتی -3-3-5
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 مکان،نهفته یک در حرکت های قابلیت در آن الزامات از که پذیرد می صورت حرکت طریق از صرفاً جابجایی حس تجربه     

 و بیرونی های کند،مکان می پیدا تناسب است بیشتر آنها در حرکت امکان که بزرگ فضاهای با غالبا حسی تجربه بنابراین.است

 ( 76238721،.)بنت لی و دیگران ها ساختمان بین مرور و عبور مسیرهای

 

 حس زمان -3-3-6

 یستیشود اما در واقع فاکتور زمان به عنوان بعد چهارم نبا یتنها به سه بعد محدود م یشهر یرسد طراح یاگرچه به نظر م     

 یمردم گذرزمان را از دو راه حس م یشهر یکند در فضاها یخاطر نشان م نچیل نی. همان طور که کوردیمورد اغماض قرار گ

 بازگشت. رقابلیغ راتییزده شده و تغ نیتخم یت هایفعال -2برنامه مشخص  کیتکرار  -1کنند: 

 شب و روز از مختلف های زمان در.گیرد قرار نظر مد طبیعی های چرخه این تاثیر بایستی شهری طراحی در    

 و نبوده طبیعی های چرخه به محدود تنها افراد زندگی چرخه امروزه ازطرفی.بود خواهند متفاوت نیز شهری فضاهای

 محدوده در(Mahmudi&Farboud, 2012) نیست. روزانه چرخه پایان و آغاز کننده تنظیم آفتاب غروب و طلوع

 بصورت تنها نه فرد که است مشخص هویت با شهری های المان چیدمان با فضایی واضح، شهری فضای یک شهری،

-Pei) .باشد می زمان و فضا در آنها الگوهای درک به قادر همچنین است یکدیگر به ها المان دادن ارتباط به قادر ذهنی

ju Yang et al,2007) و فاصله عنوان به فضایی روابط سپردن خاطر به نیازمند شهری محیط در یابی جهت برای نابینایان 

 ظهحاف) فضا در خود حرکت با ارتباط در منابع، مکرر های ریتم و سکانس سپردن خاطر به نیز و منابع و ها نشانه مابین جهت

 ( Dischinger,2000,237.)باشند می( حرکتی

 

 نایو ناب نایافراد کم ب یمناسب برا یشهر یفضا یها یژگیو -3-4

ربوط به م التی،تسهیاورژانس التیباشد:تسه یم یضرور یدسترس یبرا التیسه گروه از تسه نایو ناب نایافراد کم ب یبرا      

 یفرد توان خواه بتواند از همه امکانات فضا استفاده کند م نکهیا ی( براSiu,2013,602)یاطالعات التیو تسه هیاول یازهاین

 یدرمان طیمح جادیو حذف موانع ، ا یکیزیف ی: دسترسردیوجه مورد توجه قرار گ دفضاها از چن یو مناسب ساز یطراح ستیبا

جهت  یشهر یفضا یمنیدر مسائل مربوط به ا شتریخصوص مورد اول ب نی(.که در ا2231،21)ردایی3یو حذف موانع ذهن

 باشند. یبا تعلق به مکان در ارتباط م شتریو دو مورد بعد ب نایو ناب نایحضور افراد کم ب

 

 شهری فضاهای در نابینا و بینا کم افراد برای فیزیکی دسترسی -3-4-1

و  یباشد. امکان دسترس یشهروندان م یتمام یبرا یاصلی برای ایجاد تعامل اجتماع یاز فاکتورها ییک یفضای یدسترس    

در  دیصد در صد فضا با یعنیافراد سالم است.  یافراد توان خواه و حت ازین نیتر ییبه همه فضاها ابتدا یکیزیحذف موانع ف

حضور توان  یکیزیمساعد ف طیر،شرایتداب نیحرکت فرد سالم وارد نسازد. ا رد یبه فرد و اختالل یتیدسترس بوده و محدود

(سازد.)همان یخواه را فراهم م  

 ،کهیکیزیف طیمناسب مح یطراح( 8وجود دارد انینایو ناب انینایجامعه کم ب یبرا یطیمح یجهت دسترس یمولفه اصل دو  

