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چکیـده| گردشـگری نتیجـۀ تمایـل بـه شـناخت فرهنگ هـای متفـاوت از فرهنـگ گردشـگر اسـت. 
فرهنـگ یـک عکس العمـل عمومی به زندگی و گردشـگری در ارتباط مسـتقیم با مسـائل انسـانی اسـت. 
در ایـن بیـن، راه نیـز در برداشـتی سـطحی تر تنهـا نقـش ارتباطـی میان مبدأ و مقصد سـفر گردشـگر را 
ایفـا می کنـد. اگرچـه راه هـا زمانـی پیونـد عمیقـی بـا زندگـی انسـان برقـرار می نماینـد؛ خـود می توانند 
به عنـوان مقصـد مسـافران انتخـاب شـوند. راه هـا مسـاحت قابل توجهـی از سـطح کشـورها را بـه خـود 
اختصـاص می دهنـد؛ بدین ترتیـب ضروریسـت تا در جهـت فهم و ارتقـاء کیفیت آن ها گام هـای مؤثرتری 
برداشـت. هرچنـد مطالعـات انجام شـده در دوران مـدرن، حاکی از آن اسـت که با سـرعت گرفتن جریان 
زندگـی، سـرعت حرکـت و بـه تبـع آن ایمنـی مسـیر در اولویـت اول برنامه ریـزان، طراحان و مهندسـان 
راه قـرار گرفتـه اسـت. ایـن نوع نـگاه کالبدی بـه مقولۀ راه از مشـخصه های اصلی علوم مهندسـی  اسـت. 
گذشـته از اقدامات انجام گرفته توسـط علوم مهندسـی در جهت تسـهیل و تسـریع هرچه بیشـتر، هدف 
از مطالعـۀ راه  می توانـد فراتـر رود. دانـش منظـر بـه کمـک فنـون مهندسـی آمـده و با نگاهـی کل نگر به 
مفهـوم پدیـدۀ راه و توجـه هم زمـان بـه تمـام ابعـاد ملمـوس و ناملمـوس راه، گام های مؤثـری در جهت 
ارتقـاء کیفیـت آن بـا هـدف تحقـق گردشـگری فرهنگی برداشـته اسـت. این پژوهـش از نـوع کیفی و بر 
پایـۀ تحلیـل محتـوای کیفـی بـوده و سـعی دارد تا با بررسـی اسـناد کتابخانه ای، مـرور نظریات پیشـیِن 
اهـل فـن، همچنیـن مشـاهده و تحلیل شـرایط، ضمن تأکید بـر ضرورت کیفیـت راه ها، به بررسـی تأثیر 

و نقـش بسـزای رویکـرد منظـر در سـطوح مختلف مطالعاتـی پدیـدۀ راه بپردازد. 
واژگان کلیدی| منظر، منظرراه، گردشگری فرهنگ، فرهنگ راه. 

مقدمـه | مفاهیـم گـردش و گردشـگری در ارتبـاط نزدیـک بـا 
سـفر و هم ردیـف بـا جابه جایـی و نقـل مـکان اسـت. جابه جایـی 
در ابتـدا بـا هـدف کشـف، سـیاحت و فهـم عینـی مقصد و مسـیر 

سـفر پیـِش  رو آغـاز شـده و می توانـد منجـر بـه فهم عمیق سـفر 
شـود. فهم سـفر از سـویی ریشـه در ذهن مسـافر و از سـوی دیگر 
متأثـر از راه اسـت. در بیـان فهـم مسـافر می تـوان بـه قطعـه ای 
از »حسـین پناهـی« اشـاره داشـت: در انتهـای هـر سـفر/ در آینه 
ایـن  تیـره  ایـن خـاک  مـرور می کنـم/  را  نـدار خویـش  و  دار   /
زمیـن/ پاپـوش پای خسـته ام/ این سـقف کوتاه آسـمان/ سـرپوش 
چشـم بسـته ام )رحیمـی، 1392(. نـگاه بـه راه نیز متأثـر از تغییر 
نیـاز جامعـۀ بشـری  اسـت. روزی ارتبـاط انسـان بـا راه در تجربـۀ 
مفاهیمـی همچـون زیـارت، تفریـح و تّفرج و اکتشـاف بـود. روزی 

DOI: 10.22034/toc.2021.261857.1034

ــدل  ــوان »م ــا عن ــاری« ب ــري »معم ــالۀ دکت ــه از رس ــه برگرفت ــن مقال * ای
ــد بــر ادراک مســافران«  ــران بــا تاکی مفهومــی معمــاری منظــر راه در ای
ــر  ــاورۀ دکت ــر منصــوری« و مش ــید امی ــر »س ــي دکت ــه راهنمای ــه ب اســت ک
»آزاده شــاهچراغی« در دانشــکدۀ »عمــران، معمــاری و هنــر« دانشــگاه »آزاد 

