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 چکیده
این مقاله  نقشی عمده در شکل گیری فرهنگ رانندگی در جهان دارد. الگوی فرهنگی درک سرعت

کشور ایران و آلمان، تفاوت موجود بر نظام سعی دارد تا از طریق یک رویکرد و نگرش تطبیقی میان دو 

های ادراکی و تفسیری سرعت در میان مردم را مورد مطالعه قرار داده و نقش آن ها را در وقوع 

به عنوان منبع بازنمایی نظام تفسیری « تجربه»با توجه به اهمیت مطالعه  .ای نشان دهدتصادفات جاده

ه میدانی و کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. مشاهده و ادراکی سرعت، در این مقاله روش مطالع

همشارکتی، گفت گو با مطلعان کلیدی و گفت و گو با گروه اسمی از روش های عمده در این تحقیق بود

های فرهنگی رانندگی در ایران دو دوره کامال متقاوت دهد پویایی تاریخی الگواین پژوهش نشان می .اند

)مدرنیزیشین( را در برداشته است. دوره دوم با گسست از الگوهای فرهنگی پیش و بعد از نوسازی 

نخست همراه بوده و در آن با تفسیری جدید از عناصری چون سرعت، حرکت، مکان، زمان، مقصد و راه 

 .رو هستیمای فرهنگی روبهبه عنوان تجربه

 زمان. مقصد؛ مکان؛ شناسی؛ : انسانهاکلیدواژه

 

 
 

 parishriver@gmail.com میراث فرهنگی و گردشگری،استادیار، پژوهشکده مردم شناسی، پژوهشگاه  -1



 ۹۹/ بهار و تابستان  ۱۵شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره هفتم / شماره جامعه ............................ ۲۳۲

 

 و بیان مسأله مقدمه -۱

امدهای عوارض و پی می توان ازیکی از مسائل و معضالت جدی و جدیدی که آن را 

ت تصادفات جاده ای جاده ای است. آمار تلفا ات)نوسازی( در ایران دانست، تصادف شینیمدرنیز

محققان و نویسندگان مختلف به عنوان یک پدیده بحرانی و نمونه ای از وقایع  سوی ازدر ایران 

. (۷ :۲01۶، 1و استید پوجانی ؛۵3-۵۵: 1391کلی، ) شاره قرار گرفته استاانی مورد نسا

و  گریزی قانون اند؛ پرداخته شده یاد موضوع به مختلفی های رویکرد با زمینه این در محققان

 ،(۲۷1: ۲01۶و همکاران،  ۲حافظ عبداهلل ؛1388پاک گوهر و همکاران،)عدم توجه به قانون 

 بودن نامناسب، (1388عدم سالمت روان و مصرف دارو )غرایی و همکاران،  های زمینهوجود 

 خارج که به عنوان عوامل نورو بیولوژیک انسان ایران در نقل حمل و ای جاده های ساخت زیر

عوامل انسانی چون خستگی )سلمانی و همکاران،  ،است شخص مدیریت و کنترل حیطه از

 و کیفیت(، ۲۷1-۲۷3، ۲01۶حافظ عبداهلل و همکاران، ؛ 1391خیرآبادی و بوالهری،  ؛13۷8

-8۷ :۲018، 3دینیرضوی و عالئ) کشور در شده تولید های اتومبیل تکنولوژیکی و فنی ساختار

 مذکور بحران دالیل عنوان به گسترده یشکل به که  اند بوده هایی علت و دالیل جمله از(، 8۵

 4میزان و نرخ تصادفات ترافیک جاده ای .اند ه شد واقع اشاره مورد، یاد شده واقعیت از بخشی و

نیسف به منظور نشان دادن وخامت این در ایران پنج برابر نرخ جهانی آن است و برای مثال یو

هزار تن( در  ۲8000) ۲00۶در سال را چند برابر شدن کشته های این نوع از تصادفات مساله، 

در  (.1۷1: ۲014،  ۵)بناکار دهدمیهزار تن( مورد تاکید قرار  1۷000) ۲000سال  مقایسه با

 از یکی  دارای شده منتشر  اطالعات و آمار شهادت به که ایران جامعه نخست این مقاله

، ۶جهانی سالمت سازمان) است جهان در رانندگی های الگوی بارترین مرگ و خطرناکترین

 تلفات مراتب به که آلمان جامعه دیگر و( 4۵: ۲00۶،  ۷پی.بی.آی؛1۶4 :۲018؛ 149: ۲01۵

،  جهانی سالمت سازمان) سازد می نمایان خود های راه بزرگ و ها جاده در را کمتری ای جاده

 )نک. جدول شماره یک و دو(. رندیگ مورد بررسی قرار می (1۵1 : ۲018؛ 13۷: ۲01۵

 که می توان به کمک آن به موضوع مذکور پرداخت، پنهانی در این میان یک از زوایای
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را از  یافرادی است که کم و بیش الگوهای واحد تفسیر و رفتار معرفتیزوایای شناختی و 

 نانمچه واقع به د.نسازآن چون تصادف در ایران آشکار می های منفیپیامد و «سرعت»تجربه 

  مطرح گروهی ای و منطقه ملی، های رفتار چون کالنی هایرفتار درباره مختلف محققان که

 هایرفتار و ها،  تجربه(۲013، 3؛ بندیکت۶8، ۲013، ۲الزلئو ؛۲۵1991،، 1اسمیت) اندساخته

 از یکی. متاثرند جامعه یک در( 4فرهنگی خرده) محلی و ملی فرهنگی، هایالگو از ،واحد

 و آورد، تلقیمی وجود به ها رفتار از واحدی فرهنگ قالب در را فرهنگی های الگو که منابعی

خلق می را آنان  زیستی و زنده تجربه که است زندگی در موجود هایواقعیت از افراد تفسیر

 یهای کهن و دیرینالگوها در جامعه پیش مدرن از این تلقی (.3۶-3۷ :۲01۶، ۵مانن) کند

چون دین، اسطوره، آیین و میراث روایی یک ملت یا گروه اجتماعی و قومی متاثر است 

و  و مکان ، درک زمانصر کلیدی موجود در منابع یاد شدهاز عنا ییک (.۵0: ۲009، ۶پلئوگر)

هان پژوشناسان و فرهنگر آرای انسانوری براشکال وابسته به آن چون راه و سرعت است. م

 (،1991؛ 19۵9) 9(، میر چا الیاده۲010) 8(، ادوارد بی تایلر۲01۲) ۷فریز سرجمیزبزرگی چون 

(، امیل دورکیم ۲003؛ 1983 اشتروس،-لوی؛ 19۷4، 11لیچ ) 10کلود لوی اشتروس

، ماکس (۲008؛19۷0) 14دبلیو. ترنر( ویکتور، ؛۲008، 13یم؛ دورک۲00۲، 1۲تامپسون)

نشانگر اهمیت و  ه( و غیر۲1 :۲001، 1۶فاینبرگبه نقل از (، اشنایدر )۲01۲؛ ۲009) 1۵منکلوگ

 دین، اسطوره و آیین  و میراث)نقش مهمی است که عنصر زمان و مکان در منابع مورد اشاره 
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 د.نکنمی روایی( بازی

:  مقایسه وضعیت رانندگی در ایران و آلمان۱جدول   

 سال اسامی آلمان ایران

شدهتعداد وسایل نقلیه ثبت  ۵۲391000 ۲۶8۶۶4۵۷  

۲013 

 وسیله نقلیه با چهار چرخ 43431000 1۵۶۲4403

ه چرخموتور سیکلت و وسایل نقلیه موتوری با دو یا س 3983000 103۲838۵  

سنگین ماشین 4۶31000 ۶۵9040  

 اتوبوس ۷۶000 ۲03۶38

 تعداد تلفات اعالم شده 3339 1۷994

۲489۶ ۵403 جهانیتعداد تلفات محاسبه شده سازمان سالمت    

 World Health Organization (2015) :منبع

 

:  مقایسه وضعیت رانندگی در ایران و آلمان۲جدول   

 سال اسامی آلمان ایران

 تعداد وسایل نقلیه ثبت شده ۵۶۶۲۲000 303۷۷0۶۵

۲018 

 وسیله نقلیه با چهار چرخ 4۵0۷1000 1۷۵88۶۶۶

ه چرخموتوری با دو یا سموتور سیکلت و وسایل نقلیه  ۶۲48000 11۵۷۶۲19  

سنگین ماشین 494۲000 10۷91۲۷  

 اتوبوس ۷8000 1330۵3

 تعداد تلفات اعالم شده 3۲0۶ 1۵93۲

 تعداد تلفات محاسبه شده سازمان سالمت جهانی 33۲۷ 1۶4۲۶

 World Health Organization (2018) :منبع

با حرکت چون اتومبیل که نماد و  بی شک ورود به دنیای مدرن و ظهور  تکنولوژی مرتبط 

نمونه کاملی از فرایند نوسازی در جها ن است و آغازگر پارادیمی )چارچوب مفهومی و ادراکی 

جدیدی( بوده است نقش عناصر کلیدی مورد بحث را در تعریف، تفسیر و فهم زمان و مکان 

اجتماعی که -هنگیدگرگون ساخت و گاه کاهش داد. به دیگر سخن در این دوره، الگوهای فر

خاستگاه شکل گیری رفتار اعضای یک جامعه نسبت به زمان و مکان هستند، تغییر یافت. 

در ماهیت و فرم تغییر کرد و ویژگی وضع مدرن در آیینه آن بازنمایی شد )نک. « حرکت»

 (.4۶-4۷: ۲003، 1تاکر

 

1- Thacker, Andrew 
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از نوسازی در ایران  نمونه بارز این تغییر از فهم و ادراک نه تنها در دو دنیای پیش و پس

که می توان آغاز آن را ظهور ماشین )اتومبیل(، قطار و سپس هواپیما در  دهدمیخود را نشان 

ایران دانست. در این مقاله با مقایسه دو جامعه ایران و آلمان بر پایه تجربه میدانی و روش مردم 

ناختی و ادراکی و تفسیر و نگاری، تفاوت الگو های رفتاری در جوامع یاد شده بر پایه نظام ش

تعریف متفاوت از زمان و مکان قابل مشاهده خواهد بود. هدف این مقاله آن است تا روشن 

سازد که ساختار ادراکی و شناختی افراد یک جامعه از مفاهیم علمی چون زمان و مکان که 

ئه پیشنهاداتی به سرعت را تعریف می کنند، تا چه حد می تواند متفاوت باشد. با این رویکرد ارا

منظور اصالح فرهنگ رانندگی و اتومبیل سواری در ایران در پایان مقاله ممکن خواهد شد. 