مناسب و  یمناسب، استفاده از کنتراست رنگ ینورپرداز ،یاحتمال یاز خطرها یریجلوگ یبرا یمبلمان شهر یریگیشامل جا



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

و حمل و نقل مناسب ،به  یاطالعات ستمیس هیته (7باشد یبا فرد راهنما  و .... م نایفرد ناب یبرا ضیعر یروها ادهیپ جادیا

و ...  ییویامواج راد ستمیس ایو  یعنوان مثال عالئم گفتار ( Hersh&Johnson,2008,325) :  

 (Hersh&Johnson,2008,325)قابل دسترس  طیبه مح یکل دید:1نمودار 

 

 

 جهت یابی افراد کم بینا و نابینا در فضای شهریامکان  -3-4-2

 ای میانبر راه انتخاب مثال عنوان به.راه از نادرست درک بخاطر فضایی سردرگمی:شخص خود توسط شده ایجاد سردرگمی (8   

 که ردک ذکر بایستی البته.باشد می سردرگمی مسئول خود فرد مورد این در.هستند نشانه عنوان به که نقاطی اشتباه شمردن

 افراد این درخصوص ولی کند گم را خود راه است ممکن فردی هر. باشد نمی بینایان کم و نابینایان مختص تنها مورد این

 . باشد می کننده ناراحت بیشتر

 رد اتومبیل پارک راه، تعمیرات مکرر مانند و مداوم آمدهای پیش خاطر به فضایی سردرگمی: موقعیت به وابسته سردرگمی (7

 . باشد شود،می انتخاب باید که راهی و مکان،جهت شامل سردرگمی مورد این در. شهری مبلمان و رو پیاده

 در کردند شرکت مطالعه مورد گروه در که افرادی پیشنهادات مشخص شده است ها، داده تحلیل تجزیه و تحقیقات طبق    

 هب آنان دیگر بیان می شود.به ایجاد فرد خود توسط که سردرگمی تا ست فضایی سردرگمی به مربوط مسائل کاهش جهت

 طراحی اصول به توجه لذا.باشد همراه  خطر کاهش با و تر راحت را آنان تردد که بودند شهری ساختار در تغییراتی دنبال

  Kitchin et al 1998,8).)باشد می ضروری امری نابینا و بینا کم افراد استفاده تسهیل جهت شهری فضاهای

 سال 66 تا 86 بین نابینای نفر 782 اختیار در و تهیه 9وایت و گرانت توسط که ای پرسشنامه نتایج طبق دیگر تحقیقی در    

 ضایف در آنان حضور از مانع که بود مسائلی ترین اهمیت کم  زمره در محیط از اطالع کمبود یا شدن گم از ترس بود، یافته انجام

 علل بیشترین که بود مواردی جز عبور امکان عدم و سطح روی رفتن راه و موانع گیری قرار موقعیت مقابل در.شد می شهری

 .شد می شامل را نابینایان از شهری فضای استفاده عدم به مربوط

 

 

                                                 
9 White & Grant 
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 انواع لندمارک ها و نقش آنها در جهت یابی-3-4-2-1

 نکهیبلکه توجه به ا ستین یبصر ریاطالعات فضا با استفاده از حواس غ یتنها مسئله، فراهم ساز انینایناب یبرا یدر طراح    

ندمارک ل شنگرینظر د از باشد یمهم م زیدهد ن شیرا افزا ییو درک ساختارفضا ییتواند تجربه فضا یم ییفضا یکدام المان ها

 است: دهیخالصه گرد ریگردند که در جدول ز یم یبند میبه سه دسته تقس یها در حالت کل

 10:انواع لندمارک و کاربرد آنها1جدول 

 نمونه کاربرد مشخصه نوع لندمارک

 

 دائمی

 دارای مکان ثابت

 بدون تغییر چشمگیر در ظاهر

 المان های طبیعی)کوه و گیاهان( شناخت فضا

 المان های انسان ساخت ) پلها، برج ها و ...(

 

ایدوره   

 تغییرات اساسی در ظاهر

 

 

عملکرد 

 عالمت دهنده

 تغییرات شبانه روزی

 تغییرات آب و هوایی

 تغییرات در تقاطع خیابان ها

 دینامیکی

 

،دارای تاثیرکوتاه مدت  

 امکان تغییرفضا

 باد تشریح فضا

 دکه های موقت

 

