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 محیطیمنظر راه و اخالق زیست طراحی 
 

 3آزاده شاهچراغیدکتر ،   *2سیدامیر منصوریدکتر ، 1د غالمپورــسعی 
 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. گروه معماری، معماری،  دکتری یدانشجو .1

 ، تهران، ایران. منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرانمعماری گروه  .2
 قیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. وم و تحواحد علگروه معماری،  .3

 ( 99/ 2/6، تاریخ پذیرش: 99/ 3/4تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

ه طبیعتت   مترد  اطالعات موجود نسبت به مداخله در محیط، نگرش ب
فرایند طراحی بستته بته ختلف بسیار محد د است. هر طراح در مراحل م 

 کند.ها استفاده میر شای از  عه، از مجمومصنوعمنظر   محیط    محیط،
   اقدامات حال حاضر با ر یکتردها، بخش اعظم مطالعات در موضوع راه

 تتممینبا هدف ها نیز نامهاند. آییننجا  شدهایمنی راه ا سرعت    افزایش
میان عوامل پنهان دیگری، غیتر از اند، اما در این  ایمنی راه نگاشته شده

همچنتین ههتور   رگتاار باشتند. ء کیفیت راه، اثتوانند در ارتقاایمنی می
علمی با هدف آسایش فردی    پیشرفت دنبالهای جدید به  بر ز فنا ری

اجتماعی انسان در د  قرن گاشته شکل گرفتت   لتی عتد  توجته بته 
ی از هنجارهتا داتار معیارهای اخالقی در جوامع موجب شتد تتا بستیار

زیستت توجته بته محیط  ایتن هنجارهتای مهتم،  آشفتگی شود. از جمله
محیطی یکی های زیستدر دنیای معاصر، بحرانانسانی   طبیعی است.  

گیری اختتال  هتتایی استتت کتته منجتتر بتته شتتکلاز مهمتتترین االش
 محیطی شده است. زیست

 
 
 

 
راف ختود ی اخالقی بشر بتا طبیعتت اطتمحیطی با رابطهاخال  زیست
، بتتر استتا  محیطیدر حقیقتتت اختتال  زیستتت (.1)شتتودتعریتتف می

معاصر شتکل گرفتته استت. انستان متدرن ختود را های د ران  ضر رت
داند. انسانی که فقتط بته رفتاه   مخلوقی زمینی   مسلط به طبیعت می

کند   باعث بحران در محتیط زیستت سعادت در همین جهان بسنده می
، امر زه پیر  نیاز به افزایش در مسمله راه  (.2)تانسانی   طبیعی شده اس

، تعتری  آن   در نتیجته تر شتدن هراته بیشتتر مستیرت   کوتاهسرع
هایی راههای جدید به سرعت در حال افزایش هستند. افزایش ایمنی، راه

تنهتا، بردن مستافر از طتی مستیر را داشتته    که کمترین توجه به لات
انستتان امتتر ز بتتا ابتتزار تکنولتتو ی   د. کننتتالوصتتول میمقصتد را سهل

بو  هتای جدیتد را احتدا    بته زیستتیعت، ایتن راهجویی بر طبسلطه
به اعتقاد هایدگر، تکنولو ی در گاشته در پتی بته   زند.طقه آسیب میمن

 نظم آ ردن طبیعت در عین مراقبت   نگهداری از آن بود، اما تکنولو ی 
 
 

 چکیده

ابزار تکنولتو ی در پتی  پیشرفت متمثر ازبو  مناطق انسان   زیست عد ذهنیبُ، با کمترین توجه به در پاسخ به نیاز دنیای مدرن امر زراه زمینه:  
  ضر ت توجه راه تبیین معیارهای موثر در طراحی  ها بهارتقاء کیفیت منظر راهبه دنبال  پژ هش حاضر    ر زافز ن است.افزایش سرعت   ایمنی  
 ها تمکید دارد.  پرداخته   برآنبه مقوله اخال  طراحی 

 متدار،حتی اخال اطر باشتند.وجته مورد تبیشتر باید ،   جانوران حیات گیاهان  تدا  ،  انسان  زندگی  دف افزایش کیفیت سفر،با هگیری:  نتیجه
 مثابتهبه ،راهبته منظتر نگتاه پتردازد. . این نگاه به راه، به تقویت ابعاد ذهنی راه که موضوع علتم منظرستت، میاستراه    ضامن جریان حیات در

متدار  ارد. در نهایت نگاه اخال ای یکپاراه بر ضر رت توجه همزمان به کیفیت زندگی انسان در راه، حفظ حیات گیاهی   جانوری تمکید دسامانه
دید این  اگراه نتیجۀتمثیرگاار است.  اههر سه مقوله، ذهنیت مسافر، حفظ حیات گیاهی   جانوری بر ارتقاء کیفیت راه  علم منظر راه، با توجه به

غلبتۀ نیستت.  مدرنیتتهحاف تکنولتو ی اخالقی منظر راه تنها به دنبال  به نفع بشریت خواهد بود. طرح  به راه،  ن منظرطلبانۀ متخصصیمنفعت
نگر خود، تعادل میان حیات انسان، گیاهان   جتانوران را برقترار نمایتد. دید جامعبا در تالش است تا    کندتمیید نمی  را هم  طبیعتتکنولو ی بر  

برخورد با پدیده راه، قطعا با تمکید بر ذهنیت انسان در ذات گرایش به طبیعت دارد  ر یکرد منظر نیز در دارد.    رد پایداریر یک  احیاگر است،  منظر
 .های طبیعی، احترا  به محیط زیست   تالش برای حفظ آن استمن بقای ارخهمسافران، ضا