اصوال بررسی تطبیقی فرهنگ رانندگی یکی از راه های درک ابعاد گوناگون معضالت فرهنگ 

ن و ، مقایسه میان آلمادهدمی( توضیح 1۵۵: 1991) 1ترافیک است. برای مثال همچناکه اوانس

آمریکا در زمینه رانندگی می تواند معنادار و برای حل مسائل رانندگی در این دو کشور راهگشا 

باشد. در امریکا داشتن ماشین یک نشانه طبقاتی است در حالی که در آلمان اهمیت این معیار 

چون امریکا نیست. قوانین ضد مستی رانندگی در آلمان شدیدتر از امریکا است. حداقل سن 

درصد مردم از  9۵رای رانندگی در آلمان هجده سال و در امریکا شانزده سال است. در آلمان ب

درصد از جمعیت رانندگان از  4۵کمربند ایمنی استفاده می کنند در حالی که در امریکا 

کمربند ایمنی استفاده می نمایند. به این ترتیب در حالی که آمار تلفات رانندگی در آلمان دهه 

  بوده است، با برنامه ریزی ها در این حوزه این آمار کاهش یافت. باال ۵0

این مقاله پژوهشی سعی دارد تا به که برگزیده شده است،  یوع با توجه به اهدافمدر مج

 پرسش های زیر پاسخ گوید:

دارد که در جامعه ایران  ینشان از تغییر پارادایم هایپویایی تاریخی تجربه سرعت تا چه حد  -1

 ظهور یافته اند؟

در میان ایرانیان را  ناصر کلیدی چون زمان و مکان تا چه اندازه درک پدیده سرعتعدرک  -۲

 د؟شکل می بخش

)نوسازی( در ایران چه تاثیری بر درک مفهوم سرعت به عنوان یک  مدرنیزیشینظهور  -3

 تجربه در سطح عام داشته است؟

یری نسل نو جهت پذدر فرایند فرهنگتوان روایت غالب از درک سرعت را چگونه می -4
 

1- Evans, Leonard 
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 بخشید؟

رانندگی در جهان مناسب مقایسه جامعه ای چون آلمان که دارای یکی از فرهنگ های  -۵

با ایران، چه تفاوت های معناداری از نظام های شناختی و ادراکی  سرعت و عناصر وابسته  است

 ؟دهدمیبه آن چون زمان و مکان را نشان 

  پژوهشپیشینه  -۲

 کلیدی زمان و مکان مدرن دو عنصر )سنتی( و پیش مدرن درک

زمانی که به موضوع سرعت در دوره پیش مدرن و نوسازی در ایران نظر می دوزیم، می توان از 

دوره پیش اسالمی که به ویژه دو دوره متفاوت با وجود رویکردهای مختلف آنها سخن گفت، 

الم، که از اس دوره تشرف مردم ایران به دینو دوره دیگر،  متاثر از نظام های اساطیری است

حسن زاده و کریمی، دین در اشکال ساختاری و غیر ساختاری خود تاثیر می پذیرد )پارادایم 

 اوستا. در دوره پیش از اسالم اسناد متنی و روایی فراوانی در کتاب هایی چون  (۲010

زمان، مکان و سرعت را از معنای ( وجود دارد، که 13۷۵بهار، )  بندهش  ( و1394پورداوود، )

دارد.  ، بعدی استعاری و استعالییحرکت در منابع پیش اسالمی د.نمی دهنگاه ایرانیان نشان 

معنای شکلی، ، نه حرکتی افقی که حرکتی عمودی به واقع این حرکت در غالب اشکال خودبه 

اغلب دچار دگر ریختی  اوستادر  مطرح برای مثال ایزداناست. مفهومی و استعاری آن 

را که رو به آسمان  ینجیره ای از شکل هایزاین دگرریختی فراسویی  می شوند و در یاستعالی

، در بردارند. حرکت عمودی، حرکت روبه سوی خداوند است و در آن به دلیل گستره وسیع دارد

ی از یاد شده نیز صحنه ا . نزول ایزدان و الهگاند فیزیکی )تصادف( وجود نداردخورود، بر عص

( یا 418-394 :138۶خصوص ریپهوین )آموزگار، برخورد را به نمایش نمی نهد، چون آنچه در 

 ایرانیان، جهان گرد سیجهان شنادر از این نظرگاه  .مشاهده می شود (93 :138۶ارت )یاحقی، 

به نمونه آرمانی در  ندگرریختی را تا رسید از و چرخه ای دهدمیبوده، حرکتی دوری را نشان 

(. تیشتر فرشته باران به سیمای مرد پانزده ساله، گاو نر و سپس ۲9 :13۷۷، 1هینلزبر دارد)

آسمان  از (. این در حالی است که این اسب که30 فید و اهورایی ظاهر می شود )همان:اسب س

شتگان ایرانی به همه ایزدان و فر نبه زمین نازل شده، هویتی در هم تنیده با آب دارد. او چو

شکل یک موهبت الهی از آسمان نازل می شود و کارکردش با آب و آسمان گره می خورد. این 

 

1- John Hinnells 
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جهان بینی به شکلی دیگر در دو شکل اسب بادی و بحری که هر دو بال دارند، در قصه های 

 (.  3۶0، 444-431، ۵03: 1381 یران تکرار می شود )حسن زاده،عامیانه ا

ت در فضای فیزیکی را ت و غیره شکلی از حرکص ایزدانی چون آناهیتا، اردر خصواین امر 

ین فرود می زمو نعمت به رکت از آسمان به عنوان نماد ب که در آن ایزد مذکور ،دهدمینشان 

(. اگر حرکت ارابه های ایزدان را ترکیبی از حرکت عمودی و افقی در 93 :138۶)یاحقی،  آید

، خشونت و برخورد چون باران، شبنم، جنگبرخورد، ضد  عناصری نماد ، این ارابه هانظر بگیریم

عمودی را در  یواغلب حرکت این عناصر فاقد ویژگی برخورد بوده و... هستند.  ، تگرگبرف

حرکت عمودی را بازتاب می دهند که در آن  زدرگذشتگان نیفروهرها به عنوان روان . بردارند

و حتی تمثال نمادین فروهر نیز  است یحرکت عمودنقطه مبدا و بازگشت آسمان و شکل 

ثبات و ایستایی به ویژه در  .(۲90 :۲008،  1زیمرمان) حرکت استعالیی را منعکس می سازد

: (۵4-۵۵ : 13۷۵بهار، )اباختران اهریمنی قابل تامل است اهورایی و در مورد  ختران توصیف ا

 (.88 )همان: "اختران به سپهر آمیختند. نبرد باهفت اباختران با بسیاری دیوان همکار )برای( "

 اهریمنی و حرکت ستایش ثبات ستارگان اهورایی اسالمی ایرانیان،-در جهان بینی پیشا

نیز در جاذبه خورشید قرار دارد موش پری  دار یا همان ستاره دنباله .نکوهش می شود اتسیار

)رستگاری نژاد دار دور نگه داشته می شودو از حرکت افسارگسیخته و ویرانگر یک ستاره دنباله 

با خود ویرانی و  و خرفستران، دیوان حرکت ناآرام از جمله حرکت .(۷۲-۷3 :1394و باقری، 

ت بخش، آرام، بدون برخورد و ه، برکو حرکت عناصر اهورایی، زایند ه می آوردانابودی را به همر

و نماد پردازی عناصر زندگی بخش چون  ، عاری از ویرانگری و همراه با سازگاری استتصادم

( حرکت اهریمنی را اوستاو  بندهش). به واقع براساس توصیف منابع مذکوردهدمیآب را نشان 

 این حرکت که در دانست.به آسمان و بدون بازگشت  ش و تصادممی توان حرکتی دارای تن

حال است.  )و روحانی( حروبعد حرکتی بدنی شده و عاری از آرامش و  دیده می شود دیوان

آرام، عمودی، بسیار آنکه الگوی حرکت عمودی موجودات و نماد های اهورایی با بازگشت، 

 و بدون تصادم است. یروحان

 رابطه که یمرکب های ،ایران ما با مرکب های خود آگاه روبه رو هستیمحماسی در ادبیات 

چنین مرکبی است، او نماد اصلی ( دارند. رخش 13۷۵کیا، ) بادپا با قهرمانان هوشمندانه  ای

 

1- Zimmerman,  Spencer 
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(. حرکت در نزد  80 :۲00۶، 1جونزد )ی رهانمتوطئه دشمنان خود نگ مرگ  و رستم را از چ

)نک.  هستند و نیستی از مرگقهرمان  انو آنان حافظ ج ها، خود آگاهانه بوده این مرکب

در مورد آنان بحث شده  .این مرکب ها همچنان که به طور مفصل(139۵؛ 1381حسن زاده، 

رستم، احب خویش )صمرتبط با  و هویتی و هنجاری بوده و ماهیتحافظ قواعد اخالقی  است،

( و شبرنگ 110-11۵ :138۶یاحقی، )سیاووش رخش، اسب  ر. درکنا(همان) سیاوش( دارند

 مرکببراق در حماسه های اسالمی نیز  ( از این شمار هستند.۵14-۵1۵ همان:)شیریناسب 

از  علی )ع(حضرت مرکب دلدول مرکب امام حسین )ع(، و ذوالجناح  پیامبر )ص(، حضرت

براق حرکت آرمانی عمودی را ترسیم می  .(114 )همان: جایگاه معنوی باالیی برخودار هستند

بعد ها همچنان که  (.3۵ :۲01۵، 4؛ دراگون384 :۲014، 3واکر  ؛81 :۲010، ۲کوفه ینماید )

وانی به حماسه های عرفانی ل، حماسه های په(13۶3کربن، کربن در این باره بحث کرده است )

نیز که در آنها  اند ه( تبدیل شد1390عطار نیشابوری، و آثار ابن سینا )و  منطق الطیردر آثار 

رسیدن به  و یی برابر با پویش  به سمت خداوندحرکت استعالیی بوده و معناشکل آرمانی 

منطبق با ، زمان و مکان نیز در این صورت از فهم حرکت عنوی باالتر دارد.مو  درجات اخالقی

ه حرکت این نگاه در فلسفه اسالمی به نظری آرمانی تلقی شده است. صورتیو  حرکت عمودی

 (.۲01۶کمال، ؛ ۲009، ۵ریویزی) جوهری مالصدرا ختم می شود

معنایی ، مکان و زمان و آیینی و به ویژه فرهنگ زیارت در ایران یو پارادایم دین در تفکر

 :۲014 ؛۲010 حسن زاده،آگاهی تلقی می شود )دارند و حرکت بخشی از تشرف و خودقدسی 

. زیارتگاه ها و مکان های مقدس، جایگاهی برجسته (۲018 کریمی و حسن زاده، ؛4۲0-49۷

 ورت  نمادهای مرکز که وحدت آفرینبه ص و در فضا و منظر طبیعی و فرهنگی مناطق دارند

و بر فهم فرهنگی و تاریخی ایرانیان از الگوهای هستی شناختی و  می شوند است جلوه گر

کان بصورت نماد م در این بافت، .(۲018؛ 343 :13۷۶، )الیادهمعرفتی حرکت تاثیر داشته اند 

 .(۲018؛ 13۷۶)الیاده،  یا عمودی به خود می گیرد دوری یزمان حالت مرکز ظاهر می شود و

داده و حرکت به سمت آن را نیز آیینی  قدسی به مکان معنایی ،آیینی به دیگر سخن زمان های

 می سازند.

 

1- Johns, Catherine 

2- Coffey, H. M. 

3- Walker Adam Hani 

4- Dragon, Muham Sakura 

5- Rizvi, Sajjad H. 
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در  به این ترتیب. ( فاقد تنش و تصادم و برخورد استطواف گونحرکت دوری و دایره ای )

با توجه به  در فهم فرهنگی ایرانیان حرکتالگوی ، دوره اسالمی نیز چون دوره قبل از آن

به دیگر سخن سفر در بستر  رد.تعریف زمان و مکان، معنایی برابر با تشرف و خود آگاهی دا

، 1398کریمی، است )توام بوده  از راه ایرانی با ادراکی آیین  دینی، معنوی و عرفانی-رقیش

ا حرکت دوری و استعالیی خود در زمان به همین دلیل است که اشکالی چون سماع ب (.۲3-33

(. در اینجا سرعت نه تنها بی معنا است بلکه همان) می شوند انگاشته برابر با تشرف یآیین

چنین  استعالیی درک شود. ، آیینی، معنوی وحرکت می باید به صورت یک تجربه خود آگاهانه

زائر می باید با پای برهنه در از زمان و مکان در فرهنگ زیارت به اوج خود می رسد.  برداشتی

خود را به مکان مقدس  احتی و آسودگی )و از جمله  سرعت( نیست،حالی که به دنبال ر

پیاده روی های  یا سایر و نیارتی، پیاده روی اربعینمونه بارز این گونه آیین های ز برساند.