ــت. ــام اس ــال انج ــران« در ح ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــالمی، واح اس
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دیگـر بـا پیشـرفت تکنولـوژی و تمایل بـه حرکت سـریع، نیازمند 
افزایـش سـرعت و ایمنـی خودروهـا می شـود. ایـن مسـئله نیـز 
دلیـل نـزول ارزش هـای زیبایی شـناختی در مفهـوم محـدودی از 
راه هـای مواصالتـی  اسـت. راه هـای مواصالتی تبدیل به مسـیرهای 
تنـدروی برون شـهری می شـوند. محققیـن معتقدنـد کـه در دوران 
مـدرن همـۀ ارکان زیبائی شناسـی راه تحـت تأثیر افزایش سـرعت 
در ترابـری قـرار گرفتـه و به ایـن ترتیب تمام مالحظات مناسـب با 
صورت هـای کندتـر تـردد در این مسـیرها بـه تدریج رنـگ باختند 
)رضـوی و مفـرد، 1396(. بـا افزایش سـرعت حرکـت در راه و نیاز 
بـه تأمیـن ایمنـی و خدمـات ضروری مسـافران بـا تکیه بـر دانش 
مهندسـی، گسـترش روزافـزون شـبکه های حمـل و نقـل محقـق 
شـد. البتـه هم زمـان بـا توسـعۀ شـبکۀ راه هـای ارتباطـی به ویـژه 
در دوران اخیـر، تـا حـدودی نیـز بـه ابعـاد زیبایی شناسـی متأثـر 
از نیـاز انسـان امـروز پرداختـه شـد، امـا نـوع نـگاه متأخر بـه راه، 
متمرکـز بـر افزایـش ایمنـی و توسـعۀ خدمـات بـوده و توجـه بـه 
ابعـاد زیبایی شناسـی راه کافـی نیسـت. تصمیم گیـری در حـوزۀ 
راِه امـروز مسـتلزم توجـه ویـژه بـه ابعـاد اجتماعـی در راه اسـت. 
راه بـه ماننـد سـایر فضاهای زیسـتی بشـر همچـون شـهر و خانه، 
بـا ثبـت خاطـرات جمعـی اهمیـت می یابد. بی شـک تزریـق صرف 
کارکرد هـای خدماتـی هرچنـد ضـروری و ارتقای ایمنـی، راه را به 
فضـای مطلـوب فرهنگـی تبدیـل نمی کنـد. مطابـق آمـار منتشـر 
شـده از سـوی سـازمان راهـداری و حمل و نقل جـاده ای وزارت راه 
و شهرسـازی، میـزان کل نفـر- کیلومتـر مسـافر جابه جـا شـده در 
کشـور طـی یـک سـال در حـدود شـصت میلیارد اسـت. ایـن آمار 
حجـم باالیی از سـفرهای جاده ای را نشـان داده و بـر میزان حضور 
انسـان در راه هـا تأکیـد می کنـد. همچنیـن با یک محاسـبۀ سـاده 
و تنهـا بـا احتسـاب حاصل ضـرب طـول راه هـای اصلـی، فرعـی و 
روسـتایی موجـود کشـور در عـرض حریـم قانونـی راه هـا مطابـق 
بـا قوانیـن حاکمیتـی وزارت راه و شهرسـازی، مسـاحت تقریبـی 
در حـدود چهـل هـزار کیلومتـر مربـع به عنـوان مسـاحت پهنـۀ 
مسـتقیم در اختیـار راه هـای کشـور بـوده و قابل توجـه اسـت کـه 
ایـن میـزان در حـدود دو برابر مسـاحت مسـکونی اسـت. بنابراین 
اهمیـت مطالعـه و برنامه ریـزی بـرای ایـن سـطح قابـل توجـه از 
بسـتر زندگـی و حضـور انسـان  بیـش از پیـش ضـرورت می یابـد. 
اغلـب مسـیِر یـک هـدف از خـود هـدف مهمتـر اسـت و بدیـن 
سـبب اسـت که سـازماندهی نحوۀ سـاخت راه اهمیتـی فوق العاده 
می یابـد )گروتـر، 1388، 422(. گسـترش روزافـزون شـبکۀ راه هـا 
به ویـژه بـا دغدغـۀ تکنولـوژی و تسـریع حرکـت، عـالوه بـر این که 
منظـر سـرزمینی را بـه نابـودی می کشـاند، فرصتـی بـرای تجربـۀ 
زیسـت مسـافر نیـز به جـا نخواهـد گذاشـت. منظـر بـا رویکـردی 
کل نگـر بـه پدیده ها، ضمـن تأکید بـر اهمیت نقـش راه در زندگی 
جوامـع انسـانی امـروز، می توانـد موجـب ارتقـای کیفیـت راه هـا 
و رونـق گردشـگری بـا تکیـه بـر فرهنـگ جوامـع شـود. هرچنـد 

تحقـق ایـن امـر مسـتلزم شـناخت و تأکیـد بـر تمـام جوانـب راه 
بـوده و فرضیـۀ مشـخص این تحقیق اسـت. همچنین ایـن تحقیق 
به دنبـال پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه دانـش منظـر چگونـه 
می توانـد بـه کمک علوم مهندسـی آمـده و ضمن افزایـش کیفیت 
راه هـا و صیانـت از گنجینـۀ منظـر سـرزمینی، راه را بـه فضایـی 

