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بستر و  یعیطب یها تیبر لزوم توجه به ظرف دیراه با تأک یفرهنگ دهٔیبه پد نیمنظر راه، نگرش نو یمعمار

 رامونیپ طیارتباط با مح تیتقو

 *سعید غالمپور

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یگروه معمار ،یمعمار یدکتر

 چکیده مقاله اطالعات

و نمود روند تکامل فرهنگ ارتباطات  کند یم نیاو را تأم یازهایمهم بشر، ن یاز دستاوردها یکیمثابٔه  راه، به پژوهشی مقالۀ
خود ساخته  یبرا زیمتما یطیمح عت،یو مداخله در طب شیخو رامونیپ طیمح یاست. انسان همواره، با طراح

 یریگ است. اما در تجربٔه شکل یتمدن بشر زیمتما یها یژگیاز و عتیو مداخله در طب ینوع طراح نیاست. ا
 یتوان تحمل آن را ندارد و برا یکه خود گاه دهیرس طیاز مداخله در مح یحد امروز بشر به یشهر یفضاها

از  یکم ها دست تحت پوشش راه ی. فضاهابرد یپناه م عتیبه طب یبازجستن احساس آرامش خود گاه
و  رییهستند. تغ قیدق یو طراح تیریمد ،یزیر برنامه ازمندیندارند و ن ییو روستا یسکونت شهر یفضاها

را نشان   یشهر یتکرار مدل مواجهٔه بشر با همان فضاها ،یساز راه اتیتجرب نهٔ یدر زم ر،یاخ یها تحوالت سال
 که یبه آن داشته است، درحال یمداخله کرده و کمتر توجه عتیدر طب یبا کمک فّناور ی. علوم مهندسدهد یم

مواقع  شتریمقصد شده و همچون خط رابط مبدأ و مقصد در ب یبشر است. راه گاه ستیز یبرا ییافض زیراه ن
و  یا و با استناد به منابع کتابخانه یدانیمشاهدات م هٔ یپژوهش، برپا نیها است. ا انسان یرایرا پذ یساعات

متخصصان  شتریتأمل ب ازمندیدر حوزٔه راه ن یگذار استیاست که س هٔ یفرض نیاثبات ا یمدارک، درپ لیتحل
منظر  یو ازجمله دانش معمار یاز علوم مهندس ریعلوم غ ریبه موضوع مطالعٔه مشترک سا دیمربوطه است و با

ک یعیطب طیرابطٔه راه با مح تیتر، بر تقو جامع یمنظر، همراه با نگاه کردیبپردازد. مطالعٔه راه، با رو  دیآن تأ
سفر  یمنیا طیشرا تیموجب تقو ر،یمس تیفیک یبستر راه، عالوه بر ارتقا یعیطب یها نهیبه زم ترشیدارد. توجه ب
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 مقدمه 
کید بر  سازی به ست. این مدل راه سازی مدرن و امروزی محصول نگاه مهندسی به این پدیدٔه فرهنگی ا راه اقتضای نیاز بشر امروزی بیشتر تأ

کید بر هندسٔه خطوط مستقیم را نیز داده است. پیشرفت فّناوری نیز در ای منظور، پیشنهاد احداث راه سرعت و ایمنی سفر دارد. بدین ن هایی با تأ
های گذشته و امروز و  که با قیاس راه جانبه بر طبیعت دارد، درحالی کمک ابزار فّناوری سعی بر تسلط همه کمک بشر آمده و او به خصوص به

توانند  های مدرن می شود: هدف انسان امروز از سفر چیست؟ آیا راه همچنین تأمل بر دغدغٔه انسان از سفر پرسشی کلیدی مطرح می
گو  رسد راهکار دانش امروز علوم مهندسی تنها نیاز ارتباطی انسان در سفر را بیشتر پاسخ ز ذهنی مسافران خود باشند؟ به نظر میگوی نیا پاسخ

شک در این نوع  شود. بی ست که گاهی دغدغٔه مسافر از سفر تجربٔه مسیر بوده و با هدف داشتن فراغت در سفر انجام می باشد. این در حالی
های مدرن، نظیر  گو باشند. از سوی دیگر، ضرورت تسریع سفر در نسخٔه راه توانند جواب ندسی و ناهماهنگ با بستر نمیهای ه سفر راه

توجهی به این مدل  ها و احداث مسیرهای منظم، ارتباط با محیط پیرامون را کمتر از قبل کرده است. امروزه، مساحت قابل ها و آزادراه راه بزرگ
کید بر  ست که کمترین برنامه ختصاص یافته و این در شرایطی اتأسیسات زیرساختی ا ریزی در این زمینه انجام نشده است. این پژوهش، با تأ

شهری، با رجوع به تجربٔه بشر در شهرسازی مدرن، به مقولٔه راه در دنیای امروز پرداخته است. به این موضوع تاکنون کمتر پرداخته  های برون راه
تر قرار دارد،  های ابتدایی ریزی و طراحی پدیدٔه راه در مقایسه با شهرسازی و معماری در گام که انسان در برنامه جه به اینشده است و، با تو

یافته نظیر  مراتب بهتری داشته باشد. کشورهای توسعه های به تواند در آینده نتایج و خروجی گذاری آن می تر پدیدٔه راه و سیاست مطالعٔه دقیق
اند که این مقوله نیازمند تأمل بیشتر است و این مسئله به مطالعه و  یز پس از تجربٔه مواجهه با پدیدٔه راه امروز به این نتیجه رسیدهامریکا ن

سازی مدرن است و تحوالت  های کاماًل نخستین تجربیات راه ریزی راه ایشان منجر شده است. ایران نیز در گام بازنگری ضوابط طراحی و برنامه
های بستر  های اخیر نشان از رویکرد ایشان در تکرار تجربیات دنیای غرب دارد. احداث مسیرهای آزادراهی یکی پس از دیگری و تخریب لسا

اقتضای شرایط کار و  های چشمگیری، به ها فضاهایی هستند که انسان توجه راه که سطوح قابل ها گواهی بر این ادعا است. حال آن طبیعی آن
توانند به فضاهای  های بسیاری را صرف تجربٔه این فضاها کنند. فضاهایی که با بهبود کیفیت خویش می مجبور هستند ساعت زندگی خود،

