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شــیوه ســنتی و یکســویه آمــوزش کــه معلــم در کالس درس دانشهــا را پیدرپــی بــه دانشــجویان ارائــه میدهــد،
پاســخگوی مطالبــات رشــتهها و دانــش چندبعــدی و کلنگــر امــروز نیســت .آمــوزش و فراگیــری در قــرن بیســتویکم
طیــف بســیار گســتردهای شــامل تــاش بــرای شکوفاشــدن ظرفیتهــا و توانمندیهــای نهفتــه در یکایــک آدمیــان را در
برمیگیــرد .از طرفــی رشــتههای طراحــی محیطــی دارای کلیــت و جامعیتــی هســتند کــه مشــاهده علمــی ،تأمــل و تعقــل
دقیــق در آن توانمندیهــای افــراد را بــه نحــوی گریزناپذیــر چنــد برابــر خواهــد کــرد .بــه نظــر میرســد ســفر بهعنــوان
روش آمــوزش مبتنــی بــر کشــف و تجربــه در محیــط ،بهتریــن امــکان آمــوزش را بــرای خوانــش و تفســیر محیــط و شــهر،
تجربــه انســانها در طبیعــت و تاریــخ و همچنیــن شــکوفایی توانمندیهــای فــردی در قالــب زندگــی گروهــی مهیــا میســازد.
ســازمان آموزشــی و فرهنگــی ملــل متحــد (یونســکو) ،در خصــوص آمــوزش بیــان داشــته اســت« :چنیــن فهمیــده میشــود
کــه آمــوزش ،درگیــر ارتباطــات ســازمانیافته و پایــدار اســت کــه بــرای شــکلدهی بــه فراگیــری طراحــی شــده اســت».
در ایــن تعریــف از ســازمانیافته بــودن و پایداربــودن آمــوزش یــاد شــده اســت کــه بــه فراگیــری ختــم میشــود (پیــران،
 .)1395ســفر علمی-پژوهشــی نوعــی روش آمــوزش در متــن زندگــی افــراد اســت کــه بســتری پایــدار و ســازمانیافته را پیــش
روی قــرار میدهــد تــا اعضــاء ضمــن ارتقــاء بینــش و فهــم از پدیدههــای پویــا ،خلــق پرس ـشهای جدیــد و مبتکرانــه و
درنهایــت تولیــد علــم درنتیجــه فعالیــت پژوهشــگر در کار گروهــی  -درحالیکــه جامعــه پژوهشــی مــا از نظــر کار گروهــی در
بحــران بــه ســر میبــرد -در نظامــی برنامهریزیشــده بــه بالندگــی و شــکوفایی دســتیابنــد؛ باهــم زندگــیکننــد و هویــت
جمعــی و کل جدیــد را بــه وجــودآورنــد .پــس بهتــر اســت آمــوزش را در تمامــی جنبههــا ،عرصههــا ،الیههــا و اجــزا مــورد
واکاوی قــرار داد .ســفر ،بهتریــن بســتر تمریــن بــرای کســب توانایــی در خوانــش و تفســیر محیــط مبتنــی بــر خواننــده اســت.
 -۱کارشناسی ارشد معماری منظر

