
چکیده |  نمایش مفهوم »دفاع مقدس« هدف اصلی طراحی باغ موزه دفاع مقدس 
ح در پروژه باغ موزه دفاع مقدس تهران، دســت یافتن به  بوده اســت. ایده اصلی طر
ح نامناســب  که در قیاس با هدف طر نظمــی برگرفتــه از فرم بــاغ ایرانی اعالم شــده 
شــناخته می شــود زیــرا انتقــال مفاهیــم در ایــن بــاغ بایــد بــرای قشــرهای مختلــف 
کنند. منظر  ملموس بوده و با حضور در فضا به درک حداقلی از مفاهیم دست پیدا 
که به صورت های مختلــف عینی و انتزاعی و یا  دفــاع مقدس منظری روایی اســت 
ح محوطه  به  گرفتن این ویژگی در پروژه موجب طر که نادیده  هر دو ارائه می شــود 
صــورت تزئینــی و عدم منظره پردازی به صورت سلســله مراتبــی و در چارچوب یک 
کلی دفاع مقدس شــده اســت. از سوی دیگر  رویداد، جهت دســت یافتن به مفهوم 
ح تفصیلــی، این ناحیــه را فضای تفریحی فرهنگی شــهر خوانده اســت لکن به  طــر
کمی در فضای باز باغ موزه حضور پیدا می کنند و باغ موزه  دالیل مختلف مخاطبان 

کی.  تبدیل به یک محوطه تشریفاتی و تزئینی شده تا یک باغ ادرا
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Pic5: A plurality of inputs and 
taking separate entrance to the 
structure as the museum’s main 
entrance that leads to a reduced 
role of Garden Valley input and the 
failure to attract and pull people 
to Garden Valley. Holy Defense 
Garden Museum, Tehran.
Photo: Mehdi Dorkhah. 2011.

گرفتن  تصویر۵ : تعدد ورودی ها و در نظر 
ورودی مجزا برای بنای موزه به عنوان ورودی 
کمرنگ شدن نقش ورودی  اصلی باعث 
کشش افراد  باغ دره و عدم موفقیت در جذب و 
به باغ دره شده است. باغ موزه دفاع مقدس، 
تهران. عکس : مهدی درخواه ،۱۳۹۱.
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منظر روایی خطوط
باغ موزه دفاع مقدس



Specified Issue

مقدمــه |  در زمــان جنــگ، پیشــنهاد ســاخت مــوزه دفاع 
مقــدس در اســتان خراســان توســط تعــدادی از رزمنــدگان 
کار انجام نشــد.  کمبود بودجه این  ح شــد اما به علت  مطر
بعــدًا ســاخت ایــن مــوزه در تهران توســط شــورای اســالمی 
شــهر تهران در دســت اقدام قرار گرفت. براســاس مطالعات 
اولیه، مکان  پروژه در یکی از سه نقطۀ مرقد حضرت امام، 
گردیــد ولــی در تصمیــم  تپه هــای لویــزان و چیتگــر تعییــن 
نهایــی، تپه های عباس آباد تهران برای ســاخت این موزه 
ح باغ موزه دفاع مقدس بعد از برنامه ریزی  انتخاب شد. طر
ح برنــده پــس از تغییرات  بــه مســابقه گذاشــته شــد که طــر
فراوان در مدت 2 ســال در مساحت 22 هکتار احداث شد. 
بــرای ارزیابی این پروژه ســه معیار »تطابــق طراح با مفهوم 
ح« و »خوانش منظر  دفــاع مقــدس«، »مخاطب پذیری طــر
گرفته شــده تا بــا توجه به  بــه مثابــه یــک رویــداد« در نظــر 
ح در رســیدن به هدف اصلی یعنی  آنهــا میزان موفقیت طر
ع درک حسی و  »درک مفهوم دفاع مقدســم« به کمک 2 نو

عقلی سنجیده شود. 