آورند و  پذیرتری تبدیل شوند. از سوی دیگر، در زمان سفر با هدف فراغت، زمینٔه تفریح و لذت بیشتری برای مسافران خویش فراهم می زیست
ان به مقصدی در سفر تبدیل خواهد شد. معماری منظر راه سعی دارد ابعاد نهان و کمتر موردتوجه پدیدٔه راه را کشف مسیر سفر نیز برای ایش

است. راه حاوی معنا است و مواجهٔه انسان با محیط پیرامون خویش را در برخورد   کند. راه از دستاوردهای بزرگ فرهنگ جوامع و تمدن بشری
کشد. احداث راه جوامع زیستی بسیاری را پدید آورده و، درمقابل، در مکان دیگری، به نابودی زیستگاه ایشان منجر  با این پدیده به تصویر می

های  است. احداث راه موجب تقویت زمینه  ترین آسیب احداث راه متوجه حیات جانوری و گیاهی در بستر و محیط پیرامونی شده است. بزرگ
شده در حوزٔه مطالعات معماری منظر  رغم ابعاد و معیارهای متعدد مطرح ط فرهنگ ایشان شده است. علیارتباطی جوامع بشری و توسعه و بس

ها نیست، در این مقاله سعی شده است، ضمن معرفی  که مجال پرداختن به تمامی آن راه که سوژٔه اصلی پژوهش نگارنده است، با توجه به این
کید شود. رسیدن به  گذاری پدیدٔه راه در مطالعه و برنامه وجه به این رویکرد در سیاسترویکرد دانش معماری منظر راه، بر ضرورت ت ریزی راه تأ

رسد یک مدل  سازوکار تقویت ارتباط با محیط طبیعی پیرامون مسیر و تقویت نقش طبیعت در طراحی راه از اهداف پژوهشگر بوده و به نظر می
تواند به اتخاذ  ریزی راه بایستی با توجه به بستر طبیعی انجام شود که می گیری و برنامه کلارتباطی دوسویه است؛ بدین معنی که زمانی ش

های ضروری باید مالک طراحی راه باشد که این  منزلٔه یکی از مکمل تمهیداتی در این زمینه بینجامد و از سوی دیگر حضور عناصر طبیعی به
توانند حس رضایت مسافران از تجربٔه  ه منجر شود و مفروض است که هر دو جنبه درنهایت میهای مسیر را تواند به تقویت کیفیت مسئله نیز می

سازی  توان به اکوسیستم مناطق روستایی اشاره کرد که تجربٔه جاده پذیر شدن هرچه بیشتر راه را افزایش دهند. در مثالی، می مسیر و زیست
ها منجر شود و افزایش میزان خشکی خاک روستا درنهایت سبب  دی منابع آبی و چشمهتوجه به بستر طبیعی توانسته به نابو غیراصولی و بی



ک یفرهنگ دهٔ یبه پد نیمنظر راه، نگرش نو یمعمار/  غالمپور  ...بستر یعیطب یها تیبر لزوم توجه به ظرف دیراه با تأ

205 

درمانی در زمان سفر و  مهاجرت روستاییان به شهر و متروکه و خالی از سکنه ماندن آن شده است. در مثالی دیگر و در نقطٔه مقابل، طبیعت
 بخش از طبیعت شده است.  ریافت انرژی مثبت و آراماندازهای زیبا موجب د تجربٔه محیط طبیعی مسیر و مشاهدٔه چشم
های  ویژه طی سال های منطبق با رویکردهای مهندسی و اهمیت حفظ گنجینٔه منظر سرزمینی، به افراط در توسعٔه شبکٔه زیرساخت راه

های  دارند. این مسئله دلیل برگزاری نشستهای مؤثری بر مند بسیاری را بر آن داشته تا به فکر افتند و در این مهم گام های دغدغه اخیر، گروه
تر  ها نشان از آن دارد که برخی مسیری درست آن  علمی متعدد، تدوین ضوابط و چاپ نشریات علمی بوده است. البته، مطالعٔه اسناد و خروجی

طور ویژه به بیان و بررسی  لیان اخیر بهاند. ازجمله مستندات علمی معتبر موجود که طی سا را انتخاب کرده و برخی دیگر نیز به بیراهه رفته
مثابٔه منظر و مقصد سفر  است. منصوری، با نفی تمرکز بر کوتاهی مسیر، راه را به 36شمارٔه  منظرمسئله منظر راه پرداخته است نشریٔه علمی 

ر سعی کرده است جایگاه منظر در پو (. قوام3، ص 1395خاطرات ذهنی مسافران تأکید کرده است )منصوری،  دانسته و بر ضرورت توجه به
های  توجه به طبیعت حاشیٔه مسیر و عرصه ریزی و طراحی راه را شناسایی کند و، ضمن نفی تمرکز بر علوم مهندسی راه، عدم سطوح برنامه

ها  حضور پررنگ راه (. لسان در جایی36، ص 1395پور،  سکونت پیرامون راه را از مشکالت موجود بر سر طراحی راه معرفی کرده است )قوام
(. رحمدل، با اشاره به سیر تاریخی 42، ص 1395های طبیعی و تهدیدی برای حیات وحش دانسته است )لسان،  را دلیل تخریب زیستگاه

)رحمدل،  مثابٔه منظر راه یاد کرده است ، از ساختارهای جانبی شکل گرفته در ارتباط با راه بهرباط و راهگیری منظر راه، به بیان کتاب  شکل
کید بر رابطٔه تعاملی انسان با مسیر، تعابیر عناصر میراث ملموس  (. همچنین، طالبیان نیز راه را مکان زیستن می52، ص 1395 داند و، ضمن تأ

شده، این مفاهیم  (. مشخصًا، از مقاالت بررسی72، ص 1395و عناصر میراث ناملموس راه را معرفی و به کار برده است )طالبیان، 
تر آن ضروری به نظر  های متعددی در سطوح خرد و کالن به علوم مدرن راه وارد شده و تداوم مطالعٔه عمیق برداشت است که آسیب بلقا

ریزی و طراحی راه،  تواند تنها مسیر واصل مبدأ و مقصد باشد. در سطوح گوناگون برنامه رسد. ایدٔه راه مدرن دارای اشکال است و راه نمی می
که مسیر راه در تعامل با محیط پیرامون  زان توجه به بستر شده و همین امر دلیل تخریب منظر سرزمینی است. از سویی، زمانیکمترین می

