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مقدمـه
ــد،  ــه می ده ــجویان ارائ ــه دانش ــی ب ــا را پی در پ ــم در کاس درس دانش ه ــه معل ــوزش ک ــویه آم ــنتی و یک س ــیوه  س ش
ــت ویکم  ــرن بیس ــری در ق ــوزش و فراگی ــت. آم ــروز نیس ــر ام ــدی و کل نگ ــش  چند بع ــته ها و دان ــات رش ــخ گوی مطالب پاس
ــان را در  ــک آدمی ــه در یکای ــا و توانمندی هــای نهفت ــرای شکوفاشــدن ظرفیت ه ــاش ب ــف بســیار گســترده ای شــامل ت طی
برمی گیــرد. از طرفــی رشــته های طراحــی محیطــی دارای کلیــت و جامعیتــی هســتند کــه مشــاهده علمــی، تأمــل و تعقــل 
ــوان  ــه نظــر می رســد ســفر به عن ــرد. ب ــر خواهــد ک ــد براب ــر چن ــه نحــوی گریزناپذی ــراد را ب ــق در آن توانمندی هــای اف دقی
روش آمــوزش مبتنــی بــر کشــف و تجربــه در محیــط، بهتریــن امــکان آمــوزش را بــرای خوانــش و تفســیر محیــط و شــهر، 
تجربــه انســان ها در طبیعــت و تاریــخ و همچنیــن شــکوفایی توانمندی هــای فــردی در قالــب زندگــی گروهــی مهیــا می ســازد.

ســازمان آموزشــی و فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو(، در خصــوص آمــوزش بیــان داشــته اســت: »چنیــن فهمیــده می شــود 
ــه فراگیــری طراحــی شــده اســت.«  ــرای شــکل دهی ب ــدار اســت کــه ب ــر ارتباطــات ســازمان یافته و پای کــه آمــوزش، درگی
ــران،  ــم می شــود )پی ــری خت ــه فراگی ــاد شــده اســت کــه ب ــودن آمــوزش ی ــودن و پایدارب ــف از ســازمان یافته ب ــن تعری در ای
1395(. ســفر علمی-پژوهشــی نوعــی روش آمــوزش در متــن زندگــی افــراد اســت کــه بســتری پایــدار و ســازمان یافته را پیــش 
ــه و  ــد و مبتکران ــق پرســش های جدی ــا، خل ــای پوی ــم از پدیده ه ــش و فه ــاء بین ــا اعضــاء ضمــن ارتق ــد ت ــرار می ده روی ق
درنهایــت تولیــد علــم درنتیجــه فعالیــت پژوهشــگر در کار گروهــی - درحالی کــه جامعــه پژوهشــی مــا از نظــر کار گروهــی در 
بحــران بــه ســر می بــرد- در نظامــی برنامه ریزی شــده بــه بالندگــی و شــکوفایی دســت  یابنــد؛ باهــم زندگــی  کننــد و هویــت 
جمعــی و کل جدیــد را بــه وجــود  آورنــد. پــس بهتــر اســت آمــوزش را در تمامــی جنبه هــا، عرصه هــا، الیه هــا و اجــزا مــورد 
واکاوی قــرار داد. ســفر، بهتریــن بســتر تمریــن بــرای کســب توانایــی در خوانــش و تفســیر محیــط مبتنــی بــر خواننــده اســت. 
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ازایــن رو جمعــی از دانشــجویان و متخصصــان رشــته معمــاری منظــر بــر آن شــدند تــا بــا روش آموزشــِی ســفر، تجربــه ای 
جدیــد و بدیــع را رقــم زننــد. مقصــد ســفر روســیه انتخــاب شــد و ازآنجایی کــه هیچ یــک از اعضــاء تابه حــال بــه ایــن کشــور 
ســفر نکــرده بودنــد، علیرغــم تحقیقــات و پژوهش هــای به عمل آمــده قبــل از ســفر، تجربــه ای تکــرار نشــدنی و مبتنــی بــر 
اکتشــاف حاصــل شــد. شــناخت فرهنــگ و نمــود تحــوالت تاریخــی کشــور کمونیســتی در مظاهــر شــهری آن، از مهم تریــن 
ــاغ و فضاهــای شــهری در شــهر ســن پترزبورگ و  ــای تاریخــی، 9 ب ــد از حــدود 19 بن ــود. بازدی ــه روســیه ب ــل ســفر ب دالی
مســکو در طــول 8 روز بــا هواپیمــا، قطــار، اتوبــوس و متــرو تجربــه جدیــدی از مشــق زندگــی جمعــی و دیدار هــای پژوهشــی 
از فرهنــگ و تمــدن دیگــران را پیــش روی همســفران قــرار داد. ســفر بــه روســیه و دیــدن آثــار دوره کمونیســتی در بســتری 
کــه 25 ســال پیــش دچــار تحــول سیاســی و اجتماعــی شــده، تجربــه ای متفــاوت از ســایر کشــورها اســت. شــاید معمــاری 
پــر ظرافــت و رنگارنــگ و بــه عبارتــی رخســاره متفــاوت شــهر، صّحــه ای بــر آزادی اندیشــه و انحصارطلبــی کثــرت در عیــن 
ــدون  ــتقیم ب ــط مس ــده در خ ــاختمان های ردیف ش ــته، س ــم و پیوس ــا منظ ــگ ام ــهری رنگارن ــای ش ــد؛ جداره ه ــدت باش وح
شکســتگی، خیابان هــای عریــض و پهنــاور، ظرافــت در اجــزای نماهــا، آســمان پــر از ســیم و خطــوط ارتباطــی، پایــه چراغ های 
ــهر  ــای ش ــان در جای ج ــمه های یادم ــروزی و مجس ــای پی ــهری، دروازه ه ــاخص ش ــان های ش ــا و نش ــر، نماده گاه غول پیک
ــه در شــهر راه  ــی ک ــرای مردم ــی دارد. ب ــی ذات ــناختی ظرفیت ــا عناصــر بصــری و زیبایی ش ــردن ب ــا 4(. کار ک ــر 1 ت )تصاوی
می رونــد، فضــای زیبــا، جزئیــات به دقــت طراحــی شــده و مصالــح اصیــل، به خودی خــود، تجاربــی ارزشــمند ایجــاد می کننــد 