این گونه سفر زائرانه،  آیینی در جوامعی روستایی ایران به سمت زیارت گاه های محلی است.

طی کردن راه صورت تجربه سختی از حرکت و ه سفری ضد سرعت است. در اینجا باید سفر ب

حسن زاده و کریمی، خود آگاهی معنوی و آیینی زائر را افزایش دهد ) ،شوار بوده و حرکتد

از آرمانی نمونه ای  دخوکه بر پیاده روی آیینی تاکید دارند، نیز  یا اربعین حج (.۲018؛ ۲010

 پیاده و(. حرکت زائر با پای ۲014حسن زاده، ) ندنین حرکتی را توصیف و ترسیم می کچن

 مثال و نمونه ای -انلوش -های محلی چون امام زاده حنفیه گیالن برهنه به سمت زیارت گاه

چنین  .(۲018؛ ۲010حسن زاده و کریمی، جوامع محلی است )الگوی آرمانی حرکت در  بارز از

یدن سختی کش، الل آل احمد در سفر نامه حج خوداست که موجب می شود ج یواقعیت های

ی رسد جایگاه (. به نظر م۲014حسن زاده، بداند ) را با افزایش خود آگاهی مقارن و برابر

 مدرنیزیشین اوج از منظر اسالمی آن به مجموعه تفاسیری درآگاهی حرکت در افزایش خود

، (1383و آیت اهلل خمینی ) مفهوم سرعت بود انجامیدنقد که مبتنی بر  در پهلوی دوم ایران

. این ادارک از (139۲( و علی شریعتی )139۷( جالل آل احمد )1394یت اهلل مطهری )آ

کلیدی نوسازی در ایران مثابه ویژگی  هدر برابر حرکت و سرعت ب را مفهوم حرکت و سرعت

به عنوان یک حرکت افقی را  حرکت به سمت تمدن بزرگ از سوی سیستم پهلوی و قرار داده

. (۵۶-40: ۲014 حسن زاده، ؛ ۲018؛ ۲010حسن زاده و کریمی، )بر این مبنا نقد کردند 

ستگاه معنوی را در یا یک منزل یاکه  و سفر معنوی زیارت به مثابه عنصر مرتبط با قدمگاه

ثابه فضایی تاکید دارد و از سوی دیگر خود به م حرکت آرام اهمیتبرداشته است، از یک سو بر 
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مفهوم طی العرض نیز حکایت از سفری  .تبدیل به شکلی از تشرف می نماید  سفر را ،معنوی

در مورد قهرمانان پیش  مفهوم بادپا دم دارد و یاد آورخود آگاهانه و عاری از تنش و تصامعنوی، 

 ر است.تمست مین مفهوم نیز معنای حرکت آرامدر دو. (13۷۵)کیا،  از اسالم است

باید توجه داشت که درک یاد شده از مفهوم زمان و مکان بر روی مفهوم حرکت و سرعت 

) عی و میراثییدر منظر طب را ، مکان و حرکتماهیت و عنوان زمان تاثیری چشمگیر دارد و

 یسنت نقشآیین ، اسطوره و  ،ینآن د به واقع پارادایمی که در. دهدمیفرهنگی( آن نشان 

روایی و  ی،آیین ، خود را در عصر پیش از نوسازی در ایران در درک دینی،عمده بازی می کنند

فرد زائر یا مسافر خود را با  از یک سو هر گسترش و توسعه می داد.  «هرا» یاسطوره شناخت

که با  غیره و صخره ،، درخت، رودخانه، کوهی یا روایی چون چشمهآیینهای مقدس چشم انداز

و زیست محیطی  یآگاهی تاریخرو می دید و بر خود تاریخ فرهنگ منطقه مربوط بوده اند روبه

یستگاه ، خود ااروانسراهاک و هاه دیگر قدمگاه ها، زیارت گا از سوی فزوده می شد )همان.( واو ا

به  یابی بیشتر سفرشعمق  او یا افرون تر و تشرف  توقف گاه های معنوی برای فرد زائر ها و

زائر را به تامل   -بودند که مسافر و فرهنگی آنها سرعت گیر های معنوی شمار می آمدند.

لیل گره به د به این ترتیب راهسفر گره می زدند. بعد فرهنگی و آیینی واداشته و هویت او را با 

ی فرد داشت و اربویژه ، مقدس و روایی معنایی خاص و ینبا مکان ها و زمان های آیی خوردن

 ( آگاه می شد.یعناصر موجود در منظر طبیعی و فرهنگی )میراث او از هویت  و ماهیت

)و معنوی( آن پیوند داشت و حرکت ا بعد فرهنگی  شدن سفر ب به این ترتیب خود آگاه 

پیوند  و  عمق یابی سفرو تعمیق   در و حیاتی فرهنگی، ضرورت مهم-تاریخی ند تر در فضایک

تا او با همه داد  اجازه می)تشرف(  حرکت آرام زائر در گذشته بود.خودآگاه هویت  مسافرت  با

طبیعت )درخت، کوه، چشمه، و...(ارتباط  یآیینروایی/ قدسی/ به عنوان جلوهعناصر مذکور 

 عمیق برقرار کند.

که مورد اشاره قرار گرفت )پیش و پس از اسالم(درک سفر و  یک دو دوره اصلوجه مشتر

در جهان بعدی جوهری  ،ویژگیاین امری خود آگاهانه بوده است. و حرکت به مثابه تشرف 

و استعالیی  حرکتیرکت جوهری که به واقع مفهوم ح .داشت یایران هستی شناسیو بینی 

اهی هویتی در نزد انسان و ه خودآگاست، حرکت و سفر را الزم منطبق با الگوی سفر عمودی

: 138۶لسوفانی چون سهروردی )عباسی داکانی، یف-و در آثار عارف معنوی او می داند ارتقای

هر در و است ضد فراموشی  ، این سفر(99 :۲004 ،1دباشی) ( و مالصدرا دیده می شود9۶-93

 

1- Dabashi Hamid 
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؛ حسن زاده، 138۵خمینی، ) دهدمیاوری و خودآگاهی بیشتر رخ منزل و توقفگاه آن یاد

که  وجود ندارد، آنچنان وحدت است و در آن واگرایی و گسستنی بر ت. این حرکت مب(۲014

عطار ) دیده می شود وحدت به شکلی خودآگاهانه یزن سفر عطار از منطق الطیرالگوی در 

این حرکت در بعد فردی با خودآگاهی و در بعد جمعی با خودآگاهی بیشتر  .(1390نیشابوری، 

از خود آگاهی فرد مسافر یا زائر را شکل می  یخود مسیر «راه»به این ترتیب  همراه می شود.

خود را از طریق سفر به عنوان یک تجربه فرهنگی و معنوی می ساخت.از د و او هویت یبخش

ی همراه با و مکان بر مبنای سرعت حدکثر تعبیر مادی از زماناین رو می توان ادعا کرد که 

مانی و معنوی آنها و بی توجه به حقوق دیگران در جهان بینی ایرانیان و فرهنگ آر برخورد

خاک  که ا در پارادایم جنگ های حماسی آنگاهسرعت حداکثری تنه .است وجود نداشته

بهار، ) زریرانیادگار  چون آنچه درگردید.  آشکار می ایرانیان از سوی دشمنان تهدید می شد،

بدیهی قابل مشاهده است.  (۵۷-۵8 :۲01۷، 1عیسالو) شاهنامهیا ( و 139۵آموزگار،  ؛13۷۵

 شاطری داریم. البته در همین زمینه نیز و کار قوله جنگ سراینجا نه با سفر که با م دراست که 

گی صورت دبود که در آن دون ماراتونبدیلی برای  و های پهلوانی و حماسی صورتی از ورزش

خورد پر تنش رب (.31-3۲ :138۶انصاف پور، اصلی رزم آوری و اطالع رسانی به شمار می آید )

و کالبدی شده چون تنوره کشیدن دیوان، تنها نیرویی اهریمنی را در جهان بینی ایرانی 

توصیف می کند. وجود مرکب خودآگاه در دو فرهنگ پیش و پس از اسالم نگاه جهان شناختی 

  . دهدمیو هستی شناختی ایرانیان را به موضوع حرکت و سرعت نشان 

یر تفسو بر فهم ن رفته رفته درقالب یک پدیده مرتبط با نوسازی اما ظهور اتومبیل در ایرا

از سوی  گذاشت. ی عمیقاین ترتیب سرعت و حرکت اثر عام از پدیده های زمان و مکان و به

به عنوان شکل  )غلبه بر  فاصله و مکان( بایلودیگر پدیده های دیگری چون استفاده از م

دیگری از مدرن شدن، با مساله سرعت ترکیب شد و به صورت یک معضل از فرهنگ رانندگی 

)زمان و  ، روایی و آیینیقدسیدر این چشم انداز نه تنها معانی در ایران خود را نشان داد. 

ه و افراموشی گذاشت، که اهمیت ر ورو به تکیدگی پس از اسالم، پیش و به مربوط مکان( 

در حالی که در گذشته هریک از راه های قدیمی  ایگاه فرهنگی آن به شدت تقلیل یافت.ج

، (139۵خزایی، اهی )شراه ، (۲۲9 :۷۲01، 1؛ ردی۲00۵، ۲سعیدکاسیمواچون راه ابریشم )

 

1- Isaloo, Amin Sharifi 

2- Saidkasimova, Nozima 
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، راثی غنی از فرهنگی تاریخیبا خود می  ع( و غیره،(، راه امام رضا)13۷3نسودی، ولی )ن یالیگ

، از گسستند خود یه های جدید از بافت فرهنگارزیست محیطی، آیینی و روایی داشتند، 

و تنها مسیری برای رسیدن به مقصد گردیدند. به این ترتیب در  محتوای کهن خالی شدند

بدون آنکه دارای ارزش و محتوای فرهنگی، تاریخی و معنوی  راه طی می شود ،الگوی جدید

ق تجربه یبرخالف الگوی قبل در گذشته، راه نه جایی برای تعم .و بر خودآگاهی ما بیافزاید باشد

. راه در این حالت بنابه است معنوی و فرهنگی سفر که وسیله ای برای رسیدن به مقصد شده

بدون  ،راه های شبیه به هم مکانیکی گسترش یافت: بازتولیدی بر مبنای ۲تربنیامینلواول ق

مسیری غیر قابل تحمل برای  ارتباط با حافظه تاریخی و فرهنگی و بدون محتوا و هویت مستقل

ی ایرانی، نه تنها در نقطه مقابل زیست مقصد ساالر (.۲01۶ )نک. بنیامین، رسیدن به مقصد

( و منظر فرهنگی و طبیعی قرار دارد، که ارزش های هویتی 94-9۶ :۲01۶، 3یارمورساالری )

   هستی شناختی راه را که در فرهنگ پیش و پس از اسالم ریشه عمیق دارد، انکار می کند.و 

از سفر  تغییر الگوی سفر و چرخش پارادایمی را ،ازسوی دیگر نگاهی به فرایند نامگذاری

که ایرانیان از گذشته  یهای . تمام  نامدهدمییکی نشان به سفر مکان خود آگاه به مثابه تشرف 

مند معنایی س یان وپیکان، ژ چون یبر اتومبیل های خود گذاشته اند، به ویژه نام های تا حال

یا  کمانبر است که  آهنی از حرکت را تولید می کنند. پیکان تیری خشمگین، پرتنش و افقی

؛ 138۶، دهخدایا سایر حیوانات بوده است ) و معموال هدف آن انسان و نهندمی  نوک نیزه

(. اوج کارکرد پیکان زمانی است که به شکلی درد آلود به ۲۷1 :138۲انوری،  1389؛معین

است و می باید  و تندخو ، درنده، عصبانیخشمگینوحشی، معنی  ژیان بههدف اصابت کند. 