زیسـت پذیر تبدیـل نمایـد؟  

پیشینۀ تحقیق 
افراط در توسـعۀ شـبکۀ زیرسـاخت راه های منطبق بـا رویکردهای 
مهندسـی و اهمیـت حفـظ گنجینۀ منظـر سـرزمینی، به ویژه طی 
داشـته  بـرآن  را  زیـادی  دغدغه منـد  گروه هـای  اخیـر  سـال های 
تـا بـه فکـر افتـاده و در ایـن مهـم گام هـای مؤثـری بردارنـد. این 
مسـئله دلیـل برگزاری نشسـت های علمـی متعدد، تدویـن ضوابط 
و چـاپ نشـریات علمـی بوده اسـت. البته مطالعۀ اسـناد و خروجی  
آن هـا نشـان از آن دارد کـه برخـی مسـیری درسـت تر را انتخـاب 
نمـوده و برخـی دیگـر نیـز بـه بیراهه رفته انـد. از جمله مسـتندات 
علمـی معتبـر موجـود کـه طی سـالیان اخیر به طـور ویژه بـه بیان 
و بررسـی مسـئلۀ منظـر راه پرداختـه اسـت؛ می تـوان بـه نشـریۀ 
علمـی منظـر شـماره 36 اشـاره داشـت. در ایـن تحقیـق سـعی 
شـده تا ضمن بررسـی دقیـق مبانـی و رویکردهای مطرح شـده در 
مقـاالت ایـن ویژه نامـه، موضـع مشـخص ایـن تحقیـق بیان شـود. 
»منصـوری« بـا نفـی تمرکـز بـر کوتاهـی مسـیر، راه را بـه مثابـه 
منظـر و مقصـد سـفر دانسـته و بـر ضـرورت توجـه بـه خاطـرات 
ذهنـی مسـافران تأکیـد دارد )منصـوری، 1395، 3(. »قوام پـور« 
و  برنامه ریـزی  سـطوح  در  منظـر  جایـگاه  شناسـایی  در  سـعی 
طراحـی راه دارد و ضمـن نفـی تمرکـز بر علوم مهندسـی راه، عدم 
توجـه بـه طبیعـت حاشـیۀ مسـیر و عرصه هـای سـکونت پیرامون 
راه را از چالش هـای موجـود بـر سـر طراحـی راه معرفـی می نماید 
)قوام پـور، 1395، 36(. »لسـان« در جایـی حضـور پررنـگ راه هـا 
را دلیـل تخریـب زیسـت گاه های طبیعـی و تهدیـدی بـرای حیات 
وحـش می دانـد )لسـان، 1395، 42(. »رحمـدل« بـا اشـاره بـه 
سـیر تاریخـی شـکل گیری منظـر راه به بیـان کتـاب راه و رباط، از 
سـاختارهای جانبـی شـکل گرفته در ارتبـاط بـا راه به عنـوان منظر 
راه یـاد می کنـد )رحمـدل، 1395، 52(. همچنیـن »طالبیان« نیز 
راه را مـکان زیسـتن می دانـد و ضمـن تأکیـد بـر رابطـۀ تعاملـی 
انسـان بـا مسـیر، تعابیـر عناصر میـراث ملمـوس و عناصـر میراث 
ناملمـوس راه را معرفـی و بـه کار بـرده اسـت )طالبیـان، 1395، 
مفاهیـم  ایـن  بررسـی شـده،  مقـاالت  از  مشـخص  به طـور   .)72
قابـل برداشـت اسـت کـه آسـیب های متعـددی در سـطوح خـرد 
و کالن بـه علـوم مـدرن راه وارد شـده و تـداوم مطالعـۀ عمیق تـر 
آن ضـروری به نظـر می رسـد. ایـدۀ راه مـدرن دارای اشـکال بوده و 
راه نمی توانـد تنهـا مسـیر و اصـل مبدأ و مقصد باشـد. در سـطوح 
مختلـف برنامه ریـزی و طراحـی راه، کمترین میزان توجه به بسـتر 
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شـده و همیـن امر دلیل تخریب منظر سـرزمینی اسـت. از سـویی 
زمانـی کـه مسـیر راه درتعامـل با محیـط پیرامون موضـوع مطالعه 
قـرار می گیـرد، تنها ابعـاد عینـی و گاه کالبدی مدنظر بوده اسـت. 
ایـن تحقیـق نیـز در ادامۀ ایـن مطالعات انجام شـده و جنبۀ بداعت 
آن در توجـه جامع نگرتـر بـه موضـوع منظـر راه اسـت. همچنیـن 
ضمـن ارائـۀ مدلـی مفهومـی بـه شناسـایی و تأکید بـر زمینه های 

فرهنگـی راه در ادامـه بـه آن پرداختـه خواهد شـد.     

روش تحقیق 
روش  لحـاظ  بـه  و  کاربـردی،  هـدف،  نظـر  از  حاضـر  پژوهـش 
توصیفـی- تحلیلـی اسـت. گـردآوری داده هـا بـا روش کتابخانه ای 
و میدانـی و اسـتراتژی پژوهـش نیـز از نـوع پدیدارشناسـی اسـت. 
چیـزی کـه امروزه بیـش از هرچیزدیگـر مورد نیاز اسـت، آگاهی و 
فهـم بهتـر از جهـان اسـت. فهـم در معنـای اصیل آن، ایـن طریق 
از آگاهـی و فهـم را می تـوان فهـم پدیدارشـناختی نامیـد. حـواس 
دیـداری، بسـاوایی، بویایـی و شـنیداری اجـزای اندام هـای غریزی 
درک و دریافت محیط و منظر هسـتند. مطالعۀ پدیدۀ راه مسـتلزم 
نگاهـی کل نگـر و فـارغ از توجـه بـه جزئیـات اسـت و می بایسـت 
توجهـی دوبـاره بـه کیفیات حسـی تمامـی عناصر تشـکیل دهندۀ 
آن داشـت. پدیدارشناسـی مدعـی نیازمنـدی بـه درک و دریافـت 
معنـا بـه یـک بُعـد متافیزیکی  اسـت. ایـن بُعـد »حضور هسـتی و 
حضـور امـر نامرئـی را در دوران جهـان روزانـه آشـکار می سـازد.« 
و شناسـایی  توصیـف صریـح  پدیدارشناسـی،  پژوهـش  از  هـدف 
پدیده هـا اسـت. آن گونـه کـه در موقعیتـی خـاص از سـوی افـراد 
ادراک می شـوند. در واقـع پدیدارشناسـی بـه توصیـف معانـی یک 
مفهـوم یـا پدیـده از دیـدگاه عـده ای از مـردم و برحسـب تجـارب 

زیسـتۀ آنـان در آن مـورد می پـردازد. 

تبیین مدل مفهومی راه با تکیه بر دانش منظر 
به منظـور شـناخت هرچـه دقیق تـر پدیـدۀ راه به عنـوان عامِل مهم 
گردشـگری، نیاز اسـت تا در گام اول به ارائۀ الگوی سـفر در معنای 
عـام و شناسـایی ابعـاد آن پرداخت. در گردشـگری زمینی که یکی 
از متداول تریـن شـکل های سـفر اسـت، مفهـوم سـفر متشـکل از 
عواملـی چون: مقصد سـفر، مسـیر، وسـیلۀ سـفر و همسـفر اسـت 
)تصویـر 1(. نقـش ایـن عوامـل در تعریف سـفر بسـیار مهم اسـت. 
مسـافر بـا هـدف شـناخت فرهنـگ مقصد کـه متفـاوت از فرهنگ 
خویـش اسـت، قصـد سـفر می کنـد. فرهنـگ یـک عکس العمـل 
عمومـی بـه زندگـی و گردشـگری در ارتبـاط مسـتقیم بـا مسـائل 
انسـانی اسـت. در ایـن میان اگرچه مسـافر با هـدف تجربۀ فرهنگ 
مقصـد، قصد سـفر کـرده اما تنها در برداشـت سـطحی تر از سـفر، 
مقصـد نهایـی می توانـد غایـت سـفر باشـد. چرا کـه راه، خـود نیز 
بی شـک می تواند بخشـی از مقصد سـفر باشـد. قطعاً ادراک مسافر 
و ابعـاد معنایـی راه نقـش به سـزایی در هویـت راه خواهـد داشـت. 