.)Gehl,2013( و الیــه ای ارزشــمند بــه خصوصیــات شــهر می افزاینــد
تصویر ۱- ردیف ساختمان ها، تصویر 2- ساختمان های ردیف شده، تصویر 3- ردیف ساختمان های رنگارنگ، تصویر 4- آسمان مسكو

طبــع روســیه ســرد اســت، گویــی ایــن ســردی در خلق و خــوی شــهروندان نمــود یافتــه اســت. نکتــه بدیــع ســفر بــه شــهرهای 
ــاده ای پیوســته و یکپارچــه  ــان پی ــن ساختمان هاســت: جری ــی در فضــای بی ــان زندگــی همگان ســن پترزبورگ و مســکو جری
در کل شــهر تــوأم بــا لــذت از مناظــر طبیعــی و انسان ســاخت در کنــار هــم. زندگــی همگانــی در طــول روز، هفتــه، مــاه و 
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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 می کننــد. دالیــل روشــن زیــادی وجــود دارد کــه چرایــی دشــواری 
ممزوج کــردن سرشــت متنــوع زندگــی همگانــی بــا معمــاری و شهرســازی را تبییــن می کنــد؛ بنابرایــن بســیار ضــروری اســت 
ــازند،  ــود را می س ــیرهای خ ــهر مس ــاختمان های ش ــان س ــه در می ــه روزان ــانی ک ــا انس ــرای میلیون ه ــمندی ب ــط ارزش محی
ــان ساختمان هاســت، می شــود )گل،1392(. در  ــر آنچــه در می ــی شــهری شــامل احســاس وســیعی از ه ایجــاد شــود. زندگ

ادامــه شــرحی از مشــاهده و تجربــه حضــور در میــدان ســرخ بیــان می شــود.

تجربه حضور در میدان سرخ۱
جیــن جیکوبــز2: »... لطفــًا از نزدیــک بــه شــهرهای واقعــی نــگاه کنیــد. زمانــی کــه نــگاه می کنیــد، بهتــر اســت گــوش کنیــد، 

