
ركن توسـعه، رشد منابع انسانى است. كدام يك در فرايند رشد نقش مهم تر دارد؟ دانش يا 
بينش؟

روش هاى آموزش بر انتقال يك سـوية علم از معلم به دانشـجو استوار است. در اين فرايند، 
دانشـجو منفعل اسـت و نقش او به آموختن آنچه به وى داده مى شـود، منحصر مى شـود. 
رشته هايى كه بر خالقيت استوارند، به بيش از آموزش علوم مرتبط و ضرورى خود نياز دارند. 
تربيت دانشـجو در اين حرفه از يك سو وابسـته به فعليت يافتن توانمندى ها و مهارت هاى 

فنى دانشجوست و از سوى ديگر در گروي رشد بينش كل نگر آنهاست.
معمارى منظر از جمله رشته هايى است كه پرورش و آموزش خالقيت و علم به طور همزمان 
در رشد دانشجو نقش دارد. لكن موفقيت اين دو، در گروي تقويت بينش دانشجو است. بينش، توانايى تشخيص موجوديت كل و ارائه 
راه حل ها نسبت به زمينه است. درصورتى كه فرايند آموزش متعارف به معرفى اجزاى مؤثر در يك پديده مى پردازد و براى راه حل ها 
نيـز، زمينـه و ويژگى هاى اجتماعىـ  اقتصادى را نيـز حذف مى كند. اصالح روش هاى متعارف تعليـم و تربيت و تغيير نقش انفعالى 

دانشجو به نقش فعال، در برنامه اى مستمر در دستور كار پژوهشكده نظر قرار گرفت و اولين انگاره هاى روش جديد پديد آمد.
در اين روش، فرايند يادگيرى با پرسـش آغاز مى شـود و علم آموزان در پى "يافتن"، پاسـخ هاى احتمالى را تجربه 
مى كننـد. در برنامة جديد با توجه به اينكه علم آموزان منفعل نيسـتند، معلم، نقش مهم ترى بر عهده مي گيرد؛ وى 
ناظرى آگاه به مسـئله و مسلط بر شـرايط يادگيرى است؛ يادگيرنده، اسـتقالل عمل دارد، اما معلم بر كار او نظارت 

مى  كند. 
ضعف هاى موجود در نظام آموزش معمارى اين سؤال را مطرح مى سازد كه "چگونه مى توان از روش آموزشى مبتنى 
بر پرسش براى ارتقاى فهم منظر و تقويت توان طراحى منظر بهره گرفت"؟ قرابت هاى بى حد معمارى منظر با ساير 
 رشته هايى همچون معمارى و طراحى شهرى كه به طراحى فضا مى پردازد، پژوهشكده نظر را بر آن داشت تا به ابداع 

شيوه اى نو در آموزش معمارى منظر دست يابد :  آموزش مبتنى بر كشف.  
در سـال 1384 پژوهشـكده نظر، با تشـكيل «انجمن سفرهاى پژوهشـى منظر»، پايه هاى اصلى اين روش را با ايده 
برگزارى سـفرهاى پژوهشـى بنيان نهاد. پس از آن با ثبت تجربه ها و بازخورد برنامه ها به اصالح چارچوب حاكم بر 
شيوه آموزش مبتنى بر كشف مبادرت ورزيد. نتيجة امروز آن بسته آموزشى كاملى است كه بر اساس طرح پرسش و 

همراهى استاد با دانشجو در سفربنا شده است. 
هر سفر داراى سه محصول اصلى است : 

1. پژوهشـگرانى كه حتى با يكديگر آشـنا نيز نيسـتند، طى سفر ياد مى گيرند كه چگونه مى توان نسـبت به حقوق يكديگر احترام 
گذاشت، با هم زندگى كرد و يك هويت جمعى و كل جديد را به وجود آورد.

2. پرسـش هاى جديد و مبتكرانه اى خلق مى شـود كه در شرايط ركود علمى در زمينه هنر و معمارى ايران، جاى خالى آنها براى اهل 
فن محسوس است. در اين روند نظريه پردازى آغاز مى شود.

3. توليد علم، نتيجه فعاليت پژوهشگر در كار گروهى است و اين درحالى كه جامعة پژوهشى ما از نظر كار گروهى در بحران به سر مى برد. 
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مراحل برنامه
برنامه سفرهاى پژوهشي منظر در چارچوب الگوى آموزش مبتنى بر كشف از چهار 

مرحله اصلى تشكيل شده كه به تكميل فرايند يادگيرى منجر مى شود : 
1. برنامه ريزى

2. طرح پرسش  اساسى
3. تجربه فضا

4. آماده  سازى محصول 
ــالف برنامه هاى متعارف  ــت. برخ ــر چهار مرحله، متعلِق برنامه امرى ثابت اس در ه
آموزشى كه تعليم علم، هنر، اخالق و تجربه را از يكديگر جدا مى كند، در الگوى آموزش 
ــه فضا و روابط  ــانى از مباحث نظرى موضوع، تجرب ــف، ويژگى هاى انس ــى بر كش مبتن
ــانى قابل تفكيك نيست. اعضاى سفر با يكديگر تجربه مى كنند و تجربيات خود را  انس

ــاركت مى گذارند. اين قسمت از برنامه شبيه مباحثه در نظام آموزشى  هم  زمان به مش
ــجو و تأمالت اوست كه در اثر گفت و  ــت كه منبع علم، نفس دانش حوزه هاى علميه اس
گو به فعليت مى رسد. عالوه بر اين، پرورش مهارت هاى اجتماعى و قواى روحى دانشجو 
ــتقل و بريده از عادت هاى روزمره، امكان بررسى از بيرون را براى وى  در اثر زندگى مس