 
 .اخال  طراحی، حیات انسانی، حیات جانوری، حیات گیاهی، منظر راه: واژگانیدلک

 amansoor@ut.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکتر نیکی:  
 

mailto:amansoor@ut.ac.ir
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پی تعرض   تسخیر طبیعت است. به جدید که بر علو  جدید بنا شده، در 
ختود بته فهو  با طبیعت در افتتادن  در افتتادنی کته  نظم درآ ردن به م 

 (. 3)معنای تعرض به طبیعت است

راه  ها   محیط پیرامون های بصری لبهاز سوی دیگر، تنزل کیفیت جلوه 
جدید مشتهود   هایراههای منظر در فرآیند طراحی    مغفول ماندن جلوه

شتناختی، بو های طبیعی، مولفهتوجه به  در این میان نقش منظر،    .است
های محیط طبیعی   به  یژه شبکه زیرساختهای طبیعی   مصنوع ارزش

از کننتده استت. تعیین های راهبردی   کتالنبسیار با اهمیت   در طرح
هتای کلتی نمنظتر بزرگتراه  یدگاه معماری منظر، اصتول   ااراو د

شناختی   بته  یتژه بایست در تطابق با نیازهای محیطی، شرایط بو می
 (. 4)ها تد ین   ارائه شودهای بصری لبهها   جلوهاابیتج
 

 جایگاه اخالق در رابطه انسان با محیط 
ریزی   با موضوع برنامه در تشخیص رابطه اخال    فرایند طراحی منظر

ابتدا باید به تعریف اخال    شناخت جایگاه آن در نوع رابطه  ،طراحی راه
ها   ال  هتر جامعته معیتار بایتدختا انسان با محیط پیرامتون پرداختت.

کنتد   انستان اجتمتاعی را در مستیر زنتدگی نبایدهای آن را تعیتین می
 (.5)کنتدیت میغایتمند خود به ستمت کمتال، فلتیلت   ستعادت هتدا

ای محوری در عرصه حیات اجتمتاعی انستان بتوده اخال  همواره مقوله
عمتل   فکتر   ،رهغی  است. اینکه اگونه در ارتباط با دیگران   طبیعت  

ه مقوالتی اون ستالمت انستان، ای تا اه اندازه بشود   هر عمل حرفه
هتا   مثالزیست، آینده، حیات   امثال آن تمثیر گتاارد، از جملته     محیط

های مختلتف مباحثی است که نشان از تعمیق مباحث اخالقی در عرصه
استت.  بندی به در ن   بر ن شتخصاخال  قابل دسته(.  6)زندگی دارد

، صاخال  بر ن شخ  حکایت از رفتار با خود دارد.اخال  در ن شخص،  
یکی از ابعاد اخال  بر ن شخصی، رفتار دارد.  حکایت از رفتار با دیگران  

 محیطی، تالش برای توسعه پایدار است. با طبیعت، رعایت اخال  زیست

 
محیطی و تالش  رفتار با طبیعت، اخالق زیست : 1نگاره 

 ست. ه پایدار، از مصادیق اخالق برون شخصیبرای توسع
 

بیعتت انسان در طول تاریخ همواره تالش نموده است تا به نحوی، بتا ط
ای بتوده استت کته موجتب ارتباط برقرار کند. این کوشش گاه به گونته

تیلتور از . تخریب محیط گشته   گاه نیز همگا  با آن حرکت کرده است
 که برای طبیعتت یتو  ضتعیتمحور است    -جمله اندیشمندان زیست

محتوری -محوری، نقطه مقابل انسان-احترا  قائل است. در  اقع زیست
تقاد به ارزش ذاتی برای طبیعتت   در نظتر گترفتن است که متلمن اع

جایگاه اخالقی مستقل برای اجزای آن است. به این معنتا کته اعتبتار   
ر تیلتور، نظت بته  .ها در گر  میزان سودبخشی به انسان نباشتدارزش آن

طبیعت   -رفتارهای طبیعی، خود الگوی مناسبی برای تبیین رابطه انسان
هستند: ن ساختار   عملکرد اکوسیستم زمین خود رابطه درست بین ما   

طبیعت متعلق به تما  ساکنانش  (.3)کندجهان طبیعت را بر ما ر شن می
تنها جزئتی که بل  اعم از انسان، حیوان، گیاه   ... است   انسان نه مالو

تواند موجب شادابی، نشاط   سالمت جامعته اخال  می  از طبیعت است.
های هنتری از جملته انسانی باشد. اخال  در بسیاری از علتو    شتاخه

(. 7)گسترش یافته است  غیرهمحیطی  اخال  مهندسی، سازمانی، زیست
  های محیطی  ائیده خصلتاخالقی ز  -ریشه بسیاری از مظاهر فرهنگی

 (. 8)استر ح مکان آن محیط  عبیری ه تب
 

 های موجود در رابطه با طبیعت نگرش:  1جدول 
 حکمت عملی(توصیه راهبردی) نوع نگرش

 تلاد) ر درر یی با طبیعت( مکاتب طبیعت ستیز

 ارتباطی) جدایی از طبیعت(بی مکاتب طبیعت گریز

 هماهنگی) یکی شدن با طبیعت( گرامکاتب طبیعت

 تکمیل) نظریه اشتمالی( سازمکاتب طبیعت

 

 بندیتقستیماهار دسته مختلف به توان  زیست را میگااری محیطارزش
طلبانته   طلبانه، اکولو یکی، زیباشناختی   اخالقتی. منفعتکرد: منفعت

رنتد. بحتث پیونتد دا کی با بقاء انستان   یتا منتابع اقتصتادی ا اکولو ی
  امتا شتود  وط میطبیعتت مربت  از زیبایی  نشناختی به درک انسازیبایی

