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باغموزه یا موزهباغ؟
منظر باغموزه مینیاتور تهران

رضا کسروی قشالق،
پژوهشگر دکتری
معماری منظر،
دانشگاه تهران
kasravi_r@gmail.com

چکیــده | باغموزه مینیاتور پدیدهایســت معاصــر که با اســتفاده از ابزارهای منظر،
مفهــوم ســنتی مــوزه را با گــره زدن آن به فضای جمعی با دســتیاری مفهوم ســنتی
با غمــوزه دگرگــون میکنــد .تلفیــق بــاغ ایرانــی و مــوزه در با غمــوزه مینیاتــور تهــران
میتواند به منظری آشــنا را رقم زند که توســعه تعامــات اجتماعی ،خاطرهانگیزی
و تقویت حس مکان از نتایج آن است .روند ناخودآ گاه دریافت اطالعات از میراث
به نمایش درآمده در باغموزه میتواند ادراک خاصی از فضا در اختیار مخاطب قرار
دهــد که مشــوق او برای قــرار گرفتن در فضای واقعی اثر باشــد .منظر نمایشــگاهی
و توجــه مناســب بــه الزامات منظر ،نــوع خاصی از فضا را ایجــاد میکند که به رونق
گردشــگری میانجامد .در باغموزه مینیاتور عدم وحدت کلیت طرح و جزء فضاها،
نوعی التقاط در استفاده از عناصر آشنا و ناآشنا در منظرهسازی ایجاد کرده که روح
ایرانی مجموعه را کمرنگ میکند.
این نوشتار با بررسی اهداف و راهبردهای طراحی پروژه ،تدوین معیارها و مقایسه
با آنچه ساخته شده میزان موفقیت پروژه باغموزه مینیاتور را از نگاه منظرین مورد
بررســی و تحلیــل قــرار میدهد .معیارهای اصلی بررســی شــده در این رونــد ،ایجاد
حس دلبســتگی مکان ،خلق منظر نمایشــگاهی و آفرینش منظر آشنا برگرفته از باغ
ایرانی است.

تصویر۴

Pic4

مینا میرلوحی،
کارشناس ارشد معماری
منظر ،دانشگاه تهران
m.mirlohi216@yahoo.com

فرانک اسماعیلی،
کارشناس ارشد معماری
منظر ،دانشگاه تهران
faranak.esmaeili70@gmail.com

واژگان کلیدی | موزه ،مینیاتور ،منظر نمایشگاهی ،دلبستگی مکانی ،باغ ایرانی.
تصویر : 4وجود فضاهای مکث در کنار
آثار از ویژگیهای منظر نمایشگاهی
میباشد که بهندرت با استفاده
ازمسیرهای مسقف و نقاط سایهدار
حاصل شده است .
عکس  :مینا میرلوحی.1394 ،
Pic4: Pausing spaces alongside
the exhibition are a landscape
feature which lacks sun shaded
paths or shaded spots.
Photo: Mina Mir Lohi, 2015.
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باغموزه مینیاتور با ایده تلفیق
باغ و موزه در ایران پدیدهای جدید است
که قصد دارد مفهوم سنتی موزه رابا
گرهزدن آن به فضای جمعی،
دگرگون کرده و نوع جدیدی از آن را
ایجاد کند .با وجود تالش برای استفاده
از وجوه منظر نمایشگاهی و باغسازی
ایرانی ،و ایجاد فضای جمعی ترکیب
حاصل به دلیل وزندهی نادرست
به عناصر ذی مدخل و اکتفا به استفاده
صوری از عناصر هویتبخش ،نتیجه
دلخواه متولیان را دربرنداشته است.
مقدمه | در سالهای اخیر در کشورهای اروپایی و غربی
میــزان مراجعــه و بازدید افــراد از موزهها رو بــه کاهش رفته
و رویکــرد نمایشــگاهی شــدن آثار رو به افزایش اســت .این
اتفــاق در ایــران هــم دیــده میشــود .موزههــا تــا حــدودی
جذابیــت خود را از دســت دادهاند و امروزه کارکرد آنها دچار
تغییر شده است .منظر نمایشگاهی لفظ جدیدی است که
به علت ثابت نبودن اشــیا و آثار دیدنی و تنوعی که در آنها
اتفاق میافتد ،با استقبال روبرو شده است.
پاركهــای مینیاتــور بــه عنــوان نمونــهای از مناظــر
نمایشــگاهی ،مجموعههــای تفریحی-فرهنگــی هســتند
که به صورتهای گوناگون در کشــورهای مختلف احداث
میشــوند« .باغمــوزه مینیاتــور تهــران» اولین نمونــه از این
دست در ایران است که توسط سازمان بوستانها و فضای
ســبز شــهر تهران با مســاحت ســه هکتــار در منطقه هشــت
تهران احداث شد .فاز اول مجموعه در سال  1392افتتاح
و شــامل ماکت دوازده ســایت ثبت شــده در میراث جهانی
در مقیاس  1:25است .در فاز دوم ،سایر آثار میراث جهانی
1
ایــران بــه مجموعــه اضافه خواهد شــد .بــه گفتــه کارفرما