 (.۶۵۵ :138۲؛انوری،  1389 ،؛ معین 138۶ دهخدا،از عصبانیت را تداعی نماید ) معنایی

وحشی و غیر قابل مهار و اهلی شدن را با صفت ژیان توصیف می ، اژدها یا حیوانات معموال شیر

این نام با  4بجای بخش دوم نام اصلی این اتومبیل فارسی ژیان در کاربرد کلمه (.همان)کنند

 دقت نامگذاری این اتومبیل در دیگر کشورهای در آنکه واژه ژیان در زبان فارسی برابر شده حال

 به زبان این در «ژیان» واژه دلیل به ماشین این ایران در دیگر عبارت به. رخ داده است بیشتری

 مصاحبه های این تحقیق این برداشت را تایید می کند: .سیتروئن نه شد معروف نام این

                                                                                                                                        
1- Redi, F. 

2- Benjamin, Walter 

3- Muray, L A 

4- Citroën Dyane 
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سی  مرد پاسخگو،) ژیان فکر کنم به معنی خشمگین است، مرا یاد شیر ژیان می اندازد

                          (.ساله، رشت

خب یعنی عصبانی، من همیشه دنبال رابطه این اسم با شکل و ظاهر این ماشین ژیان 

 (.ساله، تهران 4۷زن پاسخگو، ) بودم

ب زرد است اما به معنی تیر پیکان نیز آمده است ساگرچه یکی از معانی آن ا سمند نیز 

  (،1389 معین،به معنی حمله و هجوم است ) سورنچون های دیگر  نام (. 138۶)دهخدا، 

ه با نام هایی دشمقایسه نام های یاد همگی بر حرکت سریع و سریع طی کردن راه داللت دارند.

ل های خو انتخاب کرده اند، ما را نسبت یاز نام های فارسی برای نامیدن اتومب که مثال ژاپنی ها

آگاه تر می سازد،  در عصر نوسازی ایرانیان درباره درک زمان، مکان و سرعتبه نظام معرفتی 

، (۲۵4 :138۶، ۲؛ وارنر۶9 :13۷۷؛ هینلز، ۷4۶ :۲00۵، 1لیتلئتون) و سرور دانا ی خردمزدا، خدا

ه یاد آور ک  قشقایی و (138۶ دهخدا،) مربوط به آن بارانماه دوم بهار و یا نی عن به منیسا

 ی سرزمین ایرانبا طبیعت و حرکت سازگارانه در دل دشت ها و کوه ها همزیستی عشایر ایرانی

الب است که در ج. (110-10۷: 1394، حسنی و ارمکی آزاد؛ 134 :۲00۵، 3اینیگوئز) است

آرام، خرد محور،   حرکتیحرکت ایرانیان دیده می شود،  و شرقی ، الگوی قدیمینامگذاری ژاپنی

در آلمان  .بارز و برجسته است آن راه و خود آگاهی بر آمده از گینخشن و اهمیت بعد فره غیر

د نان خود دارسرمایه گذارو  و بنز ریشه در  نام مخترعان  یا نام اتومبیل هایی چون آئودی

یا معنی چون ماشین  و ( ۲01۶، ۶؛ نیکسون9 :199۶، ۵؛ کرین کامونیکیشن۵ :4،1991ویلیامز)

فرهنگ و ادبیات حالی است که  این در (.۵ :۲01۲ ،همکارانهین و د )نرا شامل می شو ۷مردم

رد ی که حرکت را با خهای مرکب های خود آگاه  سرشار است. معلوم نیست چرا نامی از ایران

 مورد توجه نبوده در ایران نامگذاری یارمانند رخش، بآمیزد و نشانگر مرکب خودآگاه است ی م

. این نام گذاری نشان دهنده گسست از پارادایم و الگوی پیش از نوسازی در درک و فهم است

 

1- Littleton, C. Scott 

2- Rex Warner 

3- Iniguez, Luis C. 

4- Williams, Brian 

5- Crain Communications 

6- Nixon, St. John C. 

7- Volkswagen 
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رکت و مورد ح دررا  که دانش فرهنگی ایرانیان  یهای امایرانیان است. بجای نسرعت در نزد 

بیل های ایرانی انتخاب های خشن یا بدون بار فرهنگی برای اتوم نام ،سفر نشان دهند

ارد فهم جدیدی از زمان و که ایرانیان و دهدمیذاری نشان ا در سطح نام گشدند.این انتخاب ه

 یتحقیق ماین مانی العات میدانی و بررسی در سطح همزمطکه در  ، راه و سرعت شدندمکان

باال را بسیار ت عرم جدید الگوی افقی با سیپاراداآنان د. را مشاهده کر وان با وضوح بیشتری آنت

ی تنها معنای عمود الگوی جا. در اینندسفر نموداز  و آرمانی خود یجایگزین الگوی عمود

گرداند بلکه سفر زمینی نیز در الگوی یادشده، گونه ای  ی نمیتداعان را حرکت به سمت آسم

 است. در الگوی جدید ازجایگاهی معنوی  وتشرف و حرکت جوهری به سمت خودآگاهی 

طولی زمان الگو شکل خطی و این در زدایی شد.  زمینه-فرهنگ، تاریخ ، آیین  و روایت ؛«هار»

میراثی مدنظر قرار  و زیست محیطیها و ایستگاه های معنوی،  و مکان بدون توجه به  زمان ها

 ت و مناظر زیست محیطی؛طبیع ،وی قبلو الگ ین ترتیب در حالی که در پارادایمگرفتند. به ا

عی و تاریخی معنای خود ی، مسیر طب(139۵ حسن زاده،)نک.  ، آیینی و قدسی می شدندروایی

نسبت به تاریخ و  دادند و رسیدن سریع به مکان بر جای حرکت خود آگاهانه سترا از د

 جالب است که اگر در سطح نامگذاری درغرب حتی زمانی که نشان نشست. ت مسیرطبیع

نامگذاری  و دهاستفاد ش 1دادن سرعت به کمک نام مطرح بوده، از نمادهای طبیعی چون جگوار

اهمیت این  .دهدمیژاپنی ها الگوهای نزدیک تر به فهم شرقی از موضوع حرکت را نشان 

موضوع در این است که نامگذاری مرحله بومی شدن یا انطباق محصوالت مدرن غیر ایرانی با 

گسست از سپهر و افق فرهنگ  فرهنگ ایرانی را در برداشت حال آنکه نامگذاری های یاد شده

 ایرانی در تلقی جدید از امر سرعت را از خالل پدیده نوسازی نشان می دهند.

  یقروش تحق -۳

رانندگی مورد مطالعه قرار گرفته اند.  در این تحقیق دو جامعه متفاوت در زمینه فرهنگ

رویکرد تطبیقی با توجه به موضوع مورد مطالعه یعنی دستیابی به نظام معرفتی و ادراکی 

انتخاب شده است که مورد مطالعه قرار گرفته اند. به واقع براساس نظر ژائونگ و افرادی 

همکارانش حرکت دارای سبک های متفاوتی است که تنها در مقایسه و با یک رویکرد تطبیقی، 

(. زمانی دستیابی و ۲۵۶:  ۲008و همکاران،  ۲معانی عمیق آن آشکار خواهد شد )ژانونگ

کی ممکن خواهد بود که ما از دو زمینه فرهنگی متفاوت به مقایسه دسترسی به نظام های ادرا

 

1- Jaguar Cars 

2- Zhuang, Yueting 
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و مطالعه الگوهای فرهنگی از رفتار ملی و گروهی بپردازیم. این نگاه همسو با ایده کالسیک 

( 9۶1-9۶3: 138۲، ۲)کوتاک 1هویت ملی و الگوی فرهنگی آن است که از سوی مارگارت مید

همچنان که سخن خواهد رفت حیطه نامگذاری یا ( مطرح شده است. ۲013و روت بندیکت )

می تواند معانی نهفته در زبان را آشکار کند )درباره رابطه  "گازش رو بگیر"اصطالحاتی چون 

(. این در حالی است که بررسی دو جامعه ایران و 34-3۵: ۲011، 3فعل و معانی فرهنگی لین

قریبا دو برابر وسائل نقیله موجود در ایران و آلمان با توجه به این که تعداد وسائل نقیله آلمان ت

برابر این کشور است )و این درحالی است که وسعت  8تا  ۵تلفات موجود در ایران تقریبا بین 

 ایران بسیار بیشتر از وسعت خاک کشور مورد اشاره است( می تواند بسیار معنادار باشد.

سال و گفت و گو با  40تا  ۲0جوان بین بر این پایه بررسی و مطالعه دو جامعه از رانندگان 

رانندگان خطی، بستر تحقیقات این پژوهش را شکل داده اند. در این تحقیق از یکسو جامعه 

تهران )هر یک از دو شهر به عنوان  -پژوهش بر پایه بزرگراه رشت 4ایران، در سطح همزمانی

ر یک از شهر ها  به عنوان توسکانی)ه -وین -مبدا و مقصد( و از سوی دیگر مسیر فرانکفورد

مبدا و مقصد( انتخاب شده اند. این انتخاب با توجه به وجود دو بافت و بستر متفاوت فرهنگی، 

امکان مقایسه نظام های شناختی و معرفتی را در دو جامعه مورد مطالعه فراهم می سازد. در 

وع دارد، محقق سعی نیز به موض ۵عین حال با توجه به آن که این تحقیق رویکردی درزمانی

( و تاریخ شفاهی 1-3: ۲00۷، ۷)چندلر ۶کرده است با بررسی شواهد موجود  در اخالق عامه

جامعه، تغییر در درک مفاهیم زمان، مکان و سرعت را در دو دوره پیش و پس از نوسازی در 

مبیل( در مسیر کار خود قرار دهد. بر این اساس منابع مکتوب و شفاهی نیز از ظهور ماشین )اتو

ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. در این چشم انداز، مفهوم حرکت و درک سنتی آن، در منابع 

سنتی )دین، اسطوره، آیین و میراث روایی( مورد توجه بوده اند. با توجه به موضوع و رویکرد 

ه با این تحقیق، مطالعه حاضر از روش های کیفی چون مردم نگاری، مشاهده مشارکتی، مصاحب

رانندگان جوان زن و مرد به عنوان کسانی که الگوی رفتاری آنها در زمینه رانندگی  موضوع 

 

1- Margaret Mead 

2- Philip Kotak 

3- Lin, Jingxia 

4- Synchronic 

5- Diachronic    

6- Folk ethics  

7- Chandler, H. S. 
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تا  دهدمیبحث است،  استفاده می کند. گذشته از آن اسناد مکتوب و شفاهی تحقیقات را یاری 

 الگو های فرهنگی رانندگی را در چارچوبی روشمند بررسی کنند.

ای جهانی رفتار شهروندان و زمینه فرهنگی که از سوی با توجه به رابطه میان الگوه

محققان مختلف نشان داده شده است، طبیعی است که روش کیفی و در اینجا روش های انسان 

،  1شناختی در میدان تحقیق بیش از روش های دیگر محقق را یاری خواهد داد )نک. ویلوکس

محقق را به تجربه رانندگی نزدیک  (. روش مشاهده مشارکتی و مستقیم می تواند۲0۷ :۲008

(. گفت و گو با مطلعان کلیدی و گروه اسمی محققان را قادر می سازد تا 138۷، ۲کند)بالنچارد

آنگونه که ترنر از آن یادمی کند، سطوح درونی تجربه فرهنگی رانندگی را مورد شناسایی قرار 

رخش پارادایم هایی که سازنده (. این در حالی است که تغییر و چ4۷-43، 19۷0دهند )ترنر، 

الگو های جمعی و کالن رفتار های اجتماعی در نزد شهروندان هستند، بدون مروری بر اسناد و 

 تاریخ شفاهی و مکتوب ممکن نخواهد شد.