نيز فراهم مى آورد.
روشن است كه توسعه با گسترش يك سوية علم ممكن نخواهد شد. در ادبيات توسعه 
و رشد، توجه به منابع انسانى، مهم ترين ركن به شمار مى آيد. رشد منابع انسانى نه تنها 
وابسته به علم نيست، بلكه قوة شعور اجتماعى، حل مسئوليت در برابر زندگى جمعى و 
توجه به مكارم اخالقى فردى و جمعى را نيز در بر مى گيرد. اگرچه در حال حاضر نظام 
كالسيك آموزش دانشگاهى، تك بعدى و مبتنى بر رشد علم و آن هم به طريق يك سويه 
و انتقال دانش از معلم به متعلم است، اما بايد درنظر داشت كه سنت پرورش هنرمندان 
در جامعه ما، همواره آموزش مهارت ها در كنار پرورش خالقيت و ارتقاى شعور اجتماعى 

و ارزش هاى اخالقى بوده است. 
ــف، آموزش و پرورش به صورت توأمان است و  هدف در روش آموزش مبتنى بر كش
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مخاطب آن انسان است؛ انسانى كه رشد او نه تنها در گروى افزايش دانش، بلكه وابسته 
ــدن توان تأمل در محيط و خود، نيز  ــه زندگى اجتماعى، افزايش مهارت ها و بارور ش ب
ــت كه زمينه پرداختن هم زمان به همه نيازهاى رشد را فراهم  ــت. سفر، بسترى اس اس
ــب با منافع عظيم، پرخطر است. از  ــت كه متناس مى كند. در عين حال تيغ دو  َدمى اس
اين رو برنامه ريزى دقيق و بهره مندى از امكانات و نيروهايى كه ظرفيت هاى مثبت آن 

را به فعليت برساند و خطرات آن را مرتفع سازد، ضرورى است. 
ــت اردو ياد مى شود، خطرات سفر  ــفر با نام نادرس ــرايط امروز جامعه، كه از س در ش
ــاً انجام آن از برنامه هاى تعليم و تربيت حذف شود. درحالى كه  ــده كه اساس موجب ش
ــفر بايد موجب مى شد مجموعة وسايل و امكاناتى كه به تحقق اهداف و  منافع كثير س

دستاوردهاى سفر مى انجامد، فراهم شود.
ــوزش و پرورش  ــفر در راه آم ــراى بهره گيرى از ظرف س ــكده نظر ب ــة پژوهش تجرب

چهارمرحله جداگانه فوق را براى نتيجه گيرى از آن ضرورى مى داند.

1.  برنامه ريزى 
ــفر پژوهشي ماهيتى سيال دارد؛ زيرا مقصد، زمان، طول سفر، تركيب  برنامه ريزى س
اعضا و تعداد آنها پيوسته در تغيير است. گروه سفر، جمعى است با هدف هاى متفاوت : 
عده اى براى سير آفاق و انفس مى روند، گروهى براى تمرين مقاله نويسى، عده اى براى 
ــاى ابهام آميز و هيجان انگيز اند،  ــان جوانى به دنبال برنامه ه ــياحت، گروهى در هيج س
ــتى ها و پيوندهاى تجربه هاى پيشين سفراند و... لذا اين  عده اى در خاطره خوش دوس

جماعت ماهيت چند بعدى پيدا مى كند.
اولين سؤال برنامه ريزى تعيين مسير و انتخاب مقصدهاى بازديد است. براى اين كار 
تركيب دانشجويان از نظر رشته و سال تحصيلى، تعداد هر گروه از آنها در سفر، سابقه 
حضور در سفر و انجام مطالعات ميدانى و تهيه گزارش علمى يا مقاله، سختى يا هموارى 

مسير، تعداد مكان هاى قابل بازديد و مدت سفر از مؤلفه هاى اصلى به شمار مى رود. 
ــتين صبحانه راه و در جلسه معارفه به صراحت بيان مى شود :  ــفر در نخس  اهداف س
انجمن سفرهاى پژوهشى منظر از كار خود دو هدف دارد :  1. تجربة زندگى جمعى و 

رشد شخصيت و مهارت هاى اجتماعى فرد 2. پژوهش.
ــدت متأثر مى سازد. بايد گروه هايى تعريف كرد كه  اين دو هدف، برنامه ريزى را به ش
ــفر با يكديگر آشنا شوند. سال بااليى و پايينى، دانشگاه ها و رشته هاى  در آن اعضاي س
ــفر هستند كه بايد با  مختلف، باتجربه و تازه وارد، اينها مهم ترين گروه هاى اجتماعى س

ــازگارى و ارتباطات اجتماعى براى  ــوند تا تجربه زندگى با فرد جديد، س هم تركيب ش
آنها شكل گيرد.گروه بندى براى دو منظور تقسيم كارهاى سفر و انجام مطالعات صورت 

مى گيرد. 
تهيه غذا و صرف آن فعاليتى جمعى است. تداركات، حسابدارى، خريد، ثبت جريمة 
تأخير و هر كار ديگر سفر مسئول خاص دارد. همة اعضا حداقل يك مسئوليت بر عهده 

دارند. در عين حال هريك از افراد در گروه خاصى براى مطالعات نيز عضويت دارد. 