ایــده اصلی طرح برگرفته از باغ ایرانی در تلفیق با فضاهای
نامنظــم بــرای ارائــه ماکتهــا و بــا در نظــر گرفتــن بســتر
جغرافیایی و نحوه اســتقرار آثار ثبت شده در میراث جهانی
اســت .باغموزه مینیاتور تهران دارای عملکرد دوگانه پارك
و موزه است و مفهومی متفاوت با سایر پاركها دارد.
نمایــش عصــاره تاریــخ و فرهنــگ ســرزمین و آشــنا نمودن
شــهروندان با میراث فرهنگی کشــور یکی از اهداف طرح بر
اســاس نظــر کارفرما اســت و هدف طــراح در این خصوص،
الهام از روح هندســی باغ ایرانی در ترکیب با استانداردهای
پارک مینیاتوری میباشد.
مهمترین راهبردهای پروژه بر اســاس گفته مشــاور ،تلفیق
پــارک بــا مــوزه بــرای افزایــش جذابیــت و ایجــاد فضــای
جمعی ،استفاده از اصول طراحی منظر نمایشگاهی و ایده
باغ ایرانی برای ایجاد منظر آشنا است.

معیارهایبررسیطرحمبتنیبرراهبردها

• باغمــوزه مینیاتــور فضایــی اســت بــاز ،کــه مدلهــا و
ســاختمانهای مینیاتــوری و مدلهــای آثــار فرهنگــی،

تاریخــی و طبیعــی را نمایــش میدهــد .فضاهــای جمعــی
کارکردهای متنوعی در شهر دارند ،که یکی از مهمترین این
کارکردهــا تقویــت هویت و حس مکان در میان شــهروندان
اســت .با غمــوزه مینیاتــور تجربــه فعالیــت اجتماعــی را در
اوقات فراغت برای شهروندان ایجاد کرده و فرصت بوجود
آمــدن خاطــره جمعی مشــترک به آنها میدهــد .میتوان با
بررســی عوامل دلبستگی مکان میزان موفقیت این فضای
جمعی را تحلیل کرد.
• مبتنی بر جنبه نمایشــگاهی باغموزه مینیاتور ،در تحلیل
اثر ،بررســی وجوه نمایشگاهی و میزان موفقیت در حصول
به این هدف از اهمیت خاصی بر خوردار اســت .لذا بررســی
منظــر نمایشــگاهی مجموعه بــه عنوان یکــی از معیارها در
تحلیل باغموزه مینیاتور مد نظر قرار میگیرد.
• چنانکــه در راهبــرد طراحــی باغموزه مینیاتور بدان اشــاره
شــده روح هندســی باغ ایرانــی در ترکیب با اســتانداردهای
پــارک مینیاتــور منبــع الهام معرفی شــده اســت .لذا بررســی
نســبت بــاغ ایرانــی (منظر آشــنا) با مجموعه ســاخته شــده
میتواند به تحلیل واقعبینانه مجموعه بیانجامد.
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تصویر : 5محور اصلی باغ-موزه که
برخالف باغ ایرانی همچون دیوار پیش
چشم ناظر میایستد.
مأخذ  :نگارندگان.