ستت کته ستایر توجیه اخالقی که مورد نظر استت بتر ایتن مبنتا استوار
کند کته بته ادامته حکم می  نیز حق دارند   مسئولیت اخالقیموجودات  
ها . توجیه اخالقی به تما  موجودات زنده، اکوسیستمکمو کرد  حیاتشان

نظتر را نیتز در  های آینتدهلتوجه دارد   حتق نست  جانء بی  حتی اشیا
محیطی یکتتی از هتتای زیستتتمعاصتتر، بحران در دنیتتای(. 9گیتترد)می

گیری اختتال  هتتایی استتت کتته منجتتر بتته شتتکلمهمتتترین االش
ی اخالقی بشتر محیطی با رابطهمحیطی شده است. اخال  زیستزیست

در حقیقتتت اختتال   (.1)شتتودبتتا طبیعتتت اطتتراف ختتود تعریتتف می
ای د ران معاصر شکل گرفته استت. همحیطی، بر اسا  ضر رتزیست

داند. انستانی د را مخلوقی زمینی   مسلط به طبیعت میانسان مدرن خو
کند   باعث بحتران که فقط به رفاه   سعادت در همین جهان بسنده می

پایتداری، اهتاراو  (.  2)در محیط زیست انسانی   طبیعی شتده استت
انستانی ا در اکولتو ی تواند زنتدگی ره میدهد کفهومی را پیشنهاد میم 

در فراینتد توستعۀ   (.10محیط زیستت بدمتد)یکپاراۀ طرفداری از حفظ  
های اکولو یکی، پایداری در جتایی قترار گرفتته استت کته در آن نظریه

 .(11)گیرندعلو  طبیعی   علو  انسانی در ارتباط تنگاتنگی قرار می
یبا   طبیعت یا  ا ه منظر در ذهن مرد  با مناهر ز   عریف منظر  اما در ت

آید. منظتر بخشتی از محتیط استت کته خاطر می گستره طبیعت بکر به
توان در یو زمان خاص به آن توجه کترد   بته بستترش در محتیط می

در آن ساکن بتوده  ارتباط داد. منظر آن قسمت از محیط است که انسان
منظر دارای بافتت   ستاختار کند.  طه ادراکاتش آن را درک می اس  به  
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. منظر در اشم   ذهن انسان، انعکتا    ستابقه یعی   مصنوع استطب
اما در طراحی منظر، زمانی طبیعت دستخوش (. 12)گااردذهنی به جا می

تغییر   مداخله انسان خواهد شد. از سوی دیگتر اختال  طراحتی یعنتی 
در برختورد بتا  مسئولیت نسبت به محیط   شناخت نتوع رفتتار صتحی 

ن  هتتایف انستتانی، توجتته   حفتتظ همتتتریطبیعتتت استتت. یکتتی از م 
باشد. طبیعت   محیط زیست همواره در ختدمت رفتاه   زیست میمحیط

شناسان   اخال  محیطی انسان تنها در نگاه بو  سالمت بشر بوده است.
یو علو جامعه زیستی   موهف به حمایت   حفظ رفاه بلنتد متدت آن 

د ارا که محتیط نکند از محیط محافظت  نخواهان منظر میمعمار  است.
 به نفع بشریت است  نه بر اسا  ارزش محیط یتا زنتدگی غیتر انستان،

توجه به طبیعت تا بدانجا  اهمیت (.13)بلکه با نگاهی سودگرا   مشارکتی
های فلستفه بین فیلسوفان اخالقی بتوده کته یکتی از مهمتترین شتاخه

قتی بته گرایان معتقدند که امور اخالگرایی است. طبیعتاخال ، طبیعت
صورت بنیادین در طبیعت هست. دستگاه شناختی ذهن انسان به راحتی 

نتین نیستتند، امیان اموری که در طبیعت  جود دارند   اموری کته این
لئوپولد با ارائه اخال  زمین، معتقد به نتوعی اختال  (.  14)گااردفر  می
بو  محور است که در آن، رفتاری با محیط زیست درستت استت زیست

تحقیقتات . (15)به حفظ انسجا ، ثبات   زیبتایی زمتین کمتو کنتدکه  
تتر باشتد، تتمثیرات مثبتت دهند هراه منظر طبیعیانجا  شده نشان می

دراک انسان از قدرت احیای یابد   این تمثیر را در ارمانگری افزایش مید
گتر استت   آنکه طبیعت بکر بالقوه ختود ترمیمداند. به دلیل  میطبیعت  

کند، یهای خود را در رابطه با ارخۀ حیات احیا م ت   کاستیخود صدما
 گیرد بته طتور ناخودآگتاه   غیترارادیکسی که با آن در تما  قرار می

گیترد. عتال ه بتر آن ترمیمی طبیعتت قترار می  -تحت تمثیر فرایند خود
حیتات ماننتد جوانته زدن گیاهتان، مشاهدۀ فرایندهای مرتبط با ارخته  

ای ماننتد مشتاهدۀ تغییترات فصتلی عالئم نشتانه  شکوفه کردن   سایر
   .(16)گاارندان تمثیرات مثبتی از نظر ر انشناسی بر انسان میدرخت

 

 بومهای راهسازی بر زیستطرحاثرات 
ها به مسائلی همچون راهبو ، های راهسازی بر زیستدر با  اثرات طرح

در طراحی، بیش کمبود کاراکتر یا هویت، بیش از اندازه خاکستری بودن 
اصر از حد عملکردی   یکنواخت بودن داار هستند   عموما به عنوان عن

 اند.محتتیط پایرفتتته شتتدهدارای تتتمثیر منفتتی بتتر  "ستتاختانسان "
های انسانی ضر ری های حمل   نقل جهت اتصال سکونتگاهزیرساخت