 (.23، ص 1400گیرد، تنها ابعاد عینی و گاهی کالبدی مدنظر بوده است )غالمپور و همکاران،  موضوع مطالعه قرار می

 روش تحقیق 
طور خاص در این پژوهش و  لحاظ روش، کیفی و مبتنی بر توصیف و تحلیل است. به و، بهردی است نظر هدف، کارب این پژوهش، از

کید و توجه به نقش زمینه به جاکه این  اند. اما، ازآن ای گردآوری شده ها با روش کتابخانه ریزی راه، داده های طبیعی در برنامه اقتضای موضوع و تأ
های  گیری از روش های گذشته سعی داشته است، ضمن بهره شته نگارنده است و نگارنده در پژوهشهای گذ پژوهش در ادامه و درپی پژوهش

تر شدن  های متخصصان، زمینٔه کاربردی های گوناگون موجود و همچنین مصاحبه با مسافران و دریافت دیدگاه میدانی، با مشاهده و تجربٔه راه
ته نیز در این پژوهش استفاده شده است. استراتژی پژوهش نیز از نوع پدیدارشناسی است. های گذش این پژوهش را فراهم آورد، ثمرٔه پژوهش

بایست توجهی دوباره به کیفیات حسی تعاملی عناصر  جزئیات است و می نگر و فارغ از توجه به  مطالعٔه پدیدٔه راه مستلزم نگاهی کل
 دهندٔه آن داشت. تشکیل

 مبانی نظری پژوهش 
 در پیرامون مسیر نقش مناظر طبیعی 

های قدیمی و چه در ساخت  های معماری منظر راه توجه ویژه به مناظر طبیعی پیرامون مسیرها چه در نمونٔه راه ترین اولویت طبیعتًا یکی از مهم
ریزی و مدیریت طرح  توجه در این زمینه نیز، مالحظات مطرح در برنامه های مدرن است. از معیارهای قابل  راه ٔهای آزادراهی و نمونه شبکه

های  ریزی و مدیریت محیط پیرامون مسیر، توجه به تأثیر ارزش کاشت و همچنین پوشش گیاهی موجود در پیرامون مسیر راه است. در برنامه
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است ها  اکولوژی مسیر، جوامع گیاهی و جانوری موجود و تنوع زیستی حائز اهمیت است. ازجمله معضالتی که منتج از توسعٔه شبکه راه
ها بوده است. اما، در بحث سفر و تجربٔه مسیر، گاهی  ست و همین مسئله همواره تهدید بزرگی برای آن های جانوری و گیاهی ا تفکیک زیستگاه

های کاری و آموزشی بوده که در این حالت کمتر خوِد مسیر موردتوجه مسافران  منظور رسیدن به مقصدی مشخص برای انجام فعالیت سفر به
گیرد. اما در مواقع سفر، با هدف سپری کردن اوقات فراغت و فرار از شرایط زندگی روزمره، اهمیت شرایط و مشخصات خاص مسیر  می قرار

های غیرطبیعی زندگی شهری و پناه بردن به محیط  شود. مطالعات مستند معاصر در حوزٔه شهری از تمایل مردم به دور شدن از محیط بیشتر می
وآمد مردم از میان  های گوناگونی که دربرگیرندۀ رفت های ممکن حکایت دارد؛ فعالیت های آن در فرصت لذت زیبایی طبیعی برای درک

ترتیب، گاهی حفظ و  (. بدین95، ص 1390ای است )کاپالن و همکاران،  ها برای تحقق چنین خواسته معنای تمایل آن های طبیعی و به محیط
 تواند موجب افزایش حس رضایت مسافران شود.  راه میتقویت میراث طبیعی حاشیٔه مسیر 

تواند از خستگی  اما، فارغ از تأثیر مثبت مناظر طبیعی حاشیٔه مسیر بر ذهن و روان مسافران، تنوع محیط طبیعی پیرامون مسیر راه می
های  در راهنمای طرح زیباشناختی در داالنویژه رانندگان جلوگیری کند و این مسئله به افزایش ایمنی سفر منجر شود.  ذهنی مسافران و به

بخش و  های آرامش اشاره شده است و، در پاسخ به کاهش این خستگی ذهنی، لزوم توزیع فعالیت نیز به خستگی ذهنی 1راهی تگزاس بزرگ
شود. یکنواختی منظر و  می های اتفاقی را مطرح کرده است. مناظر یکنواخت و نازیبا موجب خستگی رانندگان و درنتیجه کاهش ایمنی جذابیت

تر به مقصد و افزایش  منظور رسیدن هرچه سریع شود. درنتیجه، به نبود عناصر بصری متنوع موجب احساس کسالت و خستگی در رانندگان می
یابد،  یش میروز افزا های ارتباطی روزبه شدگان این شریان شود. بنابراین، آمار کشته ها منجر می درپی در جاده سرعت به تصادفات پی

شود و فضاهایی که در پیرامون جاده بدون  ای، راه رسیدن به مقصد برای مسافران دلپذیر و خوشایندتر می که، با بهبود منظر جاده درحالی
نیز شوند. برای ساکنان محلی  اند برای استراحت سرنشینان و کاهش خستگی رانندگان در نظر گرفته می کاربری خاص و بدون استفاده مانده

های مقصد بودن راه و افزایش  تواند، از یک سو، به تقویت جنبه (. این امکان نیز می95-92، ص 1392، راپاپورتشود ) امکان کار فراهم می
چند ریزان راه را به توجه بیشتر به حضور و نقش جوامع محلی پیرامون مسیر ترغیب کند، هر های اتفاقی بیفزاید و، از سوی دیگر، برنامه جذابیت

گذاری راه، تهدید بزرگی برای همین جوامع محلی خواهد بود.  ریزی و سیاست شناخت کافی و بینش نامناسب، در زمان برنامه در مواقعی عدم
های مدرن است که لزوم حفظ سرعت و ایمنی حرکت موجب قطع ارتباط و در مواقعی تفکیک قلمروهای  البته، این مسئله بیشتر متوجه راه