ویژه نامه

Pic5: The main axis of Gardenmuseum which stands still
opposite the observer in contrast
with Persian garden.
Source: authors.

تصویر2

Pic2

تصویر : 2تفاوت الگوی حرکتی
بازدیدکنندگان و آنچه توسط
طراح پیشبینی شده است.
مأخذ  :نگارندگان.
Pic2: The difference in
pedestrian movement
patterns and what is
predicted by designer.
Source: authors.

دلبستگی مکانی

دلبســتگی به مکان بــه عنوان یک مفهــوم ،رابطه و نقطه
اتصــال بیــن مــردم و مکانهاســت و مبنــای نحــوه ارتباط
و تعامــل عاطفــی مثبــت انســان بــا فضا اســت و بهواســطه
خصوصیــات فــردی ،جمعــی ،فرهنگــی و اجتماعــی ایجاد
میشود (سجادزاده .)79 : 1392 ،بر این اساس مهمترین
مؤلفههــا و شــاخصهای آن عبــارت اســت از  :عوامــل
معنایی ،عوامل احساسی و عوامل عملکردی (نمودار.)1
از عوامــل معنایــی باغموزه مینیاتــور ،میتوان به اســتفاده
از نمادهای کالبدی و فرهنگی ،داشــتن جنبه آموزشــی که
مشــوق بازدید کردن اثر از نزدیک اســت ،آشــنا کردن افراد
با یکدیگر بوســیله ارتقای ســطح تعامــات اجتماعی ،بدیع
بودن مجموعه در ایران و وجود عوامل خاطرهانگیز اشــاره
کرد و در کنار این عوامل ،مکانیابی نامناســب و در نتیجه
ناشــناخته بــودن مجموعــه ،وجــود پیشزمینــه ذهنی به
واسطه اسم «مینیاتور» ،عدم تشکیل گروههای اجتماعی،
تضــاد مقیــاس ملی آثار نمایش داده شــده با مقیاس مکان
انتخاب شده برای باغ موزه از عوامل تضعیف کننده مکان
باغموزه به شمار میآیند.
وابســتگی ،رضایتمنــدی ،راحتــی ،خوانایــی ،عوامــل
عملکردی دلبســتگی مکانی را شــکل میدهند .در بررســی
میدانــی با غمــوزه مینیاتــور ،مناســب بودن طرح بــرای رفع
نیازهــای روزانــه ،تأمیــن فضاهــای جنبــی جهــت تفریــح و
تفــرج و افزودن به ســرانه فضای ســبز در ترکیــب با کاربری
مــوزه از عوامــل مؤثــر و تأثیرگذار در طراحی مجموعه اســت
امــا با وجود نکاتی چون دسترســی نامناســب بــه مجموعه
در مقیــاس منطقــه و شــهر ،مکانیابــی نامناســب ورودی
مجموعــه در فاصلــه کــم از خروجــی بزرگــراه ،تضعیــف
موقعیــت بوســتان مجــاور بــه دلیل ســد کردن دسترســی از
ســمت غرب ،از قلم افتادن بازدید برخی ماکتها به دلیل

تصویر۵

Pic5
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تصویر : 3در مجموعه باغموزه مینیاتور حتی در
جایی که امکان استفاده از سایه سقف ،برای
نشستن وجود دارد محل نشستن ،خارج از سایه
ساخته شده است .این مسأله در روزهای گرم
تابستان که آمار بازدیدکننده قابل مالحظه است
بیشتر به چشم میآید.
عکس  :رضا کسروی.1394 ،
Pic3: Sitting spaces in the sun despite
the existence of sun shade in miniature
garden-museum. This is more obvious
in summer days when the museum
hosts maximum number of visitors.
Source: Reza Kasravi, 2015.