های طبیعتی   زنتتدگی هستتند امتا غالبتا منتت  بتته تفتر  در زیستتگاه
شوند. امر زه ر ند ر  به افزایش این تمثیر منفی ناشتی از ش می ححیات

ختی بایتد شتنا حش مشهود است. مطالعات بو احدا  راه بر ر ی حیات
ریزی در احدا  راه را در برداشتته باشتد. بخش مهمی از مطالعات برنامه

شناختی تمثیر انتدکی بتر ر ی محققین معتقدند تا به امر ز، مطالعات بو 
حلتور ریزی احتدا  راه داشتته استت.  های حتین برنامتهگیریتصمیم

 جتود های راه بته ها در منظر، فلای جدیدی به عنوان لبتهفیزیکی راه
کند، ر ند حرکت آبهتای ستطحی آ رد که زیستگاه جدیدی ایجاد میمی

ها دهد   در فرآیندهای طبیعتی   همچنتین شتکل زیستتگاهرا تغییر می

ترافیتتو همچنتین محتیط پیرامتتون را بتا انتتواع  کنتد. راه  مداخلته می
کند. میزان گستترش اثترات های شیمیایی   سر   صدا آلوده میآالینده

ناشی از حلور راه بر منظر اطراف به عوامتل فیزیکتی همچتون اختالل  
 (. 17)توپوگرافی، جهت باد، پوشش گیاهی   نوع اختالل بستگی دارد

 ه ناشتی از راهشناختی ا لیتثیرات بو بندی اصلی تمپن  دستهتوان به  می
 معرفی شده است، اشاره کرد.  2001که در سال 

 هااز دست دادن زیستگاه. 1

ها کته تتمثیر منفتی بتر یط طبیعی مانند افزایش آالینتدهآشفتگی مح  .2
 های گیاهی   جانوری دارد. ها برای بسیاری از گونهپایداری زیستگاه

 جانوران تلفات. 3

کننتتد، انتتات زمینتتی کتته پتتر از نمیه بتترای اکثتتر حیوودن رامتتانع بتت. 4
ها دارند که حرکت حیوانات ها داللت بر موانع حرکتی برای آنزیرساخت

کنند   ها غیرقابل دسترسی میها را برای آنکنند، زیستگاهد د میرا مح
 شوند.ها مینهایتا منجر به منز ی شدن جمعیت آن

های راه   حاشتیهی مثبت تلقی شود ارا کته تواند تمثیرداالن که می.  5
های جدید   یتا داالن حرکتتی توانند رفیو ها، زیستگاههای راه میکناره

م کند. عد  توجه به این مسائل باعتث تتمثیرات برای حیات  حش فراه
منفی محیطی مانند افزایش مرگ   میر حیوانات در اثر عبتور از جتاده   

 .(18)شودها می  جمعیت آن به دنبال آن کاهش تولید مثل

 
ی شناختی اولیهارائه الگووار پنج تأثیر بوم  (  2گاره ن

ی این موارد به همراه هم منجر به تفرق  زیرساخت؛ همه

 .شودزیستگاه می 
 

های محیطتی همچتون از راه با ایجاد تفر  در منظر عتال ه بتر آستیب
ای ستطحی هتغییر حرکت آ  دست دادن پوشش گیاهی   فر  زمین  

تمثیر اشمگیری بر تفر  زیستگاه   مرگ   میتر حیوانتات دارد.     غیره 
اگراه راهکارهایی نظیر احدا  ر گار یا زیرگتار حیتات  حتش، تعبیته 

راه، همچنین نصب عالئم هشدار دهنده در شرایطی که امکان تعبیه بو 
نظتر گرفتته راه  جود نتدارد، جهتت محافظتت از حیتات  حتش در بو 
 . (19)دشومی
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A  ،ها را در راستای   حش به  جود آ رد   حرکت آنتواند زیستگاه ارزشمندی را برای حیات حاشیه راه دارای پوشش گیاهی غنی می( در زمین کشا رزی

تواند احتمال  ر د  ند   میککاری شده حاشیه جدیدی برای راه معرفی میهای باز   امن( در منظر با پوشش جنگلی، لبهBحاشیه مسیر فراهم آ رد.  
های جدید جانوری باشد که در مناطق خالی  تواند زیستگاهی برای پراکنده شدن گونههای راه همچنین می( لبهCگل به در ن راه را کم کند. حیوانات جن

 کنند.    یا نزدیو به جاده زندگی 
 ها در حاشیه راه عملکرد داالن(  3نگاره 

 
 در طبیعت جهت محافظت از حیات وحشه راتعبیه بوم ای از نمونه (  4نگاره

 

 راه به منزله کریدور زندگی 
به منزله کرید ر زنتدگی جانوری، راه زیست فارغ از توجه به ابعاد اخال  

راه، به  یژه در فرهنگ ایرانیان از جایگاه خاصی برختوردار انسان است.  
-ندگی بهکرید ر ز است. راه،راه فقط یو مبدأ   مقصد نبودهبوده است.  