شود.  های محلی کمتر توجه می های فرهنگی و آثار انتخاب و احداث مسیر در ارزش ریزی راه، به جنبه واهد شد. گاهی، در برنامهاجتماعی خ
های  سازی به ترویج ارزش ها و مسیرهای آزادراهی باید اطمینان حاصل شود که در عملیات محوطه راه ست که در طراحی بزرگ این در حالی

راه و جوامع محلی است. گاهی تفکیک نادرست  های مؤثر در توجه به این مورد مدنظر قرار دادن کاربران بزرگ حل از راه محلی توجه شود. یکی
شود که این مسئله تهدیدی برای سایر  بومی می ریزی راه، موجب تقسیم زیست توجه به شرایط خاص مسیر در زمان برنامه دلیل عدم بستر، به

ی گیاهی و خصوصًا حیوانی منطقه نیز خواهد بود. در مواقعی که مسئله دسترسی به مسیری است که دارای امتیازات ها جوامع زیستی چون گونه
کید کنند. توجه به امتیازات طبیعی مسیر می منظره است باید برنامه غنی طبیعی و ویژگی خوش تواند در  ریزان راه بر تقویت این نماهای طبیعی تأ
عبارت است از پیوندی « توپوفیلیا»اشاره داشت. « توپوفیلیا»دهد. در این خصوص، شاید بتوان به  مکان را ارائه  ذهن مسافران حسی قوی از

شناختی، لمسی یا  تواند زیبایی عاطفی بین افراد و مکان یا محیط که از لحاظ شدت ظرافت و روش ابزار متنوع است. واکنش به محیط می
معنای پیوندی محکم و عاطفی تأثیرگذار میان مردم و مکان با  کند و آن را به لیا/ عشق به مکان را مطرح میمفهوم توپوفی 2توآنهیجانی باشد. 

                                                           
 .است شده انجام تگزاس A&M دانشگاه رنظریز تگزاس یترابر مؤسسهٔ  توسط و متحده االتیا فدرال دولت یترابر دپارتمان سفارش به که. 1

2. Tuan 
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شود )صمدپور شهرک و همکاران،  داند که این پیوند مثبت است و سبب گسترش عمق ارتباط و تعامل فرد با محیط می دهنده می اجزای تشکیل
 (.68، ص 1398

دیگر « راه»ت در مطالعٔه ارتباط متقابل راه و محیط پیرامون تأثیر راه در بستر طبیعی خود است. در دنیای امروز، از دیگر نکات حائز اهمی
دهد واجد ارزش و  ای از فضاهای زندگی که بخشی از تجربیات افراد را شکل می منزلٔه گونه فقط یک مسیر عبوری و حرکتی صرف نیست و به

تواند ویژگی اجتماعی و  ای جدید می گاه انتخاب مناسب یک مسیر برای جاده و غنای معنایی آن است.نیازمند توجه به کیفیت فضایی 
های  توانند نسل تدریج ارتقا دهد یا برعکس مداخالت بدون توجه به مناظر و طبیعت اطراف جاده می های همجوار آن را به اقتصادی زیستگاه

های  (. این مسئله نیز بر ضرورت توجه به ویژگی12، ص 1397فرد محروم سازند )فردانش،  هآتی یک سرزمین را از میراثی طبیعی و منحصرب
کید دارد. حفظ میراث طبیعی طی سالیان اخیر در علوم گوناگون  طبیعی بستر راه و مطالعٔه دقیق تر ارتباط میان راه و محیط طبیعی پیرامون تأ

های عمومی  ایی چون ادیان الهی همچون اسالم درخصوص اهمیت حفظ زمین و ثروتمحیطی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در دیدگاه
کید شده است؛ زیرا عامل اصلی بروز  کرٔه خاکی، بر لزوم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انسان و طبیعت تأ

باید مسیر با طبیعت اطراف ادغام شود. طراحی منظر باید در  ریزی راه نیز محیطی بر هم خوردن این تعادل است. در برنامه مشکالت زیست
کنندٔه تنوع زیستی محلی  های گیاهی مورداستفاده باید منعکس های شاخص طبیعی با منظرٔه پیرامون هماهنگ باشد؛ گونه مناطق با ویژگی

ر نامطلوبی در گیاهان، جانوران یا اکولوژی منطقه داشته باشند؛ در عملیات خاکی باید الگو و هندسٔه غالب زمین مورد توجه باشد و نباید تأثی
 بندی شود. اختصار دسته سازی و نوع برخورد با محیط طبیعی پیرامون به باشد. در جدول زیر، سعی شده است آثار مثبت و منفی اقدامات راه

 پیرامون بسترسازی و نوع توجه به محیط طبیعی  : بررسی برخی آثار مثبت و منفی اقدامات راه1جدول 

 رابطٔه راه با محیط طبیعی مسیر

 برنامٔه اقدامات برحسب نیاز مخاطب راه اثر اقدام در مخاطب

 آثار مثبت

 های غیرطبیعی زندگی شهری در پاسخ به تمایل مسافران به دور شدن از محیط شناختی رضایتمندی و حس لذت زیبایی

 ریزی تأکید بر تقویت نماهای شاخص طبیعی در حین برنامه تجربٔه مسیرکمک به تقویت ارتباط ذهنی مخاطبان در حین 

 های اتفاقی و امکان توقف در طول مسیر حرکت وجود جذابیت وکار برای جوامع محلی فرصت کسب

 های اتفاقی بخش و جذابیت های آرامش تنوع محیط پیرامون مسیر و لزوم توزیع فعالیت کاهش خستگی ذهنی مسافران

 آثار منفی

 مداخالت بدون توجه به مناظر و طبیعت اطراف جاده های آتی محرومیت نسل

 واسطٔه شرایط خاص مسیر و حرکت قطع ارتباط و تقسیم قلمروهای اجتماعی به تهدید جوامع محلی پیرامون مسیر

 آزادراهی جدید ها و مسیرهای راه احداث بزرگ های محلی جوامع پیرامون مسیر توجه به ترویج ارزش عدم

 ها مغایر با الگوی بستر احداث راه تأثیر نامطلوب در اکولوژی منطقه

یرساخت  های سبز راه ز
ریزی و مدیریت محافظتی در  شود که رویکردی به طراحی، برنامه کنندٔه طبیعی گفته می های حمایت بنا بر تعریف، زیرساخت سبز به سیستم