ناخوانا بودن هندسه طرح ،متفاوت بودن الگوی حرکت و
استراحت بازدیدکننده با پیشبینی طراح (تصویر ،)1سایه
کم و ناسازگار با الگوی حرکت ،نشستن و بازدید (تصویر)2
و نقاط مکث ناکافی عوامل مثبت طرح را زیر سؤال برده و
بهرهبرداری مناسبی از مجموعه صورت نمیگیرد.
بــا توجــه بــه عوامــل ذکــر شــده ،ویژگیهــای فضایــی ایــن
مجموعــه از جملــه وجــود حس مباهــات به باغمــوزه بابت
نمایــش میــراث تاریخــی ،حــس مثبــت نســبت بــه آنچــه
نمایــش داده میشــود و عالقــه بــه گــپ و گفت دربــاره آثار
تاریخی مکان ،پیوندی مؤثر و ماندگار را با مکانی که مردم
از آن اســتفاده میکنند بر قرار میکند و در آنجاســت که آنها
احســاس آســایش و آرامش بیشــتری دارنــد و از نقات قوت
طراحی باغموزه به شمار میآید.

منظر نمایشگاهی

در منظــر نمایشــگاهی باغمــوزه مینیاتــور ،ســاختمان
گالــری جهــت نمایشــگاه دائمــی میــراث فرهنگــی از جملــه
پتانســیلهای مجموعــه اســت کــه بــه دلیــل فعــال نبودن
بــه لحــاظ عملکــردی ،نقــش چندانــی در تقویــت منظــر
نمایشــگاهی نــدارد .از دیگــر ســو کمبــود فضاهــای مکــث،
نشستن و استراحت (تصویر )3و کمبود فضاهای خدماتی از
نقاط ضعف مجموعه هستند .به دلیل پیچ و خمهای زیاد
در مجموعه و عدم توجه به اهمیت مفهوم گذر در مســیرها
و خوانایــی ،زاویههای مناســب و جذاب بــرای دیدن آثار در
مسیر کاهش یافته و به دلیل انتخاب طرح کاشت نامناسب
در ســایت نمایشــگاهی-تفرجی بــاغ مــوزه ،ســایهاندازی در
فصــول گــرم ســال بــه حداقــل رســیده و اســتفاده از ســایت
را محــدود بــه زمانهــای مشــخصی از ســال کــرده اســت
(تصویــر .)4بــه لحاظ زیباییشناســی توجه بــه اصل بودن
نمایــش آثار تاریخی در طراحی منظر رعایت شــده به طوری

تصویر۳

کــه بخش عمــدهای از عرصه به این مــورد اختصاص یافته
اســت .اختــاف تراز ایجاد شــده در کف برای تســلط ناظر بر
مدل مناســب است .در این سایت توجه به عوامل هویتی-
فرهنگی از جمله وجود عناصر آشنا برای بازدیدکننده ،وجود
حــس ایمنی و امنیت و خاطره انگیز بودن آن از ویژگیهای
مثبت مجموعه به شمار میآید که حس تعلق به مکان را در
ذهن مخاطب تقویت میکند.

منظر آشنا (باغ ایرانی)

در راهبــرد طراحی باغموزه مینیاتور از نگاه کارفرما و طراح،
روح هندســی بــاغ ایرانــی در ترکیب با اســتانداردهای پارک
مینیاتــور منبــع الهــام معرفــی شــده اســت .ترکیــب بــاغ بــا
بســیاری از فضاهــای معمــاری مســبوق بــه ســابقه اســت.
باغمزار ،باغقلعه ،باغبیشــه ،از انواع این ترکیبات هســتند.
ترکیــب بــاغ به عنــوان پدیدهای ســنتی بــا موزه بــه عنوان
پدیــدهای مدرن در واقع تلفیق ســنت و مدرنیته در فضای
شهری است (خواجه پیری.)40 : 1391 ،
مهمترین وجه «باغموزه مینیاتور» تهران رویکرد آن به باغ
ایرانی است .از ابتدا استفاده از اصول طراحی باغ ایرانی در
باغ-موزه مینیاتور تهران بخشی از خواستههای طرح بوده
اســت .بــاغ ایرانــی دارای مفاهیــم و معانی متعددی اســت
کــه در طــی قرنهــا روح آن را شــکل داده اســت (مدقالچی
و انصــاری .)28 : 1388 ،منظــر طراحــی شــده بایــد دارای
شــاخصههایی از بــاغ ایرانی باشــد تا بتــوان آن را به عنوان
فضایــی برگرفته از روح باغ ایرانی دانســت .برخی از عناصر
و ویژگیهــای بــاغ ایرانــی کــه طبــق اهــداف طــراح در این
مجموعه از آن استفاده شده قابل تفسیر و تحلیل است.

