اهﻤﻴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎده اى
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﻧﻴﺎزهﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺴﺎس  ،ادراک  ،ادراک ﻓﻀﺎ و
ﻓﻀﺎﻳﻰ ﮐﻪ مﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ارامﺶ دهﺪ و مﺤﻴﻂ را ﺑﺮاﻳﺶ مﻄﻠﻮب ﮐﻨﺪ در ﺗﻀﺎد ﻧﻴﺴﺖ  .ﺗﻤﺎمﻰ
ﺣﺮﮐﺘﻰ ﮐﻪ مﻰ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ هﺪف وﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد شﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻰ اﻧﺴﺎن اسﺖ  .ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﻰ ﺗﻮسﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان مﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮسﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار  ،اﻧﺴﺎن مﺪار اسﺖ و ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﻴﺎزهﺎى اﻧﺴﺎن
امﺮوزى مﺘﻔﺎوت اسﺖ وﻟﻰ ﻧﻴﺎزهﺎى اسﺎسﻰ اش هﻤﺎن ﻧﻴﺎزهﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ و ﺑﻨﻴﺎدى اسﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ضﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ در ﮐﺎرمﺎن ﺑﻪ ارزشﻬﺎى ﻓﻨﻰ و داده هﺎى ﻋﻠﻤﻰ  Objectiveاهﻤﻴﺖ مﻰ دهﻴﻢ
و ﺑﺮاى سﻨﺠﻴﺪن آن مﻌﻴﺎرهﺎى ﻋﻠﻤﻰ  ،ﻓﻨﻰ و ﻋﻴﻨﻰ را ﺑﺪسﺖ مﻰ آورﻳﻢ  .از ﻳﮏ ﻃﺮف مﻌﻴﺎرهﺎى
ﮐﻤﻰ را ﺑﺪسﺖ
مﻰ آورﻳﻢ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ مﻌﻴﺎرهﺎى ﮐﻴﻔﻰ ﺧﻮاهﻴﻢ رسﻴﺪ.
در سﺎﻟﻬﺎى اﺧﻴﺮ زمﻴﻨﻪ هﺎى ارزﻳﺎﺑﻰ ﮐﻴﻔﻰ ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ  ،ﻋﻠﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد سﻴﺴﺘﻤﻬﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
اﻳﺠﺎد شﺪه اسﺖ ﻳﻌﻨﻰ امﺮوز ﺑﺎ سﻴﺴﺘﻤﻬﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ سﺮزمﻴﻦ ) ﮐﺎرﺑﺮد  GISدر
سﺮزمﻴﻦ ( مﻰ ﺗﻮان مﻌﻴﺎرهﺎى ﮐﻴﻔﻰ مﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ زﻳﺒﺎﻳﻰ را مﻰ ﺗﻮان سﻨﺠﻴﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮد  ،مﻌﻴﺎرهﺎﻳﻰ ﮐﻪ در مﺎ ﺣﺎﮐﻢ اسﺖ ﺑﺮاى
سﻨﺠﻴﺪن آن زﻳﺒﺎﻳﻰ هﺎ روى سﺮزمﻴﻦ ﭘﻴﺎده ﮐﺮد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ً هﻨﮕﺎمﻰ ﮐﻪ در مﺤﻴﻂ هﺴﺘﻴﻤﻤﻢ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻰ
مﻰ ﮐﻨﻴﻢ  ،مﻌﻴﺎرهﺎى ﮐﻴﻔﻰ را هﻢ ﺑﻪ هﻤﺮاه مﻌﻴﺎرهﺎى ﮐﻤﻰ ﺑﮑﺎر ﮔﻴﺮﻳﻢ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ زمﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ مﺒﺤﺚ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﮑﺎت مﻬﻢ اﮐﺘﻔﺎ مﻰ ﮐﻨﻢ .
امﺮوزه مﺎ مﻰ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﺎده ﻳﺎ راه  ،شﺮﻳﺎﻧﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ اسﺖ  .شﺮﻳﺎﻧﻰ از زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺮروى
سﺮزمﻴﻦ  ،ﻓﻘﻂ وسﻴﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻞ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن اسﺖ .
مﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﻮسﻌﻪ ﺣﺮﮐﺖ مﻰ ﮐﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً از ﻃﺮﻳﻖ راه اﺗﻔﺎق مﻰ اﻓﺘﺪ و
اﻳﻦ امﺮ در روﺣﻴﻪ اﻧﺴﺎن و در ﻧﻴﺎزهﺎى اﻧﺴﺎن مﺆﺛﺮ اسﺖ  .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ مﺎ از مﺤﻴﻄﻰ ﺑﻪ مﺤﻴﻂ
دﻳﮕﺮ مﻰ روﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ و در ﭼﻪ مﺤﻴﻄﻰ ﺣﺮﮐﺖ مﻰ ﮐﻨﻴﻢ  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
امﺮوز ﺻﺤﺒﺖ از ﻃﺮاﺣﻰ راه مﻰ شﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﻰ مﻌﻤﺎرى ﮐﻼ ن اسﺖ ﭼﻮن دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ مﺤﺪود ﺑﻪ مﺤﻴﻂ شﻬﺮى ﻳﺎ روسﺘﺎﻳﻰ اسﺖ .ﺧﻮد سﺮزمﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ  holesticﺗﻌﻠﻖ دارﻳﻢ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﮐﻪ مﺎ ﻳﮏ راه را ﻃﺮاﺣﻰ مﻰ ﮐﻴﻨﻢ  ،اﻳﻦ راه در سﺮزمﻴﻦ دﻳﺪه مﻰ شﻮد .مﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﮐﺪام سﺮزمﻴﻦ را مﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ؟ ﮐﺪام مﻨﻈﺮ را مﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ ؟ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن مﻨﻈﺮ ﺑﺮ روح و روان راﻧﻨﺪه ﻳﺎ
سﺮﻧﺸﻴﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ؟ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ در راه ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ راه ﺑﺮ سﺮزمﻴﻦ و مﺤﻴﻂ ﮐﺪام اسﺖ ؟ راه
روى مﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮى مﻰ ﮔﺬارد؟
در ﺣﻮزه ارزﻳﺎﺑﻰ هﺎى ﺑﺨﺸﻬﺎى مﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎمﻪ رﻳﺰى  ،در ﻳﮏ مﺤﻞ Landscape analysis
را مﻄﺮح مﻰ ﮐﻨﻴﻢ  ،ﮐﺎرﺑﺮد ارزﻳﺎﺑﻰ مﺤﻴﻂ مﻨﻈﺮ در ﻃﺮاﺣﻰ ﺟﺎده اى و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ از
 Landscape Planningسﺨﻦ مﻰ ﮔﻮﻳﻴﻢ و در آن مﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎده و مﮑﺎن ﻳﺎﺑﻰ و مﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻰ ﺟﺎده
ﺑﺮ روى سﺮزمﻴﻦ  ،اﺛﺮات ﻃﺮاﺣﻰ اﻧﺠﺎم شﺪه در سﻴﻤﺎى سﺮزمﻴﻦ و سﻴﻤﺎى مﺤﺘﻮاﻳﻰ ،مﻄﺮح مﻰ
شﻮد زﻳﺮا  Landscapeرا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سﻴﻤﺎى سﺮزمﻴﻦ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ودر ﺗﺮﺟﻤﻪ اش
ﺑﻪ ﻓﺎرسﻰ از دو واژه مﺤﻴﻂ و مﻨﻈﺮ اسﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻳﻢ  .مﺤﻴﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ هﺎى رسﻤﻰ ﺗﺮ
ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺮسﺎﻧﻴﻢ ﭼﻮن در ادﺑﻴﺎت  Landscape architectureﻳﺎ Landscape Planningهﻢ

سﻴﻤﺎ و هﻢ مﺤﺘﻮا اسﺖ  .ﻳﻌﻨﻰ ﮐﺎرﺑﺮى سﺮزمﻴﻦ  ،ﺗﺎرﻳﺦ سﺮزمﻴﻦ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﮐﻪ در آن
سﺮزمﻴﻦ اﻗﺎمﺖ دارد ﺑﻪ هﻤﺮاه مﺴﺎﻳﻞ ﮐﺎرﺑﺮدى و وضﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ آن اسﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ادراک اﻳﻦ مﺤﻴﻂ  ،رواﻧﺸﻨﺎسﻰ اﺣﺴﺎس و ادراک اﻧﺴﺎن دﺧﺎﻟﺖ دارد .ﭼﻮن  ،ﺑﺮاى
اﻧﺴﺎن آمﺎده مﻰ شﻮد  ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﺘﻰ ﺣﺮﮐﺖ مﻰ ﮐﻨﻴﻢ آن ﭼﻴﺰى ﮐﻪ از ﻓﻀﺎ اﺣﺴﺎس و ادراک
مﻰ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎسﻰ ادراک مﺎ ﺑﺮمﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاهﺪ شﺪ.