ها و مناظر به  منظور حفظ شبکٔه اکولوژیکی از زمین های محافظتی به مبتنی بر استراتژی  مقیاس منظر دارند و از فرایندهای گستردٔه عمومی
شوند که پایداری  آور باشند( شناخته می که تاب شده برای آن ریزی آور )یا طراحی و برنامه مثابٔه مناظر تاب اند. زیرساخت سبز به مدهدست آ

حال که کیفیت زندگی، مکان و  کند، درعین )محیطی، اقتصادی و اجتماعی( را با حفظ یکپارچگی و بهبود اتصال فضاها در منظر پشتیبانی می
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(. ضرورتًا در مواقعی که 1394برد )رامیار و ضرغامی،  ها و ابعاد گوناگون باال می در سراسر مرزهای گوناگون منظر در مقیاس محیط را
ریزی و طراحی مسیر قرار گیرند. در شرایط و مناطقی که  ها مالک برنامه های غنی طبیعی در پیرامون مسیر وجود دارند باید این ظرفیت ظرفیت

با توجه به  توان، ، هرچند میباشد تر منظم تواند میمنظر  یندارند، طراح یعیطب یبصر عالقهٔ یی وجود ندارد یا در مناطقی که ها چنین فرصت
، وجود دارد های سبز خصوص زیرساخت طبیعی و به یها یژگیو ایها  از نشانه یکه تعداد کم ییجاتأثیر طبیعت در کیفیت مسیر و سفر، 

تری از مسیر  خوانش کاملتواند به رانندگان کمک کند  یراه م کاشت بزرگکرد. طرح  جادیرا ا ها یژگیو بستر موجود، اینمشروط به تناسب با 
کنند و  نییتع را خود در سفر شرفتیکند پ یبه رانندگان کمک م. وجود نقاط عطف طبیعی نشان دهندبه آن  تری و واکنش مناسب داشته باشند

 دیبار با کی قهیدق 10تا  5هر  حداقلکننده و تهدیدی برای ایمنی سفر است.  سکین دهند. یکنواختی بصری خستهخود را ت طریق خیال بدین
 ینماهای از تر مهم یژگیدور و ینماها. البته، در تجربٔه سفرهای آزادراهِی با سرعت باال، وجود داشته باشد نقاِط دید ایموردعالقه  نقطهٔ  کی

توانند حجم باالیی از رضایت خاطر را  اندازهای طبیعی می ؛ زیرا بیشتر حجم تماس ما با طبیعت از راه دور است. مناظر و چشمهستند کینزد
توانند ایجاد جذابیت کنند و به ذهن فرصت دهند تا در آن سیر کنند. نقاط عطف و مناطق  در ذهن بیننده به وجود آورند. مناظر دوردست می

حرکت در سرعت  با وجود زودگذر و پانوراما ارائه شود. یاز نماها یبیترکنما برای مشاهدٔه منظر هستند، هرچند باید شاخص دو عامل راه
 دیها با جاده کنار رو، آن دشوار است. ازاین یگذرد و تمرکز رو یم عیسر یلیبه جاده خ کینزدنمای ، ها ی و آزادراهراه بزرگ مسیرهای

  مناظر دور فراهم کنند. یبرا یپرت واسساده و بدون حای  نهیزم شیپ

های سبز پیرامونی ارائٔه راهکارهای مدیریت منظر راه  ویژه زیرساخت اما نکتٔه حائز اهمیت درخصوص جذابیت مناظر طبیعی پیرامون و به
زمین کشاورزی با زمین باتالقی، های ظاهری و اجزای متفاوت  رغم تفاوت ها است. در مثالی، علی منظور خوانایی بهتر و متمایز کردن آن به

کید بصری هستند.  ای وسیع با کمترین نقاط قابل ها یکسان است. هر دو مکان عرصه وجودآمده از سازمان فضایی آن احساس بصری به تأ
نشانه که  دود و بیدهد و فقط مناظری است نامح خصوص برای بینندۀ مبتدی، هیچ نکتٔه بارزی را نمایش نمی نگاهی گذرا به چنین مناظری، به

رسد  خاطر آوردن مجدد چنین مناظری معمواًل مشکل است؛ زیرا به نظر می  خاطر سپردن ندارد. به  مشابه آن زیاد است و شاخصی برای به
تشاف وجو و اک (. در صورتی که رازآمیزی منظر حس جست13، ص 1390جا و به همین شکل وجود دارد )کاپالن و همکاران،  ها همه مانند آن
توانند محیط را پیدا و پنهان کنند. درختان  وبرگ درختان می که محیط رازآمیز شود وجود دارد. شاخ های بسیاری برای این انگیزد. راه را برمی

های  دهند. مسیرهای مارپیچی نیز از مشخصه صورتی پنهان و آشکار به بیننده می ها را به قرارگرفته در مسیر امکان نمایش فضای مابین آن
، ص 1390دهد )کاپالن و همکاران،  وخم را افزایش می وجو و کشف محیط بعد از هر پیچ رازآمیزی منظر است و انگیزٔه بیننده برای جست

های سبز پیرامون مسیر است تا بتواند هرچه بهتر بر جذابیت  (. دغدغٔه اصلی، در این خصوص، چگونگی مدیریت مناظر و زیرساخت48
کند. در فرایند طراحی مکانی در طول  تواند تخیالت ذهنی مسافران را به خود جذب  انداز مطلوب بهتر می ی بیفزاید. چشمهای گردشگر راه

های  مسیر، باید در نظر داشت که شرایطی به وجود آید تا امکان ایجاد دیدهای مناسب به محیط اطراف آن فراهم شود. جذابیت پنهان محیط
شود. به همین دلیل، گردشگران بسیاری برای سپری کردن فراغت،  کند و باعث رفع خستگی در طول مسیر می ول میطبیعی ذهن را به خود مشغ

های غنی  کنند؛ چرا که رازآمیزی یکی از ارزش منزلٔه مقصد خویش انتخاب می تجربٔه مسیرهای طبیعی جذاب همچون مسیرهای جنگلی را به
 ها است.  ها و باغ جنگل

زدٔه امروز شده است.  ویژه در شهرهای مدرن، موجب بروز مشکالت بسیاری برای انسان مدرن و فّناوری مروز بشر، بهشرایط زندگی ا
تواند راهکار مناسبی باشد. بنابراین، در نتیجٔه افزایش مشکالت ناشی از کاهش سطح  گاهی فرار از این شرایط و تجربٔه محیط طبیعی می