Pic3

• تقارن
در طراحــی مجموعــه باغموزه یک محور اصلــی وجود دارد
ً
که تقریبا باغموزه را به دوقســمت مســاوی تقسیم میکند.
در محــور بــاغ ایرانــی ایجــاد فضــا و منظــرهای خــاص کــه
«حــال» ویژه بــاغ ایرانی را تولید کند هدفگیری میشــود.
«بریــدن از بیــرون و توجــه بــه درون ،پدیــد آوردن فضــای
تأمــل از طریــق مواجهــه انســان بــا فضــای بیانتهاســت»
(منصــوری .)59 : 1384 ،امــا از آنجــا کــه محــور اصلــی
مجموعــه باغمــوزه در ارتفاعــی باال تــر از تــراز پــارک ســاخته
شــده ،بــرای ناظــر پایین دســت ،ایــن محور نه تنهــا عامل
خوانایی (چنانکه در باغ ایرانی هســت) و تأمینکننده دید
ً
و پرســپکتیو بــاغ ایرانی نیســت کــه عمال بــه مانعی بصری
تبدیــل شــده و نــگاه را در یک قدمی ناظــر متوقف میکند.
بــه دیگــر ســخن ،فضای منفــی محــور اصلی بــاغ ایرانی در
این جابه فضای مثبت (کالبد) تبدیل شــده اســت .به نظر
میرســد دلیل این مسأله ،طراحی محور ،تنها در پالن و نه
مبتنی بر دید ناظر پیاده بوده است (تصویر.)5

نمودار : 1چارچوب مفهومی دلبستگی به مکان .مأخذ  :سجادزاده.1392 ،
Diagram1: Conceptual framework of place attachment.
Source: Sajad Zadeh, 2014.
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تصویر : 6پلههایی که معلوم نیست
ناظر را کجا میبرند و چه هدفی را
دنبال میکند .باغموزه مینیاتور.
مأخذ :نگارندگان.
Pic6: The stairs where leads to
nowhere and follow no goal.
Miniature garden-museum.
Source: authors.

تصویر۶

Pic6

• باغسازی پلکانی
در بعضــی از مــوارد کــه موقعیــت طبیعــی مناســبی بــرای
ســاختن باغ به نحوی وجود داشت که امکان بهرهبرداری
از یک تپه یا دامنهای با شیب زیاد برای ساختن بخشی از
عمارتهــا و فضاهــای بــاغ پدید میآمد ،بــاغ را به گونهای
سازماندهی میکردند که حدا کثر بهرهبرداری از عرصههای
مرتفع و سطوح شیبدار صورت میپذیرفت.
در طراحــی مجموعــه باغمــوزه مینیاتور در حالــی از طراحی
پلکانی اســتفاده شده که زمین پروژه شیب ندارد .به دلیل
عــدم توجــه به اصل وجود شــیب در باغهــای پلکانی ،این
ً
برداشــت جنبــه کامــا صــوری به خــود گرفته اســت .نکته
دیگــر اینکــه در باغ ایرانی با کمتر شــدن ارتفــاع پلهها حین
بــاال رفتــن ،وســعت دیــد حاصــل میشــود امــا در باغمــوزه،
معمــاری پلکانی ســاخته شــده بیشــتر مانند ســدی در برابر

ً
دیدگان مخاطب عمل میکند (تصویر .)6مضافا اینکه در
باغ ایرانی ،انتهای پلهها نقطه عطف باغ اســت که از ابتدا
در برابر ناظر خودنمایی کرده و او را به ســمت خود دعوت
میکنــد در حالیکــه این مجموعه فاقــد چنین نقطه عطف
شــاخصی است .عدم اســتقبال بازدیدکنندگان مجموعه از
این پلهها نشــاندهنده ناموفق بودن این ایده در باغموزه
مینیاتور است.