mhs_saharkhizofficial@yahoo.com

ـی ســفر ،تجرب ـهای
ازای ـنرو جمعــی از دانشــجویان و متخصصــان رشــته معمــاری منظــر بــر آن شــدند تــا بــا روش آموزشـ ِ
جدیــد و بدیــع را رقــم زننــد .مقصــد ســفر روســیه انتخــاب شــد و ازآنجاییکــه هیچیــک از اعضــاء تابهحــال بــه ایــن کشــور
ســفر نکــرده بودنــد ،علیرغــم تحقیقــات و پژوهشهــای بهعملآمــده قبــل از ســفر ،تجرب ـهای تکــرار نشــدنی و مبتنــی بــر
اکتشــاف حاصــل شــد .شــناخت فرهنــگ و نمــود تحــوالت تاریخــی کشــور کمونیســتی در مظاهــر شــهری آن ،از مهمتریــن
دالیــل ســفر بــه روســیه بــود .بازدیــد از حــدود  19بنــای تاریخــی 9 ،بــاغ و فضاهــای شــهری در شــهر س ـنپترزبورگ و
مســکو در طــول  8روز بــا هواپیمــا ،قطــار ،اتوبــوس و متــرو تجربــه جدیــدی از مشــق زندگــی جمعــی و دیدارهــای پژوهشــی
از فرهنــگ و تمــدن دیگــران را پیــش روی همســفران قــرار داد .ســفر بــه روســیه و دیــدن آثــار دوره کمونیســتی در بســتری
کــه  25ســال پیــش دچــار تحــول سیاســی و اجتماعــی شــده ،تجرب ـهای متفــاوت از ســایر کشــورها اســت .شــاید معمــاری
صحـهای بــر آزادی اندیشــه و انحصارطلبــی کثــرت در عیــن
پــر ظرافــت و رنگارنــگ و بــه عبارتــی رخســاره متفــاوت شــهرّ ،
وحــدت باشــد؛ جدارههــای شــهری رنگارنــگ امــا منظــم و پیوســته ،ســاختمانهای ردیفشــده در خــط مســتقیم بــدون
شکســتگی ،خیابانهــای عریــض و پهنــاور ،ظرافــت در اجــزای نماهــا ،آســمان پــر از ســیم و خطــوط ارتباطــی ،پایــه چراغهای
گاه غولپیکــر ،نمادهــا و نشــانهای شــاخص شــهری ،دروازههــای پیــروزی و مجســمههای یادمــان در جایجــای شــهر
(تصاویــر  1تــا  .)4کار کــردن بــا عناصــر بصــری و زیباییشــناختی ظرفیتــی ذاتــی دارد .بــرای مردمــی کــه در شــهر راه
میرونــد ،فضــای زیبــا ،جزئیــات بهدقــت طراحــی شــده و مصالــح اصیــل ،بهخودیخــود ،تجاربــی ارزشــمند ایجــاد میکننــد
و الی ـهای ارزشــمند بــه خصوصیــات شــهر میافزاینــد (.)Gehl,2013
تصویر  -۱ردیف ساختمان ها ،تصویر  -۲ساختمان های ردیف شده ،تصویر  -۳ردیف ساختمان های رنگارنگ ،تصویر  -۴آسمان مسکو
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قوخــوی شــهروندان نمــود یافتــه اســت .نکتــه بدیــع ســفر بــه شــهرهای
طبــع روســیه ســرد اســت ،گویــی ایــن ســردی در خل 
س ـنپترزبورگ و مســکو جریــان زندگــی همگانــی در فضــای بیــن ساختمانهاســت :جریــان پیــادهای پیوســته و یکپارچــه
در کل شــهر تــوأم بــا لــذت از مناظــر طبیعــی و انسانســاخت در کنــار هــم .زندگــی همگانــی در طــول روز ،هفتــه ،مــاه و

ســال همــواره در حــال تغییــر اســت .همچنیــن زمــان ،منابــع مالــی -فرهنگــی و بســیاری از عوامــل مؤثــر در طراحــی ،نحــوه
اســتفاده یــا عــدم اســتفاده از فضاهــای همگانــی را تعییــن میکننــد .دالیــل روشــن زیــادی وجــود دارد کــه چرایــی دشــواری
ممزوجکــردن سرشــت متنــوع زندگــی همگانــی بــا معمــاری و شهرســازی را تبییــن میکنــد؛ بنابرایــن بســیار ضــروری اســت
محیــط ارزشــمندی بــرای میلیونهــا انســانی کــه روزانــه در میــان ســاختمانهای شــهر مســیرهای خــود را میســازند،
ایجــاد شــود .زندگــی شــهری شــامل احســاس وســیعی از هــر آنچــه در میــان ساختمانهاســت ،میشــود (گل .)1392،در
ادامــه شــرحی از مشــاهده و تجربــه حضــور در میــدان ســرخ بیــان میشــود.