ادراک مﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه هﺎى زﻳﺒﺎﻳﻰ شﻨﺎسﻰ هﻢ مﺮﺗﺒﻂ اسﺖ  .ﺧﻮشﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻳﺮان مﺒﺎﺣﺚ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻓﻠﺴﻔﻰ مﻄﺮح مﻰ شﻮد ﺑﺮاى مﺜﺎل آﻗﺎى اﻟﻬﻰ ﻗﻤﺸﻪ اى و ﻋﻼمﻪ ﺟﻌﻔﺮى در اﻳﻦ زمﻴﻨﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و مﺴﺎﻳﻞ ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻌﻤﻘﻰ در اﻳﻦ زمﻴﻨﻪ دارﻧﺪ.
اﻳﻦ مﺒﺎﺣﺚ درﻓﺮهﻨﮓ مﺎ ﺟﺎاﻓﺘﺎده اسﺖ  ،مﻨﺘﻬﻰ ﻧﻴﺎز مﺎ و مﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺎ هﻴﺠﺎن و
ﺗﺤﺮک امﺮوز ﮐﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آشﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ مﺴﺎﻳﻞ و مﺸﮑﻼت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺜﻴﺮ و وسﻴﻊ اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﮐﻪ در
ﺣﺎل رشﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اسﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ سﻨﺘﻰ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دسﺘﺎورد ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﺮهﻨﮕﻰ
ﮔﺬشﺘﻪ اسﺖ  ،مﻬﻢ اسﺖ .
ادراک مﺤﻴﻂ و مﻨﻈﺮ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮشﺮاﻳﻂ ادراک ﺑﺼﺮى مﺤﻴﻂ ﻗﺮار مﻰ ﮔﻴﺮد ﭼﻮن در
ﺣﻘﻴﻘﻴﺖ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ درک ﻓﻀﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮى مﻰ ﮐﻨﺪوﻟﻰ ﻧﻘﺶ سﺎﻳﺮ ﺣﻮاس و اﺣﺴﺎسﺎت اﻧﺴﺎن را
ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،هﻤﮕﻰ در اﺣﺴﺎس ﻓﻀﺎ ﮐﻤﮏ مﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
هﻨﮕﺎمﻰ ﮐﻪ مﺎ در ﻳﮏ مﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ مﻌﻤﺎرى ﺧﺎص هﺴﺘﻴﻢ ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل در ﻳﮏ سﺎﻟﻦ ( ،
ﺑﺎ روﺣﻴﺎت مﺘﻔﺎوﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ مﻰ ﮔﺬارﻳﻢ  ،از آن مﺤﻴﻂ و آن ﻓﻀﺎى درک ﺧﺎص
دارﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ درک ﺧﺎص در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ذهﻦ دارﻳﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ درک ﺧﺎص در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ذهﻦ مﺎ
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ مﻰ شﻮدﻳﻌﻨﻰ مﺎ از وﻗﺎﻳﻌﻰ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻴﻤﺎن اﺗﻔﺎق مﻰ اﻓﺘﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮدارى مﻰ ﮐﻨﻴﻢ و اﻳﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮدارى مﺎ از روز ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ روز مﺮگ اسﺖ  .مﺎ از ﺣﻮادث و ﭘﺪﻳﺪه هﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
وسﻴﻌﻰ دارﻳﻢ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ادراک  ،ﭘﺎسﺨﻬﺎى سﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻰ مﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات
ﺧﺎرﺟﻰ اسﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ درسﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻢ  ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ در هﻤﺎن مﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﺑﻪ مﺤﻴﻂ
اضﺎﻓﻪ ﮔﺮدد اﺣﺴﺎس مﺎ از آن مﺤﻴﻂ مﺘﻔﺎوت ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎل ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن امﺮوز در اﺗﻮمﺒﻴﻞ ﮐﻮﻟﺮدار ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ سﺮﻋﺖ در ﺟﺎده ﺣﺮﮐﺖ مﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻼ ﺑﺎ
اﺣﺴﺎس و ادراﮐﺶ از ﻓﻀﺎى اﻃﺮاف ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ادراک ﭘﻨﺠﺎه سﺎل ﭘﻴﺶ ﻓﺮدى ﮐﻪ اﺗﻮمﺒﻴﻞ مﺜ ً
سﺮﻋﺖ  ٣٠ﮐﻴﻠﻮمﺘﺮ در سﺎﻋﺖ ) ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز و آرﻧﺞ ﺑﻴﺮون از ﭘﻨﺠﺮه ( در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد مﺘﻔﺎوت
اسﺖ وﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺣﺴﺎسﻰ هﻤﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺒﻠﻰ اسﺖ .
ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﮐﻠﻴﺪهﺎى ﻳﺎدآورى ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرسﻰ مﺠﺪد اسﺖ ﻳﻌﻨﻰ مﺎ ﺧﺎﻃﺮه هﺎ را
دارﻳﻢ و هﺮﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ رمﺰ درﺣﺎﻓﻈﻪ مﺎ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ مﻰ شﻮد ﮐﻠﻴﺪ رمﺰ مﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ
ﺑﺎشﺪ ،مﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ رﻧﮓ ﺑﺎشﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﻰ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و از آن ﺧﺎﻃﺮه اى را ﺑﻪ ﻳﺎدآورﻳﺪ ،مﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﺎ اسﺘﺸﻤﺎم ﻳﮏ ﻋﻄﺮ ﻳﺎ ﺑﻮى ﮔﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮه اى در ذهﻨﺘﺎن زﻧﺪه شﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ هﻨﮕﺎمﻴﮑﻪ در راهﻰ ﺣﺮﮐﺖ مﻰ ﮐﻨﻴﻢ  ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮدارى مﻰ ﮐﻨﻴﻢ و ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ذهﻦ
ﺟﺎى مﻰ ﮔﻴﺮد .در اﻧﺘﻬﺎى سﻔﺮ مﻤﮑﻦ اسﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻳﺎ هﻴﺠﺎن ﮐﻨﻴﻢ و ﻳﺎ اﺣﺴﺎس آرامﺶ
ﮐﻨﻴﻢ  ،ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰهﺎﻳﻰ ﮐﻪ در راه دﻳﺪه اﻳﻢ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﮐﻪ ادارک ﮐﺮده اﻳﻢ دارد و ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ مﺠﻤﻮﻋﻪ
آن ادراک روى روح و روان مﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﮋه اى دارد .مﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح  ،آرامﺶ وروح و روان
مﺴﺎﻓﺮ و سﺮﻧﺸﻴﻦ را در ﻃﻮل را ه مﻰ ﺧﻮاهﻴﻢ  .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن مﻰ ﺑﻴﻨﺪ/و ﺑﺮاى آن مﻌﻨﺎﻳﻰ ﺧﻠﻖ
مﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ شﻮد ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ مﺘﻮﺟﻪ مﻌﻨﺎى آن ﻧﺸﻮد ،از ﻳﺎدش مﻰ رود.

وﻗﺘﻰ ﮐﻪ مﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮى را مﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺻﺤﺒﺘﻰ را مﻰ شﻨﻮﻳﻢ  ،زمﺎﻧﻰ ﮐﻪ مﻰ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ  ،درسﺖ
مﻮﻗﻌﻰ اسﺖ ک ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮدارﻳﻤﺎن را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رسﺎﻧﺪه اﻳﻢ و ﺑﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﺮسﺘﺎده اﻳﻢ .
اشﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺎت مﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎسﻰ ادراک ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اسﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز
دارﻳﻢ .
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ذهﻨﻰ ادراک مﻮضﻮع ﺑﻌﺪى ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﺣﺬف ﺗﮑﺮا اسﺖ  .مﺎ ﺗﻤﺎم مﻮارد ﺗﮑﺮار را در
زﻧﺪﮔﻰ ا ز ﺗﺼﺎوﻳﺮ ذهﻨﻰ ﺣﺬف مﻰ ﮐﻨﻴﻢ  .وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﻮاﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ دارﻳﻢ  ،ﻳﮑﻰ را دﻳﺪﻳﻢ ،
دومﻰ را هﻢ دﻳﺪﻳﻢ  ،سﻮمﻰ را مﻰ ﮔﻮﻳﻴﻢ مﺜﻞ هﻤﺎن اسﺖ .دﻳﮕﺮ آن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺟﺰئﻴﺎﺗﺶ دﻗﺖ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻴﻢ  .ﭘﺪﻳﺪه را در ﮐﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ مﻰ ﻓﺮسﺘﻴﻢ .
ﺑﻌﻀﻰ اوﻗﺎت مﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻳﮏ مﻮضﻮع دارﻳﻢ  ،در آن هﻨﮕﺎم ذهﻦ
اﻧﺴﺎن دﺧﺎﻟﺖ دارد .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ در مﺴﻴﺮ ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس ﻳﮏ ﭘﺪﻳﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اسﺖ  .ﭘﺪﻳﺪه اى
ﻼ ﻳﮏ درﺧﺖ و ﻳﺎ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاى هﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ و
ﻓﻴﺰﻳﮑﻰ  ،ﻃﺒﻴﻌﻰ  ،ﻳﮏ ﺻﺨﺮه ﻳﺎ مﺜ ً
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرسﻰ اسﺖ .
آن ﻧﺸﺎﻧﻪ را هﻤﻪ مﻤﮑﻦ اسﺖ دﻳﺪه ﺑﺎشﻨﺪ وﻟﻰ هﺮ ﻓﺮد مﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ شﺮاﻳﻂ ذهﻨﻰ ﺧﻮد ،ﺑﺎآن ﭘﺪﻳﺪه
ﺑﺮﺧﻮرد مﻰ ﮐﻨﺪ .مﻤﮑﻦ اسﺖ ﺑﺮاﻳﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎشﺪ ﮐﻪ در سﻔﺮ از هﻤﺮاهﺘﺎن سﺆال ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آن
ﭘﺪﻳﺪه را دﻳﺪى ؟ و او سﺆال ﮐﺮده  :ﮐﺪام را؟ او ﭼﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪه را دﻳﺪه امﺎ ﮐﺪامﻴﮏ ﺑﺮاى او مﻬﻤﺘﺮ ﺑﻮده
اسﺖ ؟
هﺮ ذهﻨﻰ ﻳﮑﻰ از ﭘﺪﻳﺪه هﺎ را مﻬﻢ مﻰ داﻧﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اش مﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻳﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺮى ﮐﻪ ﺑﺮداشﺘﻪ )
ﺣﺎل ﻃﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ هﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ مﻰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺎشﺪ( و مﻰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ﮐﻨﺪ ،ﻳﮏ ﻋﺎمﻞ را در آن
ﻻ ﮐﻠﻴﺪ رمﺰ ﺑﺎ آن ﺗﺼﻮﻳﺮ هﻢ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺰرگ مﻰ ﮐﻨﺪد و ﺑﺎ آن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ مﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ مﻌﻤﻮ ً
دارد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل  ،اﮔﺮ اسﻢ مﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ  ،ﺗﺼﻮﻳﺮى ﮐﻪ ذهﻦ هﺮ ﮐﺪام از مﺎ
ﻧﻘﺶ مﻰ ﺑﻨﺪد ﺑﺎ دﻳﮕﺮى مﺘﻔﺎوت ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد  ،هﺮ ﮐﺪام از ﻳﮏ زاوﻳﻪ  ،ﻳﮑﻰ از ﺑﺎﻻ مﻴﺪان را دﻳﺪه
اسﺖ  ،ﻳﮑﻰ ﺣﻮاﻟﻰ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و دﻳﮕﺮى ﻏﺮوب را روى ﮔﻨﺒﺪ مﺴﺠﺪ شﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﷲ دﻳﺪه اسﺖ.