های اخیر علوم محیطی تبدیل شده است.  ویژه امریکا، سالمت روانی به موضوع مهمی در پژوهش هسالمت عمومی در کشورهای غربی ب
های ساختمانی بهبود استرس را به  که محیط دهند، درحالی ُالریش در پژوهش خود به این یافتٔه مهم رسید که مناظر طبیعی استرس را کاهش می
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(. احساس ارتباط با طبیعت عبارت است از حس تجربی فرد Ulrich, 1999, p. 27نامید )« رسبهبود است»اندازند. او نظریۀ خود را  تأخیر می
ای که افراد با جهان طبیعی دارند. بنابراین، افرادی که با طبیعت در ارتباط  از یگانگی با جهان طبیعت یا ارتباط احساسی، شناختی و تجربی

شود. ارتباط  برند که به تقویت سالمتی و نشاط روحی منجر می این ارتباط بهره می واسطۀ هستند از سطحی از احساس و وجود معنادار به
 متعدد و گسترده با طبیعت معمواًل با شادی بیشتر و همچنین رضایت از زندگی، سرزندگی و توانایی کنار آمدن با مشکالت زندگی مرتبط است.

مثابٔه  آگاهی، به (. ذهنChoe et al., 2020, p. 2رتباط با طبیعت هستند )آگاهی و ا مطالعات اخیر جهانی درپی تعریف ارتباط بین ذهن
که برای بیننده جدید  شود مهم باشد یا بدیهی، مادامی شود و اهمیتی ندارد که آنچه فهمیده می فرایند ترسیم تمایزات، امری بسیار مهم تلقی می

مثابٔه توجه به یا آگاهی از تجربٔه جاری یا واقعیت  آگاهی به دهد. ذهن ل قرار میاست. ترسیم فعاالنٔه این تمایزات است که ما را در زمان حا
ویژه آگاهی و توجه باز یا گیرا تعریف شده که ممکن است در  آگاهی به شود. ویژگی محوری ذهن صورت ارتقایافته در نظر گرفته می حاضر به

طور  تواند به حال عبور منعکس شود. برای نمونه، در صحبت با یک دوست می مندتر یا پایدارتر از وقایع و تجربیات در یک آگاهی قاعده
گاه باشد که مبنای ارتباط است. مشاهدٔه تصاویر طبیعت  چشمگیری متوجه ارتباط باشد و به طور حساسی از آهنگ احساسی ظریفی آ

بخشد. برقراری احساس آرامش در  های مصنوع ارتقا می طدار را در مقایسه با مشاهده یا حضور در محی آگاهی و توجه جهت های ذهن توانایی
که معیارهای زیبایی طبیعت،  آگاهی و لذت آنی از حضور در این فضا است، درحالی منظور القای حس ذهن محیط طبیعی موثرترین معیار به

ی بعدی اهمیت قرار دارند )آراسته و ها صمیمیت محیط، عظمت و شکوه، سرزندگی و نشاط و درنهایت معنویت و امکان کشف محیط در رتبه
به روند تأثیرپذیری ذهن مسافران در حین تجربٔه مسیرهایی با  1شده در باال، نمودار  (. براساس مطالب بیان109، ص 1399حیدرزاده، 

 شود اشاره دارد.  های متنوع طبیعی که درنهایت موجب فراغت ذهنی ایشان می ظرفیت
 

 خستگی سفر
 رازآمیزی 

 های طبیعی جذابیت
گاهی   توجه و آ

 از تجربٔه جاری
 

گاهی ذهن  آ
 لذت آنی

 آرامش 
 بهبود استرس

یان سفر و رفع خستگی و تحمل بهتر شرایط سفر1نمودار  پذیری ذهن مسافران از طبیعت پیرامون مسیر در جر   : روند تأثیر

گذاری راه نیز با دقت بیشتری  مندی از تجارب پیشرفت فضاهای شهری در دوران مدرن، در سیاست ست، ضمن بهره ترتیب، ضروری ا بدین
کید بر الگوی راه عمل شود. به نظر می سرعت بنای  های منظم هندسی و ارضای تمایل خود، به رسد نیاز انسان امروز او را بر آن داشته تا، با تأ

گاه به کمهای راه   زنند. این درحالی ها دامن می تر شدن ارتباط با محیط طبیعی پیرامون و تخریب این ظرفیت رنگ ی را بنیان بگذارد که ناخودآ
شک در چنین شرایطی  کند و بی شده به دست فّناوری و فراغت یافتن، سفر را انتخاب می است که انسان گاهی، با هدف فرار از شهرهای ساخته

توان به این مسئله اشاره  های منظم مهندسی می ست که، به بهترین نحو، زمینٔه ارتباط او با طبیعت را فراهم کنند. در مسئلٔه راه هایی ا راه نیازمند
شناسی نشان داده است  ای پرهزینه است. تحقیقات روان های آزادراهی در محیط طبیعی ظاهرًا تجربه کرد که وجود مسیرهای عریض با تجربه

کند. بنابراین، جای تعجب نیست  ه مغز موضوعات در دسترس را بیشتر و بهتر از موضوعات در سطوح فیزیکی گوناگون و دورتر پردازش میک
دهد )کاپالن و  کند، دوری ذهن او از طبیعت را نیز افزایش می طور که فرد را از نظر فیزیکی از طبیعت دور می که مسیر حرکتی عریض، همان

وخم مسیر نهفته است مطلوبیت آن را در ذهن مردم تا حد زیادی  (. درمقابل، میل به کشف آنچه در ورای پیچ97، ص 1390همکاران، 
کادمی علوم مغز و اعصاب امریکا  توان به فعالیت دهد. درخصوص ارتباط رفتارهای انسان و ادراکات وی از محیط پیرامون می افزایش می های آ

 (. 1394پردازد )مقصودی،  ررسی رابطٔه علم معماری و علوم مغز و اعصاب و پیوند این دو میاشاره کرد که مشخصًا به ب
های پیرامونی موجود، توجه به این  های طبیعی و ظرفیت در مدیریت مناظر طبیعی راه و انتخاب مسیر، عالوه بر توجه به ارتباط راه با نشانه

ای مانند  مشاهده باشد. اگرچه نشانه ممکن است سازه ادماندنی و همچنین از فاصلٔه دور قابلی باید شاخص و به  موضوع نیز مهم است که نشانه
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توانند مانند نشانه عمل  های طبیعی هم می ای قدیمی باشد، ویژگی پناهگاهی تفریحی در جنگل یا مکان تولید محصوالت زراعی مانند مزرعه
 کنند. 