درنــگ کنیــد و دربــاره آنچــه می بینیــد، بیندیشــید.« )جیکوبــز، 1392(
در بازدیــد از میــدان ســرخ مســکو، اولیــن چیــزی کــه جلب توجــه می کــرد، پویایــی و ســرزندگی ایــن میــدان تاریخــی بــود 
)تصویــر 5(. میــدان وســیع و پهنــاور ســرخ )700 متــر در 130 متــر( در مســکو، میــدان مرکــزی شــهر و گاهــی کل روســیه 
شــمرده می شــود، چراکــه تاریخچــه ای غنــی در دل خــود دارد و نیــز بســیاری از خیابان هــای اصلــی مســکو بــه ایــن میــدان 
منتهــی می شــوند. میــدان ســرخ در بخــش اعظــم دوران تاریخــی خــود، در کنــار مجموعــه حکومتی-مذهبــی »کرملیــن«3 
)هســته اولیــه شــکل گیری شــهر مســکو( مرکــز تجمــع گــروه عظیمــی از بازرگانــان، شــهروندان و نیــز مرکــز شــایعه پراکنی 
بــوده اســت. ایــن میــدان بــا هویــت منحصربه فــرد خــود در طــول روز و نورپــردازی ویــژه شــبانه )تصاویــر 6 و 7(، پــر اســت 
ــل  ــاری )در مقاب ــای اختی ــروز فعالیت ه ــه ب ــردم، عرص ــی م ــرد هم آی ــی، گ ــش خیابان ــیقی و نمای ــهری، موس ــات ش از اتفاق
فعالیت هــای اجبــاری نظیــر عبــور(، فرصت هــای جمــع شــدن، دیــدن و گــوش فــرادادن بــه زندگــی شــهری کــه هــر فــرد 

خــود بازیگــر ایــن صحنــه اســت، توقــف کــردن و ایســتادن و ...

تصویر ۵- عكس از داخل كلیسای سنت باسیل به میدان سرخ

1 - Red Square
2 - Jane Jacobs
3 - Kremlin
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تصویر 6 و 7- منظر شبانه میدان سرخ

ــم  ــرخ گرده ــدان س ــون می ــده پیرام ــت درهم تنی ــک کلی ــورت ی ــکو به ص ــهر مس ــز ش ــتخوان بندی مرک ــم اس ــر مه عناص
ــق دروازه  ــژ«1 از طری ــدان »مان ــه از ســمت می ــرار دارد ک ــدان در قســمت شــمالی ق ــی می ــر 8(. ورودی اصل ــد )تصوی آمده ان
رســتاخیز2 وارد میــدان ســرخ می شــود. ایــن دروازه در اصــل بخشــی از دیــوار تاریخــی »کیتــای گــرود«3 بــوده اســت کــه در 
ســال 1538 ســاخته شــد تــا بازرگانــان ایــن منطقــه را بــه یکدیگــر متصــل نماینــد. در کلیســای کوچــک آن، تمثــال مــادِر 
خــدا4 نگهــداری می شــود کــه ســزارها پیــش از ورود بــه کرملیــن بــرای ادای احتــرام بــه ایــن تمثــال معجزه آســا در مقابــل 
آن توقــف می کردنــد. در پیــاده روی مقابــل دروازه، شــاخص کیلومتــر صفــر )نقطــه صفــر(5 )تصاویــر 9 و 10( قــرار دارد کــه 

ــود. ــری می ش ــه اندازه گی ــیه از آن نقط ــافت های روس ــام مس تم
تصویر 8- جانمایی عناصر پیرامون میدان سر

1 - Manezhnaya Square
2 - Iberian Gate
3 - Kitay-Gorod
4 - Iberian
5 - Zero Kilometer Moscow
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تصویر ۹ و ۱۰- شاخص كیلومتر صفر

هنــگام ورود بــه میــدان در ســمت راســت، مــوزه تاریخــی دولــت1 )تصویــر 11( قــرار دارد کــه در ســال های 83-1874 بــه 
ــن مجموعــه  ــی از ای ــرج ســاخته شــد. گلچین ــد ب ــا مناره هــای کوچــک، ســقف های شــیروانی و چن ــاء روســیه ب ســبک احی
ــد. در  ــت می کن ــدگان حکای ــرای بازدیدکنن ــرن 19 ب ــا ق ــیه را از عصــر ســنگ ت ــخ روس ــای باشــکوه، تاری ــم در تاالره عظی
آن ســوی میــدان روبــروی مــوزه تاریخــی دولــت، »کلیســای جامــع ســنت باســیل«2 )تصویــر 12( مســتقر اســت کــه به منظــور 
بزرگداشــت پیــروزی روســیه بــر لهســتان در ســال 1636 ســاخته شــد. در قســمت شــرق میــدان ســاختمان فروشــگاه بــزرگ 
دولتــی موســوم بــه »گام«3 )تصویــر 13( واقــع شــده اســت کــه در زمــان ســاخت ایــن فروشــگاه زیبــا و دل بــاز بــه ســبک 
احیــاء روســی )93-1890(، آن را خیابــان تجــارت فوقانــی می خواندنــد. روبــروی ســاختمان گام و مقابــل مجموعــه کرملیــن، 
»آرامــگاه والدیمیــر الیــچ لنیــن«4 )تصویــر 14( قــرار دارد کــه ســاختار گرانیتــِی کوچــک، ولــی یادمانــی آن، یــادآور المان هایــی 