مکاشـفۀ الیه هـای معنایـی در سـطح فـردی و اجتمـاع مسـافران 
می توانـد لـذت تجربـۀ سـفر را افزایـش داده و جای جـاِی مسـیر 
ارتباطـِی میـان مبـدأ و مقصـد را بـه مقصـد سـفر تبدیـل کنـد. 
کمااینکـه توجـه بـه الیه هـای معنایـی راه، زیبایـی و لـذت سـفر، 
فـارغ از فاصلـه کّمـی راه، منجـر بـه بهبـود کیفیـت مسـیر، لـذت 
بیشـتر، تجربـۀ سـفر و در نهایـت تمرکز حـواس، افزایـش ایمنی و 

کاهـش فاصلـۀ ذهنـی میـان مبـدأ و مقصد می شـود. 
بـه صـورت  اشـاره  مسـیر  اسـت.  مسـیر  از  متفـاوت  راه  مفهـوم 
فیزیکـی و ظاهـری مفهـوم ارتباط داشـته و در نقـش اتصال میان 
مبـدأ و مقصـد اسـت. از ایـن رو مسـیر بـا توجـه بـه ویژگی هـای 
کالبدی بسـتر، شـمایل متفاوتی پیدا می کند. مسـیر گاه مسـتقیم 
و گاه مارپیـچ؛ گاه تخـت و گاه دارای شـیب اسـت. غالـب مطالعات 
حـوزۀ راه کـه بیشـتر مبتنـی بـر ایمنی، عملکرد و سـرعت اسـت، 
مسـتقیماً مسـیر را موضـوع مطالعـه قـرار داده و کمتر بـه ارزیابی 
دقیـق پدیـدۀ راه پرداخته اند. شـناخت راه مسـتلزم نگاهی کل نگر 
و پدیدارشناسـانه بـه ایـن پدیده اسـت. در نقطۀ مقابل مسـیر، راه 
حـاوی معنـا و عامـل ذهنـی مفهـوم ارتبـاط اسـت. اگرچـه تعبیر 
راه، خـود حـاوی معانـی عمیقـی در خاطـرۀ ذهنـی مـردم اسـت. 
در ایـن بیـن می تـوان بـه غزل شـاهد گمـراه از »اسـتاد شـهربار« 
اشـاره کـرد: » راه گـم کـرده و بـا رویی چو مـاه آمـده ای/ مگر ای 
شـاهد گمـراه بـه راه آمده ای« )بهجـت تبریـزی، 1394(. تضاد راه 
و گمـراه اشـاره بـه شـناخت دارد؛ شـناختی که نتیجـۀ فهم عمیق 
از مسـیر باشـد. ایـن فهـم نیـز حضـور مخاطـب را طلـب می کند. 
دریافـت سـه بعدی یـک فضـا از طریـق حضـور در فضـا و ایجـاد 
رابطـۀ همـه  سـویۀ بـدن بـا محیـط حاصـل می شـود. »بـدن مـن 
حقیقتـاً مرکـز جهـان ادراکـی مـن اسـت. ادراک بـدن و تصویـر 
می شـوند.«  پیوسـته  وجـودی  تجربـۀ  یـک  بـه  تبدیـل  جهـان 
)پاالسـما، 1388، 12(. گردشـگری مبتنـی بـر فرهنـگ نیـز، یک 
مفهـوم و فراینـدی ذهنـی اسـت. از یـک تمایـل ذهنی در مسـافر 
آغـاز شـده و بـه دریافـت ذهنـی منتـج از حضـور انسـان در فضـا 
می انجامـد. انسـان در ابتـدای امـر بـه واسـطۀ بـدن خود با مسـیر 
و مقصـد مواجـه می شـود و از طریـق بـدن خود ابعـاد مختلف فضا 
را می سـنجد. پـس از آن براسـاس حاالت حسـی و عاطفی خود از 
راه تغییـر دمـای پوسـت به خوبـی می توانـد پیام هایـی دریافـت یا 
ارسـال کنـد. گرمـای بـدن یـک پدیدۀ بسـیار شـخصی بـوده و در 
اذهـان انسـان ماننـد تجربیـات دوران کودکی با مفهـوم صمیمیت 
و رابطـه پیونـد نزدیـک خـورده اسـت )هـال؛ پاالسـما و پرزگومز، 
1395(. ایـن تغییـر دمـا، ویژگـی کامـال شـخصی و درونـی فضا را 
پدیـدار می سـازد. انتقـال گرمـای محیـط بـه بـدن تنهـا از طریق 
لمـس یـا حضـور در فضـا میسـر می شـود )شـاهچراغی و بندآباد، 

  .)486  ،1394
در تحلیـل سـایر عوامـل شـکل دهندۀ سـفر و در ارتبـاط با مسـیر 
می تـوان بـه وسـیلۀ سـفر اشـاره کـرد. در دنیـای رقابت فـن آوری 
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کـه  دارنـد  انتخاب شـدن  شـانس  بیشـتر  خودروهایـی  امـروز، 
کمترین تکان سرنشـین را در جریان حرکت داشـته باشـند و این 
بـه معنـای کمتریـن تمـاس بـا سـطح جـاده و آگاهـی از کیفیـت 
دامـن  در  رانندگـی  آنچـه  حالی کـه  در  اسـت،  زمیـن  فیزیکـی 
را لذت بخـش می کنـد، احسـاس  ناهمـوار  طبیعـت و جاده هـای 
تمـاس بـا جـاده و دریافـت کیفیـات طبیعـی زمیـن از طریـق آن 
اسـت. احساسـی کـه رانندگـی در مسـیرهای باریـک و پرپیچ وخم 
ارگانیـک را بـه تجربـه ای هرچند دشـوار امـا دلپذیر بـدل می کند 