 لزوم وجود پیاده راه ها و توجه به اصل پیاده مداری-3-4-3

    مایکل دوسورتو11  در مقاله خود12  قدم زدن را به عنوان یک زبان تعریف می کند:"صداها، گوش دادن و قدم زدن راه هایی 

روابط  شیکه باعث افزا میاستفاده کن یاز  صداها طور میخواه یاگر م ".توان فضا را تجربه کرد یهستند که توسط آن م

.اه هاستاز آن ر یکیقدم زدن  م،یبشو یشهر یدر فضا یانسان  

ه بدن ما با ب یریکند.به طور اجتناب ناپذ یم دایپ قیاطراف ارتباط عم طیبا مح یراه رفتن، بدن ما از لحاظ حس قیطر از     

 یسح یکند و به محرک ها یبرقرار م کیتماس نزد یینایاز ب ریبه غ ییایو بو ییحواس ازجمله المسه،شنوا یتمام یریکارگ

.از آنجا که با تغییر سرعت حرکت،ادراک نیز تفاوت می ( Matos,200513)  هدد یعکس العمل نشان م یشهر یدر فضا یادیز

باشند، بلکه حواس دیگر آنها  یمحروم م ینه تنها از نظر بصر یجزئیات و وقایع شهر یکند،سرنشینان خودرو از ادراک بسیار

دلیل هیچگونه خاطره وحس  ینیابد. به هم یکاهش م یشهر یفضاها ینیز به شدت در تجربه ودرک رنگ و بو و حال و هوا

شود.از ساده ترین تبعات این پدیده عدم احساس مسئولیت و عالقه افراد  یدر افراد بر انگیخته نم یشهر یتعلق نسبت به فضاها

 یز میان مکنند و در نتیجه احساس مسئولیت افراد نسبت به جامعه نیز ا یو حرکت م یاست که در آن زندگ ییبه فضاها

که از حضور در شهر محروم  یآسایش و حضور ایمن و فعال عابر پیاده در شهر مناسب نباشد،اولین قشر یفضا برا هک یرود.زمان

 که این یباشند. در حال یسالمندان، افراد توان خواه، کودکان و افراد بزرگسال همراه کودکان م یویژه یعن یشوند گروه ها یم

                                                 
 Dischinger, M. (2000). Designing for all senses, Accessible spaces for visually impaired citizensبرگرفته از  10 

11 Michel de Certau   
12 walking in the city 
13 see Rodaway, 1994; Howes, 1991, 2003 
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 از یمحرومیت بخش مهم یدهد،عدم حضور آنها به معنا یرا تشکیل م یشهر یستفاده کنندگان از فضااز ا یقشر درصد زیاد

 (.71738711شهروندان در شهر است.)پاکزاد،

 

 سیستم بریل شهری:-3-4-4

    بریل شهری14  سیستمی است بر اساس اطالعات المسه ای برای رفع نیازهای افراد با اختالالت شدید بینایی با    

.ردیگ یمورد استفاده قرار م یابیهشدار و راهنما در جهت  یرنگ و بافت که برا یاستفاده از کنتراست ها  

:نامیده می شوند را می توان این گونه خالصه کرد یلمس یانواع مختلف و عملکردهایی که عموما کفساز یطور کل به       

 هشدار15 : نشان دادن وقوع خطرات احتمالی )مکان های مکث و حرکت

 راهنما16 : نشان دادن جهت در راه )مکان ایمن برای عبور کردن

 انتخاب17 : نشان دادن امکان برای تغییر جهت در مسیر

 (Dischinger ,2000,158: مشخص کردن محل انجام فعالیت انتخاب )18 هدف

 

CFA یکیسرام یها یاز کاش ینمونه ا: نمونه ای از کفسازی 1شکل 
 مختص کفسازی برای نابینایان 19

 (Zurba et al,2004,67)ست،راهنمایاز چپ به راست :هشدار،تقاطع،ا بیبه ترت

 

 مناسب  عمومی نقل و حمل سیستم -3-4-5

 یدارد، وجود قطارها ینقش مهم نایافراد ناب یبرا یحمل و نقل عموم ستمیس نا،یشهرساز ناب 20فولسکا  دهیبه عق         

و بایستی نیاز  افراد کم بینا و  باشد یبرخوردار م یا ژهیو تیاتوبوس و ... از اهم یها ستگاهیتوجه به ا ،یپرسرعت شهر

 شان داده شده است :در نمودار زیر چرخه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ننابینا در تمامی مراحل مد نظر قرار گیرد. 