ساخت باغ موزه دفاع مقدس
مســابقه طراحی باغ موزه دفاع مقدس توســط شرکت توسعه 
فضاهای فرهنگی شهر تهران و داوری پنج معمار سرشناس 

»عیســی  چمــران«،  »مهــدی  میرمیــران«،  »هــادی  شــامل 
حجــت«، »مهــدی حجــت« و »کامبیــز ناظرعمــو« در ســال 
ح برتــر طی مــدت 30 مــاه احداث  کــه طــر 138۴ برگــزار شــد 
شــد )شارســتان، 138۴ : ۶(. در میان داوران علی رغم غلبه 
منظر در پروژه، هیچ فردی متناسب با این تخصص حضور 
نداشــت. نحــوه برخــورد با توپوگرافــی زمین و شــیب زیاد در 
امتــداد شــمالی جنوبــی )حــدود 30 متــر(، محــل قرارگیــری 
ح تفصیلی با حفظ  بنــای موزه در ســایت، توجه به مفاد طــر
محــور اصلــی مرکــزی به عنــوان پیــاده راه اتصال دهنــده دو 
پایانه حقانی به همت، اختصــاص یافتن اراضی عباس آباد 
کاربری هــای فرهنگــی و تفریحــی، احتــرام بــه  بــه عنــوان 
طبیعــت و تجــاوز نکــردن ارتفاع بنــا از ارتفاع تپه هــا از نکات 
مهــم در داوری بــود )عصاری و آبــاد، 13۹1 : 108(. به گفتۀ 
»مهــدی حجــت« به دلیــل مقیاس پــروژه، طراحی محوطۀ 
بنــا به عنــوان فضایی مرتبط بــا مفهوم باغ موزه در مســابقه 
مــورد قضــاوت قــرار نگرفت و صرفــًا بنای موزه مــد نظر بود : 
»به دلیل طول زیاد و عرض کم زمین، نحوه برخورد با زمین 
ح برگزیده به طور مناسب با آن برخورد  مسئله ای بود که طر
که در آن  کرده و با توجه به اینکه مقیاس پروژه طوری نبود 
مکان بررســی دقیق محوطه و منظر پیرامون بنا میسر باشد 
کید بر بنای مــوزه قرار گرفت«. به نظر  در نتیجــه بــار دیگر تأ

کلیات طراحی محوطــه باغ موزه در  می رســد توجه صرف به 
مسابقه، موجب نادیده گرفتن مفهوم اصلی مورد نظر پروژه 
یعنی دفاع مقدس در فضاســازی های بیرونی و عدم ارتباط 

مفهومی بین بنا و محوطه شده باشد.
ح برگزیــده جهت بازنگــری در طراحی و اجرا به شــرکت  طــر
»نقــش جهــان پــارس« بــه مدیریــت »هــادی میرمیــران« 
گــذاری پــروژه به این  ســپرده شــد. ولــی بعــد از دو مــاه از وا
ح بــه شــرکت مشــاور  شــرکت بــه علــت درگذشــت وی، طــر
گذار  »برســیان شــار« تحــت نظر مهنــدس »ژیال نــوروزی« وا

شد )طراح، 13۹۴(. 
 ایــده اصلی طراح برای طراحی محوطه، رســیدن از مفهوم 
خشــونت به صلح و آرامش بوده اســت. از این رو از خطوط 
که در نهایت به خطوط  گرفته شــد  شکســته و خشــن بهره 
هندســی منظــم و هماهنــگ بــه عنــوان محــور اصلــی بــاغ 
ایرانــی منتهــی می شــود )تصاویر 1و 2(. طبــق گفته طراح، 
هــدف اصلــی جنگ رســیدن بــه بهشــت قرآنی اســت و باغ 
ایرانــی نمــودی از بهشــت اســت. در نتیجــه ایشــان، بــاغ 

کار برده است. ح به  ایرانی را به عنوان ایده اصلی طر
 ساخت مکانی با ویژگی های کالسیک باغ ایرانی نمی تواند 
ح  ع دفاع مقدس باشد. در این طر ایده مناسبی برای موضو
الزم بــود که منظر دفــاع مقدس زمینه اصلی منظره پردازی 
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گرچه آشــنایی با مفهوم دفــاع مقدس و ترویج  فضا باشــد. ا
ح  کــه در طر فرهنــگ مقاومــت از اهــداف مهم پــروژه بوده 

مغفول مانده است )جدول 1(. 