آمتد. ایرانیتان رفته است. راه، خودش یو مقصد به حسا  میشمار می

 "در مقابتل  "جا  "کنند     "جایی"این هنر را داشته که راه را تبدیل به  

هتایی پدیتد انتد کته راهدست آ ردهدر د ره جدید این هنر را به  .  "ناکجا

کتردن گااشتت، را آباد  توان اسمشپدید آ رند. نمی  "ناکجا"بیا رند که  

یعنتی ر شتنایی   "جتا "باشد،   "جا"اند.  قتی راه یو  بلکه خرا  کرده

یعنی تاریکی   ایرانیان این هنر را داشته کته راه را در ر شتنایی "ناکجا"

شتود   هنگتامی می "جایی "تبدیل به  "ر شنایی "دید بیا رند. راه در پ

 "د ر زنتدگیکری " قتی    خواهد بود.  ”کرید ر زندگی  "جایی شود  "که  
-برای اغلب انسان (.20)یابدباشد، در آن زیبایی، لطف   صفا اهمیت می

هتای ، هر مستیر در قالتب راه، خیابتان، جتاده   بزرگتراه در مقیتا ها
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ساز   همزمان با حرکت موجب لتات ناشتی از تواند خاطرهگوناگون، می
ی متفتا ت منظتر اهتداعی معانی   خاطره باشد. این موضوع در مقیا 

هتای ختاص   ها   بزرگتراه، خیابانهاای   در مورد راهشهری   منطقه
هتای بصتری ها   جلوهمطلو  از نظر مرد    مسافران متمثر از جاابیت

های طبیعی   مصنوع در سرشار از معانی پوشیده در عناصر محیط  زیبا  
-جلتوه(. 21)ستتدر پهنه منظر پیرامون ا  داالن حرکت   عبور، به  یژه

شناسی   ترین نقش را از نظر زیباییهای بصری   عناصر گوناگون مهم

در مسمله طراحی راه، توجه بته شناستایی     ادراک در نزد مخاطب دارد.
های معنوی   فرهنگی نیز بسیار حائز اهمیتت یت این ارزشحفظ   تقو

بته عنتوان اخالقیات ارتباط نزدیو   تنگاتنگی با ارزشها دارنتد   است.  
کننتد. اختال  تبدیل می  شوند که ارزشها را به عملابزاری نگریسته می

یعنی رعایت اصول معنوی   ارزشهایی که بتر رفتتار شتخص یتا گتر ه 
های نوین که در پاسخ بته نیازهتای ر ز علو    فنا ری (.22)حاکم است

 آیند  باید با فرهنگ جوامع همسو شوند. جوامع به  جود می

 

 
 ( 23) های فرهنگی و ایجاد یک فناوری مطلوب از نظر بستر فرهنگی جامعهراستا شدن فناوری با شاخصهم  : 5ه نگار

 
شناستی لبته   زیبتاییتوجهی به ساختار، عناصر   کیفیت فیزیکی    کم

موجتتب برختتی مستتائل کیفتتی    راهمحتتد ده مشخصتتی از پیرامتتون 
منتدی  کتاهش عالقتهکنندگان   مخصوصتاًها در نزد استفادهناهنجاری

گتردد. بترای گردشگران نسبت به تجدید سفر در انین محورهتایی متی
د، بناها   عناصر آینهای بصری زشت   ناخوشمثال  جود مناهر   جلوه

ها   دیوارهای حائل طبیعی یا مصتنوع شده در محیط مصنوع، حاشیهرها
هتا، ع زبالتهفرسایش یافته یا رهاشده   آلوده به عناصتر پراکنتده   انتوا

-در این مورد متی شوند.های بصری   ذهنی مرد  میموجب ناهنجاری
توان مسیر را به نحوی طراحی کرد که از میان عناصر شتاخص   قابتل 

تبدیل بته یتو نمایشتگاه   راهترتیب  اینسرعت باال بگارد. بهادراک در  
یش های تاریخی را نماها   نشانهشود که مراکز اشتغال، سمبلخطی می

یتابی بتوده، بته توانند ایزی بیش از راهنمای جهتن میداده   عالئم آ

 .باشدمعانی مناهر   دیدها اشاره داشته
پاسخی به نیاز ر ز جوامع بشری سازی،  احدا  راه   عملیات راهشو  بی

بتا  ،است. بشری که به دنبال تسهیل   تسریع ارتباط میان مبدأ   مقصد
ا  راه، بستیار د. مفهو  ارتبتاط   ستابقه احتدسازدالیل متعددی راه می

های تاریخی ایران، زمانی راه، مسیر حرکت فصتلی در د ره  .دیرینه است
هتای زیتارتی پابرجاست. زمانی راه راه بوده است   کماکان نیزایل   ایل

نظیر مسیر ح  از مراکز تمدنی بتزرگ، مستیر عتبتات عالیتات   مستیر 
ات نیز با ر یکرد اقتصادی   تجاری احتدا  زیارتی بوده است. گاهی ا ق

شده   در این میان به عنوان بستر مرا دات فرهنگتی، زبتانی   تمتدنی 
ترین شاهراه تجاری ایتران مهمهای ابریشم)  که راه  کرده استعمل می

در اد ار تاریخی از جمله اشکانی   ساسانی بود که از نیمه شمالی کشور 

این، پار    "گاشت. این راه سه تمدن عمده جهان د ران باستان  می

) مسیری که اد یه   عطریات را   اد یه  نمود. (را به هم متصل می "ر  
برد   از نیمه جنوبی کشتور ر ز میاز هند به افریقا   کشورهای عربی ام 

گاشتتته استتت.( از آن از جملتته کرمتتان   سیستتتان   بلواستتتان می
هتای رغم پیشینه غنی فرهنگی موجود در رابطه با راهعلی  (.24)اندجمله

کشور، به تبعیت از فنا ری ر ز جهانی   به موازات پیشرفت تکنولتو ی، 
، انسان معاصتر بتر ش سرعتگرفتن حرکت سواره   افزای  با ا لویت قرار

های جدید، بر سرعت   ایمنی مسیر بیفزاید. غافل آن شد تا با احدا  راه
توانستند نقتش های جدید، خود دیگر مقصد نبوده   تنها میکه راهاز این

هتای های جدید منطبق بتر راهارتباطی ایفا کنند. در بسیاری از موارد راه
داشتته   طبیعتی ی بیشتری با بستتر های قدیم سازگارقدیم هستند. راه