 پژوهشهای یافته -4

 سرعت به مثابه یک تجربه فرهنگی: بررسی در سطوح همزمانی

هنگ رانندگی  و ادراک سرعت و مطالعه یعنی فرانی موضوع مورد مبرای بررسی سطوح همز

ساله( که مبدا حرکت آنها به دالیل  40-۲0نفری از رانندگان جوان آلمانی ) ۲0گروهی راه، 

. با این مورد مطالعه قرار گرفتندبود کانی ، وین و توسکاری، خانوادگی و یا تفریحی فرانکفورت

به عنوان پاسخگویان کلیدی مصاحبه شد و نشست گروهی  0۲01-۲1۲0ای ه افراد طی سال

نیز  ه ایرانیدر سویگردید.  که اهل فرانکفورت بودند در این زمینه برپابا حضور شش تن  3اسمی

و... از رشت به تهران و  دهساله( که به دالیل شغلی، دیدار خانوا 40- ۲0راننده جوان ) ۲0با 

 و همکاران، 4استورات) اسمی. نشست گروه گفت گو شدتومبیل خود حرکت کردند ابرعکس با 

در قالب مشاهده  با شش تن از آنها در شهر رشت بر پا گردید. در عین حال (1۵۵-1۵3 :۲00۷

ته فرانکفورت( و در وای های دانشگاه گ دوره راهی با گروه دوستان )هممشارکتی، تجربه هم

از  گرفت. مشاهده مشارکتی در شهر رشتصورت  در هر دو کشوران با رانندگان متفاوت ایر

.  مشاهدات در هر دو کشور به ویژه در گفت و گو با رانندگان رخ داد 1398تا  139۷سال 

 

1- Wilcox, Clifford 

2- Kendall Blanchard 

3- Nominal group interview 

4- Stewart, David 
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 1با توجه به سفرهای شخصی مبتنی بر روش غیر فعال یا الرکینکبوده و  سیستماتیک خطی،

مورد مطالعه  . این روش کمک می کند تا به شکلی طبیعی نقطه نظرات افرادانجام شد

 (.138۷، ارد)بالنچ شناسایی شود

که ادراک و هستی شناسی زمان و مکان و  دهدمیمجوعه مشاهدات و مصاحبه ها نشان 

به سخن دیگر فرهنگ سفر ی تفاوت های فرهنگی است. م راه و فاصله میان دو کشور دارامفهو

ه ها و نشست آلمانی در این مصاحبانندگان جوان در ایران از کشور آلمان متفاوت است. اغلب ر

مان زرا از مفهوم سرعت و راه و به این ترتیب آنان  کردند که ادراک متفاوت ها، نکاتی را مطرح

 وت فرهنگی دو نظام ادراکی و تفسیری را ایکی از نکات بسیار مهم که تف .دهدمیو مکان نشان 

ورت  یک مفهوم کلیدی از فهم ص تعریف متفاوت از سفر و حرکت است که بهآشکار می سازد، 

 می شود. اهر آنان ظ

ود(است. تی که آرام پخته می شن)غذای س اسلو فود بلکهد نیست، فست فوسفر مثل 

ن ر یک چشم برهم زدو دلیلی ندارد غذا دغذا لذت برد  همانطور که باید از پختن

مقصد ه ب ناگهان فردارد که ذت برد و دلیلی ندشود، باید از سفر هم در طول راه لآماده 

  .فرانکفورت(، ساله 34، مرد )پاسخگوبرسد 

میان  را در ( 1۵۶-139، 198۶، ۲برونر) چنین تصویری از سفر و سرعت که روایت غالب

 هی همراه با توقف های متعدد در راتفریح مریالگوی سفر را به ا، دهدمیپاسخگویان نشان 

غالب نشان دهنده شکل جمعی بوده و صورت برجسته باید توجه داشت الگوی تبدیل می سازد. 

را لذت حرکت در راه  ه در نگاه این گروه از پاسخگویانآنچ(. هماناز یک موضوع را در بر دارد )

در رستوران ها و  همراهی و باهم بودن تواند ابعاد متفاوتی را دربرگیرد. بخش می سازد، می

، نوشیدن قهوه و چای وجود داردها های فراونی که در بزرگراه  هکافه های بین راهی در ایستگا

ه هایی عقلفرهنگی )و  ه مناظر طبیعی، تاریخیشیدنی های دیگر، بحث و گفت گو درباریا نو

، برای کسانی که میراث صنعتی آلمان(و  و جنگل ها 4باواریا در جنوب 3اشتاین شوان نوی چون

 

1- Lurking  

2- Bruner, E. M. 

3- Neuschwanstein 

 (.۲01۵روایی و گردشگری مهمی در آلمان دارد ) هائوس، این قلعه جایگاه  -4
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ایستگاه ها و تبدیل سفر به فرصتی برای گفت  به توقف در ، توجهاتی ندارندعدرباره آنها اطال

 .از این شمار است خییگوی فرهنگی و تار

توقف کنیم و ما ترجیح می دهیم در تمام ایستگاه های بین راهی در بزرگ راه ها 

دوستان چیزی بنوشیم و حرف بزنیم  حداقل نیم ساعت به کافه بین راهی رفته با

 (.فرانکفورت ساله، 3۶)پاسخگو: مرد، 

فقط بخاطر مقصد با  ه رااسیم اما قرار نیست این رراگرچه قرار است که به مقصد ب

،  زن: دوست دارم )پاسخگو نیت و آرامش را با سرعت قابل قبلام . منمزیاد بروسرعت 

 (.فرانکفورت، ساله 3۶

ایران  و سنتی در میراث روایی« نردبان نهادن در راه»تعبیر از سفر بسیار نزدیک به  این

 :رهنگ مدرن آلمانی نیز وجود دارد(، که در ف1381است )حسن زاده، 

 توقفگاه ها زیاد است؟ توقف شما درچرا سریع تر نمی روید و

نوشیدن در جایی ساکن و آرام  راننده اتوبوس: لذت سفر به آرامش و با هم بودن و

 (.مونیخ-رانکفورتراننده زن آلمانی، حدودا چهل و پنج ساله، مسیر ف است )

است. از اغلب رانندگان یادشده وقتی فاصله درک مفهوم  این مصاحبه ها رنکته دیگر د

است، از معیار زمان استفاده نمی کردند، بلکه با مقدار  هتا مقصد ماندر دسوال می شد که چق

 تا مقصد را بیان می کردند.  ناحیه فاصله مکان )کیلومتر(

 مانده است؟از اینجا تا وین چقدر 

 (.ساله 3۶پاسخگو، زن راننده، است ) کلیومتر باقی مانده 80

این درحالی است که عمده ایرانیان معیار زمان را برای بیان فاصله ابراز می دارند و این خود 

ایت واساس مشاهدات میدانی در ر متفاوت از سرعت و فاصله است. بر ینشان از ادراک و فهم

های بین ه حتی به دالیل گوناگون بیش از زمان معمول در ایستگا هاآلمانیزمانی که  ،غالب

ل ایرانیان از دست ت خود نمی افزودند تا زمان به قوراهی متوقف می شدند، اغلب آنها بر سرع

و سرعت  هادراک زمان و مکان، راحالی است که در میان ایرانیان  رفته را جبران کنند. این در

ویژه عملی آنان اغلب متفاوت از آن چیزی است که در میان آلمان ها  در سطح معرفتی به 

ی از ایرانیان درباره فهم و تفسیر زمان، قابل توجه یشمارمشاهده شد. آنچه از نظام ادراکی 
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تحقیق، گونه ای سفر سریع  می توان استنتاج کرد، به تعبیر پاسخگویان اینمکان، راه و سرعت 

 .خته شده استع ساریوم غذای سهمف از است. این مفهوم با الهام

 و من تجربه بودن در ایران را داشته ام به نظرم مدل سفر ایرانی ها سرعت حداکثر 

رانی ها به دنبال سفر سریع هستند است. ای ن به مقصدرسیدکمترین زمان برای 

 فرانکفورت(. ،ساله 3۲ پاسخگو: مرد، )

فرهنگ های اجتماعی در ایران می خرده فرهنگی و گستره وسیع  اگر چه با توجه به تنوع

از این خرده  ای اما تعداد قابل مشاهده ه را مورد توجه قرار داد،متفاوتی از را های توان فهم

مبتنی بر سفر سریع است. سفر سریع با توجه مسلط  روایت غالب در الگوی  ر قالبد نگ هافره

به  می شود بلکهنبه مشاهدات و اسناد و مصاحبه های این تحقیق، تنها به سرعت باال محدود 

ارتباط می یابد.  نیز با منظر زیستی )طبیعی( و تاریخی)فرهنگی( ردشگرگ-قطع رابطه مسافر

 گله تهران -گراه و جاده قدیم رشتاگر چه پاسخگویان از تعداد کم ایستگاه ها در مسیر بزر

 انیرند ترجیح می دهند که اگر مسافردارند، اما معموال به ویژه آنها که راننده خطی در این مس

این مسیر را بدون هیچ گونه توقفی طی  -لی از موارد اجازه می دهندیکه در خ-اجازه دهند 

 نمایند.
 چرا نمی خواهید توقف کنید و کمی استراحت کنید؟-

 برگشتم برسد. هم نوبت ودتر به رشت برسم تا زودترمن ترجیح می دهم که ز-

 نهار نخورم ولی زودتر برسم. همن ترجیح می دهم ک-

         ** 
 راننده: اینجا )رستوران شاندیز الماس( می توانید نیم ساعت استراحت کنید!

دقیقه کافی است، مسافر )دختری حدودا سی ساله(: نیم ساعت خیلی زیاد است، ده 

 من عجله دارم.

که رانندگان بین راهی در آلمان خود را موظف به رعایت توقف و سرعت این در حالی است 

 مناسب و قانونی می دانند:
ا شده مخصوصا در : توقف در راه تبدیل به یک عادت در میان آلمان هراننده اتوبوس

 (.مونیخ-مسیر فرانکفورتساله،  ۵0راننده مرد، حدودا  سفرهای جمعی شان )

مشاهده نمی  در اغلب موارد حین حرکتدر خوردن غذا در داخل ماشین  هاآلمانیمیان  در

ند. این در غذا خورده و نوشیدنی بنوششود. آنها ترجیح می دهند که در توقفگاه های بین راهی 
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و  در هنگام مسافرت در ایران تناول می شود وحالی است که غذا از سوی سرنشینان خودر

ن به راننده غذا یا میوه می دهند و از این روش برای ارتباط بهتر با راننده استفاده حتی مسافرا

در اینجا است  .ش داده و خود نقض قانون استکه عمال مهار و کنترل سرعت را کاه می کنند

 راه به طور کامل مخدوش می شود و خوردن غذا در میانکه به نوعی ارزش های فرهنگی 

به واقع کاهش جایگاه غذا یکی از  .با هم ترکیب می شوند فست تراولایرانی و  فست فودمفهوم 

گاه غذا بجای رستوران با  سفر ایرانی است.در روایت غالب چشم انداز های فرهنگ زدایی از 

 در داخل ماشین هستیم. چایخوردن میوه و شاهد و گاه  دهدمیخوردن چیزی در ماشین رخ 

ریختن زباله از ماشین به بیرون نیز صورتی دیگر از گسست رابطه سرنشینیان وسیله نقلیه با 

 منظر زیستی و فرهنگی راه است:

ال انگار سوار یک سفینه هستند که از متوی جاده های ش ریزند اینها که آشغال می

ند. مردم و طبیعت را دوست نیستا و مال اینجاینجا یک سیاره و کهکشان دیگر آمده 

 (.پاسخگو: زن،سی  ساله، رشت ندارند )

های  هگون ردتاریخی راه خود را  و زیست محیطی عدم آگاهی نسبت به هویت فرهنگی،

. رانندگان عادی و خطی دالیل متفاوتی را برای دیگری از گفتار های تولید شده تکرار می کند

که نشان دهنده فقدان خودآگاهی فرهنگی آنان نسبت به راهی است  عدم توقف بیان می کنند

 که با اتومبیل خود طی می کنند. 