منظر دفاع مقدس در باغ موزه 
دفــاع مقدس در جامعه اســالمی مــا نوعــی ارزش اجتماعی 
که در یک مقطع زمانی به ســطح اول ارزش  تلقی می شــود 
ملــی - مردمی رســیده  اســت. با توجه به اینکــه در باغ موزه 
ترویــج فرهنــگ  و  ارزش هــا  دفــاع مقــدس هــدف، حفــظ 
کانون توجــه قرار  مقاومــت بــوده اســت، منظــر باغ مــوزه در 
می گیرد. برای رسیدن به این هدف می توان معیار »تطابق 
ح بــا منظر دفاع مقدس« را بر اســاس شــاخص هایی در  طــر
دو دســته »عناصر منظرین دفــاع مقدس« و »مفاهیم دفاع 

مقدس« مورد بررسی قرار داد.
گروه اجرایی، این مجموعه شــامل دو قســمت  گفته  بنا به 
»باغ مــوزه« و »بــاغ دره« اســت. بــاغ دره یــک محــور پیــاده 
فضاهــای  آن،  طــرف  دو  شــیب های  کــه  اســت  تفریحــی 
نمایشــی، فضاهــای بــاز مــوزه ای، خدماتــی و پشــتیبانی را 
در خود جای می دهد. باغ موزه بر سلســله تپه های مشــرف 
بــه بــاغ دره دفاع مقــدس و پــارک طالقانــی اســتقرار یافته و 

ساختمان اصلی موزه را در بر می گیرد.

بــه روایــت طراح مجموعــه باغ موزه براســاس بیــان مفهوم 
گاهی  دفاع مقدس شــامل سه بخش اســت. بخش اول : آ
کلیه اسناد ومدارک رویدادهای دفاع مقدس(،  )مشتمل بر 
بخش دوم : حس حضور )بازسازی وقایع جنگ( و بخش 
)بیــان جنبه هــای معنــوی، مفاهیــم و  تعالــی  راه   : ســوم 
آرمان هــای دفــاع مقــدس در 7 مرحله(. در فضــای بیرونی 
مجموعــه بی ارتبــاط بــا فضاهــای داخلی، این ســه بخش 
در توالــی هــم در نظــر گرفته نشــده و عناصــر منظرین دفاع 
ع و ماشین آالت جنگی( به صورت  مقدس )طبیعی و مصنو
واقعــی در محوطه چیده شــده اند. خطــوط طراحی، محور 
اصلــی، پرچم، دریاچه هور، نخــل، تانک، قرارگیری بنا در 
گیاهی ســبز مؤلفه هایی هســتند  تپه و اســتفاده از پوشــش 
کــه بــه صورت اجزای جــدا از هم در فرآینــد طراحی و یا بعد 
از آن در زمان هــای مختلــف بــه باغ مــوزه اضافــه شــده اند. 
ح،  این چیدمان بدون منظره ســازی حماســی مورد نظر طر
مجموعــه را بــه منظــری از خطوط مختلف تبدیل ســاخته 
که تنها عامل ارتباط عناصر چیده شــده در ســایت هستند. 
پیــروزی  و  شــهادت  آرامــش،  دفــاع،  حقانیــت،  و  حیــرت 
کــه در فضای بیرونی  مفاهیــم مورد نظر مجموعه هســتند 
آن، بــه واســطۀ چیدمان مجســمه وار عناصر در بســتری از 
گیاهان تزئینی قابل درک نیســت )تصویر3(  خطوط تراز و 

کــه تأمین مفاهیمی که  ح روشــن نکرده  و اصواًل مشــاور طر
ک عقلــی هســتند در بســتر هنرهای تجســمی  نیازمنــد ادرا

چگونه ممکن است.

مخاطب  پذیری در باغ موزه دفاع مقدس 
انتخــاب منظــره کالســیک بــاغ ایرانــی به عنوان کانســپت 
باغ مــوزه دفــاع مقــدس و اجــرای ناقــص آن، ضمــن آنکــه 
نتوانسته از نوستالژی جامعه ایرانی در جهت ترغیب مردم 
کند، به ظرفیت های حماسی  به حضور در باغ بهره برداری 
و روحانــی نهفتــه در مفهوم دفاع مقــدس و خاطرات جنگ 