2. طرح پرسش اساسى
جوهر آموزش مبتنى بر كشف، بر پرسش استوار است. پرسش، راهبرد بينش مندشدن 
دانشجوست. پرسش ها الزم است با يكديگر نسبتى داشته باشند تا زمينه گفت وگو و به 

مشاركت گذاردن يافته هاى دانشجويان حين بازديدها نيز فراهم آيد.
ــش، همچون موضوع انشاء يك جهت را مى نمايد، سربسته است و در ذات خود  پرس
پاسخى به همراه ندارد؛ منظر مردمى، اين نمونه يك پرسش است. دانشجويان در گام 
نخست ابعاد مختلف پرسش را تبيين مى كنند. منظر مردمى چيست؟ مصداق هاى آن 
ــت؟ محصول اين دانش در كجا به كار  ــبت آن با جامعه شناسى چيس ــت؟ نس كدام اس

مى آيد؟ مؤلفه هاى مؤثر در آن چيست؟ و سؤال هاى تبيينى ديگر.
ــتاد  ــش اصلى گروه را با اس ــى، نتيجه تالش و مباحثه خود درباره پرس گروه پژوهش
ــا در ميان مى گذارد. هريك از اعضاى گروه، درعين عضويت در گروه و تبعيت از  راهنم
ــت روايت خود از  ــتقل خود را هم حفظ مى كند. او موظف اس برنامه جمعى، هويت مس

سؤاالت و پاسخ آنها را در قالب يك گزارش علمى يا مقاله ارائه كند. 
همة گروه ها در بازديد از فضاهاى برنامه ريزى شده در مرحله قبل، يادداشت هاى خود 
را ثبت مى كنند. در خيابان، ميدان، حياط مدرسه، شبستان مسجد و هر جاى ديگر كه 
مكان،مناسب و حال دانشجويان، مساعد باشد، استاد راهنما به تشريح يكى از پرسش ها 
مى پردازد. براى كسانى كه پيش از توضيح استاد به سؤاالت فكر كرده اند، توضيحات به 

سرعت دريافت مى شود و زمينه بحث هاى فنى نيز فراهم مى آيد.

3. تجربه فضا 
شروع بازديد هر فضا، معموالً با توضيح استاد است. توضيحاتى از تاريخ و نكات مهم 
مربوط به فضا. پس از آن فرصتى است كه همه فضا را تجربه كنند. در حين بازديدهاى 
ــتاد راهنما يا هريك از دانشجويان كه چيزى يافته است، بسته به شرايط و  گروهى، اس
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زمان، مكثى مى كند و تجربه يا سؤال خود را با سايرين در ميان مى گذارد. 
ــيد. نگذاريد حرف زدن، حتى درباره اثر، فرصت تجربه  بچه ها، موقع بازديد تنها باش
ــيدن به اين نقطه، كه فقط  ــما بگيرد. اين همه راه و زحمت براى رس و درك آن را از ش
ــت. مبادا فرصت را هدر دهيد. بعداً  ــاعت وقت تجربة آن را داريم، صرف شده اس نيم س
ــت داريم. داخل اتوبوس، فرصت خوبى براى  ــراى خوش وبش و مباحثه دربارة فضا وق ب

اين كار است. 
ــت كه بچه ها را به تأمل و درك فضا فرا مى خواند. ديدن، امر  ــفارش استاد اس اين س
ــاده اى نيست. مشكل عصر ما در آن است كه همه چيز عادى شده. پديده ها، معناى  س
خود را از دست داده است. چقدر سخت است كه رمز توالى فضاها را در مسجد يا بازار 

بفهميم. براى اين كار بايد "چشم را باز كنيد".

4. آماده سازى محصول 
ــاعته، راضى و خسته  ــب هنگام كه همه خسته از پياده روى ده دوازده س ــه ش جلس
ــت تا يافته ها، با  ــوس مى  نمايد. اما نبايد گذاش ــاز مى گردند، در ابتدا كاب ــه خوابگاه ب ب
ــطور"، علم را با نوشتن  قيدوالعلم بالس ــى و سطحى نگرى فراموش شوند. " ساده انديش

ثبت كنيد.
جلسه براى طرح يافته هاست. همه بايد صحبت كنند زيرا در كسوت پژوهشگر، همه 
ــطح دريافت ها متفاوت  ــابه اى بر عهده دارند. س برنامة ثابتى را گذرانيده و وظايف مش
ــت. جوانترها به نكات تكنيكى توجه دارند و پژوهشگران دكترى بر فلسفه شكل ها  اس

و فضاها.
اگر به همة پرسش ها نمى توان پرداخت، به قدر ممكن، كه ضمناً خاطره اى از سفر را 
براى بچه ها فراهم آورد، جلسه طول مى كشد. پس از آن، آماده سازى و صرف شام است. 
بارها شده كه شام به ساعت يك و دو بامداد رسيده است؛ شيرين ترين خاطرة سفر به 

جرأت، همان است.
ــت. در ميان صحبت بچه ها، گاه و بيگاه  ــه، مقدمة عمق بخشيدن به يافته هاس جلس
استاد راهنما نكاتى را تذكر مى دهد. روش ديدن؛ روش انديشيدن؛ اين نكات كه ساده 

از آن گذشته ايد حامل اين همه معناست.
ــال را لب جوى آب ديديد؟ چرا على  رغم سن و قطر زياد،  ... درخت هاى توت كهنس
ــاخه هاى كوتاهى داشتند با غده هايى كه جوانه ها از آن سرزده بود. اين منظر است؛  ش
حاكى از فرهنگ، شغل و تعامل مردم با طبيعت و با يكديگر. براى پرورش كرم ابريشم 

ــت فرصتى نمى ماند تا  ــوت را مى برند؛ و ديگر براى درخ ــاخه هاى جوان ت پى درپى ش
شاخه ها كلفت شوند.