)اسـتادی، 1393(.
در مـدل مفهومـی ارائه شـده سـعی شـده تـا بتـوان بـه صـورت 
اجمالـی بـه دسـته بندی مؤلفه های مطـرح در پدیـدۀ راه پرداخت. 
همان طـور کـه مشـخص اسـت، فـارغ از ابعـاد فیزیکـی )عناصـر 
ملمـوس( و مشـخصه های کالبـدی موضـوع بحـث پیرامون مسـیر 
)عناصـر  راه  بیولوژیکـی  ابعـاد  به عنـوان  مؤلفه هـای دیگـری  راه، 
عمومـاً ناملمـوس( مطـرح هسـتند )تصویـر 2(. مطالعه و شـناخت 
عمیق تـر پدیـدۀ راه مسـتلزم نگاه کل نگـر به تمامی ابعـاد وجودی 
پدیـدۀ راه اسـت. دانـش منظـر راه نیـز زمانـی موضوعیـت پیـدا 
می کنـد کـه این عناصر ملمـوس )بُعـد فیزیکی( و ناملمـوس )بُعد 

بیولوژیکـی( در کنـار هـم و بـا هـم دیده شـوند.   

واکاوی پدیـدۀ راه بـا رویکـرد منظـر و تأکیـد بر 
مؤلفه هـای مؤثـر آن  

در مـدل ارائه شـده از مؤلفه هـای مؤثـر پدیدۀ راه، بـه دو بُعد اصلی 
راه اشـاره شـده اسـت؛ بُعد فیزیکـی و عیان راه و بُعـد بیولوژیکی و 
نهـان راه. اجـزای اصلـی بُعد فیزیکی راه همگـی کالبدی و ملموس 
هسـتند. همیـن امـر دلیـل توجـه بیشـتر علـوم جزء نگـر فنـی و 
مهندسـی بـه اجـزاء کالبـدی بُعـد فیزیکـی راه اسـت )تصویـر 3(. 
مطالعـۀ عمیق تـر در مفهـوم پدیـدۀ راه، نیازمند نگاهـی کل نگر به 
آن اسـت )تصویـر 4(. راه به عنـوان پدیده ای فرهنگـی مطرح بوده 
و هرنـوع برنامه ریـزی و تصمیم گیـری در سـطوح خـرد تـا کالن 
مسـتلزم توجـه همزمـان به ابعـاد فیزیکـی و بیولوژیکی آن اسـت. 
درسـت در نقطـۀ مقابل رویکـرد جزء نگر علوم فنی و مهندسـی در 
مواجهـه بـا پدیـدۀ راه برای حصـول اهدافی چون سـرعت و ایمنی 
بیشـتر، بـر بُعد کالبدی راه و هندسـۀ مسـیر تمرکز دارنـد. رویکرد 

منظـر عـالوه بـر تمرکـز بـه زمینه هـای زیسـتی و فرهنگـی راه و 
رویکـردی کل نگـر بـه راه سـعی دارد تـا همهجوانـب و مؤلفه هـای 
مؤثـر در راه را مدنظـر قـرار دهـد. منظـر کل نگر ابعـاد گوناگونی از 
وجـود انسـان را در نظـر دارد: ذهـن، چشـم، تخیل، بدن و دسـت 
)عمـل( )سـوافیلد به نقـل از پوردیهیمی، سـیدکالل، 1391، 24(. 
منظـر بـا تعهد به بسـتر و ویژگی هـای طبیعی آن، انسـان و ارتباط 
او بـا محیـط را موضوع مطالعۀ خـود قرار داده و بـه د نبال برقراری 

ارتباطـی بهینـه میان مسـافر و زمینه اسـت.
بُعـد  ارکان  مهم تریـن  از  یکـی  به عنـوان  راه  انسـانی  زمینه هـای 
بیولوژیکـی راه مطـرح اسـت. ایـن جـزء متافیزیکـی راه، بـر رابطۀ 
انسـان بـا محیـط تأکیـد دارد. ارتبـاط انسـان با محیط در سـطوح 
پایـه براسـاس حـواس و موضـوع علـوم بـا رویکـرِد جزء نگر اسـت. 
امـا ایـن ارتبـاط در سـطوح متعالی خود حـاوی معناسـت. معنایی 
کـه منجـر به شـناخت بهتر مسـیر می شـود.  رویکرد منظـر به راه، 
بـر ضـرورت توجه بـه ابعاد معنایـی و ادراکی مسـافر حیـن تجربۀ 
مسـیر اشـاره داشـته و ادراک فضـا تنهـا زمانـی ممکـن اسـت که 
انسـان حرکـت کنـد و هر حرکتـی احتیاج بـه یـک راه دارد. راه ها 
بـه بیننـده امـکان می دهنـد که قـدم به قـدم محیط را شناسـایی 
و بـا خصوصیات آن آشـنا شـود. )گروتـر، 1388، 436(. وقتی فرد 
در محیـط حرکـت می کنـد، مناظـر یکـی پـس از دیگـری دیـده 
می شـوند، در مسـیر تفسـیر دنیـای بیـرون، ذهنیـت ناظـر نقـش 
اصلـی را دارد کـه برگرفتـه از منابـع گوناگـون الهـام ماننـد تاریخ، 
رویدادهـا، تأمـالت، ویژگی هـای روانـی و خاطره هـا بـه خوانـش 
فضـا بـه مثابـه یـک متـن می پـردازد و پـس از آن، در فضایـی که 
می فهمـد زندگـی می کنـد )منصـوری، 1399، 5(. از طرفی شـکل 
یـک جـاده نیـز می توانـد پیامـی را منتقـل کنـد. البتـه رویکـرد 
منظـر در برخـورد بـا پدیـدۀ راه و درک مسـیر، مواجهـۀ مسـتقیم 
بـا راه اسـت؛ یعنـی خـود مکانهـا، صداهـا، بوهـا، رنگ هـا، بافت ها، 
دیدهـا، ارتباطـات و توالی هـای فضایـی، حس کـردن آفتـاب و بـاد 
)اسـپیرن، 1384، 395(. زیبایی شـناختی ادراکـی نیـز تصـورات 
ذهنـی مسـافران در مـورد ارزش و اهمیت هریک از مؤلفه ها اسـت 
زاویـه،  ایـن  از   .(Philips, Wolfe, Hodur & Leistritz, 2013)
ارزیابـی زیبایـی مناظـر گردشـگری بـر پایـۀ ذهنیـت مسـافران 
اسـتوار اسـت. ادراک زیبایـی یـک منظر اعـم از زیبایـی طبیعی یا 
زیبایـی انسـانی بـه ذهن فـرد و عوامل وابسـته به فرد نسـبت داده 
می شـود. ذهنیـت افـراد نیـز ریشـه در فرهنـگ و ذهنیـت جمعی 
فـرد،  روان  مطالعـۀ  جـای  بـه  بوم شـناختی،  روان شناسـی  دارد. 
رفتارهـای انسـان را بـا تمـام تعلقـات محیطـی و پیشـینۀ ذهنـی 
و فرهنگـی مطالعـه می کنـد )لنـگ، 1390، 11(. آسـیب علـوم 
مهندسـی متأثر از تصمیم سـازی های دوران اخیـر، برخورد ظاهری 
و عـدم توجـه صحیـح به فرهنـگ و ذهن جمعی اسـت. بـه همین 
دلیـل اسـت کـه هایدگـر می گویـد: واقعـۀ بنیادیـن دوران مدرن، 
تنزیـل عالم هسـتی بـه جوهـر تصویر اسـت. سـکونت گاه هایی که 
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تصویر 2. مدل مفهومی مؤلفه های مؤثر در تعریف پدیدۀ راه. مأخذ: نگارندگان.