تواند نکتٔه مثبتی برای طراحی مسیر راه محسوب شود و شاید مرور تجربٔه تمدن بشر،  نمیاما درخصوص مسئلٔه طراحی راه، وجود تمایز 
تری به بیشینٔه  ها گاه نیاز است توجه ویژه ریزی و مدیریت راه های سکونتگاهی شهری، این حقیقت را بازگو کند که در مقولٔه برنامه در عرصه

 های طبیعی موجود داشت. ارتباط مسیر با ظرفیت

 بحث 
سازد و در  ست. راه همواره مفهوم ارتباط را به ذهن متبادر می ای فرهنگی، محصول زیست بشر طی سالیان بر روی کرٔه خاکی ا مثابٔه پدیده راه، به

رکرد خویش ها با هدف ارتباط در شرایطی خاص به وجود آمده و با موضوع کا ترین راه اکثر موارد نیز با همین هدف به وجود آمده است. معروف
نظر بین کشورها و ملل گوناگون شده و نماد تبادل و تعامل بین دو تمدن شرق و  اند. در مثالی، جادٔه ابریشم همیشه موجب تبادل نیز شهرت یافته

ط فرهنگی و غرب است. حدود دو هزار سال، جادٔه ابریشم نقش بسزایی در انتقال کاال و مواد، فرهنگ، دین، فّناوری، ایجاد و توسعٔه رواب
شده به  های احداث های نخست راه (. این در حالی است که در نمونه1399اقتصادی و ایجاد روابط نزدیک بین کشورها داشته است )الهامی، 

دلیل ضعف دانش و توان وی درمقابل طبیعت وحشی، سازوکاری تعاملی با آن برقرار کرده است و با پیشرفت علوم در زمان  دست بشر، به
واسطٔه تفاوت زاویٔه نگاه بشری وابسته به تغییر نوع نیازهایش، رویکرد متفاوتی در  ری توانسته بر طبیعت غلبه کند. در دوران معاصر نیز، بهدیگ

 راهی صورتی واحد در های سریع و ایمن آزادراهی و بزرگ برابر طبیعت و در جریان احداث راه انتخاب کرده است. درمقابل، ایدٔه احداث راه
است. این نوع مواجهه با طبیعت تکرار تجربٔه دوران مدرن در احداث فضاهای سکونتی بشر است. جریانی   برخورد با انواع محیط طبیعی داشته

ها را به عهده دارد. نگاه امروز بشر به  گیری فضای سکونت مشابه ساخت ماشینی است که تنها وظیفٔه تأمین سرپناه انسان که در نگاهش شکل
است که توقع انسان مدرن از راه   ها نیز دقیقًا با همان ایدٔه مشابه شکل گرفته است. شواهد حاضر در مرور تجارب مهندسی گواه آن ی راهفضا

کند. گاهی انسان  که انسان فقط، با هدف ارتباط میان مبدأ و مقصد، مسیر سفر را انتخاب نمی فقط ایجاد ارتباطی سریع و ایمن است، درحالی
دهد که  های منظم و ماشینی مدرن نشان می شناسی راه کند. از سوی دیگر، حتی آسیب صر راه را مقصد فراغت جستن خویش تلقی میمعا

شود و همین  کمتر شدن زمینٔه ارتباطی مسافران با محیط پیرامون و وجود حد باالی نظم و یکنواختی مسیر موجب خستگی بیشتر مسافران می
یمنی سفر است. از معیارهای تقویت تعامل مسافران با محیط پیرامون مسیر، توجه و تقویت عوامل طبیعی و پوشش مسئله تهدیدی برای ا

های مدرن موجب تقویت نظریٔه احترام به طبیعت و  گیاهی در حاشیٔه مسیر است. همچنین، نقد نظم و یکنواختی بیش از اندازٔه شرایط راه
ویژه  شود. تعهد به این نظریه به های گذشته در برقراری تعادل میان احداث مسیر با محیط طبیعی پیرامون می ریزی راه با اندیشه سویی برنامه هم

منزلٔه کاالیی برای استفادٔه انسان و  منظور، لزوم تغییر نگرش به زمین از تلقی آن به ازپیش خواهد بود. بدین های راه گردشگری بیش در مدل
های خاص و بازسازی حس اتصال بین وجود انسان و زمینی که  منزلٔه موضوعی دارای ارزش طبیعت و منظر به سوی تلقی سودرسانی به وی به

 یابد.  گذاری راه ضرورت می کند در سیاست بر روی آن زندگی می
هایی در امتداد مسیر  منزلٔه حفاظ تواند به های مهندسی مدرن گاهی وجود عناصر گیاهی پیرامون مسیر می های توجه به راه اما در زمینه

طور خاص به  ست که به ها ضروری ا گذاری و مدیریت مسیر راه ریزی، سیاست ترتیب، در برنامه موجب تقویت شرایط ایمنی سفر شوند. بدین
راه باشد،  تواند موضوع برنامٔه اقدامات متخصصان معماری منظر های سبز راه نیز توجه شود و این مسئله می های طبیعی و زیرساخت ظرفیت

 ریزی راه بر لزوم تثبیت جایگاه متخصصان منظر راه نیز صحه گذاشته شود.  است در برنامه  هرچند پیش از آن ضروری
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یرساخت2جدول  های سبز راه  : نمونٔه برنامٔه اقدامات موضوع معماری منظر درخصوص ز  

 تواند موجب تقویت کیفیت راه شود. سبز راه که می های نمونٔه برنامٔه اقدامات موضوع معماری منظر راه درخصوص زیرساخت

 سیمای طبیعی مسیر و ایجاد عالقٔه بصری در نظر مسافران

 های دید )دیدروها( اصالح پوشش گیاهی و ایجاد راهرو
 دهی نماها بهبود نماها با کادربندی و جهت