اين درخت حداقل 60 سال عمر دارد. 60 سال است كه مردم به اين حرفه مشغولند. 
ــايه اش آب را مى  پوشاند تا در گرماى تابستان  ــرمايه زندگى آنهاست. س اين درخت، س
ــاع، اقتصاد و فرهنگ را  ــتقلى دارد. هماهنگى اجتم ــود. هر درخت مالك مس بخار نش
ــت. درختى در ميان صحرا و بدون مراقب و حصار به  ببينيد. دارايى همه در امنيت اس
فردى تعلق دارد. سنت اجتماع، مسئله تداخل مالكيت ها را حل كرده و توليد از تعامل 
ــاده نگيريد. راوى  ــكارى طبقات مختلف اجتماع بر مى آيد. پس اين درخت را س و هم
تاريخ است؛ اگر زبان آن را بدانيم با ما سخن ها دارد تا بگويد. اطراف ما پر است از عناصر 
ــجويان را به سوى درخت روانه مى كند. گروهى عكس مى گيرند.  منظر. اين توجه، دانش
ــته و با مالش ذغال، بافت آن را  ــند. يكى كاغذى روى درخت گذاش برخى طرح مى كش
ــد. برخى به دنبال توت در فرهنگ عامه و  ــد. ديگرى گزارش مى نويس به تصوير مى كش
ــجد  ــتان هاى محلى اند. اگر يك درخت اين همه پيام دارد، مثنوى هفتاد من مس داس

جامع را كه بايد بنويسد؟
راستى هيچ فكر كرده ايم چرا اغلب روايت هاى ما از شرح زندگى گذشتگان و شهرهاى 

آنها را خارجى ها نوشته اند؟ آنها آيا، درخت توت را فهميده  اند؟ 
ــاز مى كند. براى اين  ــزارش و مقاله را آغ ــت به تهران كار تدوين گ ــروه در بازگش گ
ــفر و حجم و عمق مقاله برنامه هاى مختلفى ديده مى شود. براى  ــته به مدت س كار، بس
سفرهاى يك ماهه به خارج كشور، جلسات آماده سازى و ويرايش علمى مقاله به صورت 
گروهى طى چند ماه برگزار مى شود. يك مشكل دائمى در راه توسعه پژوهش ها، محل 
انتشار نتايج آنهاست. در ايران مجله و كتاب به سادگى منتشر نمى شود. معدود مجالت 
ــى هم از چنان تراكمى در نوبت چاپ برخوردارند كه تقريباً براى كارهاى زمان دار  علم

به كار نمى آيند.
در عين حال انتشار نتايج مطالعه، شرط مهمى در رونق پژوهش است. سخت گيرى 
ــكده نظر» براى  ــايش مطالعات و ركود پژوهش مى انجامد. «پژوهش در اين كار به فرس
ــى منظر را به عنوان  ــه اينترنتى Manzar.ws و مجله تخصص ــران اين نقيصه مجل جب
مراجع قابل قبول براى چاپ مقاالت پژوهشى گروه ها معرفى كرد. تاكنون تعداد زيادى 

از مقاالت بدست آمده از مطالعات سفر در اين مجالت به چاپ رسيده است. 

تصوير 5تصوير 4تصوير3

تصوير 6
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گزارشى از تجربه انجمن سفرهاى پژوهشى منظر
فضاى جمعى، نگاه مدنى به شهر (اروپاى جنوبى، تابستان 1385)

مسئول سفر : محمدرضا مهربانى گلزار

در بازديد از شهرهاى تاريخى در فرانسه و ايتاليا، اولين چيزى كه جلب توجه مى كند 
ــهرى فعال، مديون  ــت. امروزه، زندگى ش ــرزندگى مراكز تاريخى شهرهاس پويايى و س
ــاى مختلف در بافت هاى  ــت كه به صورت ه ــكل گيرى فضاهاى جمعى متعددى اس ش
ــته و حامل پيامدهاى مثبتى براى شهر بوده است. مواجهة مستقيم  تاريخى وجود داش
با اين فضاها به صورت ملموس و از نزديك، فرصت مغتنمى است كه به واسطه سفر و 

گذران اوقاتى كوتاه در آن ميسر مى شود. 
ــترش روابط اجتماعى شهروندان و به دنبال آن، جذب  ايجاد فضاى جمعى براى گس
ــاغل مرتبط با آن در رونق بافت هاى تاريخى شهرها بسيار مؤثر  ــت و ايجاد مش توريس
ــكل گيرى يك  ــت. ظرفيت نهفته در پهنه هاى مجاور آثار تاريخى كه داراى توان ش اس
فضاى جمعى است، در كشورهاى توسعه يافته به خوبى تشخيص داده شده است. تعريف 
ــه در كنار اثر تاريخى براى مكث، همراه با  ــتوران و كاف چند عملكرد ثابت همچون رس
ــگاه موقت  ــيقى، نمايش برنامه ريزى چند فعاليت موقت همچون نمايش  خيابانى، موس
ــود، مكانى را خلق مى كند  ــت ها به آن مى ش كه موجب جذب جمعيت بومى و توريس
ــالت اجتماعى صورت مى گيرد،  ــود : تعام ــه همزمان در آن چند هدف، تأمين مى ش ك
ــى از خاطره  ــرزندگى بر خاطره انگيزى آن مكان مى افزايد، بخش بافت هاى تاريخى با س

جمعى شهر پديد مى آيد و بناى تاريخى احيا مى شود. 
تجربه يك فضاى جمعى به گونه اى كه خود شخص نيز يكى از بازيگران آن باشد، از 
ارزشمندترين تجربياتى است كه در اين سفر حاصل شد و بينش همسفران را نسبت به 
ــط و عمق بخشيد. به نظر مى رسد توسعه شهرى و مدنى در  موضوع فضاى جمعى، بس