 

                                                 
14 Urban braille 
15 Warning 
16 Guidance 
17 Choice 
18 Goal 
19 ceramic flooring for accessibility 
20 Claudia Folska 
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 Khalifeh Soltani et al, 2012,91) )  عمومی نقل و حمل وسایل از استفاده : چرخه2نمودار

 

 

 

 رو پیاده در ثابت و متحرک توجه به عناصر -3-4-6

 انواع موانع عبارتند از: باشد. یمود موانع گردد وج یم یینایکه مانع از حضور افراد با مشکالت ب یاز موارد یکی      

  فیزیکی موانع و مخاطرات-

 ادراکی موانع-

 .کنند می اغتشاش ایجاد  حرکت در که موانعی-

 . کنند می خطر تولید که موانعی-

 (7738731سعیدی و دانشپور،.)کنند می خستگی تولید که موانعی-

به  یستیباشد اما با یالزم م یشهر یروزنامه همه در فضا وسکیزباله، ک یپست، سطل ها مکت،صندوقین حضور          

بر  نایابو چه ن نایاز افراد چه ب یاریبس نگردد. جادیا نایو ناب نایافراد ب یبرا یعناصر دقت کرد تا مشکل نیا یریمحل قرارگ

به کار روند.  یابیبه عنوان نشانه در جهت  نکهیخطر کنند تا ا جادیتوانند ا یم یاعتقاد هستند که مبلمان شهر نیا

ر حرکت د یبرا وارید دادکه از امت یانینایکم ب یعناصر در امتداد لبه جدول از دو نظر مناسب است: اوال برا نیا یریقرارگ
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رود.  یو سواره به کار م ادهیپ ریمس نیمانند محافظ ب ایکند،ثان جادیمانع را ا نیکنند کم تر یاستفاده م ریمس
Dischinger,2000,102) ) 

 

 :و تدوین چارچوب طراحی شهری جهت استفاده نابینایان نتیجه گیری -4

 یراهبردها نییتع نیو همچن انینایاستفاده ناب لیتسه یبرا یشهر یچارچوب طراح نیدر پژوهش حاضر به منظور تدو    

ده شده استفا ریز یکه در قالب مدل مفهوم یشهر یو طراح یینایمقاله در دو حوزه ناب یاز مطالعات بخش نظر یشهر یطراح

 :عبارتند از یشهر یاز فضاها انینایو استفاده ناب حضور لیمؤثر در تسه یشهر یطراح یراهبرها نیاست، مهمتر

 ادهیبه حضور و حرکت توان خواه به صورت پ یبخش تیاولو یدر راستا یمدار ادهیپ راهبرد

 حضور و حرکت توان خواه یبرا منیا طیمح نیتام یدر راستا ییمانع زدا راهبرد

 یابیو مکان  یابیتوان جهت  یارتقا یآن در راستا ییو خوانا طیبا هدف نشان دار کردن مح طیبه مح یحس یغنابخش راهبرد

 طیتوان خواه در مح

تداوم  و طیارتباط توان خواه با مح لیبه منظور تسه یشهر لیبر ستمیو مبلمان مناسب و س زاتیبه تجه طیمح زیتجه راهبرد

 اوحضور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب طراحی شهری برای تسهیل استفاده نابینایان از فضاهای شهری تدوین:مدل مفهومی چارچوب 3نمودار

 

 

 

چارچوب تدوین 

طراحی شهری برای 

تسهیل استفاده 

نابینایان از 

 فضاهای شهری

 

ادراکات چند حسی 

)غیربصری( 

 نابینایان در محیط

 

ویژگی های فضای 

شهری مناسب برای 

 افراد نابینا

 

عوامل تاثیرگذار 

بر تسهیل استفاده 

نابینایان از فضای 

 شهری
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 یشهر یاز فضاها انینایحضور و استفاده ناب لیمؤثر در تسه یشهر یطراحپیشنهادی  یهادراهبر نیمهمتر:4نمودار 
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