مأخذ:  راه.  منظر  علم  و  فنی  علوم  تالقی  حالت؛  بهینه ترین  در  راه   .3 تصویر 
نگارندگان.

تصویر 4. منظر با رویکرد کل نگر در مواجهه با پدیدۀ راه، به ابعاد گوناگون ارتباط 
انسان با محیط توجه دارد. مأخذ: نگارندگان.

انسـان ها می سـازند چیـزی بیـش از مصنوعات صرفـاً فیزیکی قابل 
اندازه گیـری و نظم دهـی عینـی هسـتند )پرتـوی، 1394، 67(. به 
گفتـۀ برنتانـو پدیده هـای فیزیکـی، »ادراک بیرونـی« مـا را درگیر 
می کننـد، در حالـی کـه پدیده هـای ذهنـی، »ادراک درونـی« مـا 
را بـه خـود مشـغول می دارند )هـال، پاالسـما و پرزگومـز، 1395، 
40(. ادراک، متأثـر از فرهنـگ و در ارتبـاط بـا روح مـکان اسـت. 
حرکـت به انسـان فرصـت تحلیل و مـرور در ذهن می دهـد. »بدن 
مـن حقیقتـاً مرکـز جهـان ادراکـی مـن می باشـد، نـه از نقطه نظر 
بینایـی مرکـزی، بلکـه به  عنـوان مـکان واقعـی مراجع، تصـورات، 
خاطـرات و کلیـت ما« )پاالسـما، 1388، 21(. مرلوپونتی می گوید: 
»ادراک مـن مجموعـه ای از داده هـای بصری، بسـاوایی و شـنوایی 
نیسـت، مـن در مجموعـه با تمام هسـتی خـودم را درک می کنم« 

)شـاهچراغی و بندرآبـاد، 1394، 171(. 
 از دیگـر جنبه هـای بُعـد بیولوژیکـی راه، اکولوژی راه اسـت. توجه 
بـه حیـات گیاهـی، حیات جانـوری و زیسـت بوم موضـوع اکولوژی 
راه اسـت. زمانـی راه در تعامـل مسـالمت آمیز بـا طبیعـت شـکل 
می گرفـت. در صورتـی کـه امـروز به ویژه با توسـعۀ فناوری شـاهد 

افزایـش میـزان مداخـالت در طبیعـت هسـتیم. در بـاب اثـرات 
طرح هـای راهسـازی بـر زیسـت بوم، راه هـا بـه مسـائلی همچـون 
کمبـود کاراکتـر یـا هویـت، بیـش از انـدازه خاکسـتری بودن در 
طراحـی، بیـش از حـد عملکـردی و یکنواخت بـودن دچار هسـتند 
و عمومـاً به عنـوان عناصـر »انسان سـاخت« دارای تأثیـر منفـی بـر 
محیـط پذیرفته شـده اند. زیرسـاخت های حمل ونقـل جهت اتصال 
امـا غالبـاً منجـر بـه  سـکونت گاه های انسـانی ضـروری هسـتند؛ 
تّفـرق در زیسـت گاه های طبیعـی و زندگی حیات وحش می شـوند. 
امـروزه رونـد رو بـه افزایش این تأثیر منفی ناشـی از احـداث راه بر 
روی حیات وحش مشـهود اسـت. ایـن تأثیرات منفـی از پیامدهای 
رویکـرد تک بُعـدی علـوم فنـی و مهندسـی بـه پدیـدۀ راه اسـت. 
طبیعـت، متعلـق به تمام سـاکنانش اعم از انسـان، حیـوان، گیاه و 
... اسـت و انسـان نه مالک بلکه تنها جزئی از طبیعت اسـت. راهی 
بـا ارزش اسـت کـه ضمـن هـدف قـراردادن ارزش هـای انسـانی و 
طبیعـی، موجبـات لذت مسـافر حین تجربـۀ مسـیر را فراهم کرده 
و در ذهـن مسـافر نفـوذ کنـد. »پیتر زومتـور« در کتـاب »رهیافت 
پدیدارشناسـی«، یـک چشـم انداز طبیعـی بکـر مثل دامنـۀ کوه را 
بـه خودی خـود زیبـا می دانـد. از نظـر او حتـی زمانـی کـه مناظـر 
طبیعـی، خشـن، ناهمـوار، دوردسـت یـا بـی آب و علـف باشـند یـا 
زمانـی کـه حتـی او را می ترسـانند هرگـز برایـش زشـت نیسـتند. 
از نظـر او مناظـر فرهنگـی، مـا را احاطـه کرده انـد. و وقتـی مناظر 
یکپارچگـی  پیـش چشـم مجسـم می کنـد  را  قدیمـی  فرهنگـی 
زیبایـی از کار انسـان و طبیعـت را می بینـد )زومتـور، 1394، 76(. 
منظـر با رویکـردی پدیدارشناسـانه، آگاهانـه پیام های ارسال شـده 
از سـوی محیـط را دریافـت و بـر اصالـت وجودی عوامـل محیطی 