شهرهاى اروپايى، عمل متقابل باشد.
تصوير 1

تصوير2
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اسپانيا، دروازه ورود تمدن ايران به غرب (اروپاى غربى، تابستان 1386)
مسئول سفر: محمد آتشين بار

ــاير  ــالمى آن، تجربه اى متفاوت از س ــپانيا و ديدن آثار تمدن دوره اس ــفر به اس س
كشورهاى اروپايى است؛ كوچه هاى سفيد با ُگل  هاى رنگى در ُگلدان هاى سفالى آويخته 
به ديوار، كفسازى متنوع با سنگ طبيعى، آسمان شفاف و آفتابى، حياط هاى تو در تو، 
حوض هاى نيلوفر آبى و درختان سرو. اسپانيا، سبز است همراه با باغ هاى بسيار و عظيم؛ 
حتى در حاشيه جاده¬ هاى بين راهى نيز تا آنجا كه چشم كار مى كند باغ است كه در 
آن درختان انگور و مركبات با نظم وصف ناشدنى كاشته شده اند. نكته بديع سفر اسپانيا، 
ــازى ايرانى در منظره پردازى باغ هاى حكومتى و تاريخى و فضاهاى  ــوخ شيوه باغس رس
سبز شهرهاى آن بود. با توجه به فاصله زياد ايران با اسپانيا، اين رخداد قابل توجه است؛ 
باغ الحمراء، كاخ الكزر (القصر) و پاسيو (پادياو) هاى كوردوبا بهترين نمونه ها براى اثبات 

اين ادعا هستند. 
باغ الحمراء از مهم ترين و بزرگ ترين باغ هاى دوره اسالمى در شهر گرانادا در استان 

اندولس است كه فضاسازى و منظره پردازى هاى آن به سبك ايرانى است.
ــد آن، طراحى  ــه انتهايى دي ــك در نقط ــور اصلى باغ و احداث كوش ــد بر مح تأكي
حياط  هاى چهارگوش با محوريت آب، كاشت رديف درختان و استفاده از عنصر حوض 
ــش   هاى متفاوت آب در تقاطع محورها، از منظره پردازى اين باغ به سبك ايرانى  با پاش
حكايت دارد. استفاده از عناصر معمارى ايرانى، تنها محدود به باغ  هاى الحمرا نمى  شود، 
بلكه معمارى و تزيينات اين مجموعه را نيز در بر مى گيرد. نفوذ شيوه باغسازي ايراني 
در خارج از مرزهاى جغرافيايى ايران تا شبه قاره هند در شرق و اسپانيا در غرب، نشان 
از اهميت آن در معنابخشى به محيط دارد؛ نكته اى كه تا به حال به چگونگى و چرايى 

آن پرداخته نشده است.

تصوير 3

تصوير 4

تصوير 5

تصوير2 : مونت كارلو،   موناكو،  
عكس  :  رضا عبادي .

تصويـر1 : الدفانـس،  پاريس،  
عكس  :  گوران عرفاني .

تصويـر3 : الدفانـس،  پاريس،  
عكس  :  محمد آتشين بار .

  : تصوير4 : كلوسئوم،  رم،  عكس 
سميه اسدي .

تصوير5 : باغ ورساي،  فرانسه،  
عكس  :  محمد آتشين بار .
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تصوير 1

تصوير 4تصوير 3تصوير 2

تصوير1 : موزة گوگنهام،  بيلبائو،  
عكس  :  فرنوش پور صفوي .

تصوير2 : مسجد جامع كوردوبا،  
كوردوبا،  عكس  :  همان.

تصوير3 : دروازة اروپا، مادريد،  
عكس  :  همان .

تصوير4 : پارك گوئل، بارسلون،  
عكس  :  همان .
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منظـر رياضـى در شـهر كمونيسـتى (اروپاى 
شرقى، تابستان 1387)

مسئول سفر : پروانه غضنفرى

ــفر تصوير جديدى از اروپا در ذهن ما نقش  در اين س
بست و حقايق ديگرى را پيش روى گذاشت كه نمايانگر 
ــفر به  ــر از اين قاره بود؛ تصويرى كه در س جلوه اى ديگ
ــهرهايى  ــد. بازديد از ش اروپاى جنوبى و غربى، ديده نش
همچون بوداپست، پراگ، ورشو و برلين، يادآور بهار پراگ، 

ناآرامى هاى لهستان و مجارستان و پيمان ورشو بود.
آنچه در اثناى جنگ سرد، منظر شهرى شهرهاى شرقى 
ــر ژرف و عميق نظام ايدئولوژيك  ــكل داد، تأثي اروپا را ش
ــم، بر رفتار و زندگى مردم اين  حاكم و متأثر از كمونيس
ــورها بود كه به طرز ملموسى خودنمايى مى كرد. در  كش
ــهرهاى اروپاى شرقى و در نبرد منظر قديم و  سيماى ش
ــهرى آنها، آنچه امروزه شاهد هستيم  ــيماى جديد ش س
چهره فروريخته و مضمحل بلوك شرق است كه در مقابل 

جامعه سرمايه  دارى غربى سر تعظيم فرود آورد. 
انبوهى از مجتمع هاى مسكونى يك شكل، كه با نظم 
ــر قرار گرفته اند. ميادين  رياضى و خطى در كنار يكديگ
ــه نمايانگر قدرت  ــانى، ك حكومتى با مقياس هاى ابرانس
ايدئولوژى حاكم باشد و خيابان هاى عريض كه در غياب 
ــاخت آن سؤالى بزرگ ايجاد  ماشين هاى زياد، فلسفة س
ــهرى در اروپاى  ــد، از مهم ترين نمادهاى منظر ش مى كن
ــد هدف دولت از ايجاد  ــتى است. به نظر مى رس كمونيس
ــهرى همراه با  ــه عنوان عناصر مهم و بزرگ ش خيابان ب
ساختمان هاى دولتى و حكومتى با مقياسى بسيار بزرگ، 
رسيدن به يك نظم حداكثرى و بيان اقتدار دولت مركزى 

در كشورهاى بلوك شرق بوده است.