نیز بی توجه مانده است.
در  کــه  موضوعــی  اســت  منظــری  اول  وهلــۀ  در  باغ مــوزه 
میــان اجزای آن فضای بســته ای بــرای نمایش آثار خاص 
و متناســب بــا مــکان سرپوشــیده وجــود دارد. ایــن تعریــف 
ح، بــه اقــرار عضــو هیئــت داوری، اساســًا در میــان  از طــر
ح هــا بر اســاس  ضابطه هــای قضــاوت وجــود نداشــته و طر
ساختمان موزه قضاوت شده اند و رویکرد منظره پردازی در 
فضــای بیرونی عنصــری فرعی و حتی مغفول بوده اســت. 
کارفرما هرگز برنمی آید  گرچه از دقت در اهداف اعالم شدۀ  ا
کــه پــروژه معماری منظر باغ موزه به معمــاری یک بنا تنزل 
ح  داده شــود؛ اما این رویکرد مهمترین علت در انحراف طر

Pic1 and 2: Using regular lines 
and geometric broken lines in the 

central AX, the main idea in the 
Garden Museum of Holy Defense 

is the Persian Garden, the Holy 
Defense Garden Museum, Tehran.

Photo: Mehdi Dorkhah, 2011.

تصاویر ۱ و 2 : استفاده از خطوط شکسته در 
کس مرکزی،  کنار خطوط منظم و هندسی آ

ایده اصلی در باغ موزه دفاع مقدس، باغ 
ایرانی می باشد، باغ موزه دفاع مقدس، 

تهران. عکس: مهدی درخواه، ۱۳۹۱.
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کارفرما اهداف طراحاهداف 

• ترویج فرهنگ اصیل دفاع مقدس
کردن حقیقت و واقعیت دفاع مقدس • بازگو 

• انتقال مفاهیمی همچون انسجام و وحدت ملی در سال های دفاع
• ایجاد میعادگاهی برای بازماندگان روزهای سخت و جاودانه

• ایجاد فضای فرهنگی - تفریحی با حفظ مفهوم دفاع مقدس
ح با توپوگرافی زمین • هماهنگی هر چه بیشتر طر

• اهمیت بخشیدن به طبیعت
ح تفصیلی اراضی عباس آباد • حفظ پیاده راه همت به حقانی با توجه به طر

• رسیدن از مفهوم جنگ یعنی خشونت به صلح و آرامش، نمایش 
ارزش های دفاع مقدس در غالب دو مفهوم جنگ و صلح

• ایجاد ارتباط با فضاهای شهری و فرهنگی - تفریحی پیرامون
• حفظ دید و منظر

Table1: The employer’s objectives and approaches 
and objectives and design ideas. Source: Department 
of Cultural Spaces Development and interviews with 

designers (Zhila Nourozi), 2015. 

کارفرما و اهداف و ایده های  جدول۱ : اهداف و رویکردهای 
طراح. مأخذ : سازمان توسعه فضاهای فرهنگی و مصاحبه با 

طراح )ژیال نوروزی(، ۱۳۹۴.

به سوی یک پروژه ناموفق بوده است. 
تحلیــل مفهومــی دفــاع مقــدس حــاوی معانــی و مفاهیمی 
کــه شــیوه منظره پــردازی مجموعــه را به ســویی جز  اســت 
کالسیک باغ ایرانی ســوق می دهد. منظر حماسی  ســاختار 
کانســپت رمانتیــک بــاغ  کــه در  مهمتریــن وجــه آن اســت 
کمتــر قابل دســتیابی اســت. بیــان دالیــل نامربوط  ایرانــی 
بــرای ایجــاد جذابیــت در فضــا، مانند اســتناد به عــدد 7 و 
هفــت مرحلــه ســلوک عرفانی بــرای زیبــا و جذاب ســاختن 
منظــره و تولیــد منظره های عالمتی )آیکونیــک( نمی تواند 

ضامن زیبایی و مطبوعیت فضا شود.
که مجموعه تفریحی عباس آباد در شهر تهران هر  در حالی 
روزه جاذب جمعیت زیادی اســت و در عین آنکه به لحاظ 

دسترســی و موقعیــت، باغ مــوزه دفــاع مقــدس در شــرایط 
بهتری نســبت به ســایر اجزای این مجموعه قرار دارد، اما 
کمتریــن مخاطــب را در عباس آبــاد دارد. این اتفــاق را تنها 
ح در ایجــاد ارتباط با مخاطب و پاســخگویی  بــا ضعف طــر
کــه دو مرحله اصلی در فرآیند  به نیازهای حســی و عقلی او 
که  ک منظــر هســتند، می تــوان توضیــح داد. در حالــی  ادرا
ســایر مراســم و اتفاقــات اجتماعی مرتبط بــا دفاع مقدس و 
که پایگاه  حضور انبوه مردم در ارتباط با آنها نشان می دهد 
اجتماعــی مفهــوم دفاع مقــدس در جامعه ایــران همچنان 