تجربه حضور در میدان سرخ

1

جیــن جیکوبــز ...« :2لطفـ ًا از نزدیــک بــه شــهرهای واقعــی نــگاه کنیــد .زمانــی کــه نــگاه میکنیــد ،بهتــر اســت گــوش کنیــد،
درنــگ کنیــد و دربــاره آنچــه میبینیــد ،بیندیشــید( ».جیکوبــز)1392 ،
در بازدیــد از میــدان ســرخ مســکو ،اولیــن چیــزی کــه جلبتوجــه میکــرد ،پویایــی و ســرزندگی ایــن میــدان تاریخــی بــود
(تصویــر  .)5میــدان وســیع و پهنــاور ســرخ ( 700متــر در  130متــر) در مســکو ،میــدان مرکــزی شــهر و گاهــی کل روســیه
شــمرده میشــود ،چراکــه تاریخچـهای غنــی در دل خــود دارد و نیــز بســیاری از خیابانهــای اصلــی مســکو بــه ایــن میــدان
3
منتهــی میشــوند .میــدان ســرخ در بخــش اعظــم دوران تاریخــی خــود ،در کنــار مجموعــه حکومتی-مذهبــی «کرملیــن»
(هســته اولیــه شــکلگیری شــهر مســکو) مرکــز تجمــع گــروه عظیمــی از بازرگانــان ،شــهروندان و نیــز مرکــز شــایعهپراکنی
بــوده اســت .ایــن میــدان بــا هویــت منحصربهفــرد خــود در طــول روز و نورپــردازی ویــژه شــبانه (تصاویــر  6و  ،)7پــر اســت
از اتفاقــات شــهری ،موســیقی و نمایــش خیابانــی ،گــرد همآیــی مــردم ،عرصــه بــروز فعالیتهــای اختیــاری (در مقابــل
فعالیتهــای اجبــاری نظیــر عبــور) ،فرصتهــای جمــع شــدن ،دیــدن و گــوش فــرادادن بــه زندگــی شــهری کــه هــر فــرد
خــود بازیگــر ایــن صحنــه اســت ،توقــف کــردن و ایســتادن و ...
تصویر  -۵عکس از داخل کلیسای سنت باسیل به میدان سرخ
شماره۵۵-۵۶

214

1 - Red Square
2 - Jane Jacobs
3 - Kremlin

تصویر  ۶و  -۷منظر شبانه میدان سرخ

عناصــر مهــم اســتخوانبندی مرکــز شــهر مســکو بهصــورت یــک کلیــت درهمتنیــده پیرامــون میــدان ســرخ گردهــم
آمدهانــد (تصویــر  .)8ورودی اصلــی میــدان در قســمت شــمالی قــرار دارد کــه از ســمت میــدان «مانــژ» 1از طریــق دروازه
رســتاخیز 2وارد میــدان ســرخ میشــود .ایــن دروازه در اصــل بخشــی از دیــوار تاریخــی «کیتــای گــرود» 3بــوده اســت کــه در
ســال  1538ســاخته شــد تــا بازرگانــان ایــن منطقــه را بــه یکدیگــر متصــل نماینــد .در کلیســای کوچــک آن ،تمثــال مــاد ِر
خــدا 4نگهــداری میشــود کــه ســزارها پیــش از ورود بــه کرملیــن بــرای ادای احتــرام بــه ایــن تمثــال معجزهآســا در مقابــل
آن توقــف میکردنــد .در پیــادهروی مقابــل دروازه ،شــاخص کیلومتــر صفــر (نقطــه صفــر)( 5تصاویــر  9و  )10قــرار دارد کــه
تمــام مســافتهای روســیه از آن نقطــه اندازهگیــری میشــود.
تصویر  -۸جانمایی عناصر پیرامون میدان سر
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1 - Manezhnaya Square
2 - Iberian Gate
3 - Kitay-Gorod
4 - Iberian
5 - Zero Kilometer Moscow

تصویر  ۹و  -۱۰شاخص کیلومتر صفر
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هنــگام ورود بــه میــدان در ســمت راســت ،مــوزه تاریخــی دولــت( 1تصویــر  )11قــرار دارد کــه در ســالهای  1874-83بــه
ســبک احیــاء روســیه بــا منارههــای کوچــک ،ســقفهای شــیروانی و چنــد بــرج ســاخته شــد .گلچینــی از ایــن مجموعــه
عظیــم در تاالرهــای باشــکوه ،تاریــخ روســیه را از عصــر ســنگ تــا قــرن  19بــرای بازدیدکننــدگان حکایــت میکنــد .در
آنســوی میــدان روبــروی مــوزه تاریخــی دولــت« ،کلیســای جامــع ســنت باســیل»( 2تصویــر  )12مســتقر اســت کــه بهمنظــور
بزرگداشــت پیــروزی روســیه بــر لهســتان در ســال  1636ســاخته شــد .در قســمت شــرق میــدان ســاختمان فروشــگاه بــزرگ
دولتــی موســوم بــه «گام»( 3تصویــر  )13واقــع شــده اســت کــه در زمــان ســاخت ایــن فروشــگاه زیبــا و دلبــاز بــه ســبک
احیــاء روســی ( ،)1890-93آن را خیابــان تجــارت فوقانــی میخواندنــد .روبــروی ســاختمان گام و مقابــل مجموعــه کرملیــن،
ـی کوچــک ،ولــی یادمانــی آن ،یــادآور المانهایــی
«آرامــگاه والدیمیــر الیــچ لنیــن»( 4تصویــر  )14قــرار دارد کــه ســاختار گرانیتـ ِ
از آرامگاههــای باســتانی هماننــد هرمهــای پل ـهای و آرامــگاه کــوروش بــزرگ اســت.
1 - State Historical Museum
2 - Saint Basil’s Cathedral
3 - Gum Shopping Center
4 - Vladimir Ilyich Lenin’s Mausoleum