تصوير 1

تصوير 4تصوير 3تصوير 2

تصوير 5

تصويـر1 : مـركـز تـجـاري،  
فرانكفـورت،  عكـس  :  سـيد 

محمد باقر منصوري .

جامـع  كليسـاي   : تصويـر2 
بروكسـل،  بلژيـك ،  عكس  :  

همان .

تصوير3: ميدان ساعت، پراگ،  
عكس  :  همان .

تصوير5: ميدان ساعت، پراگ،  
عكس  :  همان .

تصوير4: مركز شهر، آمستردام،  
عكس  :  همان .
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خيابـان ، منظر قدرت در شـهر اقتدارگرا (سـفر 
آسياى مركزى، تابستان 1388)

مسئول سفر : مهدى فاطمى

ــته جزئى  ــياى مركزى در گذش ــى از آس ــش بزرگ بخ
ــى از  ــه در آخرين دوره، بخش ــود ك ــرزمين ايران ب از س
جمهورى هاى شوروى را تشكيل مى دادند. بعد از فروپاشى 
ــتقالل خود را بازيافتند. تنوع  ــورها اس ــوروى، اين كش ش
ــورهاى استقالل يافته قابل تأمل است؛ گويى  فرهنگى كش
ــوروى هرگز يك ملت نبوده اند و دولت مركزى  مردمان ش

سابق، آنها را به اجبار يك كشور مى ناميد.
ــم با  ــارى دوران كمونيس ــهرى و معم ــاوت بافت ش تف
سيماى شهرى دوران گذشتة آنها بسيار عبرت انگيز است. 
ــاى  در ميان همة تضادها، وضع خيابان هاى پهن و غول آس

آنها قابل تأمل است.
خيابان به عنوان مهم ترين عنصر منظر شهرى در آسياى 
مركزى، بازگوكننده بسيارى از سياست هاى فرهنگى دولت 
است. خيابان رودكِى شهر دوشنبه، به لحاظ فضايى شبيه 
بلوارهاى پاريس و حتى با شكوه تر از آنهاست. اما بافت هاى 
ــهروندان در اطراف اين  ــيوه زندگى ش مجاور خيابان و ش
خيابان عظيم، عمق نظام اقتدارگراى كمونيستى را آشكار 
ــهرهاى اروپايى، ميان خيابان به عنوان  مى كند. اگر در ش
ــهروندان و خانه هاى آنها، تناسبى برقرار  مظهر زندگى ش
ــهرهاى كمونيستى آسياى مركزى خالف آن  است، در ش
است. در دوران پس از فروپاشى دولت شوروى نيز خيابان 
ــن حكومت را بازى مى كند.  رودكى همچنان نقش ويتري
ــاختمان هاى گران قيمت و مغازه هايى با كاالى غربى در  س
ــكل مى گيرد كه ويژه سرمايه داران پديد  اطراف خيابان ش
ــى است.  ــامانى  هاى دوران فروپاش آمده از تحوالت و نابس
ــاختمان ها، بافت فرسوده و فقير  ــت اين س درحالى كه پش
ــوروى همچنان محل اصلى زندگى  باقى مانده از دوران ش
ــت اصلى دولت  ــت. به نظر مى رسد سياس ــهروندان اس ش
ــد تا ترقى آنها. ثروتمندان  ــنبه مهار بيشتر مردم باش دوش
ــتار كاالهاى غربى هستند. خيابان  ــوق فراوان خواس با ش
رودكى صحنه نمايشى است كه با اجناس پر زرق و برقش، 
ــت، چشم مردم را خيره  كه تقريباً همگى واردات غربى اس
مى كند. اگرچه ساختمان هاى لبه خيابان رودكى در شهر 
دوشنبه، مجلل و باشكوه است، اما تنها به فاصله يك پالك 

از آنها مى توان چهره عريان فقر را مشاهده كرد.

تصوير 1

تصوير 3تصوير 2

تصوير 5تصوير 4

تصويـر1 : مجموعة شـاه زند،  
سمرقند،  عكس  : سيد محمد 
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سفر به عصر گذشته (چين، تابستان 1389)
مسئول سفر : مريم السادات منصورى

ــفر، عجيب بود. از نوع غذاها و ذائقه  ــومش براى اعضاى س ملت چين و آداب و رس
ــازه بود. آداب  ــه چيز تجربه  اى بكر و ت ــتاييان، هم ــش خاص روس گرفته، تا طرز پوش
بهداشتى متفاوت، زبان پيچيده، خط زيبا و كشف نشدنى و سنت هاى متنوع و متفاوت 
از ديار ما، همگى از ويژگى  هاى غريب ملت اين سرزمين است. عاقبت تضاد دنياى جديد 
كه دولت آنها به سرعت در حال ساخت آن است با دنياى سنتى چينى كه طى هزاران 