تأکیـد می کنـد. 
اگرچـه از نظـر بُعـد فیزیکی، جنبـۀ کارکردی راه هدفـی جزء ارائۀ 
خدمـات ضـروری مسـافران و افزایش امنیـت ندارند؛ امـا به عنوان 
یکـی از ارکان بُعـد بیولوژیکـی؛ راه در هر سـطح کارکردی، یکی از 
همیـن مصادیـق منظـر فرهنگـی  اسـت. راه کریدور زندگـی و یک 
فضـای زیسـته اسـت. فضای زیسـته ای کـه در آن همـۀ تجربیات، 
تصاویـر و خاطـرات و یادآوری هـا در هـم می آمیزند. فضای زیسـته 



تابستان 261400 شمارۀ 5

رویکرد منظر در تحقق گردشگری فرهنگ با عاملیت پدیدۀ فرهنگی راه| سعید غالمپور و همکاران

یک»فضـای وجـودی« اسـت کـه در تقابـل بـا فضـای فیزیکـی و 
هندسـی قـرار می گیـرد. ایـن فضـای وجـودِی زیسـته بـر مبنـای 
خاطـره و تجربـۀ فـردی، گروهـی و اجتماعـی سـاخته می شـود 
)شـیرازی، 1389، 53(. منظـر به عنـوان نمـودی ذهنی و شـاعرانه 
در ذهـن ناظـر تلقی می شـود و منظـر را در اندیشـه و ذهن بیننده 
جسـتجو می کنـد )ماهـان و منصـوری، 1396، 20(. منظـر دارای 
ماهیـت مکانـی و محصـول تجربـۀ انسـان در فضا تعریف می شـود 
و  فنـی  علـوم  جزء نگـر  رویکرد هـای  قیـاس  5(. ضمـن  )تصویـر 
مهندسـی در خلـق هندسـۀ مسـتقیم الخِط سـریع و ایمـن راه و 
رویکـرد کل نگـر منظـر، در مطالعـۀ راه به عنوان مصـداق یک منظر 
فرهنگـی می تـوان گفـت: همبسـتگی، پیچیدگـی و مرمـوز بـودن 
را بایـد در بازتـاب خصوصیـات خـاص هـر منظـر یافـت. راه هـای 
پرپیـچ وخـم فرصتی برای کشـف نحوۀ دسـت یابی بـه حس کامل 
همبسـتگی و الگـوی منظـر اسـت کـه بایـد مـورد بررسـی دقیـق 
قـرار گیـرد. در نقطۀ مقابل، راه های شـطرنجی و هندسـی، قابلیت 
پیش بینـی دارنـد. مـا می توانیـم امتـداد راه را ببینیـم، در نتیجـه 
هیـچ معمایـی وجـود نـدارد )بـل، 1386، 120(. دنیـای امـروز بـا 
هـدف توسـعۀ زندگـی ماشـینی و تسـریع حرکـت، نابـودی ذهـن 
جمعـی را نشـانه رفتـه اسـت. »جیمز کرنـر« در کتـاب »منظر در 
حـال التیـام« می گویـد: بایـد اسـتفاده از منظـر را به مثابه رسـانه 
و ابـزاری اسـتراتژیک در تغییـر فرهنگـی بـه رسـمیت شـناخت، 
بـا  برابـر یک رنگ سـازی جهانـی محیـط  در  مقاومـت  از  شـکلی 
بازگشـت به خاص بودن سـایت، اسـتفاده از منظر بـرای توجه دادن 
بـه بحث هـای محیطـی؛ اسـتفاده از منظر بـه مثابه رسـانه ای برای 
گسـترش پاسـخ های ابتـکاری بـه اثـرات ناصنعتی شـدن، اسـتفاده 
از تفکـر بـه مثابـه راهـی در شـکلدادن بـه زیرسـاخت های کالن 
شـهر مدرن )کرنر بـه نقل از پوردیهیمی، سـیدکالل، 1391، 24(. 
انسـان امـروز نیازمنـد مواجهـه و مکاشـفۀ فرهنگ نهفتـه در ذهن 
خود اسـت. انسـان بـرای فهم خـود نیازمنـد نگاه جسـت و جوگرانه 

بـه منظرهـا به عنـوان کلیـد رسـیدن به فرهنـگ اسـت )خادمی و 
مهـدوی مقـدم، 1393، 31(. منظـر مرکز حسـی خاطـرات جمعی 

و فـردی ماسـت، منظـر و خاطـرۀ جدایـی ناپذیرند. 
را  فعالیـت گردشـگری  زمینـه  و مقصـد هـردو می توانـد  مسـیر 
فراهـم آورد. گاهـی جوامـع بـه بیـراه رفتـه و بـا هـدف تسـهیل و 
تسـریع سـفر، فهـم و مواجهـۀ مسـافر را بـا مسـیر سـفر از بیـن 
می برند. تسـریع سـفر بـه معنی حذف عامـل زمان برای گردشـگر 
فرهنگی اسـت. تسـهیل مسـیر نیز بـه معنی حذف فرصـت ادراک 
حسـی مسـافر در هنـگام مواجهه با محیـط پیرامون اسـت. همین 
مسـئله بـر لـزوم توجه بیشـتر بـه پدیـدۀ راه تأکید می کنـد. قطعاً 
اندیشـۀ تفکـر مـدرن بـه پدیـدۀ راه نمی توانـد پاسـخ گوی نیـاز 
گردشـگری فرهنگـی باشـد. تفکـر مـدرن بـا تزریق نگـرش مردود 
تعمیـم مسـیرهای عریض و سـریع به راه، ذهنیـت جوامع و مناظر 
فرهنگـی را نابـود می کنـد. راه یک پدیدۀ فرهنگـی و نیازمند توجه 
بیشـتر اسـت. راه ابـزار ارتبـاط و بسـتر معرفی فرهنگ هاسـت. در 
ایـن میـان، منظر راهگشـا اسـت. منظر محصـول تجربۀ گردشـگر 
فرهنگـی در فضـا بـوده و راه نیـز بـه او فرصـت تجربـه می دهـد. 
منظـر در ذهـن ناظـر اسـت. منظـر خودشناسـی و فهـم ذهنـی 
گردشـگر اسـت. مفهـوم منظـر راه نیـز یـک دیالکتیـک زیربنایـی 
بـرای تجربۀ گردشـگری فرهنگـی و رفتار جمعی تـردد میان مبدأ 
و مقصـد اسـت )تصویـر 6(. منظـر راه این همانـی ذهـن گردشـگر 
ناظـر و بسـتر، بـا شـرایط مـرور خاطـرات و خاطره سـازی اسـت. 
بدین ترتیـب در مطالعـه، برنامه ریـزی و هرگونـه سیاسـت گذاری 
راه، مـالک قـراردادن رویکـرد منظـر نه تنهـا کمک کننـده بلکـه 