تصویر  -۱۱موزه تاریخی دولت
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هنــگام حضــور در میــدان در نــگاه اول بــه دلیــل مســاحت بســیار زیــاد و خلــوص فضــا ،کلیــت یکپارچـهای بــه ذهــن متبــادر
نمیشــود؛ چراکــه گســتردگی میــدان تــوان درک یکجــای کل را نمیدهــد (تصویــر  .)15نکتــه جالبتوجــه در تقابــل تــوده
و فضــای محــدوده بافــت ســنتی و تاریخــی مســکو نهفتــه اســت :در بافتهــای ســنتی و مراکــز تاریخــی شــهرها معمــو ًال
شــاهد انباشــتگی تودههــای ســاختمانی و ســاخت فشــرده و الیهالیــه شــهر در کنــار هــم هســتیم ،بهطوریکــه بهنــدرت
فضــای یکپارچــه گســترده بیــن بناهــا وجــود دارد .درحالیکــه در میــدان ســرخ داســتان طــور دیگــری اســت .بااینکــه هــر
یــک از ایــن عناصــر در دورههــای متفاوتــی ساختهشــدهاند ،امــا یکپارچگــی فضــای میــدان حفــظ شــده و هــر یــک از عناصــر
محیــط بــر میــدان بهواســطه فضــای میــدان ،کلیــت واحــد یافتهانــد.

تصویر -۱۲کلیسای جامع سنت باسیل
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تصویر -۱۳مرکز تجاری گام

تصویر -۱۴آرامگاه لنین
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تصویر -۱۵پانوراما

ایــن گســتردگی و فراخــی میــدان و از طرفــی گســیختگی هــر یــک از بدنههــا از هــم ،فضایــی منعطــف بــا شــخصیت
منحصربهفــرد فــارغ از هویــت جدارههــا پدیــد آورده اســت؛ بهطوریکــه هیچیــک از بدنههــا عملکــرد خاصــی بــه
گســتره میــدان دیکتــه نمیکننــد ،بلکــه بالعکــس ایــن فضــای یگانــه میــدان اســت کــه بــه جدارههــای منفــک از هــم،
کلیــت یکپارچــه بخشــیده اســت.
میــدان ســرخ در طــول حیــات خــود ،شــاهد رویدادهــای مختلــف اعــم از برگــزاری مراســم حکومتی-ســلطنتی و جشـنهای
پیــروزی و گردهماییهــای مردمــی در گذشــته تــا بــه امــروز کــه صحنــه برگــزاری رژه نظامــی بــه مناســبت چنــد دهمیــن
ســالگرد پیــروزی بــر ارتــش نــازی و یــا در مردمیتریــن حالــت خــود محــل برگــزاری کنســرتهای کوچــک و بــزرگ و
مراســم عروســی و عکسهــای یادمانــی بــوده اســت (تصاویــر  16و .)17
درهمتنیــده شــدن ایــن عناصــر شــاخص شــهری و تاریخــی در کنــار هــم ،عرصــه فــراخ ،رؤیایــی و کمنظیــر میــدان ســرخ
را پدیــد آورده اســت .اینجــا همانجایــی اســت کــه فیزیــک و کالبــد بــه اســطوره و معنــا میرســد .بیدلیــل نیســت کــه
1
توصیــف و نــام و نشــان ایــن میــدان در دل افســانهها و ســرودههای مشــاهیر آمــده اســت.
تصویر ۱۶و  -۱۷عکس یادمانی مراسم عروسی در میدان سرخ
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منابع:

 پیــران ،پرویــز ،1395،پــروژه پژوهشــی «بازآفرینــی محلهیــاری ایــران» ،کارفرمــا :شــرکت مــادر تخصصــی عمــران وبهســازی شــهری ایــران.
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گل ،یان« ،1392 ،شهر انسانی» ،مترجم :علی غفاری ،موسسه علم معمار.
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