سال به تدريج شكل گرفته، مهم ترين پرسش سفر چين بود. 
ــى آن)، كه نام «چين» از آن اقتباس  ــين شهر شيان (ش بازديد از محله مسلمان نش
ــده، و يافتن قديمى ترين مسجد چين مربوط به قرن دوم هجرى در مركز اين شهر  ش
ــيد. در ميان آن همه نماد و نشانه از تمدن چين،  ــدنى به سفر بخش هيجانى وصف ناش
ــت، اما مسجد بود. احداث  ــجدى بازديد شد كه على رغم آنكه نشان آشنايى نداش مس
ــجد در قرن دوم در نقطه آغاز جاده ابريشم و ساخت يك محله براى مسلمانان در  مس
مركز تاريخى شهر شيان با حداقل چهار مسجد كه گروه ما بازديد كرد، حاكى از ريشه 
ــوى عالم دارد. بعد از اقامه نماز جماعت ظهر با آنان، مؤذن  ــلمانان در آن س تمدن مس
ــروى، از همسفران كه در مسجد اذان سر داده بود، پيشنهاد مسابقه  چينى به رضا كس
اذان گويى را داد؛ هر دو اذان گفتند؛ يكى با لهجه چينى  و ديگرى با لهجه فارسى ؛ چه 

شوق انگيز است يك ريشه مشترك در دو سوى عالم. 
چين، كشورى در ميانة پيشرفت و در آغاز راه شهروندى، با طبيعتى غنى و فرهنگى 
متنوع است. اما تبت سرزمينى غريب  تر بود؛ فراتر از ابرها، بدون باران با آفتاب سوزان و 
طبيعتى بكر و پاك، كه هنوز دست بشر آن را آلوده نساخته است. عكس هايمان در تبت 
پاك بودند و خوش رنگ، نه غبارى ست و نه آلودگى. رنگ ها، زنده و با طراوت و آسمان، 
آبى است. بازديد از تبت، ارزش سفر را دوچندان كرد. تبتى ها را مردمى مهربان، معنوى 
و با چهره اي دوران ديده يافتيم. در قرن استيالى عقل بر سرنوشت جامعه، سنت گرايى 
مفرط و زندگى آيينى تا اين حد، آيندة جامعه تبت را با يك سؤال بزرگ مواجه مى كند؛ 

آيا آنها باقى خواهند ماند؟
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اتوبوس خسته يا خستگان از اتوبوس (آذربايجان، خرداد 1386)
مسـؤل سفر :  ساناز نوش آفرين         

ــتپانوس، كليسايى كه بر فراز كوه همان طور بكر و دست نخورده باقى مانده  سنت اس
است. فقط چند ماه قبل از بازديد ما بود كه اين اثر ارزشمند در فهرست يونسكو ثبت 
ــد و آثار مرمت از حس بكر آن مى كاست. هنگامى كه از تاريكى مطلق داخل آن سر  ش
بيرون مى آوردى، خورشيد چنان مى تابيد كه مراتع دست نخورده اطراف را در لحظه اول 
نمى ديدى. مراتعى كه به خاطر ارتفاع زياد منطقه، پوشيده از گياهان سبز كوتاه بودند. 
منظر طبيعى آنجا، چنان بود كه دلت مى خواست بدوى تا ته دشت، بروى تا سر كوه. 

بازديد از منطقه آزاد ارس در شهر جلفا در لبه رود ارس و مرز ارمنستان با همراهي 
ــالن  ــتقبالمان آمده بودند و عصرانه اى در س ــت مديره منطقه آزاد ارس كه به اس هيئ
كنفرانس مجموعه منطقه آزاد ارس، ذهن بچه ها را به سمت نگارش مقاالتى سوق داد 

كه براى طراحى اين مجموعه مفيد باشد. 
ــتپانوس به  ــاى سنت اس ــتان و رود ارس و كليس غير از آن، منظر طبيعى مرز ارمنس
جاى خود و رفعت مسجد كبود و چينى  خانه شيخ  صفى  الدين، جاذبه هايى بود كه ذهن 
پوياى اعضاى گروه را قلقلك مى  داد. نتيجه آن مقاالتى بسيار متنوع شد : منظر فرهنگي 

منطقة آذربايجان، منظر اجتماعي منطقة ارس و...
ــى  هاى آبى شيخ صفى  الدين اردبيلى، آش دوغ در  صبحانه كنار درياچه شورابيل،كاش
ــال  بااليى، كوشك و استخر باغ ايل گلى، گنبد رفيع مسجد كبود، خاك  مهمانى خانه س
ــرخ كنار رود ارس، سنگ هاى سفيد كليساى سنت استپانوس و نمك هاى درخشان  س

درياچه اروميه هميشه در جان ما زنده است.

خوشا شيراز و وصف بي مثالش (شيراز، ارديبهشت 1388)
مسئول سفر: آرش غفاري

ــى از ادامه باغ تاريخى گلشن  ــت  مدرن در طراحى پارك بعثت كه بخش رويكرد پس
ــيراز است، بسيار جذاب بود. فضاها و ديدهاى متنوع، كادرهاى عكاسى نابى را خلق  ش
كرده  بود. جزييات آبخورى، سطل زباله و حتى صندلى  ها نيز همگى طراحى شده و در 
نوع خود مجسمه بودند. گياهان على رغم غير بومى  بودن، با فضاهاى خلق شده همخوانى 
داشتند، بازى با مصالح و تركيبات عجيب، همه و همه تنوع درخور توجهى را به وجود 

آورده بودند. آرامش، هارمونى، نسيم، اما ...
اما واقعيت آن است كه اين ها نمى  توانند حتي براي يك لحظه آن حس را القاء كنند 
كه فضاى معنوى باغ گلشن، ابهت كوشك آن، صداى فواره  ها، سرخى گل  هاى شمعدانى 
ــپكتيو عميق رديف  ــيد و پرس لب حوض، ذرات آبى كه از حوض به صورتمان مى پاش
باغ ايرانى» بهشتى است زمينى. اين خوشى  درختان سرو و كاج بر ما مستولى مى كرد. «
را نه فقط در باغ گلشن بلكه در باغ نظر شيراز، نارنجستان قوام با عطر شكوفه  هاى بهار 