 د بنابراین می خواهم سریع تربه مقصد برسم.این راه هیچ چیز جذابی ندار

** 

 من خیلی به این زیارتگاه ها اعتقادی ندارم.

** 

 اسم این کوه )درفک( را می دانی؟

 کدام؟

 .آن کوه، آن طرف جاده

 نه نمی دانم.

** 

 ( داخل رودخانه سفید رود را می دانید؟طاهر و زهرهنام این قلعه )

 مگر اینجا قلعه ای هم هست؟

 بله.

 .نمی دانم و چیزی درباره آن نشنیده امنه اسمش را 
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اما دیده می شود،  اندگردشگران و بومگردر میان برخی از  هیاگرچه تالش های قابل توج

( اکنون به یک ویژگی برجسته در فرهنگی و میراثیعی و تاریخی )یاز منظر طب به واقع گسست

و ویژگی فرهنگ سفر در ایران شده و مسافران تبدیل شده  نزد بخش عمده ای از رانندگان

 گردشگری با به واقع ما به گونه ایت. آگاهانه قابل مشاهده نیسشگری خوداست. در اینجا گرد

دارای  ا هویت خود آگاهی ندارد و یا خود آگاهی اوکه در آن مسافر ی روبه رو هستیم توده ای

این مساله حتی  او غنای فرهنگی و زیست محیطی راه را نمی شناسد. بعدی سطحی است.

و مثال بارز آن دیده می شود. نمونه  نیز هنگ زیارتدرمورد هسته سخت و مهمی چون  فر

مسافران امام زاده هاشم در نزدیکی شهر رشت این از  که امروزه برای افراد قابل توجهیاست 

یشتر زیارت این و از آن می گذرند. پ ن توقفی ندارندآدر  مکان است که یک تنها نام   زیارتگاه

. جالب است که صندوق صدقات در کنار جاده  بیشتر دیده می شدزیارتگاه درمیان مسافران 

ه و با وردرا بجای آداب زیارت را که پیشتر می باید آ صاحب نذرمی تواند  یشخود در جای خو

 ازد:زیارت ساز امر  عمیق تجربه ای سطحی  و نه دچار  می رفت، زیارتگاه فروتنی به

 نام این امام زاده )امام زاده هاشم(چیست؟

 امام زاده هاشم

 تاحاال برای زیارت به آن رفته اید؟

 نه!

** 

 نام این امام زاده چیست؟

 زاده هاشمامام 

 تاحاال برای زیارت به آن رفته اید؟

آن موقع که بچه بودم پدرم در مسیر تهران اینجا توقف می کرد اما من نه، فقط گاهی 

 .در صندوق صدقات نذر خود را می اندازم

  است کافی بر دارد. ایران در سطحی شدن زیارت خود بخشی از سطحی شدن سفر را در

 ابراهیم زاده امام یا حنفیه زاده امام به پیاده پای که انیزائر زیارت با را سریع زیارت از الگو این

 .(۲018)نک. حسن زاده و کریمی،  کنیم مقایسه رفتند می

از  در تفسیر فاصلهدر ساختار ادراکی سفر،  که گفته شد یکی از تفاوت های مهمهمانطور 

آلمان وقتی از یک راننده یا در اینجا برخالف فرهنگ رانندگی در  .دهدمیرا نشان مقصد خود
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سوال کنید که چقدر به مقصد مانده است او بر معیار زمان تاکید دارد. این نوع پاسخ در  مسافر

 همسفر مشترک است:یا میان راننده و مسافر 

 چقدر تا تهران فاصله داریم؟

 !ا هستیمدو ساعت دیگر آنج

** 

 ؟مانده استچقدر تا رشت 

 یک ساعته می رسیم!

با سرعت  بعد از توقف در توقفگاه میان راهدر یک روایت غالب بخش عمده رانندگان 

. به اصطالح زمان صرف شده در را آغاز می کنند بیشتری و حتی باالتر از حد مجاز حرکت خود

دارند. رفته می دانند و با سرعت بیشتری سعی در جبران آن هدر به را جزء زمان   توقفگاه

سیدن به مقصد اتفاق ن رمیان راننده و مسافر در مورد زما یاری از نظر ها و بگومگو هابسی

ی سوار ماشین او می که به شرط برخی از مسافران برای راننده شرط می گذارندافتاده است. 

ها تننه  -ترو نه مکان به کلیوم -زمان معیاز -ندالن ساعت تهران یا رشت باششوند که در ف

آن را از بعد فرهنگی و هویتی تهی می  ،د بلکه حتی بیشتربعدی کامال مادی به سفر می بخش

ن ساعت در مقصد باشد. این امر داند که حتما در فال د را مقید مییا مسافر خو هرانند سازد.

، بعدی سطحی به هویت (فست تراول) از سفر در الگوی سفر سریع یهویت زدای -فرهنگیعنی 

راهنمایی و رانندگی است. آنها به ویژه به دو  کستن قوانین شآنها می بخشد و آن اشتراک در 

و وقتی به آنها می رسند  یا می دانند دوربین ها کجا هستند ، را زیر پا می گذارندطریق قوانین 

دیگر  و عالمت هایسرعت خودرا کم می کنند یا با چشمک زدن از طریق چراغ ماشین 

نیز به  1ویزحال نرم افزار کجا است.  سیار به یکدیگر خبر می دهند که پلیس )عالمت دست(

ه جالب این است کآنها کمک می کند که جای دوربین و محل استقرار پلیس را متوجه شوند. 

 قرار می گیرند و از ذی نفعان هکشخصی و خطی در یک شب هدر این زمینه )قانون شکنی( رانند

 بدون پرداخت جریمه است: و مشترک  آنها طی کردن مسیر با سرعت بیشترنفع 

 اطالع می دهید )چشمک زدن با چراغ(؟این طور  چرا به هم

 !خب برای اینکه آن بیچاره ها جریمه نشوند

 راننده( سکوت) مجاز دارد چرا جریمه نشود؟! عت غیرخب سر

 

1- Waze  
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د، آنان را افی بزرگ به وجود می آورواقع یکی از عواملی که درمیان رانندگان و قانون شکبه 

از ساختار حقوقی جامعه به مثابه رفتار آنان را تشویق به قانون شکنی و قانون گریزی کرده و 

 -ی)فرهنگعی و تاریخییگسست از منظر طب، الگوی آرمانی فرهنگ رانندگی بیگانه می سازد

یکی دیگر از مظاهر پیوند  گردشگر(است.–راننده )یا مسافر  یو فقدان هویت فرهنگ (راثییم

استفاده از  در حین رانندگی است. وبایلالگوی فرهنگ سفر سریع با مدرنیزیشن، استفاده از م

بایل در میان از مدیده نمی شود اما استفاده  در زمان رانندگی موبایل در میان رانندگان آلمانی

رانندگان آلمانی در مصاحبه های این تحقیق بیان داشتند  رانندگان ایرانی اغلب دیده می شود.

و مشاهدات مستقیم  که اغلب در توقفگاه ها در طول مسیر از تلفن خود استفاده می کنند

است که رانندگان ایرانی به ویژه رانندگان حالی  ، این درمی کندمحقق نیز این ادعا را تایید 

، )پرستو، الماس راه دقیقه تا نیم ساعت( در رستوران های ۲0)اغلب  خطی برای زمانی کوتاه

 ل خود برای یباواز م شکل مکرر به و...( برای خوردن نهار یا شام می ایستند و در طول راه بارقه

تقریبا تمام رانندگان بر اساس مشاهدات این تحقیق  استفاده می کنند.یا صحبت ارسال پیام 

ین باز تلفن همراه استفاده کرده و به محض دیدن دور و بخش عمده رانندگان غیر خطی خطی

 یا پلیس آن را مخفی می کنند و سپس استفاده از آن را ادامه می دهند.

ز در مراکز تگذاری و رویکرد کالن نیر می رسد که در سطح سیاسظاز سوی دیگر به ن 

 برای و هویتی راه و فرهنگ سفر تمرکزی بر احیای الگوی فرهنگی های مربوط( )سازمان

؛ 4 :۲014، ۲)آرچر ( وجود ندارد1اسلو تراول( به سفر آرام )فست تراول) سفر سریعتبدیل 

وزارتخانه ، شهرسازیراه و وزارت مسکن، سازمان ها و نهاد های  (.90-91 :۲018آندریوتیس، 

و فرهنگ و  علوم و فناوری آموزش و پرورش، ،نایع دستیص میراث فرهنگی، گردشگری وهای 

شده بعد یاد  راه و سفر به تقویت ازرهنگ زدایی می باید در برابر پدیده هویت و ف ارشاد

به نفع  هازاو پال میدان ها ایی چون تهران نیست که تعدادرهاین تنها در کالن شه بپردازند.

ه های نی و جادمیان استا های ربلکه در مسی کاهش یافته اند، و افزایش سرعت ها هبزرگ را

ایستگاها و توقف گاه  اگر چه ساختتعداد اقامت گاه ها بسیار اندک است.  برون شهری نیز

اما تعداد آنها کارکرد مناسبی را نشان می دهند  ، بارقه و پرستوالماس های رستوران هایی چون

خی و فرهنگی رانندگان و مسافران یآگاهی تار داین توقفگاه ها باید خو .رسدنظر نمی ه ب افیک

 

1- Slow travel  

2- Archer, M. S. 
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آن  یمیراث و فرهنگی و تاریخی راه و مناظر زیستی، طبیعی، فرهنگی،  ارزش های را نسبت به

ن های فرهنگی به ویژه ااین در حالی است که تنها بعد اقتصادی داشته و فاقد بی افزایش دهند.

 هستند.در زمینه سفر 

نیز با  اتوبوس هامساله سرعت تنها ماشین های سواری را در برنمی گیرد بلکه کنار آنها 

دوم اتوبان  ی جلو در الیناماشین به عقب ماشین ه چون چسباندن جلویناک رفتار های خطر

 سرعت را نشان می دهند:بر ها، تمرکز بیشتر 
خود را به ماشین جلویی می  چرا اتوبوسچرا این کارخطرناک را انجام می دهید، -

 چسبانید؟

 حد مجاز است. و سرعتش کمتر از دهدمیلفت  چون دارد

 (راننده )سکوتا سرعت شما بیشتر از حد مجاز است ام-

چون  یو رفتار های ا افزایش سرعت ماشین باال می روددر کشور آلمان میزان جریمه ها ب

ه می شود. برای مثال اجریمه رانند ه همردر داخل ماشین با کشیدن سیگار یا خوردن غذا 

جریمه دارد. با محدود شدن  ویور ۷0 در حال حرکت در داخل ماشینبایل وصحبت کردن با م

کشیدن سیگار  و راننده او مجبور است تا رفتار هایی چون تماس تلفنی، خوردن غذا و نوشیدن

انجام دهد. توقفگاه  آلمان وجود داردکیلومتر در اتوبان های  ۲۵تا  1۵هایی که هر را در توقفگاه

وجود سرویس بهداشتی، ، پمپ بنزین، گوناگونی را عرضه می نمایندخدمات   1های یادشده

... همگی انواع خدمات را در تنوعی هو غیر کاالهای فرهنگی مرکز خرید، کارواش، رستوران،

 قابل قبول به مسافران ارائه می دهند.