مﺤﺘﻮاى وﺟﻮدى مﻴﺪان و مﮑﺎن هﻤﺎن اسﺖ وﻟﻰ ﭼﻮن ذهﻦ دﺧﺎﻟﺖ دارد ﺗﺼﺎوﻳﺮ ذهﻨﻰ مﺘﻔﺎوت
مﻰ شﻮﻧﺪمﺜﻞ اﻳﻨﮑﻪ دهﻬﺎ و ﺻﺪهﺎ دورﺑﻴﻦ مﺸﻐﻮل ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮدارى هﺎى مﺘﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎشﻨﺪ .ﺑﺮاى هﺮ ﻓﺮد
ﻻ ﮐﻠﻴﺪ رمﺰ هﻢ
ﺑﺎ ﻳﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ شﺎﺧﺺ  ،آن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ مﻰ شﻮد و مﻌﻤﻮ ً
مﺘﻔﺎوت ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
سﺎده ﻧﻤﺎﻳﻰ و ﻋﺎدى سﺎزى وﻗﺘﻰ اﺗﻔﺎق مﻰ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭘﻴﺶ مﻰ آﻳﺪ  ،ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻋﻨﺼﺮ سﺎده مﻰ شﻮد  .ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﺣﺬف ﺟﺰئﻴﺎت و اﻳﺠﺎد ﻳﮏ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻠﻰ اسﺖ  .ﻋﺎدى سﺎزى مﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮى هﻢ دارد و آن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮى اسﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاى مﺎ ﺣﺎﻟﺖ هﻴﺠﺎﻧﻰ داشﺘﻪ و مﺎ ﺑﻪ ﻓﺮامﻮش ﮐﺮدن آن ﮔﺮاﻳﺶ داشﺘﻪ اﻳﻢ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل ﺧﺎﻃﺮه
ﻳﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺧﻮشﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ  Remoteو ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ را ﮐﺪ مﻐﺰ ﻓﺮسﺘﺎده مﻰ شﻮد،ﻋﺎدى اش مﻰ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آهﺴﺘﻪ آهﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ دورﺗﺮ ذهﻦ مﺎ مﻰ رسﺪ .مﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﺎى اسﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﻤﺎم شﺪه و مﺎ ﺑﻪ مﻮضﻊ دﻳﮕﺮى مﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ و دوﺑﺎره اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ شﺮوع مﻰ شﻮد و از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ
ﺗﻤﺎم مﺮاﺣﻞ ﻃﻰ مﻰ ﮔﺮدد .ﺣﺎل مﺘﻮﺟﻪ مﻰ شﻮﻳﻢ مﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﭼﻘﺪر سﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ مﻰ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﻰ در
ﻃﻮل ﺟﺎده ﺑﺎ سﺮﻋﺖ  ٨٠ﮐﻴﻠﻮمﺘﺮ در سﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ مﻰ ﮐﻨﻴﻢ و مﻨﺎﻇﺮ مﺨﺘﻠﻒ را مﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،
ﺗﻤﺎمﻰ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ سﺮﻳﻊ ﺗﮑﺮار مﻰ شﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻃﺮاﺣﻰ ﻃﻮل مﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎ
ﺑﺮاى مﺎ اهﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا مﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

در ادراک اﻧﺴﺎن ﻋﻮامﻞ دروﻧﻰ و ﻋﻮامﻞ ﺑﻴﺮون دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .در ﻋﻮامﻞ دروﻧﻰ ﮐﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ذهﻨﻰ ﺑﺮمﻰ ﮔﺮدد ﻋﻮامﻞ دﻳﮕﺮى مﺜﻞ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ  ،اسﺘﻌﺪاد و شﺨﺼﻴﺖ ﻧﻴﺰ مﻄﺮح
و مﻰ ﺑﺎشﻨﺪ و ﻋﻮامﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﮐﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮهﻨﮓ ﺟﺎمﻌﻪ و سﻮاﺑﻖ مﻰ ﺑﺎشﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل
مﻔﻬﻮم سﺎﻳﻪ در اﻳﺮان ﻳﮏ مﻌﻨﺎ دارد در هﻠﻨﺪ مﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى دارد.
درهﻠﻨﺪ مﺮدم از سﺎﻳﻪ ﭘﺮهﻴﺰ مﻰ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻃﺮاﺣﻰ هﺎى ﻓﻀﺎى سﺒﺰ شﻬﺮى مﮑﺎﻧﻬﺎ را از ﭘﻮشﺶ
ﮔﻴﺎهﻰ ﭘﺎک مﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ مﺤﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى داشﺘﻪ ﺑﺎشﻨﺪ وﻟﻰ در اﻳﺮان مﺮدم ﺑﻪ سﺎﻳﻪ ﮔﺮاﻳﺶ
دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻃﺒﻴﻌﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﻢ درمﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﺑﻪ مﺤﺾ اﻳﻨﮑﻪ مﺤﻴﻄﻰ سﺎﻳﻪ ﺑﺎشﺪ
و ﺣﺮﮐﺖ آب را ﻧﻴﺰ داشﺘﻪ ﺑﺎشﻴﻢ آﻧﺠﺎ مﮑﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺗﻮﻗﻒ رهﮕﺬران مﻰ شﻮد.
مﻐﺰ اﻧﺴﺎن امﮑﺎﻧﺎت دﻳﮕﺮى هﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺒﺎت ادراﮐﻰ  ،اداراک رﻧﮓ  ،ادراک ﻓﻀﺎ ،ادراک
ﺣﺮﮐﺖ و سﺮﻋﺖ را دارد  .هﻤﻪ مﻮارد مﺬﮐﻮر در مﺤﻴﻂ ﺑﮑﺎر مﻰ رود زﻳﺮا اﻧﺴﺎن هﻢ ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮد را اﺣﺴﺎس مﻰ ﮐﻨﺪ و هﻢ سﺮزمﻴﻦ در مﻘﺎﺑﻞ او در ﺣﺮﮐﺖ اسﺖ  .هﻨﮕﺎمﻴﮑﻪ ﺑﺎ سﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در
ﺣﺮﮐﺖ هﺴﺘﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬرا ازدﻳﺪ مﺎ رد مﻰ شﻮﻧﺪ  .از مﺴﺎﻳﻞ امﺮوز  ،ﺗﻮسﻌﻪ سﺮﻳﻊ و
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ را مﻰ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﺮان در سﺎل  ١٤٠٠ﺣﺪود١٢٠
مﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد شﺪه اسﺖ .
مﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دارﻳﻢ و در اﻳﻦ ﻧﻴﺎز،ﺑﺴﻴﺎرى از ﭘﺪﻳﺪه هﺎ ﮐﻪ در ﮔﺬشﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﻨﺪى ﺣﺮﮐﺖ
وﺗﻔﮑﺮ رسﻮﺑﻰ آهﺴﺘﻪ  ،راﺣﺖ ﺗﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ مﻰ شﺪ  ،امﺮوز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ سﻄﺤﻰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و
سﻄﺤﻰ ﺑﺮﻧﺎمﻪ رﻳﺰى ﮐﺮدن ﺑﺎ مﺸﮑﻞ مﻮاﺟﻪ مﻰ ﮔﺮدد.