نارنج، باغ جهان  نما و باغ ارم هم چشيديم.
ــه  اى تشكيل داديم. سرگروه  هاى پژوهشى معين  در همان چمن باغ عفيف  آباد جلس
ــدند و بچه  ها همان جا كه فضاى آن به قدرى مطبوع بود كه ذهن به حداكثر پويايى  ش
ــيراز،  ــاب كردند... باغ هاى ايرانى ش ــاالت خود را انتخ ــيد، موضوعات مق ــود مى  رس خ
ــارگاد، مكان  يابى تخت جمشيد  ــيد، َمرغزار پاس عناصر نمادين در تزئينات تخت جمش

و پاسارگاد...
بعد از كلي استرس براي هماهنگي سفر، خواب در اتوبوس با تمام مشقاتش در شب 

30 فروردين بسيار مغتنم بود!
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بـه بهـانـة چشـمه  علـى دامـغــان (دامغـان، 
ارديبهشت 1389)

مسئول سفر: ليال راوندى

ــمنان، براى  ــهر س ــى در بافت ش حركت گروه پژوهش
ــر زمان كه دور هم جمع  ــى جالب به نظر مى آمد و ه اهال
ــد،  ــديم و اطالعات در مورد محل بازديد ارائه مى  ش مى  ش

اهالى كنجكاوانه سؤال مى  پرسيدند. 
دامغان را شهرى ظاهراً سوت و كور يافتيم اما با قدمتى 
ــه هر نقطه از آن  ــجد تاريخانه  اش. بنايى ك در حدود مس
ــوژه عكاسان حرفه  اى گروه  كادرهايى خلق مى  كرد كه س
بود. سايه روشن ها، قوس هاى تاريخى، بازى نور با كاهگل 

و آبى بى  كران آسمان. 
ــجد جامع سمنان، بازار شهرهاى  مسجد تاريخانه، مس
ــمنان و دامغان، مجموعه چشمه على و بافت تاريخى و  س

نسبتاً دست نخورده اين دو شهر پر بود از مفاهيم غنى.
ــفر  ــفرهاى دو روزه ماهيتاً به دليل كم  بودن طول س س
ــال و هواى خاص خود را دارد. آنها  و اقامت كوتاه مدت ح
ــوند لحظه آغاز تا لحظه  بيش از آنكه در مقصد خالصه ش
ــوند. اولين تجربة من به عنوان  ــفر را شامل مى  ش پايان س
ــفر توأم با خاطرات و حوادثى شد كه به گمانم  مسئول س
ــفرى و يا در كمتر سفركوتاه مدتى تمامى آنها  در كمتر س
به وقوع مى پيوندند. سفره شدن مورچه هاى درشت كوير در 
اولين صبحانه سفر، عدم اطالع نگهبان اردوگاه چشمه على 
ــدنى بامداد در كنار  از قصد ما براى اقامت، فضاى تكرارنش
ــمه، صبحانة شاعرانه و بى نظير در جوار آب  عمارت و چش
ــتن فالسك چاى در كنار چشمه به دليل  و البته جا گذاش

سرگشتگى و شيدايى!
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سفر با طعم اسكيس (غرب ايران، خرداد 1389)
مسئول سفر: شهرزاد خادمى

ــاى خارق  العاده : معبد مهر  ــفر پر بود از منظره  ه اين س
ورجوى از آثار آيين كهن مهرى، همچنين مقابر فخريگاه 
ــليمان با  در نزديكى مهاباد، منظر طبيعى درياچه تخت س
ــوبى، ابهت و هراس  انگيزى زندان سليمان،  سنگ  هاى رس
غار كرفتو و آثار زندگى انسان  هاى پيش از تاريخ و ... چنان 

مى  نمود كه تلفيق اسطوره و حقيقت است.
دستاورد ديگر و خاطره  انگيز اين سفر، اسكيسى بود كه 
ــد. از ساعت 20 تا 2  ــهداى مراغه تهيه ش براى ميدان ش

بامداد، گروه مشغول طراحى ميدان شهر بود.
ــهر مراغه" پيش رفت.  ــمت "باغ ـ ش ــپت  ها به س كانس
پيشنهادها آنقدر متنوع و پويا بود كه سخت مى  شد قبول 
ــد بوده  اند : تقويت  ــى داراى موضوعى واح ــرد كه همگ ك
پياده  راه، مسير زيرزمينى، پل روگذر، عنصر عظيم شهرى 

و نظاير آن.
ــد و تا 2 بامداد ادامه  ــاعت 20 شروع ش ــكيس از س اس
ــاى متعدد باقى  مانده از اين  ــت. بعد از آن، با خاطره  ه داش
تجربه، شب رو به سمت تهران حركت كرديم. سفر به غرب 
ــد. اين  ــازة زمانى 19 تا 24 خردادماه انجام ش ــران در ب اي
مسير به چند دليل انتخاب شد؛ اول به دليل مناسب بودن 
ــازة زمانى؛ دوم  ــرايط آب و هوايى اين منطقه در اين ب ش
ــب از اهداف اين  ــر طبيعى كه به طور غال ــد از منظ بازدي
ــوم به اين دليل كه بيش از نيمى از مسير  ــفر بود و س س
ــط دانشجويان قرار  براى اولين بار بود كه مورد بازديد توس

مى گرفت.
گوش كن! جاده صدا مى زند از دور قدم هاى تو را.

چشم تو زينت تاريكى نيست.
پلك ها را بتكان، كفش به پا كن و بيا...
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