تحقیق ابعاد طبقاتی موضوع و مساله سرعت است. این امر  یکی از مشاهدات مهم در این

در رانندگان پرایدی که سرعت بسیار باال داشته و سعی در سبقت از برای مثال و به طور خاص 

 د:وشمی دارند مشاهده  تر از خودماشین های مدل باال

ببین چطور از این ماشین مزدا  این ماشین من پراید نیست پرادو است، راننده پراید:

 (.ساله، رشت 48مرد ) !سبقت می گیرم تری

اینها فقط پول دارن رانندگی بلد نیستن، ببین چطور سرعت پراید من از ماشین های 

 (ساله، رشت ۲۶مرد ) !اینها بیشتره

 

1- rest house 
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این دسته از راننده های ایرانی فکر می کنند که طبقات باال دارنده مشروع ماشین های 

ل باال نیستند و باید با سبقت گرفتن از آنها این عدم شایستگی را به آنها نشان داد. به تعبیر مد

دیگر سرعت در اینجا معنایی طبقاتی می گیرد. این در حالی است که در کشور آلمان معنای 

امر را تایید نمی تحقیق این طبقاتی ماشین کمتر محسوس است و مصاحبه ها و مشاهدات این 

برای مثال اساتیدی که دارای موقعیت طبقاتی ممتازی هستند با دوچرخه یا وسایل کند. 

در  موضوع قابل مشاهده دیگردانشگاه گوته )فرانکفورت( می آیند. خود در عمومی به محل کار 

و در نام داد « سندرم عقب نیفتادن»ه آن پدیده ای است که می توان ب درک فرهنگی سرعت

ماشین جلو،  ماشین برابر ی شود. در این چشم انداز، در حالی که در کشور آلمان مشاهده نم

و هایی قرار داشته و او امکان حرکت ندارد، ماشین پشتی از راننده آن با چراغ  یا بوق زدن  

دشنام و تحقیر نیز از جمله  حتی فریاد کشیدن می خواهد که کنار برود و راه او را باز کند.

 هده است که بر میزان خشونت و تنش حرکت می افزاید.رفتارهای دیگر قابل مشا

سفر در کشور آلمان است. حمل گی و دانش راه بخشی از فرهنگ دانش فرهناز سوی دیگر، 

. ی زرد و پوشیدن آنها در زمان خراب شدن ماشین در اتوبان اجباری است(هاکاورپوشش ها )

این در  پیش از سفر کسب می کنند. اغلب آنها نقشه ای به همراه دارند و اطالعات مسیر را

حتی مسافران شرکت های خطی  از  بر اساس مصاحبه های این تحقیق در ایران حالی است که

 بعد کاهش شکایت دارند. گاه هانسبت به مراکز و تعمیر آن شرکت ها گاهی رانندگانعدم آ

 برای که است مسافر به احترام عدم و سفر از زدایی سفر/فرهنگ نتایج از یکی راه استعالیی

به  . شود می دیده بلیط هزینه پرداخت وجود با تابستان ایام در کولر از استفاده عدم در مثال

در مسافران و رانندگان از کاورهای زرد رنگ این ترتیب براساس فرهنگ رانندگی در آلمان، 

بلکه به مسافر  دهدمیاین امر نه تنها خطر جانی را کاهش  ه می کنند.داستفازمان  ضروری 

گی به وجود می آید که به ویژه فرهن پلیاین ترتیب میان راه و هویت د. به هویت نیز می بخش

 دانش سفر به ویژه سفر را خودآگاهانه تر می سازد پایه درک زمان، مکان و سرعت قرار دارد. بر

نمونه بارز این امر در مواقعی چون  و این امر موجب کاهش خطر و افزایش امنیت می شود.

 هدر حالی که در گذشته را. دهدمیسیل، برف، بوران، کوالک و باران های شدید خود را نشان 

ویتی، ه راه ابریشم و... با توجه به ابعاد تاریخی وراه امام رضا )ع(، چون راه شاهی،   امنی های

هویت تاریخی و فرهنگی خود تهی شده اند و راه ها از  د، امروزهسهولت و امنیت انتخاب می ش

 جذابیت های منظر تاریخی و فرهنگی در آنها غایب است و یا به آنها توجه کافی نمی شود.
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که بر پایه  ندکاروانسراها به عنوان الگوی سنتی توقفگاه در ایران، نه تنها بعد فرهنگی داشت

با جاده ابریشم به عنوان مسیری و  ندامنیت سفر در برابر مخاطرات طبیعی ساخته می شد

در گسست از منظر فرهنگی و تاریخی راه  (.13۶9تکمیل همایون، ) فرهنگی در پیوند بودند

در بیان رانندگان قدیمی، قسم به راه  کاهش جایگاه فرهنگی توقفگاه ها نیز مشاهده می شود.

این بیان ها نیز به ه امروزه )قسم به این راه سالمت( جایگاه معنوی راه و سفر را نشان می داد ک

 شدت کاستی یافته اند.

قدر هرچعمل به قانون است.  فرهنگ و و ر اینجا رابطه میان هویت خودآگاهنکته مهم د 

زایش خواهد گی تاریخی تهی شود، شکستن قانون نیز افنگردشگر از ابعاد فره-هویت مسافر

)اتوبانی( می باید به حی و ایجاد زیر ساخت های جاده ای و برزگ راهی ایافت. از این رو در طر

خشند. به بتوجه کرد که در مسیر امن، معنایی تاریخی و فرهنگی به راه ب یایه ایجاد ایستگاه

زدایی،  این ترتیب در حالی که گسست از منظر تاریخی و میراثی، از زمان و مکان فرهنگ

قانون نیز در  کند و به آن معنایی صرفا مصرفی و مادی می بخشد،یی می معنازدایی و تاریخ زدا

، از ایجاد الگوهای مناسب فرهنگ رانندگی آن وجه به ابعاد هویتی و فرهنگی راهصورت عدم ت

زیر ساخت فرهنگی راه از طریق ایجاد  و بر این پایه تقویت بعد هویتیگونه که باید در می ماند. 

 تعلق و میراث راه را نشان دهندو  زیستی، طبیعی، تاریخی های مناسب که تنوع فرهنگی،

فزایند، خود یک سیاست اهنگی و معنا دار بیسفر به مثابه یک فضای فرمسیر مسافران را به 

 گذاری موثر در کاهش تلفات جاده ای خواهد بود.

در کشور آلمان، لذت از سفر  در حالی که در مشاهدات و مصاحبه های این تحقیق اساس بر

یا قهوه،  تمام راه از مبدا تا مقصد در طول راه به اشکال متفاوتی چون استراحت، نوشیدن چای

چندین بار در طول راه توقف  هاآلمانیمطرح است و  طبیعی و تاریخی گپ زدن، توجه به منظر

از رانندگان  در ایران برای شمار قابل توجهی کرده و به جذابیت های راه توجه نشان می دهند،

یعنی  این واقعیتو مسافران لذت از سفر محدود و مشروط به حضور سریع تر در مقصد است.

یکی از دالیل شکل گیری  در برابر بی ارزش انگاشتن راه، /مقصد ساالریمقصد گرایی

بسیار پایین از سفر است و به نظر یکی از  هآگاهانخودو فیت فرهنگی با کی توده ای گردشگری

مقصد  گردد.محسوب  دمی توان و سرعت باالی رانندگان دالیل آمار باالی تلفات جاده ای

ساالری و مصرف گرایی مقصد که با آلوده کردن محیط زیست همراه است، میان جوامع میزبان 

یر تنش هایی را به وجود آورده ایرانی )استان های شمالی( و گروه های مهمان  در سال های اخ

 است. 
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 گیرینتیجهبحث و  -۵

پژوهشی  موظفی اساس مطالعه مذکور که بر پایه مطالعات میدانی و درقالب طرح های بر

انجام شده است، به نظر می رسد  1398-139۷در سال  پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

الگوهای  کود اتومبیل اندک اندسازی و ورخویش، با شروع نو یکه ایرانیان در چرخش پارادایم

از فرهنگ  اده اند. این تغییر با روایت غالبیسرعت و حرکت تغییر د رفتاری خود را در زمینه

و ادراک ایرانیان را از مفاهیم و موضوعاتی چون تفسیر  ه شده است که تغییرارانندگی همر

مفهوم روایت غالب همچنان که  .دهدمیمکان، زمان و مقصد، مبدا و راه نشان سرعت، حرکت، 

پیشتر گفته شد، برگرفته از ادبیات انسان شناسی تجربه است و نشان دهنده الگوهای اصلی 

یی بوده و با السفر دارای بعد استع، یدر حالی که در الگوی پیش از نوساز اداراک جمعی است.

تاریخ و  روایت، زمینه، فرهنگ، خورد، پس از این دورهمیگونه ای از تشرف و خود آگاهی گره 

به واقع اگر درک سرعت در لق به راه کم شده است. حس تعهویت زدایی از سفر رخ داده و 

توان متاثز از یک تجربه میکشوری چون آلمان مبتنی بر تجربه مدرنیته است در ایران آن را 

سرزمینی به  تعلق کاهشیعنی مدرنیزیشن دانست.  مکانیکی بافت زدا و مبتنی بر بازتولید

به  )فضاو فضایی  تواند ناشی از تقلیل خود آگاهی جغرافیاییمی)منظر راه( چشم اندازهای راه  

از منظر  انقطاعاین امر به نوعی  باشد. (مثابه ترکیب تاریخ، فرهنگ و اقلیم، زمان و مکان

میظهور این الگو را با تشبیه سازی سازد. می( را آشکار یمیراث-تاریخی و فرهنگی )فرهنگی 

ایجاد گردشگری بی کیفیت و توده ای با آمار باالی توان سفر سریع دانست که خود از عوامل 

و مصرف گرایی مقصد  مقصد ساالری نتیجه این نوع نگاه به حرکت است تلفات جاده ای است.

این  .راه شده استبا آلوده کردن محیط زیست و تنش دربین جامعه میزبان و مهمان هم

خود  و فرهنگی نه تنها ی خود آگاهانه، گردشگری است که برخالف گردشگری توده ایدرحال

دهد که با توجه میهانی و زیست آیینی را افزایش ج و فضاهای زیست یاآگاهی نسبت به جغراف

به  کند.میرا در ایران تقویت  یو خرده فرهنگ یفرهنگ ،هویت ملی ؛اهمیت رکن سرزمینبه 

تجربه سفر و کاهش کیفیت  ،واقع چگونگی نظام ادراکی جدید ایرانیان از موضوع زمان و مکان

تواند به رخداد های ناخواسته ای چون میاین امر  .به دنبال داشته استرا سرعت افزایش 

ت جاده ای منتهی شود. کاهش کیفیت زندگی که ناشی از عدم حفظ و معرفی قوی و اتصادف

مکان ها است، ارزش سفر در شکل گردشگری داخلی را تقلیل داده است. البته  جذاب میراثی

شود که در میمنجر به کاهش کیفیت سفر  اقتصادیمشکالت مهم دیگری چون مسائل 
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مورد بحث در این )این موضوع  شودمیاتومبیل های غیراستاندارد و جاده های غیر ایمن ظاهر 

چون  یوزارت خانه هاین اهمیت راه ها و تقویت ابعاد هویتی آن بر عهده ییمقاله نیست(. تب

در  غیره و  صنایع دستی، آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما میراث فرهنگی، گردشگری و

آشکار است که اهمیت انجمن ها و سازمان های غیر دولتی کمتر از  نزد نسل جدید است.