پرقدرت و پرمخاطب است.
کــه در جذابیت پروژه  بــه لحاظ تکنیکــی نیز برخــی نکاتی 

نقش مهمتری داشته قابل توجه است:

بــا منظــره حماســی  ترکیــب  در  ایرانــی  مناظــر  از  اســتفاده 
می توانســت احســاس بهتری نســبت به وضع موجود را در 
که افراد احســاس تعلق  گونــه ای  کنــد؛ به  مخاطــب ایجاد 
به مکان و خاطره انگیزی داشــته باشــند. با توجه به تعدد 
گرفتن ورودی مجزا برای بنای موزه به  ورودی ها و در نظر 
عنــوان ورودی اصلــی، نقش ورودی باغ دره کمرنگ شــده 
کشــش افراد به باغ دره شود. در  و نتوانســته سبب جذب و 
نتیجــه افراد پس از وارد شــدن از ورودی هــای اصلی بنای 
گر  مــوزه، تنهــا از دامنــه بــه تماشــای بــاغ دره می نشــینند. ا
ورود به باغ موزه به جای بنا از باغ صورت می گرفت در این 
صورت باغ می توانست ضمن اتصال فضای درون و بیرون 
و بــه تعامــل واداشــتن فضای باغ مــوزه با ســایت اطراف به 
یــک فضای تفرجگاهی- فرهنگــی در مجموعه عباس آباد 
تبدیل شود. جذب و کشش اقشار جامعه با جنسیت ، سن، 
فرهنــگ، طبقه اجتماعی و اقتصــادی مختلف با توجه به 
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شــرط اصلــی معماری منظــر یعنی مخاطب محــوری از یک 
ســو و دنبالــه روی از حضــور اقشــار مختلــف در جبهه هــای 
جنــگ از ســوی دیگــر، الزم بــود بــه یــک معیــار اصلــی در 
طراحــی باغ مــوزه دفاع مقدس تبدیل شــود؛ امــا در طراحی 
محوطــۀ باغ موزه، بــرای افراد مختلف تدابیری اندیشــیده 
کودکان،  نشــده )به عنوان مثال طراحی مکان هایی برای 
مکان هایــی بــرای نشــان دادن حضــور زنــان در جبهــه  یــا 
که به بیان مشارکت اقوام در خلق حماسه دفاع  فضاهایی 
ح بــا توجه  مقــدس بپــردازد( و میــزان مخاطب پذیــری طر
بــه محــل قرارگیری پروژه در یکی از نقاط پر مخاطب شــهر 

کم است )تصاویر ۴ و ۵(.  تهران 

خوانش منظر به مثابه یک رویداد
منظر روایی منظری است که تمام عناصر و فضاسازی های 
ع از  آن در صــدد بیــان موضوعــی خاص باشــند. در ایــن نو
منظر یکسری مفاهیم مانند شکوه و عظمت را می توان در 
یــک تصویر دید ولــی مفاهیمی همچون ایثــار و مظلومیت 
وجــه ذهنــی از یــک مفهــوم هســتند و بایــد در توالــی یــک 
مجموعــه درک و بــه عنــوان یــک رویــداد خوانــش شــوند. 
درک  در  »حرکــت«  و  »زمــان«  عامــل  دو  اســاس  ایــن  بــر 

ایــن مفاهیــم و ایجــاد مناظر وابســته بــه آنهــا، از ابزارهای 
ع از منظــر بــا توجــه  مهــم محســوب می شــوند. در ایــن نــو
کــه مخاطب محوری یــک اصل به  بــه ویژگی اصلــی منظر 
ک مخاطب را  شــمار مــی رود، باید از حواس بهره بــرد و ادرا
تســهیل بخشــید. از آنجا که منظر وابســته به ذهن انســان 
اســت، لذا فهم آن وابســته به تفســیر نمادها و نشانه هایی 
اســت که بتواند خاطرۀ ذهن انســان را فعال کند. خاطرات 
آشــنا بــه طریــق محســوس و عمدتــًا از طریــق دیــده شــدن 
ک مــی شــوند و ذهــن بــرای دریافت آشــنایی آنها دچار  ادرا
مشــکل و انفعاالت پیچیده و کشف معانی ثانویه نمی شود 