ضـروری ا سـت )تصاویـر 7و 8(. 

نتیجه گیری 
بـرای گردشـگر فرهنگـی فرایند گردشـگری و شـناخت، از مسـیر، 
آغـاز و بـه مقصـد ختـم می شـود. چـه بسـا کـه پیمایـش مسـیر 

تصویر 5. فرایند تفسیر مسیر برپایۀ ذهنیت مسافر و رویکرد منظر در تقویت مواجهۀ مستقیم با راه. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 6. رویکرد منظر در پذیرش الگوهای طبیعی و تقویت خاطرات ذهنی مسافران.مأخذ: نگارندگان.

 (ابعاد فیزیکی و بیولوژیکی راه توجه همزمان و پاسخ به) منظر راه، رویکردی کل نگر در مطالعه پدیده راه

 پذیریحیات -های فرهنگی راه(داللت بر زمینهبا )بعد بیولیژیکی راه  کالبد راه -های فنی راه(زمینهداللت بر )با  بعد فیزیکی راه 

 بوم تداوم حیات گیاهی و جانوری، احترام به زیست اکولوژی راه های حسیمواجهه مستقیم، حاوی پیام مسیر

 های روانی و ذهنیت مسافران اریخ، خاطرات فردی و جمعی، ویژگیت انسانیۀ زمین گیری و منظر ملموس راهچرایی شکل های راهاندام

 فعالیت، میراث ناملموس راه کارکرد ساخت و بستر رفتاری مسافرانحضور، انساندمات، بهانۀ خ راه ۀابنی

 جمعی  مشارکت ساکنین و خاطرۀ اقتصاد و سیاست های حسیعناصر طبیعت و فرم زمین، حاوی پیام کالبد طبیعی

  

 مسافر با مسیر راه و درک سفر مواجهۀ  ادراک  فهم بهتر مسیر  لمس و پیج و خم طبیعی، راز آلودگی، هندسه 

 کریدور حیات و تجربه  پذیریزیست للکاهش سرعت، افزایش ارتباط با محیط و لذت از حرکت سرعت

 گردشگری فرهنگی خودشناسی و تجربۀ  خاطرات افزایش توجه به مسیر و ایمنی در حرکت  ایمنی 

 

 مسیر  ومنظر راه: این همانی مسافر 

تصویر 7. منظر راه رویکردی کل نگر در مطالعۀ پدیدۀ راه است و بر تمامی ابعاد ملموس و نا ملموس راه، داللت دارد. مأخذ: نگارندگان. 

بـه جهـت تکمیـل فراینـد آمادگـی ذهنی گردشـگر بـرای مواجهه 
بـا مقصـود حائـز اهمیـت بیشـتر اسـت. ایـن شـناخت مسـتلزم 
حداکثر ارتباط، احسـاس و ادراک کامل محیط اسـت. راه از یکسـو 
ایـن بسـتر ارتباطـی میـان مسـافر بـا محیـط را شـکل می دهـد و 
از سـوی دیگـر زمینـۀ ثبـت خاطـرات جمعـی را فراهـم مـی آورد. 
همیـن مسـئله اهمیـت توجـه بـه پدیـدۀ راه را در برنامه ریـزی و 
طراحـی دوچنـدان می کنـد. ایـن درحالی سـت کـه مبانـی مـدرن 
بـا تکیـه بر علـوم مهندسـی و نگاهـی تک بُعـدی، به دنبـال افزایش 
هرچـه بیشـتر سـرعت، ایمنی، تـا حـدودی زیبایی بصـری و توزیع 
خدمـات ضـروری اسـت؛ تا بتواند موجب تسـریع و تسـهیل حرکت 

مسـافر شـود. با پذیـرش ضرورت توجـه همزمان به مسـیر و مقصد 
به ویـژه در گردشـگری فرهنگـی، پدیـدۀ راه نیـز بایـد به عنوان یک 
هـدف فضایـی مـورد توجه قـرار گرفتـه و بـه پدیـدۀ فرهنگی بدل 
شـود. بـرای تبدیـل راه بـه یـک پدیـدۀ فرهنگـی بـا هـدف تحقق 
گردشـگری فرهنگـی، رویکـرد منظر مناسـب و راهگشاسـت. منظر 
بـا رویکـرد کل نگـر، بـر تقویـت جنبه هـای ذهنـی و ارزش هـای 
فرهنگـی جوامـع در تعامـل بـا راه تأکیـد دارد. منظـر راه بـا توجـه 
همزمـان به صـورت فیزیکـی و جنبه هـای بیولوژیکـی راه زمینـۀ 
ارتقـاء کیفیـت راه، صیانـت از منظـر سـرزمینی و در نهایت تحقق 

گردشـگری فرهنگـی را فراهـم مـی آورد.     
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تصویر 8. مطالعۀ پدیدۀ راه با رویکرد منظر به عنوان یکی از عوامل تحقق گردشگری فرهنگ تنها زمانی قابل استناد است که همزمان به تمامی ابعاد کالبدی )ارجاع 
به مسیر( و معنایی )ارجاع به مسافر( آن توجه شود. مأخذ: نگارندگان.
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