• فضای نظرگاهی
محــور اصلــی بــاغ در ارتفاعــی باالتر از ســطح پــارک طراحی
شــده اســت لذا عالوه بر نقش ســاختاری در هندســه پارک،
نظــرگاه مجموعــه نیز به شــمار میآید .به لحــاظ کارکردی
ایــن نظــرگاه بــا اســتقبال چندانــی مواجــه نیســت .در دید
اول شــاید بتــوان آن را گونــهای مــدرن از نظــرگاه در ســنت

ً
باغســازی ایرانــی دانســت اما ارتفــاع و عرض زیــاد آن عمال
ً
بــه جــای مجموعه با غمــوزه ،عمدتا خط آســمان محالت،
بافت مســکونی و خدماتی اطراف را به ناظر نشــان میدهد
(تصویــر )7و در انتهــای محــور نظرگاهی ،ارتفــاع زیاد جان
پنــاه صلــب آن ،مانــع دید ناظر به ماکت پایین دســت -به
عنوان هدف و عامل اصلی ایجاد باغموزه -است.

• سلسله مراتب
در طراحــی با غمــوزه بایــد بــه نقــش خطــوط منحنــی در
مســیرهای طراحی شده و تفوق آن بر خطوط راست گوشه
و مســتقیم در تضعیــف نظــام سلســله مراتبــی اشــاره کــرد.
تنهــا در ورودی مجموعه همانند باغ ایرانی سلســله مراتب
فضــای پی ـشورودی ،ورودی ،فضــای هشــتی ماننــدی
وجــود دارد .نکتــه ایــن اســت کــه بــا وجــود محــور قــوی و

تصویر : 7دید به شمال در راستای محور
اصلی .عرض و ارتفاع زیاد نظر گاه نسبت
به کف مجموعه بیش از آنکه مسلط به
ماکت پایین دست و محوطه باشد نمای
محالت اطراف را به چشم بیننده می آورد.
عکس  :رضا کسروی.1394 ،
Pic7: A view to the north through
the main axis. The inappropriate
width and height of the view point
focuses more on the surrounding
neighborhood rather than the
demonstrated replica.
Photo: Reza Kasravi, 2015.

تصویر7

Pic7
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Specified Issue
نمایشگاه آثار

تصویر8

Pic8

نمایشگاه آثار

فضای تقسیم (هشتی ورودی)

Pic8: Failure in complying access
hierarchy with structure, despite
strong inviting axis of the park,
visitors’ path is different from what›s
arranged to be implemented.
Source: authors.

دعوتکننــده باغمــوزه ،مســیر پیشبینــی شــده برای ســیر
در مجموعــه از ایــن محور نمیگــذرد و ناظر باید با توجه به
تابلوهــا یــا راهنمایــان موزه مســیر را پیدا کنــد .در چیدمان
آثار ،توجه به سلســله مراتب و اولویت مســیر بازدید در یک
سایت نمایشگاهی دیده نمیشود (تصویر .)8

محور اصلی باغ

تصویر : 8عدم تطابق سلسله مراتب دسترسی
بر ساختار ،علیرغم دعوتکنندگی قوی محور
پارک ،مسیر حرکت بازدیدکنندگان متفاوت از
چیزی است که طرح اجرا شده میگوید.
مأخذ  :نگارندگان.