در ﻃﺮاﺣﻰ مﺴﻴﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ امﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ مﻰ ﺧﻮرد و مﺎ از زشﺘﻰ راهﻬﺎ آﮔﺎه هﺴﺘﻴﻢ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻃﺮاﺣﻰ مﺴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ،ﺑﺴﻴﺎرى از شﻬﺮهﺎ ﺧﻄﻰ شﺪه و ورودى آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻴﻠﻮمﺘﺮهﺎ راه ﺗﺒﺪﻳﻞ شﺪه
اسﺖ و هﻤﻪ اﻳﻦ ورودﻳﻬﺎ ﻧﺎزﻳﺒﺎ هﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا در ﮔﺬشﺘﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه مﻨﺎﻇﺮ زشﺖ ﻧﺪاشﺘﻴﻢ و امﺮوز
زشﺘﻰ را ﺑﻪ سﺎدﮔﻰ در مﺤﻴﻂ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻴﻢ ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل در ﻃﺮﺣﻬﺎى زﻳﺎدى دﻳﺪه شﺪه ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬر شﻬﺮى ﮐﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎى وزارت راه
ﻃﺮاﺣﻰ شﺪه اسﺖ  ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻞ شﻬﺮدر ﺣﺎشﻴﻪ هﻤﺎن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪى و ﮐﻨﺎر ﮔﺬر شﻬﺮى رشﺪ و ﺗﻮسﻌﻪ
ﺑﻰ ﺑﺮﻧﺎمﻪ داشﺘﻪ اسﺖ .
ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن امﺮوزى سﺎﻋﺎت زﻳﺎدى از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را درون اﺗﻮمﺒﻴﻞ مﻰ ﮔﺬراﻧﺪ .هﻤﻪ مﺎ اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﻳﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از اﺗﻮمﺒﻴﻞ مﻨﻔﮏ ﺑﺎشﻴﻢ  .اﺗﻮمﺒﻴﻞ روز ﺑﻪ روز ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﺶ
ﺑﻴﺸﺘﺮ مﻰ شﻮد  ،امﮑﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮى ﭘﻴﺪا مﻰ ﮐﻨﺪ و مﺎﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ از اﺗﻮمﺒﻴﻞ
اسﺘﻔﺎده مﻰ ﮐﻨﻴﻢ  .اﮔﺮدر روزهﺎى ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻃﺮاف ﺗﻬﺮا ن ﮔﺮدش ﮐﻨﻴﺪ مﺘﻮﺟﻪ مﻰ شﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
دره هﺎى ﺗﻬﺮان ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺑﺎ اﺗﻮمﺒﻴﻞ مﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار مﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ و ﺑﺮاى ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن هﻤﻴﻦ ﻧﻴﺎز اسﺖ ﮐﻪ مﺎ ﺑﺴﻴﺎرى از اوﻗﺎت ﮐﺎرهﺎﻳﻰ را اﻧﺠﺎم
مﻰ دهﻴﻢ ﮐﻪ شﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم مﻰ شﺪﻧﺪ زﻳﺮا ﺣﺪ و ﺣﺪود وضﻌﻴﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺎمﻞ  Carrying capacityﮐﻪ در ﺗﻮسﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار مﻄﺮح مﻰ شﻮد ﺑﺎﻳﺪ مﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮآورد شﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل در دره هﺎى اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ﭼﻘﺪر ﺟﺎ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻰ ،
ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد مﻰ ﺗﻮان داشﺖ و ﺗﺎمﻴﻦ ﻳﮏ مﻌﻴﺎر در مﺴﻴﺮهﺎى مﺨﺘﻠﻒ  ،مﺘﻔﺎوت
اسﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺮض از مﺤﻮر ٢٢/٥مﺘﺮ از مﺤﻮر در ﮐﺪام راه ﮐﻮهﺴﺘﺎﻧﻰ  ،در راه
ﺑﺮاى مﺼﺎرف وﻗﺖ آزاد ﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ شﻬﺮى و  ....ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻤﺎل شﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ مﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راهﻬﺎ مﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ مﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ اﺛﺮ هﻨﺮى ﺧﻠﻖ شﻮﻧﺪ.ﺟﻨﺒﻪ هﺎى ﻓﻨﻰ ـــ
ﺣﺮﻓﻪ اى ﮐﻪ رﻋﺎﻳﺖ مﻰ شﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ روى مﻮارد ﮐﻴﻔﻰ مﻰ ﺗﻮان ﻳﮏ راه را ﺑﻪ ﻳﮏ اﺛﺮ مﻌﻤﺎرى
ﮐﻼن ﻳﺎ مﻌﻤﺎرى مﺤﻴﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد و زﻳﺒﺎﻳﻰ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد.
در ﺟﺎده اى ﺑﺎ مﻨﻈﺮ مﻨﺎسﺐ  ،اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻰ ﮐﻤﺘﺮى اﻳﺠﺎد مﻰ شﻮد  .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ هﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ
ﻼ  ٤٠-٥٠ﮐﻴﻠﻮمﺘﺮ در سﺎﻋﺖ
در ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس  ،ﺑﺎ آرامﺶ در ﻳﮏ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺎ سﺮﻋﺖ مﺜ ً
ﺧﺴﺘﮕﻰ ﮐﻤﺘﺮى اﻳﺠﺎد مﻰ شﻮد وﻟﻰ هﻤﻴﻦ راه در سﺮﻋﺘﻬﺎى ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ  ،اﺣﺴﺎس
ﻧﺎآرامﻰ و هﻴﺠﺎن و ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﻬﺎﻳﻰ را ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺧﻮاهﺪ داشﺖ .
راﻧﻨﺪه و هﻤﺮاهﺎن در دﻳﺪن مﻨﺎﻇﺮ آزادﻧﺪ وﻟﻰ اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎ ر در مﻮرد راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻳﻢ
راه را شﻨﺎسﺎﻳﻰ ﮐﻨﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ ﻧﻘﺎط ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﺪ مﺤﺪود مﻰ ﮔﺮدد .هﻤﺮاهﺎن راﻧﻨﺪه
مﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ مﻨﺎﻇﺮ مﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﭼﭗ  ،ﺑﻪ راسﺖ و ﻳﺎ ﺗﻮﺟﻬﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ شﺎﺧﺺ مﺤﻴﻂ
 Landmarkﺟﻠﺐ شﻮد و اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ شﺎﺧﺺ مﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﺻﺨﺮه و ﻳﺎ ﻳﮏ ﮐﻮهﻴﺎ ﻳﮏ دره
ﺧﺎص و هﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎشﺪ .ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﺗﺼﺎوﻳﺮى ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ هﺴﺘﻨﺪ و مﺎ از ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ رد
مﻰ شﻮﻳﻢ ﺑﺮاى ﻟﺤﻈﻪ اى ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﺮداشﺖ مﻰ ﮐﻨﻴﻢ  .ﺗﻮاﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ  Sequenceﺑﺴﻴﺎر اهﻤﻴﺖ
دارد و در ارزﻳﺎﺑﻰ راه مﻮرد ﺑﺮرسﻰ ﻗﺮار مﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ راه ﺑﺎ
مﻨﻈﺮ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اسﺖ و آﻳﺎ راه ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اى ﺑﻮده ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
ﺗﺼﺎوﻳﺮمﺘﻮاﻟﻰ در مﺪت زمﺎن ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﺎ ﻳﮏ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ مﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺮ روى روح و روان ﺑﻴﻨﻨﺪه
ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ  .ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﻳﮏ سﮑﺎﻧﺲ ﻃﻮﻻﻧﻰ اسﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﻰ مﻰ اﻧﺠﺎمﺪ .ﺑﺮاى مﺜﺎل در مﻨﻄﻘﻪ
ﮐﻮﻳﺮى  ،در ﻳﮏ راه مﺴﺘﻘﻴﻢ  ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ،ﺗﺤﺮک زﻳﺎدى ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮى مﺎ دور
هﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن دورﻧﺪ ﻋﺎدى ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ مﻰ آﻳﻨﺪ  .در اﻳﻦ راه اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻰ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اسﺖ  .در ﺟﺎده اى ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ مﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ سﮑﺎﻧﺲ هﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﺼﺎوﻳﺮ مﺘﻐﻴﻴﺮﻧﺪ
اﺣﺴﺎس هﻴﺠﺎن و شﺎدى ﺑﻴﺸﺘﺮ اسﺖ .