دخل   تصرف در طبیعت را دارند. اگراه در ستایر متوارد میزان  کمترین  
  گاهی نیتز بتا تخریتب محتیط های جدید ضمن دخل   تصرف که راه

اند  در مواقعی از سال به دلیل تغییتر شترایط آ    طبیعی به  جود آمده
پیر  متوارد شوند.  یز بسته میهایی نهوایی   اقلیمی فاقد کارکرد   زمان

های مدرن، عد  توجه به ارتباط با مسمله راه  فو ، ا لین آسیب مطرح در
هتتای فرهنگتتی   اجتمتتاعی استتت. راه بتتا یکنتتواختی در مستتیر   ارزش

خاکستری بتودن در طترح، تنهتا نقتش ارتبتاط میتان مبتدأ   مقصتد را 
از سفر   را  ن لاتکمتری. در انین شرایطی به یقین مسافر  است  دارعهده

خواهد برد. مداخله در بستر طبیعی به معنای تغییر در پوشتش گیتاهی   
های ایتن تغییتر نیتز بتر ز اثترات توپوگرافی منطقه خواهد بود. از پیامتد

راهسازی های حیات جانوری است. طرحطبیعت   به تبع آن، تخریبی بر 
زیستتگاه    یزیکتید  دسته اثر تخریبی بر حیات  حش دارند  تقطیتع ف

بو  ای، همچنین کاهش کیفیت زندگی بر اثر تغییر زیستتصادفات جاده
تقطیع زیستگاه معلل اصتلی استت کته در اثر آلودگی، سیال    غیره. 
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سایر اثرات تخریبی از تبعات آن است. برای کنتترل ایتن معلتل، سته 
اظ شود: ساخت زیرگارها، ر گارها   نصتب حفتراهکار کلی پیشنهاد می

البته در ارتباط با پوشش گیاهی نیز عال ه بر تغییر شرایط توپوگرافی ه.  را
  انواع آلودگی   غیره که موجب تغییر در  ضعیت پوشش گیاهی منطقه 
خواهد شد. متناسب با سرعت   شترایط مستیر، بایستتی طترح کتاهش 
پیرامون مسیر نیز تغییر نماید. همین مسمله نیتز بتر ضتر رت توجته بته 

نگر بته منظر بتا نگتاهی کتلر راه   پیرامون آن تمکید دارد. ی منظطراح
مقوله راه، تمامی ابعاد عینتی   ذهنتی راه را متورد مطالعته دقیتق قترار 

دهد. قبل از انجا  هرگونه بحث در رابطه با طراحتی منظتر راه، الز  می
 تری از منظر راه دست یافت.است به تعریف دقیق

 

 الق طراحی اخ در منظر راه و عوامل موثر 
منظر راه کلیتی عینی   ذهنی از هرآنچه که در راه    در تعریف قابل ارائه

  پیرامون راه قرار گرفته   با آن در ارتباط است، خواه طبیعی یا مصنوع، 
جتا کته از آنمخاطب راه با آن مواجه شده   قادر به درکش خواهد بود. 

ه راه را متالک علم منظر، همته ابعتاد عینتی   ذهنتی مطترح در مقولت
کامال کمو کننده خواهد بتود.   ر دهد، از اینار میسنجش   ارزیابی قر

از سوی دیگر، مطابق مطالعات انجا  شده در ایتن پتژ هش، بته حکتم 
کته رستد اخال ، طرحی در رابطه بتا موضتوع راه مطلتو  بته نظتر می

نهتا بو  موجود در منطقه داشته، ت  زیستبیشترین توجه را به دیسیپلین  
ر مسیر نبوده   بیشترین تتمثیر را بتر ذهتن به فکر ارتباط مبدأ   مقصد د

مسافر داشته باشد. راهی بتا ارزش استت کته ضتمن هتدف قترار دادن 
، موجبات لات مسافر حتین تجربته مستیر را   طبیعی های انسانیارزش

شو اخال  در طراحتی نیتز بیفراهم کرده   در ذهن مسافر نفوذ کند.  
ای که معماری ابل نظریهدرست در نقطه مق  این نخواهد بود.ء  ایزی جز

پوشاننده تکنولو ی حاضر، بتا ابتراز منظر را در برخورد با مقوله راه، تنها  
ها   خطوط انتقال را دفن کند تا لولهشرمندگی از آن دانسته   تالش می

   (. 25های تغییر یافته را نشان دهد)نموده، معادن سرباز   کارخانه
 

 هاتوجهی به آنهای منفی بی طراحی مطلوب راه و پیامد عوامل موثر در  :2جدول
 طراحی نامطلوب منظر راه عدم توجه و پیامدهای اخالقی 

 
 
 
 

 جغرافیای انسانی

 
 
 
 

 عد  توجه به حیات انسان در طراحی منظر راه

 های فرهنگی به ارزش توجهیبی

 سازی در محیط ت خاطرهبه خاطرات جمعی   نبود فرص توجهیبی

پدیتد )های انسانی در طول زمان رفتارها   فعالیت  -بی توجهی به مکان
  (آمدن ناکجا

 عد  ایجاد حس تعلق به محیط 

 عد  درک صحی  مسافر از تجربه سفر 

 نادیده گرفتن هویت منطقه 

 مسافر  خو   از لات سفر   حال کاستن 

 هش تمرکز حوا افزایش استر    کا

 
 
 
 
 
 
 

 بو  منطقه زیست
 )بستر طبیعی( 

 
 
 
 