نمایشگاه آثار

پارک موجود

ورودی مجموعه

در ایــن مجموعه اســتفاده از فرمهــای ارگانیک و نامنظم بر
فرمهای خالص مانند مســتطیل و مربــع غلبه میکند و غیر
از محــور اصلــی مجموعــه نشــانی از هندســه راستگوشــه و
منظم باغ ایرانی به چشــم نمیخورد .در باغ ایرانی استفاده
از خطوط مستقیم و عمود برهم و تبعیت مسیرهای حرکتی

از ایــن خطــوط ،دسترســی متوازن و مناســب به تمــام باغ از
جملــه کنجهــا و حاشــیه حصار را فراهــم میکند .امــا در این
پروژه حرکتهای منحنی در سایت ،کنجها و حاشیه حصار
باغموزه را به فضاهای پشت ،دور افتاده و بال استفاده تبدیل
کــرده اســت .از آنجایــی که ذهــن مخاطب ،باغ ایرانــی را با
ساختار هندسی آن میشناسد ،این مورد تا حد چشمگیری از
القای مفهوم باغ ایرانی در نظر مخاطبین میکاهد.
بــا ایــن کــه مجموعــه واژه باغ را بــه یدک میکشــد اما هرگز
بــه مانند بــاغ ایرانی ارتبــاط با طبیعت برقرار نکرده اســت.
گرچه بخش عمدهای از این قضیه به هدف این مجموعه

و منظــر نمایشــگاهی بودن آن و مینیاتــوری بودن گیاهان
بــر میگردد اما شــاید بهتر بــود طراح برای ایجاد آســایش و
آرامــش مراجعیــن از عناصــر بــاغ ایرانی همچــون فضاهای
ایوان مانند یا سایهانداز بهره میگرفت.
کــم بــودن ســرانه فضــای ســبز و درختــان هــرس شــدهای
کــه فرمــی هندســی بــه خــود گرفتهانــد در ایــده بــاغ ایرانی
مجموعــه حل نشــده و نوعی التقاط در طراحــی را به ذهن
متبادر میکند .انواع درختان اســتفاده شــده در مجموعه و
نســبت کــم گیاهــان بومی به گیاهــان خارجــی قابل توجه
اســت .به عالوه با توجه بــه حرکت مراجعان در فضای باز،
فقدان درختان ســایهدار در مسیرهای حرکتی از دیگر نقاط
ضعف الگوی کاشت در پروژه است.

نتیجهگیــری | ایــده تلفیــق بــاغ و مــوزه توانســته نــوع
جدیدی از فضا که در کشــور ما مســبوق به ســابقه نیســت
ایجــاد کنــد .علیرغــم بــروز جنبههایــی از یــک فضــای
جمعــی ،باغمــوزه مینیاتــور بــه دلیــل ناتوانــی در ایجــاد
حــس مــکان ،فضــای جمعی موفقی نیســت .شــاید بتوان
اصلیتریــن ضعــف مجموعه را در مکانیابی آن دانســت.
جانمایی نامناسب مجموعه در غرب بوستان محلی که از
ً
شــرق به بزرگراه امام علی محدود اســت ،عمال سد دیگری
در غرب بوســتان ایجاد کرده و آن را به محاق برده است.
مقیــاس آثــار نمایشــگاه بــاغ مــوزه ،ملــی اســت در صورتــی

کــه مکان انتخاب شــده بــرای پروژه قابلیت مطرح شــدن
یــک پروژه در این مقیاس را ندارد .دلیل ناشــناخته بودن
مجموعه برای مخاطب عام و متخصص را باید در همین
مســأله جســت .به طور کلی برای ناظر تا پیش از حضور در
محــل باغمــوزه ،تظاهر و نمــود خــاص آن در منطقه قابل
درک نیست.
عــدم توجه بــه مقیاس آثــار نمایش داده شــده و جانمایی
در بخشــی از شــهر کــه قابلیــت پذیــرش آن را نــدارد باعــث
کمرنــگ شــدن جایــگاه آن در ذهــن مخاطب شــده اســت.
در مرحلــه طراحــی نیــز عــدم بهرهگیــری از زیباییشناســی

بــاغ ایرانــی و اســتفاده شــیءگونه از برخــی عناصــر تاریخی
بــاغ ایرانی موجب شــده منظــر باغ که میتوانســت به متن
نمایشــگاه و نمونه اصلی فرهنگ و تمدن ایران بدل شود،
به عنصری حاشیهای و الصاقی تقلیل داده شود.
بــا وجود تــاش برای اســتفاده از وجــوه منظر نمایشــگاهی
و باغســازی ایرانــی ،ترکیــب حاصــل بــه دلیــل وزندهــی
نادرســت به عناصــر ذیمدخل و اکتفا به اســتفاده صوری
از عناصــر هویتبخــش ،نتیجــه دلخــواه متولیــان را به بار
نیــاورده اســت و آن را بــه مجموع ـهای مهجــور و فرامــوش
شده در آینده سوق داده میدهد.