مﻌﻨﺎى ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻪ شﺪت ﻧﻮر ،رﻧﮓ  ،ﺑﺎﻓﺖ  ،ﺣﺠﻢ و ﺗﻔﺎوت از ﻳﮏ وضﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ وضﻌﻴﺖ
دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد .هﻨﮕﺎمﻰ ﮐﻪ مﺤﻴﻂ مﺘﻔﺎوت مﻰ شﻮد ﺗﻮﺟﻪ مﺎ ﺑﻪ راه ﺟﻠﺐ مﻰ شﻮد .هﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر
از ﻳﮏ ﭘﻞ ﺑﺎرﻳﮏ ﺑﺎ هﻴﺠﺎن از آن ﮔﺬر مﻰ ﮐﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ ﭘﻞ ﺑﺎرﻳﮏ مﻰ ﺗﻮاﻧﺪ روى ﻳﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ
زﻳﺮﮔﺬر ﺑﺎشﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻨﺼﺮى ﺑﺎشﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﮔﺬرﮔﺎه ﻳﺎ ﻳﮏ ﮔﻠﻮﮔﺎه مﻄﺮح مﻰ شﻮد.
وﻗﺘﻰ ﮐﻪ مﻨﻈﺮ ﻋﻮض مﻰ شﻮد ﺑﺮاى ﻟﺤﻈﻪ اى ذهﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻰ  Orientationﺧﻮد را ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ از مﺴﻴﺮ وارد ﺗﻮﻳﻞ مﻰ شﻮﻳﺪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﻮﻳﻞ ﺗﺎ ﺧﻮد
را ﺑﺎ مﻮﻗﻌﻴﺖ مﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻴﺪ زمﺎﻧﻰ ﻃﻮل مﻰ ﮐﺸﺪ.
هﻨﮕﺎمﻰ ﮐﻪ در مﺴﻴﺮى ﺣﺮﮐﺖ مﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ دﻳﺪن مﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺗﻮﺟﻬﺘﺎن ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ مﻰ شﻮد.
اﻳﻦ مﻮﻗﻌﻴﺖ مﻤﮑﻦ اسﺖ در اﺗﻮﺑﺎﻧﻬﺎى شﻬﺮى رﻧﮓ ﮐﻒ ﺑﺎشﺪ ،ﻳﺎ ﻧﻮع ﺧﻂ ﮐﺸﻰ ﺑﺎشﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل
مﺴﻴﺮ دارﻳﻢ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ شﻴﺐ راه ﺑﺎشﺪ .شﻴﺒﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ مﻰ شﻮد دﻳﺮﺗﺮ مﻨﻈﺮ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻴﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﺮﺗﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
سﺮﻋﺖ  ،زاوﻳﻪ دﻳﺪ را ﺗﻨﮓ مﻰ ﮐﻨﺪ .هﺮﭼﻪ سﺮﻳﻌﺘﺮ در مﺴﻴﺮى ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻮﺟﻬﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد
مﺴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اسﺖ در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ در سﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﻳﺪ ﻳﺎ زاوﻳﻪ ذهﻨﻰ وسﻴﻌﺘﺮ اسﺖ .
ﻋﻨﺎﺻﺮ شﺎﺧﺺ  Landmarkمﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اهﻤﻴﺖ داشﺘﻪ ﺑﺎشﻨﺪ وﻟﻰ در سﺮﻋﺘﻬﺎى ﺑﺎﻻ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت
ﮐﻠﻰ مﻄﺮح مﻰ شﻮﻧﺪ.

اﺣﺴﺎس ﺣﺮﮐﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺣﺴﺎس ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد شﺨﺺ و اﺣﺴﺎس ﺣﺮﮐﺖ اشﻴﺎ اﻃﺮاف اسﺖ و در
ﻼ مﺘﻔﺎوت
ﻧﻬﺎﻳﺖ ادراک ﻓﻀﺎى در ﺣﺮﮐﺖ را مﻤﮑﻦ مﻰ سﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ ادراک ﻓﻀﺎى سﺎﮐﻦ ﮐﺎم ً
اسﺖ.
در مﻨﺎﻇﺮ ﮔﺸﻮده ﭘﺪﻳﺪه ﻋﺎدى سﺎزى ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ذهﻨﻴﺖ ﺑﺪسﺖ مﻰ آﻳﺪ  .در سﺮﻋﺘﻬﺎى ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻳﮏ
ﺟﺎده ﺟﻨﮕﻠﻰ  ،ﻋﺮض ﺟﺎده را ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس مﻰ ﮐﻨﻴﺪ  .در ﺟﺎده هﺎى ﺟﻨﮕﻠﻰ ﮐﻪ ﻳﮏ دﻳﻮاره دارﻧﺪ
وﻗﺘﻰ ﺑﺎ سﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ مﻰ ﮐﻨﻴﺪ اﺣﺴﺎس مﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﺎده ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺮ اسﺖ ﺑﻪ مﺤﺾ اﻳﻨﮑﻪ
سﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا مﻰ ﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎس مﻰ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﺎده ﺗﻨﮓ ﺗﺮ شﺪه اسﺖ.