ــزرگ اســت. ــه ای و آرامــگاه کــوروش ب از آرامگاه هــای باســتانی هماننــد هرم هــای پل

1 - State Historical Museum
2 - Saint Basil‘s Cathedral
3 - Gum Shopping Center
4 - Vladimir Ilyich Lenin’s Mausoleum
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تصویر ۱۱- موزه تاریخی دولت

هنــگام حضــور در میــدان در نــگاه اول بــه دلیــل مســاحت بســیار زیــاد و خلــوص فضــا، کلیــت یکپارچــه ای بــه ذهــن متبــادر 
نمی شــود؛ چراکــه گســتردگی میــدان تــوان درک یکجــای کل را نمی دهــد )تصویــر 15(. نکتــه جالب توجــه در تقابــل تــوده 
و فضــای محــدوده بافــت ســنتی و تاریخــی مســکو نهفتــه اســت: در بافت هــای ســنتی و مراکــز تاریخــی شــهرها معمــواًل 
ــدرت  ــه به ن ــار هــم هســتیم، به طوری ک ــه شــهر در کن شــاهد انباشــتگی توده هــای ســاختمانی و ســاخت فشــرده و الیه الی
فضــای یکپارچــه گســترده بیــن بناهــا وجــود دارد. درحالی کــه در میــدان ســرخ داســتان طــور دیگــری اســت. بااینکــه هــر 
یــک از ایــن عناصــر در دوره هــای متفاوتــی ساخته شــده اند، امــا یکپارچگــی فضــای میــدان حفــظ شــده و هــر یــک از عناصــر 

محیــط بــر میــدان به واســطه فضــای میــدان، کلیــت واحــد یافته انــد.
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تصویر۱2- كلیسای جامع سنت باسیل
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تصویر۱3- مركز تجاری گام

تصویر۱4- آرامگاه لنین

تصویر۱۵- پانوراما
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ــخصیت  ــا ش ــف ب ــی منعط ــم، فضای ــا از ه ــک از بدنه ه ــر ی ــیختگی ه ــی گس ــدان و از طرف ــی می ــتردگی و فراخ ــن گس ای
منحصربه فــرد فــارغ از هویــت جداره هــا پدیــد آورده اســت؛ به طوری کــه هیچ یــک از بدنه هــا عملکــرد خاصــی بــه 
ــه جداره هــای منفــک از هــم،  ــدان اســت کــه ب ــه می ــن فضــای یگان ــد، بلکــه بالعکــس ای ــه نمی کنن ــدان دیکت گســتره می

ــت یکپارچــه بخشــیده اســت. کلی
میــدان ســرخ در طــول حیــات خــود، شــاهد رویدادهــای مختلــف اعــم از برگــزاری مراســم حکومتی-ســلطنتی و جشــن های 
پیــروزی و گردهمایی هــای مردمــی در گذشــته تــا بــه امــروز کــه صحنــه برگــزاری رژه نظامــی بــه مناســبت چنــد دهمیــن 
ــزرگ و  ــزاری کنســرت های کوچــک و ب ــت خــود محــل برگ ــن حال ــا در مردمی تری ــازی و ی ــش ن ــر ارت ــروزی ب ســالگرد پی

مراســم عروســی و عکس هــای یادمانــی بــوده اســت )تصاویــر 16 و 17(.
درهم تنیــده شــدن ایــن عناصــر شــاخص شــهری و تاریخــی در کنــار هــم، عرصــه فــراخ، رؤیایــی و کم نظیــر میــدان ســرخ 
ــه  ــل نیســت ک ــا می رســد. بی دلی ــه اســطوره و معن ــد ب ــک و کالب ــه فیزی ــی اســت ک ــد آورده اســت. اینجــا همان جای را پدی

ــدان در دل افســانه ها و ســروده های مشــاهیر آمــده اســت.1 ــام و نشــان ایــن می توصیــف و ن
تصویر۱6 و ۱7- عكس یادمانی مراسم عروسی در میدان سرخ
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