• هندسه مستطیلی

• طبیعت گرایی
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نظر.79-88 : )25(10 ،
⚫⚫شــاهچراغی ،آزاده .)1389( .پارادایــم پردیــس؛ درآمــدی بــر بــاز شناســی و بــاز آفرینــی بــاغ ایرانــی ،تهران،

انتشارات جهاد دانشگاهی.
⚫⚫کریمیمشــاور ،مهــرداد .)1389( .بررســی مفهومــی و کارکــردی دلبســتگی مکانــی ،مجله منظــر: )12(2 ،
.16-21
⚫⚫مدقالچی ،لیال و دیگران .)1393( .روح مکان در باغ ایرانی ،مجله باغ نظر.25-38 : )28(11 ،
⚫⚫منصوری ،سیدامیر .)1384( .درآمدی بر زیباییشناسی باغ ایرانی ،مجله باغ نظر.58-63 : )3(2 ،
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 استفاده از پوشش گیاهی: 1تصویر
مینیاتوری در کنار آثار به رغم تقویت
 باعث کاهش،حس دلبستگی مکان
.سطوح سایهانداز شده است
.1394 ، مینا میرلوحی: عکس
Pic1: Using miniature vegetation
along replicas reduces the
shaded surfaces despite offering
a sense of place attachment.
Photo: Mina Mir Lohi, 2015.
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Abstract | Miniature garden-museum is
the first phase of a leisure-cultural complex
in Tehran that is used to display a number
of miniature replicas of registered World
Heritage of Iran. Despite natural, historical,
cultural and environmental diversity,
miniature garden-museum of Tehran is the
first in its own kind in Iran. According to
the employer›s aim, this museum focuses
on displaying a compact demonstration of
history and culture as well as familiarizing
citizens with the cultural heritage of the
country. The basic idea comes from the
spirit of Persian garden design combined
with irregular spaces to provide miniature
models, taking into account the geographic
context and distribution of world heritage.
This garden-museum offers the dual
function of park and museum which varies
from other parks.
Miniature garden-museum is a new idea
emerged out of combination of garden
and museum which tends to blend the
traditional aspect of museum with public
space and offer a new type. The degree of
success miniature in this garden-museum
can be clarified by studying the goals and
strategies of the design parameters and by
comparing these goals with what have been
projected eventually. The main criteria
examined in this process include a sense of
attachment to place, creating an exhibitive
landscape and a familiar landscape to
Persian garden.
Despite providing a social space for daily
interactions, the place attachment indexes

do not show a successful relationship
between people and the building. In spite
of some aspects of a public space, miniature
garden-museum fails to create a sense of
place that offers a successful public space.
Although the unconscious information
provided by displayed replicas of the heritage
offers a particular perceptual space that
encourages the observer’s being in the space
the main critics target the inappropriate
choice of location and ignoring the scale
of the national exhibited works. Being
located in a part of the city incapable of
acceptance degrades the museum’s position.
The exhibiting landscape features and
attention to the landscape requirements,
requires a certain type of space. However,
predetermined goals are not met due to the
lack of service needs and requirements of
landscape. Despite using Persian garden
elements such as symmetry, garden terraces
and viewpoints, disfiguring some of the
main elements of the Persian garden and
their formal use has made the final project
different and contrary to designers claim.
Lack of unity among the whole and fine
spaces, creates a combination of familiar and
unfamiliar elements in landscaping inspired
by Persian gardens which decreases the
Persian spirit of the garden.
In general, despite efforts to use Persian
garden and landscape features and creating
a public space, the resulting has not met
the needs since the composition serves
the incorrect formal elements rather than
identifying ones.

