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ساختارشكنى در نحوه شناخت از آدم ها و مكان ها.
فرصتى براى تأمل در خود، ديگران و جاى ها.

امكانى براى بازشناسى آشناها.
منظرى براى نگاه نو.

جريان مداوم زندگى از پديده هاى اطراف، شخصيت هاى ثابتى مى آفريند. هويت يك دوست در پرتو رابطه روزمره با او تعريف مى شود. " او" 
محصول رابطه اى ثابت ميان ماست. اگر اين رابطه دگرگون شود، "او"يى كه در ذهن ماست نيز "ديگر" خواهد شد. نه فقط انسان ها، كه مكان ها 

را نيز از پنجره ارتباط روزمره با آنها مى شناسيم.

درخت، شيئى است كه جلوى خانه يا كنار خيابان است و هر روز كه از خانه به محل كار مى رويم، شاهد عبور شتابان ماست. اما درخت در
سفر، موجودى است كه رنگ زيبايى دارد، پناهى است كه سايه خنكى به ما مى دهد، خانه پرندگانى است كه آنها را نمى ديديم و صدايشان را

نمى شنيديم. آن درخت در سفر نماد وطن، خاطره و تاريخ ماست.

هر معناى جديد براى پديده قديم، كه روزمره آن را تجربه كرده ايم، با شكسته شدن رابطه عادى ما با آن به دست مى آيد.

با اين نگاه به سفر بود كه به همت دانشجويان و عالقمندان منظر " انجمن سفرهاى پژوهشى منظر" شكل گرفت. اكنون نزديك يك دهه است 
كه سفر چارچوبى براى شكستن ساختارها و عادت هاى تكرارى ذهن همسفران منظر شده است.

ــه و كنار ايران و پنج سفر يك ماهه به خارج كشور محصول تالش نزديك به دويست نفر از عالقمندان منظر در ــفر به گوش برگزارى ده ها س
سطوح كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكتراست.

آنچه همسفران منظر در اين سفرها به دست آورده اند، بينشى پربار و توانمند نسبت به محيط و تاريخ است؛ بينشى كه در دانشگاه هاى علم زده،
كه فقط دانش مى آموزند، كمتر يافت مى شود.

به جرأت مى توان گفت جسارت و پختگى نوظهورى كه در همسفران منظر در قياس با همساالن خود ديده مى شود معلول تجربه هاى سفر
است.

اينك زمان آن رسيده تا آموزش معمارى و شهرسازى از انحصار آتليه هاى بسته خارج و با تجربه فضا و مردم توأم شود.
پرونده اين شماره از مجله منظر چند فروغ كوچك از خيل تجربه ها و دستاوردهاى سفر را به نمايش گذاشته است.

سردبير

5

سید امیر منصورى
amansoor@ut.ac.ir