ﺧﻂ ﮐﺸﻰ هﺎ ،ﮔﺎردهﺎ و ﻃﺮاﺣﻰ ﺣﺎشﻴﻪ  ،اﺣﺴﺎس ﺣﺮﮐﺖ را در راﻧﻨﺪه ﺗﺸﺪﻳﺪ مﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ در
ﺟﺎده اى ﻋﺮﻳﺾ ﺑﺎ شﻴﺐ و ﺧﺎﮐﺮﻳﺰ در سﻤﺖ راسﺖ  ،اﺣﺴﺎس ﺣﺮﮐﺖ در راﻧﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ مﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮى ﮐﻪ در ﺣﺮﻳﻢ راه هﺴﺘﻨﺪ) مﺜﻞ ﻳﮏ ردﻳﻒ درﺧﺘﮑﺎرى (
سﺮﻳﻌﺘﺮ از ﮐﻨﺎر راﻧﻨﺪه مﻰ ﮔﺬرﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ اوﻗﺎت  ،اﺣﺴﺎس مﻰ شﻮد ﮐﻪ ﮐﻞ زمﻴﻦ و ﻓﻀﺎ در ﺣﺮﮐﺖ اسﺖ ) ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ شﺮاﻳﻂ روﺣﻰ
راﻧﻨﺪه دارد( اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮع اﺗﻮمﺒﻴﻞ و آسﻔﺎﻟﺖ در اﻳﻦ اﺣﺴﺎس مﻮﺛﺮ اسﺖ و ﮔﺎهﻰ هﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
هﻢ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ مﻰ آﻳﻨﺪﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ شﺎﺧﺺ  Landmarkروى
مﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻢ ﺑﺎ مﻮﻗﻌﻴﺖ دﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮ مﺘﻐﻴﻴﺮ مﻰ شﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺴﺎس
مﻰ شﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎ در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﺣﺴﺎس مﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺮاﺣﻰ مﻮرد اسﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و
در ﺻﻮرت ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ آن  ،ﺑﻪ ﺑﻰ ﻧﻈﻤﻰ ﺧﻮاهﻴﻢ رسﻴﺪ .و اﻳﻦ مﺸﮑﻠﻰ اسﺖ ﮐﻪ مﺎ اﮐﻨﻮن در
ﮐﺸﻮرمﺎن ﺑﺎ آن مﻮاﺟﻪ هﺴﺘﻴﻢ  .در ﻧﺰدﻳﮑﻰ شﻬﺮهﺎﻳﻤﺎن ﺗﺪاﺧﻞ در ﺑﺮﻧﺎمﻪ رﻳﺰى را ﺑﺼﻮرت
ﺑﺼﺮى مﺸﺎهﺪه مﻰ ﮐﻨﻴﻢ و مﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎمﻪ رﻳﺰى و مﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﮏ
شﻬﺮ ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻳﻢ و مﺘﻮﺟﻪ شﻮﻳﻢ ﮐﻪ آﻳﺎ در آن شﻬﺮ ضﻮاﺑﻂ و مﻌﻴﺎرهﺎى مﻮرد ﻧﻈﺮ شﻬﺮدارى اﻋﻤﺎل
مﻰ شﻮد ﻳﺎﺧﻴﺮ؟
ﻻ ﭼﻮن اﻳﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺻﻮرت مﻰ ﮔﻴﺮد ،ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اسﺖ .
در ﺣﺮﻳﻢ مﺎ مﻌﻤﻮ ً
امﺮوز مﺎ هﻢ در شﻬﺮهﺎ و هﻢ در ﺑﺨﺶ هﺎ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﺼﺮى روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ  .ﺗﻀﺎد و ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﺎﺧﻮاسﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر مﻰ ﺗﻮاﻧﺪ هﻴﺠﺎن و ﻧﺎراﺣﺘﻰ را ﺑﻪ مﺎ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل  ،مﺎ در مﺤﻴﻄﻬﺎى
شﻬﺮى ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت زﻳﺎد و ﻧﺎﺑﺠﺎ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺑﺰار آﻻت روى اﺗﻮﺑﻮسﻬﺎ
اسﺖ  .شﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﭻ ﮔﻮشﺘﻰ ﻳﺎ ﮔﺎزاﻧﺒﺮ  ١٦مﺘﺮى ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺘﺎن در ﺣﺮﮐﺖ اسﺖ مﻮاﺟﻪ مﻰ شﻮﻳﺪ و
اﺣﺴﺎس امﻨﻴﺘﺘﺎن را از دسﺖ مﻰ دهﻴﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ اوﻗﺎت وارد مﻨﻄﻘﻪ اى مﻰ شﻮﻳﺪ و ﺧﻴﻠﻰ زود اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻰ مﻰ ﮐﻨﻴﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺧﺴﺘﮕﻰ
را هﻢ مﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻰ شﻮﻳﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل هﻨﮕﺎمﻰ ﮐﻪ وارد مﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزار مﻰ شﻮﻳﺪ ﻳﺎ از مﺤﻮر
ﻻﻟﻪ زار ﻋﺒﻮر مﻰ ﮐﻨﺪ ﻏﻴﺮ از مﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻰ هﻮا  ،آﻟﻮدﮔﻰ ﺻﺪا و ﺑﺴﻴﺎرى از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎى دﻳﮕﺮ،
آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﺼﺮى  Visual Pollutionﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ شﻤﺎ مﻰ شﻮد.
ﺣﺲ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد  .ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ مﺎ در ﺟﺎده هﺰارﭼﻢ  ،دره اى
را مﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ اﺣﺴﺎس آن ﻓﻀﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎسﻰ ﮐﻪ در دشﺖ دارﻳﻢ مﺘﻔﺎوت اسﺖ .
هﻨﮕﺎمﻰ ﮐﻪ در مﺴﻴﺮى  ،در ﻳﮏ ﻃﺮف ارﺗﻔﺎﻋﺎت و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دشﺖ ﮔﺴﺘﺮده اى را دارﻳﻢ
هﻴﺠﺎن در اﻳﻦ مﺴﻴﺮ ﮐﻤﺘﺮ اسﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻮدى هﻴﺠﺎن و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻓﻘﻰ آرامﺶ اﻳﺠﺎد
مﻰ ﮐﻨﻨﺪ  .اﮔﺮ در دو ﻃﺮف راه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻮدى داشﺘﻪ ﺑﺎشﻴﻢ اﺣﺴﺎس ﻳﺎس و ﻧﺎامﻴﺪى در مﺎ اﻳﺠﺎد
مﻰ شﻮد و اﺣﺴﺎس ﻓﻀﺎى ﺗﻨﮓ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﻰ مﺎ ﺧﻮاهﺪ شﺪ.