 تقویت تضاد نماهای باز و بسته
 زمینٔه متفاوت ترکیب کاشت و پس

 تقویت طرح کاشت خاص، معرف و هماهنگ با بستر

 خوانایی و کمک به تشخیص بهتر مسیر
 ها ترسیم منحنی مسیر و تشخیص بهتر پیچ

 مهار بصری
گاهی راننده و تحریک تنظیم سرعت ذهن  آ

 مالحظات ایمنی مسیر

 کاهش باد
 ویژه در مناطق پرتگاهی ایجاد حفاظ به

 کنترل یخبندان
 )استروبینگ( کردن نقاطی شاخص در طول مسیرهایالت 

 گیری نتیجه

ها انجام شده است. از سوی دیگر، هدف آن فهم این مسئله است که با  ریزی و طراحی راه پژوهش حاضر با هدف فهم جایگاه طبیعت در برنامه
سفر افزود. در این بین، انسان در طول تاریخ، به فراخور توان بر کیفیت و ایمنی  فرض تقویت ارتباط عینی و ذهنی مسافران با محیط پیرامون می

طلبی بیشتر، بر طبیعت مسلط شده و در آن مداخالت متنوعی  زمان و متناسب با پیشرفت فّناوری با هدف تسهیل شرایط سکونت و منفعت
بشر امروز گاهی برای فرار از این شرایط سفر کنندٔه امروز نمود این مداخالت بشر در طول سالیان هستند و  کرده است. شهرهای شلوغ و خسته

منزلٔه ابزار سفر، کاربردی دومنظوره دارد؛ گاهی فقط کاربردی ارتباطی دارد. هرچند راه درپی تعامل بشر با پدیدٔه راه دارای ابعاد  کند. راه، به می
اول راه تمرکز دارند و همین امر زمینٔه مداخالت  تواند مقصد گردشگری شود. علوم مهندسی بیشتر بر منظور است، گاهی می  غنی فرهنگی

ها پس از  زدگی آن ها و فّناوری شود که، با توسعٔه راه بیشتر ایشان در طبیعت را به وجود آورده است. در صورتی که این تهدید جدی احساس می
ریزی راه  که برنامه دلیل این شهری امروز پیدا کند. به های شهری، این مأمن گردشگران نیز روزی کاماًل نابود شود و شرایطی شبیه فضاهای عرصه

های طبیعی راه تمرکز کرده است. از سوی دیگر، اشاره  های متفاوت و غنی فرهنگ راه است، این مقاله نیز بیشتر بر زمینه نیازمند توجه به زمینه
های طبیعی بستر ضرورت دارد؛ چراکه توجه به  رامون و زمینهریزی راه با منظور اول نیز، توجه به فضاهای طبیعی پی شد که، حتی در برنامه

ترتیب،  تواند موجب بهبود کیفیت سفر و درنهایت ایمنی مسافران شود. بدین های طبیعی با هندسه و شرایط مسیر می تقویت ارتباط زمینه
های گردشگری بیشتر از گذشته نیاز است،  ریزی راه مهریزی در این حوزه نیازمند تفکیک این دو منظور است. نخست، به مدلی برای برنا برنامه

دلیل  ها هماهنگی بیشتری با طبیعت دارند و در زمان وقوع حوادث طبیعی نیز به طوری که تجربٔه کاربران راه ثابت کرده که این نمونه راه به
های آزادراهی باید بیش از  های سریع و نمونه ل دوم، راهمطالعه و مدنظر قرار دادن شرایط طبیعی قابلیت استفادٔه بیشتری خواهند داشت. در مد

جانبه است و  تر با نگاهی همه ریزی هرچه دقیق مثابٔه فضای زیست نیازمند برنامه گذشته درپی تقویت تعامل مسیر با بستر بود. به بیانی، راه به
جانبه و  دف ارائه کند. معماری منظر راه با نگاهی همهتری برای این ه کمک علوم مهندسی، راهکارهای مناسب تواند، به تخصص منظر می

 های طبیعی راه درپی ارتقای کیفیت سفر و بهبود شرایط ایمنی مسافران است. توجه به ظرفیت
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 پیشنهادها 
پدیدٔه راه دارد،  تر منزلٔه نگرشی نوین با تکیه بر تخصص منظر سعی در بررسی و مطالعٔه دقیق که موضوع معماری منظر راه به با نظر به این

ترتیب، شاید موارد زیر نیز بتوانند  ازگذشته توجه شود. بدین ها بیش ریزی، طراحی و مدیریت راه ویژه در برنامه شود به این موضوع به پیشنهاد می
 هایی در این زمینه مطرح شوند:  منزلٔه اولویت به

 تواند موقتًا راهگشا  هایی با رویکرد منظر می معماری منظر راه و تهیٔه پیوستها و ضوابط موجود با تمرکز بیشتر بر  نامه بازنگری در آیین
 باشد. 

 .وجود بستری برای افزایش مشارکت و تعامل بیشتر متخصصان علوم فنی با متخصصان منظر 

 های موجود. های مناظر راه های جامع از ظرفیت و ویژگی در اولویت قرار دادن تهیٔه نقشه 
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Abstract 

Road, as one of the important achievements of humankind, meets humans’ needs and shows the 

evaluation process of communication culture. Humans have always created a distinct environment by 

designing their surroundings and intervening the nature. This type of design and intervention in nature 

is one of the distinctive features of human civilization. But in the experience of the formation of urban 

spaces, today, humankind has reached a point of interference in the environment that sometimes he 

cannot tolerate; and sometimes seek refuge in nature to regain his sense of peace. The spaces covered 

by the roads are important as the urban and rural living spaces and require careful planning, 

management, and design. Engineering sciences intervene in nature by using technologies and paying 

less attention. This is despite the fact that the road is also a space for human life. Sometimes it 

becomes the destination and is the connecting line between origin and destination; it also welcomes 

people for hours. Based on field observations, library resources, and document analysis, this research 

proves that the road phenomenon requires more experts' reflection and should be the subject of a joint 

study with other sciences other than engineering sciences, including the knowledge of landscape 

architecture. Studying the road with a landscape approach and a more comprehensive view emphasizes 

strengthening the relationship between the road and its natural environment. Paying more attention to 

the natural areas of the road substrate, in addition to improving the quality of the road, will also 

strengthen travel safety conditions.  
Keywords: Road, Road Landscape, Landscape Architecture, Natural Environment 
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