 عد  توجه به حیات گیاهی در طراحی منظر راه

 ها افزایش آالینده

 یکنواختی مسیر   محیط پیرامون راه 

 زدن نظم اکوسیستم های احتمالی   برهم تخریب

 میان انسان   طبیعت ر زمره قطع ارتباط 

 در طبیعت حاف فلای تفرج 

 های حسی اطراف مسیر راه کاهش محرک
 العمل در مواقع اضطراری ()ایمنی کاذ    کاهش قدرت عکس

 تشدید فرسایش   ایجاد ناامنی مسیر راه، سیل   ریزش کوه  

 
 
 

 عد  توجه به حیات جانوری در طراحی منظر راه 

 ها تقطیع زیستگاه

 خیز ایجاد نقاط سانحه

 یش تلفات جانوران   شکار افزا

 ها کاهش تولید مثل، جمعیت   منز ی شدن آن

 آشفتگی محیط طبیعی 

 ایجاد موانع حرکتی برای جانوران 

           

 گیرینتیجه
پیشترفت علتو  از ایجتاد هرگونته تغییتر   امر ز با    زدۀتکنولو ی  انسان

ایجاد حداکثر متداخالت   د ران  ،د ران مدرنتصرف طبیعت ابایی ندارد.  
بخشتی از ایتن تغییترات در تسلط انسان بتر طبیعتت استت.       محیطی

 به دنبال تغییر سرعت زنتدگی انستان  راه نمود یافته است   ی اونبستر
 ارتبتاط ا  بتا راه، افتزایش   برقتراری    تفتا ت متدل  ها، تغییر نیازمدرن

ر زی  نانستاشده استت.  اصلی هدف تبدیل به  سفر  در    سرعت   ایمنی 
 محتیط بتا هماهنتگ  پایین حرکت سرعت    متناسب باهای قدیم را  راه
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،  ارد آمدن کمتترین آستیب بته   نتیجه این برخوردساخت.  میپیرامون  
بتا اهتداف مختلفتی بته  زمتانیانسانی کته  انینهممحیط طبیعی بود. 

پرداختت، بتا تجربته   درک پیمایش مسیر برای رسیدن بته مقصتد می
توانست از تجربه سفر سرعت پایین، می  به دلیل  اطراف ط   اسطه محیبی

توجه به وگرافی،  توپحفظ  احترا  به طبیعت،    با  انسان  لات بیشتری ببرد.
با کمترین حد از مداخالت موجتب تتدا   نظتم حیات گیاهی   جانوری  

 موانع کنتار رفتته   انستانپیشرفت فنا ری  با  است. اما    شدهمی  طبیعی
از کاهش لات  . همین مسمله دلیلش سرعت سفر استتنها به فکر افزای

موجتب   ،هاتصرف حداکثری در بستر طبیعی راهدخل    .  شده استسفر  
  یا جایگزین   بر دها آسیب دیده   حیات گیاهی از بین  زیستگاهتا    هشد
اند. را نشانه رفتهها تما  این موارد هویت راه به تعبیر ذهنی راه نیز،  .شود
رغم تستریع حرکتت از مطترح در مستمله راه، علتی  دیتد معادالت جاین  

ند. الزمه افزایش کیفیت سفر، توجه به عوامل تثبیت اکیفیت سفر کاسته
ات جانوران باید حیات در راه خواهد بود. حیات انسان، حیات گیاهی   حی

، یو طراحتی یشرایط  انینقرار گیرند. در    زمانمورد توجه بیشتر   هم
واند ضامن جریان حیات در طول مستیر راه باشتد. ایتن تمدار، میاخال 

،  که موضوع علم منظر راه است به تقویت ابعاد ذهنی راه   نوع نگاه به راه،
عینتی   ذهنتی   بتا دیتد   ،نگرکتلجامع    . منظر راه با نگاهی  پردازدمی

ای هماهنگ   یکپاراه نگریستته   توأمان، به مقوله راه به مثابه سامانه
وجه همزمان به ذهنیتات   کیفیتت زنتدگی انستان در راه، بر ضر رت ت

علتم  مدار در نهایت نگاه اخال   جانوری تمکید دارد.  حفظ حیات گیاهی
منظر راه، با توجه به هر سه مقوله، کیفیت سفر   ذهنیت مستافر، حفتظ 

هراند این   است.ها تمثیرگاار  حیات گیاهی   جانوری بر ارتقاء کیفیت راه
بته  نتیجته آنطلبانه   ز دید متخصصان منظر تا حدی منفعتنوع نگاه ا

. طراحی اخالقی منظر راه تنها به دنبال پیرایش   خواهد بود  بشریتنفع  
همچنتین غلبته   نیستت.حاف بصری نمودهای تکنولو ی عصر متدرن  

تتا  استدر تالش  . بلکهکندطبیعی را هم تمیید نمی  تکنولو ی بر محیط
برقرار را  میان حیات انسان، گیاهان   جانوران    ادلتع  ،خود  نگرجامع  دید

 با این ر یکرد،  .دارد  ر یکرد پایداریاست    ین منظری احیاگر  نماید. ان
 بستترتقویتت  بتاکمترین آسیب را دیده      پیرامون راه  بو  منطقهزیست

 مستیر   در نهایتت لتات  اطراف مسافر با  هراه بیشتر    طبیعی به ارتباط 
گرایش بته   در ذات خویشانسان    انجامد.سفر میجربه  تاز    بیشترهراه  

در برخورد بتا پدیتده راه، نیز  این ر یکرد متخصصان منظر     طبیعت دارد
 احترا های طبیعی، بقای ارخه، ضامن ذهنیت مسافران  با تمکید برقطعا  
استت. منظتر بتا انتین  حفتظ آنتالش برای به محیط زیست     بیشتر

آ رنتد کته هتم بته بقتا   یطی به  جود میدر طراحی راه، محر یکردی  
 شود. سالمت منابع طبیعی   هم به کیفیت زندگی انسان منجر می