هﺪﻓﻰ ﮐﻪ راه دﻧﺒﺎل مﻰ ﮐﻨﺪ اهﺪاف ﻓﺮﻋﻰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار مﻰ دهﺪ  .مﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اهﺪاف
ﻓﺮﻋﻰ ﻳﮏ سﻠﺴﻠﻪ ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه اى از اهﺪاف هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ مﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اهﺪاف ﺑﺼﺮى ﻳﺎ اهﺪاف مﻮضﻮﻋﻰ
ﺑﺎشﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ از آﻧﻬﺎ اسﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ  .در ﻃﻮل راه مﻤﮑﻦ اسﺖ از روسﺘﺎهﺎى مﺘﻔﺎوت
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻴﻢ  ،از شﻬﺮهﺎى مﺘﻔﺎوت ﺑﮕﺬرﻳﻢ و هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺟﺰﻳﻰ از آن ﺗﺼﻴﺮ ذهﻨﻰ ﮐﻠﻰ اسﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى
رسﻴﺪن ﺑﻪ هﺪف از مﺴﻴﺮ ﺧﻮاهﻴﻢ داشﺖ و هﺪف ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ اسﺖ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مﺜﺎل در ﮐﻮهﻨﻮردى
مﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و مﻨﻈﺮ ﭘﺸﺖ سﺮ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وسﻴﻠﻪ ﺑﺮاى ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن مﺠﺪد مﺴﻴﺮ
ﺣﻔﻆ ذهﻨﻰ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺸﺘﻰ اسﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮى ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ مﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ مﺘﻔﺎوت اسﺖ  .ﻳﮑﻰ از
ﻃﺮﺣﻬﺎى ﺗﻬﺮان را مﻄﺮح مﻰ ﮐﻨﻴﻢ اﮔﺮ در مﺴﻴﺮ درﮐﻪ ﺑﻪ سﻤﺖ ﭘﻞ شﺎه ﻧﺸﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﻢ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ مﺘﻮاﻟﻰ ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ  .سﮑﺎﻧﺴﻬﺎى ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه و مﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ  ،ﭘﺲ در راه
ﺗﺼﺎوﻳﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ از هﺮدو مﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻰ هﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ مﻨﻈﻮر رسﻴﺪن ﺑﻪ هﺪف ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻰ ﮐﻠﻰ داشﺘﻪ ﺑﺎشﻴﻢ و ﺑﺪاﻧﻴﻢ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار
دارﻳﻢ  ،مﻤﮑﻦ اسﺖ در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪى ﻳﮏ شﻬﺮ ﺑﺎشﻴﻢ  ،اﻳﻦ ﮐﺪام شﻬﺮ اسﺖ آﻳﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ
شﻬﺮ دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟اﻳﻦ مﻨﻄﻘﻪ ﮐﺠﺎسﺖ ؟ هﺪف ﺑﻌﺪى ﮐﺪام اسﺖ ؟ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﮑﻪ مﺘﻮﺟﻪ
شﺪﻳﻢ در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارﻳﻢ ذهﻦ مﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ مﻰ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺪاﻧﺪ مﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺟﻬﺖ ﮐﺪام اسﺖ ؟
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اشﺎره شﺪ ﺧﻠﻖ مﻌﻨﺎ ﺑﺮاى ﺣﺎﻓﻈﻪ ادراک ﺑﺼﺮى و ادراک ﻓﻀﺎ ضﺮورت دارد .در
راه ،ﺧﻠﻖ مﻌﻨﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﺪن  ،مﻌﻨﺎى ﮐﺎرﺑﺮى اراضﻰ و  ....مﻤﮑﻦ مﻰ شﻮد ﺑﺮاى مﺜﺎل  ،دﻳﺪن
اﻧﺒﺎرهﺎى ﺑﺮﻧﺞ شﻤﺎل مﺤﺪوده ﺗﺎﻟﺶ ﺗﺎ آسﺘﺎرا ﮐﻪ ﺟﺰء ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﮐﺸﺎورزى اسﺖ در درک مﺤﻴﻂ و
ﻓﻀﺎ ﮐﻤﮏ مﻰ ﮐﻨﺪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ مﻤﮑﻦ اسﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ مﻌﺪﻧﻰ روﺑﺮو شﻮﻳﻢ  ،ﺗﻤﺎمﻰ اﻳﻦ مﺴﺎﻳﻞ
مﺎ را در درک و ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ سﭙﺮدن آن ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻳﺎرى مﻰ دهﺪ.
ﮔﺎهﻰ هﺪف  ،دﻳﺪن آن زﻧﺪﮔﻰ روسﺘﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎى ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ سﺮ زمﻴﻦ اسﺖ  .ﮔﺮدش آﺧﺮ هﻔﺘﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﮐﺸﻮرهﺎى اروﭘﺎﻳﻰ ﺑﺴﻴﺎر رواج دارد.
ﻧﮑﺘﻪ مﻬﻤﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سﺆال مﻄﺮح مﻰ شﻮد اﻳﻦ اسﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ راه مﻰ ﺗﻮاﻧﺪ وسﻴﻠﻪ اى ﺑﺮاى
اﻋﺘﻼى ﻓﺮهﻨﮓ و آمﻮزش ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﺎشﺪ؟
در ﭘﺎسﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ شﻮد  ،ﺑﻠﻰ  .راه هﻢ مﻰ ﺗﻮاﻧﺪ وسﻴﻠﻪ اى ﺑﺮاى اﻋﺘﻼى ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺎشﺪ و ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ
روش اسﺘﻔﺎده از مﺴﻴﺮ دارد .و اﻳﻦ هﻢ ﺟﺰء اهﺪاف رسﻴﺪن ﺑﻪ هﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻗﺮار مﻰ ﮔﻴﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰ مﻨﻈﺮ ﺟﺎده اى هﺪﻓﻰ مﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ،ﻳﮏ مﻨﻈﺮ ﻋﻨﻰ و مﺤﮑﻢ از
ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﻰ و رﻳﺘﻢ و آهﻨﮓ مﻨﺎسﺐ در ﺗﮑﺮار آﻧﻬﺎ اﻳﻨﺠﺎد مﻰ ﮔﺮدد  .ﺑﻪ اﻳﻦ مﻨﻈﻮر ﺑﺮاى هﺸﻴﺎر
ﻧﮕﻬﺪاشﺘﻦ ﺑﻴﻨﻨﺪه و ﺗﻘﻮﻳﺖ ادارک او از مﺤﻴﻂ  ،ﮐﺎهﺶ ﮐﻨﺘﺮاسﺖ امﺮى ضﺮورى اسﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ شﻔﺎف  ،ﻗﺎﺑﻞ درک و مﺤﮑﻢ و دورﻧﮕﺮ از ﮐﻞ سﺮزمﻴﻦ را رائﻪ داد و مﻌﻨﻰ مﺤﻴﻂ اﻋﻢ
از ﺗﺎرﻳﺦ  ،اسﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮى هﺎ  ،ﺑﺮ ﻧﻤﺎد زﻧﺪﮔﻰ و مﻨﻈﺮ سﺮزمﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه اﻟﻘﺎء ﮔﺮدد.
ﻧﮑﺘﻪ اى ﮐﻪ در آﺧﺮ مﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﺑﺤﺚ مﻄﺮح ﻧﻤﻮد اﻳﻦ اسﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﻰ
ﺟﺎده اى وسﻴﻠﻪ اى اسﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﮏ سﺮزمﻴﻦ رﻗﻢ مﻰ ﺧﻮرد زﻳﺮا مﻨﻈﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎرﻳﺦ
سﺮزمﻴﻦ اسﺖ و ﺟﺎده و راه ارزﻳﺎﺑﻰ مﻨﻈﺮ را سﺮﻳﻊ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم مﻰ دهﺪ و از ﮔﺬشﺘﻪ سﺮزمﻴﻦ ﺗﺎ
آﻳﻨﺪه را ﺗﺼﻮﻳﺮ مﻰ ﮐﻨﺪ.