  نهادهای  دولتی نیست.

 هاو توصیه داتپیشنها -۵-۱

نهادات مختلفی را به منظور درک بهتر توان پیشمیرح شده در این مقاله با توجه به مباحث مط

 گذاری های کاربردی ارائه کرد: موضوع و احیاء سیاست

ارتباط آن با منظر زیستی و فرهنگی  و د فرهنگی و تمدنی راه در ایرانمعرفی ابعا -۱

 با که ینگاه و رویکرد نسل جدید را به سمت و سوی دتوانمیاین سیاست گذاری  )میراثی(:

فیلم ها و درک عمیق زمان، مکان، راه و سرعت همراه است سوق دهد. در این بخش تولید 

در جهت رفع مساله گسست از  برنامه ای با راه و فرهنگ آن در ایران یبرای آشنای یکتاب های

درکنار معرفی  دتوانمیاین برنامه اثی است. منظر زیستی، طبیعی، فرهنگی، تاریخی و میر

م و غیره، ابریشراه ، با تکیه بر راه های کهن چون راه سلطانی  راه  در ایران و منظر میراث

ی زیبایی شناختی آن برجسته راه و ارزش ها با تکیه برسفر را  اهمیت تجربه کیفی و عمیق

گردشگری و صنایع   های مرتبط چون وزارتخانه میراث فرهنگی، وزارتخانهباره در این  سازد.

 ، سکنم و نوجوانان، وزارت راه و انفکری کودکپرورش  کانوندستی، وزارت آموزش و پرورش، 

 توانند فعالیتی میان سازمانی و میان رشته ای را شکل بخشند.میسازمان صدا و سیما و  غیره 

اتوبان  ،برای مرتبط ساختن راه اصلی )جاده ها پایدارهای مناسب و  ایجاد زیر ساخت -۲

البته -در این زمینه افزایش تابلو های راهنما ها و غیره( به چشم اندازه های طبیعی و فرهنگی:

ور و مسافر یاد آ هبه رانند اکه چنین چشم اندازی ر -در جای مناسب و بیشتر در توقفگاه ها

که باید  -هی کسل کنندهافقدان جذابیت مسیر به عنوان ر این امر مانع ازشود مهم خواهد بود. 

 زهره یا کوه درفکطاهر و معرفی قلعه  خواهد شد. برای مثال در مسیر مورد مطالعه -طی شود

گردشگری  تواند در قالب تابلوهای راهنما و نمایشی مفید واقع شود.می  و افسانه های سفیدرود

های کوتاه مدت را برای گاه توقف  ،درست یابیاند با جاتومیاست که  یراه یکی از سیاست های

 تاریخی، فرهنگی یا زیست محیطی در برگیرد. از یک منظردیدار 
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میصرف به مقصد نشان دادن جذابیت و اهیمت راه و نه رسیدن  :نقد مقصد ساالری -۳

سرشاراز  . برای مثال شعر های ادبیات فارسیصورت گیرد ز طریق پیام های غیر شعاریباید ا

 است. و ارزش آن هراه در شعر شاعران بزرگ و پر آواز امفاهیم مرتبط ب

که از جمله مناظر طبیعی و  افزایش این ایستگاه ها :زایش ایستگاه های موقتاف -4

ه های بتاریخی مسیر را معرفی کرده و توقف را نه تنها برای خوردن که برای دستیابی به تجر

ها نمایشگاه هایی از ه . برای مثال در این توقفگاشودمی، مهم انگاشته فزایش دهداکیفی از سفر 

یا نمایش برپا گردد.  تواند میه  و هنر های سنتی و صنایع دستی آنها ادیدنی طول ر مراکز

شبیه مدل برخود با چهارشنبه  در حال حاضرفیلم در مورد چشم اندازهای راه ممکن است. 

شود که میاز صحنه های دل خراش تصادفات دیده  یو هایسوری در مسیر اتوبان ها تنها تابل

 هویتی و فرهنگینقش به افزایش  جای خود مفید واقع شود اما کمکیتواند در میاگر چه 

زایش دهنده احترام . این تابلوها هشدار دهنده هستند و نه افگردشگران نخواهد کرد -مسافران

از سوی دیگر توقفگاه های فعلی فقط محلی برای خوردن غذا یا  به خود در نتیجه خودآگاهی.

 کنند.میایفا ن و تعمیق تجربه سفر خریدن چیزی هستند و نقشی در فرهنگ پذیری رانندگی

و سبک مسافرت و تجربه های سایر نگاه  معرفی نوع درک میان فرهنگی تجربه سفر:  -۵

و حرکت آرام در آن به منظور لذت بیشتر از سفر ملل در قالب تابلو، عکس و غیره که به راه 

در این روش باید الگوهای سفر آرام )اسلو تراول( بجای سفر تند )فست تراول(  دهند.میاهمیت 

 معرفی شوند.

رانندگی که نشانگر ادراک  به امتحان افزایش منابع فرهنگی اهمیت منابع فرهنگی: -۶

، مهم به زمان استسرعت، مکان و   ه، ابعاد  هویتی سفر و درک  فرهنگیرا زا یعمیق و فرهنگ

در  تواند الگو های درست سفر را در کشور های دیگر نیز در بر گیرد.میاین منابع  .رسدمینظر 

 موضوع و مساله رانندگی، که از  انوطلباناحال حاضر امتحان رانندگی نه درک فرهنگی د

میدر امتحان آیین نامه حافظه کوتاه مدت آنها را را در بر داشته و رانندگی  نامه گرفتن گواهی

آزماید. این در حالی است که حافظه بلند مدت خود بعد فرهنگی دارد و بخشی از حافظه 

 شود.میفرهنگی تلقی 

های جغرفیایی جذب نگاه و توجه گردشگران داخلی به جذابیت   دانشنامه آن الین راه: -7

تواند به بهبود الگوی میراه که  آن الین تدوین دانشنامهای کشور و ه ی در سراسر راهو مکان

 سفر در ایران یاری رساند.
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تهیه انیمیشن های جذاب برای کودکان که مبتنی بر  انتقال فرهنگ به نسل جدید: -۸

 ارزش های فرهنگی راه باشد. 

 منابع

 ایلی از تاریخی دگرگونی بر تحلیلی(. 1394، تقی و سید قاسم حسنی )آزاد ارمکی 

-133(، ۲)۲، مطالعات مردم شناختی میراث فرهنگی قشقایی. در شدن قومی به بودن

10۷. 

 تهران: معیار علم.در میقاتخسی (. 139۷د، جالل )مآل اح ، 

 ( 138۶آموزگار، ژاله .)تهران: نشر معین. .زبان، فرهنگ و اسطوره 

 ( 139۵آموزگار، ژاله .)تهران: معین. .یادگار زریران 

 ( 138۶انصاف پور، غالمرضا .) تاریخ و فرهنگ زورخانه و گروه های اجتماعی زورخانه
 تهران: نشر اختران. .رو

 ( 138۲انوری، حسن .)تهران: انتشارات سخن. .فرهنگ روز سخن 

 ( 1383آیت اهلل خمینی، روح اهلل .)تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام  .مناسک حج

 خمینی.

 ( 138۵آیت اهلل خمینی، روح اهلل .)تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام  .انسان شناسی

 خمینی.

 ( 138۷بالنچارد، کندال). تهران: افکار. .شناسی ورزش مردم 

 ( 13۷۵بهار، مهرداد .)تهران: آگه. .پژوهشی در اساطیر ایران 

 عامل نقش بررسی(. 1388) محمود ،صفارزاده و محدثه ،خلیلی ؛علیرضا ،پاک گوهر 

و  LRرگرسیون  های مدل اساس بر ای جاده تصادفات شدت و بروز در انسانی

CART .49-۶۶،  13 ،ترافیک مدیریت مطالعات . 

 ( 1394پورداوود، ابراهیم .)تهران: نگاه. .یشت ها 

 ( 13۶9تکمیل همایون، ناصر .)(، ۵)4، . تحقیقات تاریخیکاروانسرا در فرهنگ ایران

۲۲۷-۲01. 

 ( 13۷۵خجسته، کیا.) عناصر بررسی: ایرانی نمایشهای و هاقصه در بادپا قهرمانان 
 سمک، اسکندرنامه، نامه ابومسلم، نامه حمزه، شاهنامه، زریران یادگار، اوستا در نمایشی

 تهران: مرکز. .عیار

 ( 1381حسن زاده، علیرضا .)تهران: باز و بقعه.. افسانه زندگان 
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 ( 139۵حسن زاده، علیرضا .)تهران: افکار.. کودکان و جهان افسانه 

 ( 139۵خزایی، سهم الدین  .)پژوهش هخامنشی. دوره در خشکی ارتباطی های راه 
 . 3۷-۵8، 3۲(، پیاپی4)8 ،تاریخی های

  ،ای. نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده(. 1391جعفر ) ،بوالهریغالمرضا و خیرآبادی

 .۶9-۷8، (1)10، رفتاری علوم تحقیقات

 ( 138۶دهخدا، علی اکبر .)تهران: دانشگاه تهران. .فرهنگ متوسط دهخدا 

 ر ایزدبانوان پیشین در شاهنامه. حضو(. 1394معصومه ) ،باقریاد، سحر و رستگاری نژ

 .۶۷-8۶ ،188 ،ادبی جستارهای

 (. 1391) فرخ ،ثابتی و مسلم ،دریکوند؛ مهدی ،لسبویی زده رمضان ؛سلمانی، محمد 

: مطالعه مورد آن کاهش برای کارهاییراه ارائه و ایجاده تصادفات بر مؤثر عوامل بررسی

-104،(۶۵ )41 ،های جغرافیای انسانیشپژوهبیابانک.  و خور جنوب روستایی منظومه

8۷. 

 ( 139۲شریعتی، علی .)شریعتی علی دکتر فرهنگی بنیاد تهران:. تحیلی از مناسک حج 

 الهام. انتشارات مزینانی. تهران:

 ( 138۶عباسی داکانی، پرویز .)تهران: نشر علمی. .سهروردی و غربت غربی 

 ( 1390عطار نیشابوری، فرید الدین .)تهران: مهر آمین.. منطق الطیر 

 و کاوه ،علوی ؛فرهاد ،بندی قلعه ؛زهرا ،یداللهی ؛مهدی سید ،زاده حسن؛ غرایی، بنفشه 

، 33 ،اجتماعی رفاهای.  جاده تصادفات و روان سالمت(. 1388) شیرین  ،مشیرپور

۲00—189. 

 ( 1398کریمی، سمیه .)تهران: پژوهشگاه علوم  .تحیل انسان شناختی آیین شب عروس

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ( 13۶3کرین، هانری .)تهران: نشر نو. رجمه احسان نراقی.ت .یدآیین جوانمر 

 ( 1391کلی، علی .)رون شهریبررسی پراکنش فضایی تصادفات درون شهری و ب 

 .۵3-۶8 (، 1) 1، طبیعیمحیط مخاطرات . 138۶شورمطالعه موردی: تصادفات ک

 ( 138۲کوتاک، کنراد فیلیپ .)ترجمه  مید: کاشف چشم اندازهای نامکشوف. مارگارت

. زن و فرهنگ .محمد )ویراستار( ،میرشکراییدر حسن زاده، علیرضا و رضا علیزاده. 

 . تهران: نی (.9۵9-9۵۷)
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 ( 13۷3نسودی، ناصر .)31، (۲۵)۲4 ، گیله وا .ی، راه گیالنگیالن یول. 
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 نشرچشمه و آویشن.

 ( 138۶وارنر، رکس .)تهران: . ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور. دانشنامه اساطیر جهان
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