 

                 خالقیا  یمالحظهها

  حیتات انستانی، گیتاهی   طراحتی راهاخالقی  مالحظات به این مقاله    
  موضتوع علتم  یتت راههای موثر بر ارتقتاء کیفمولفه  عنوانبه  ،جانوری

 پردازدمی  ر  راهمنظ

 هنام واژه
            Ecosystem.1 بو    زیست

  Technology.2 تکنولو ی       
  Road landscape.3 منظر راه

  Landscape Architecture.4 معماری منظر
                                              Highway.5 بزرگراه
  Freeway.6 آزاد راه
 Design process.7 طراحی فرایند

                         Landscape Design.8 طراحی منظر
 Sustainable Development.9 توسعه پایدار
 Genius Loci.10 ر ح مکان

                                           Perception.11 ادراک
 Wildlife.12 حیات  حش

 Aesthetics.13 زیبایی شناسی
  Underpass.14 زیر گار

 Human geography.15 جغرافیای انسانی

 

References 
1. Abbasi B, Bemanian MR. (2017). Comparative 

comparison of Isfahan Naghshe Jahan Square and 

Imam Hossein based on ethical stability 

relationships orbit. Journal of Researches in Islamic 

Architecture; 17: 78-97. (In Persian)   . 
2. Madadpour M. (2009). Modernization and de- 

religionization in culture and art.1st ed. Tehran: 

Sooreh Mehr Publications. 

3. Noghrekar A. (2015). An understanding of Islamic 

wisdom in art and architecture. 1st ed. Tehran: Fekre 

No. (In Persian) . 

4. Taghvaei H. (2016). Highway and expressway 

landscape design: role of edges and visual features. 

Journal of the Iranian Urban Development and 

Revitalization Corporation (Holding Corporation); 

55: 186-189. (In Persian) . 

5. Ahmadi K. (2010). Assessing the level of 
knowledge of counselors and psychologists about 

the principles of professional ethics. Journal of 

News and consulting research; 9(34): 49-67. (In 

Persian) . 

6. Qaramlaki F. (2006). Professional ethics.1st ed. 

Tehran: Majnoon Publications. (In Persian) . 

7. Lashkar Blouki M. (2008). Framework for 

formulating values and professional ethics of 

Scientific and technological research. Ethics in 

Science and Technology; 3(1-2): 105-114. (In 

Persian)   . 
8. Schulz CN. (2009). Genius local. 2nd ed. Tehran: 

Rokhdad Publication. (In Persian)  

9. Behrekab S. (2016). The place of ethics in the 

environment. Zist Sepehr; 10(1): 54-57. (In 

Persian). 

10. Boone C. (2012). City and environment. Translated 

by Tabibian M. 1st ed. Tehran: University of 

Tehran. (In Persian) . 



    محیطی منظر راه و اخالق زیست طراحی  : و همکاران امیر منصوری  سید  ردکت
 

 14 

در  
ق 

خال
ه ا

ام
صلن

ف
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

لو
ع

ل 
سا

هم
فد

ه
ره

ما
 ش

،
 1 ،

14
01

 
ه 

قال
م

ري
رو

م
  
 

 

11. Aminzadeh B. (2017). Values in urban landscape 

design. 1st ed. Tehran: University of Tehran Press. 

(In Persian) . 
12. Shahcheraghi A, Bandarabad A. (2015). Environed 

in environment. 2nd ed. Tehran: Jahad Daneshgahi 

Publication. (In Persian) . 

13.  Sosa L. (2018). Developing landscape: 

International development, environmental ethics 

and landscape architecture. [Ph.D. thesis]. USA: 

University of Florida. 

14. Nazi Dizji S, Vafamehr M, Keshtkar Qalati AR. 

(2010). Ethics in architecture. Ethics in Science and 

Technology; 5(3-4): 105-114. (In Persian)  . 

15. Noghrekar A. (2015). An understanding of Islamic 
wisdom in art and architecture. 2nd ed. Tehran: 

Fekre no. (In Persian) . 

16. Aminzadeh B. (2016). Values in landscape 

design.1st ed. Tehran: University of Tehran. (In 

Persian) . 

17. Razavi N, Mofrad F. (2017). The role and necessity 

of Landscape sorting in road landscape planning. 

Tehran: 1st International Conference on Urban and 

Suburban Roads with a Localization Approach. 

18. Seiler A. (2001). Ecological effects of roads: A 

review. Sweden: University of Agricultural 

Sciences . 

19. Damarad T, Bekker GJ. (2003). Habitat 

fragmentation due to transportation infrastructure: 

finding of the COST Action 341. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European 

Communities. 

20. Beheshti M. (2016). Road, as a corridor of life. 

Journal of the Iranian Urban Development and 

Revitalization Corporation (Holding Corporation); 

55: 186-189. (In Persian) . 

21. Taghvaei H. Semiari A. (2015). Pathology of the 

design curriculum in the field of landscape 

architecture. Iranian Architectural Studies; 8: 119- 

135. (In Persian). 

22. Deft RL. (1995). Organization theory and structure 
design. Tehran: Business Studies and Research. (In 

Persian). 

23. Ebrahimi A, Farshchian A. (2014). The relationship 

between ethics and technology in architecture for 

society. Quarterly Journal of Islamic Architecture 

Research; 1(4): 114-131. (In Persian). 

24. Talebian MH. (2016). The road landscape in Iran. 

Manzar; 8(36): 55-60. (In Persian) . 

25. Thompson Ian H. (2017). Landscape architecture (a 

short introduction). Translated by: Khakzand M, 

Aghabozorg K. Tehran: University of Science and 

Technology Publications. (In Persian).  
 

 