)منصوری، 1383 : 73(. 
از این رو فهم منظر باغ موزه دفاع مقدس به عنوان یک کل 
که  کاتی  ک حسی و عقلی است؛ ادرا ع ادرا وابســته به دو نو
ابتدا بر فهم بی واســطه و سپس درک نمادها استوار است. 
ک منظــر مــورد توجه  کــه در مرحلــه ثانــوی ادرا نمادهایــی 
مخاطب قرار می گیرد و برای فهمیده شدن محتاج دخالت 
عقل و تفســیر نمادها بر اساس ســوابق ذهن و خاطره های 
دفــاع  روایتــی  منظــر  در   .)۶  :  138۹ )منصــوری،  اوســت 
مقدس می توان با ایجاد فضاهایی سلسله مراتبی، حواس 
کلیت از زمان و حرکت به فهم درســت  مخاطــب را در یــک 

که این امر مســتلزم  از مفهوم دفاع مقدس نزدیک ســاخت 
وحــدت بیــن تمامی عناصــر و اجــزا و همچنیــن هماهنگی 

بین بنای موزه و محوطه آن است. 
منظره ســازی باغ مــوزه دفــاع مقــدس نیــاز داشــته تــا نظام 
کند تــا در طراحی جزء  زیبایی شناســی ویــژه خــود را تعریف 
فضاهــا و محوطه ســازی براســاس آن اقدام شــود. در حالی 
کــه دو عامــل بــاغ ایرانی بــه عنوان الگــوی پروژه و ســلیقه 
کــه موجــب  طــراح هدایت کننــده طراحــی پــروژه بوده انــد 
چندگانگی، عدم وحدت و عدم ارتباط با عناصر منظر دفاع 

مقدس شده است )تصویر ۶ (.  
عــالوه بــر آن انحراف طراح به ســوی اســتفاده از تعبیرات 
گرفتــه شــده  کار  ادبــی بــرای توجیــه الیه هــای پنهــان بــه 
ح موجــب شــده تــا نشــانه ها و نمادهــای مرتبــط با  در طــر
مفهــوم دفــاع مقــدس مهجــور مانــده و جــز تعــدادی آالت 
کثــر نقــش عالمتــی و نشــانه ای  کــه حدا و ادوات جنگــی 
کــه حامــل معانــی چنــد پهلــو و تــو در تــو  دارنــد و نمــادی 
باشــند بــه حســاب نمی آینــد، اثــر دیگــری از نمادپــردازی 
ح در این بخــش فاقد ســناریو و برنامه  نباشــد. اصــواًل طــر
از پیــش اندیشــیده بــرای ســاخت و پرداخــت منظره های 

نمادگراست.

ویژه نامه

Pic3: Garden Museum a base of lines 
for layout elements. Holy Defense 
Garden Museum, Tehran.
Photo: Mehdi Dorkhah, 2011.

تصویر۳ : باغ موزه بستری از خطوط برای 
چیدمان عناصر. باغ موزه دفاع مقدس، تهران. 
عکس : مهدی درخواه، ۱۳۹۱.
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نتیجه گیــری |  بــا توجه بــه ارزیابی های صــورت گرفته 
ح با منظــر دفاع  براســاس معیارهــای ســه گانه »تطابــق طــر
ح« و»خوانــش منظــر بــه  مقــدس«، »مخاطب پذیــری طــر
مثابــه یــک رویداد«،  بــاغ دره، »عنصری پنهــان« در فرآیند 
ع دفاع مقدس محسوب می شود  ک مخاطبان از موضو ادرا

که دارای منظره سازی  غیر حماسی و عالمتی است. 
منظــر دفاع مقدس الزم اســت محصول هم نشــینی عناصر 
کــه  و مفاهیــم آن در تعامــل بــا یکدیگــر باشــد. در حالــی 

فهرســت منابع  

خلیل زاده مقدم، مریم. )13۹۴(. روایت حماسه و اقتدار )باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت(:  ⚫
کتاب راهنمای باغ موزه دفاع مقدس.

کرصالحی، غالمرضا. )1387(. چگونه از ارزش های دفاع مقدس پاسداری کنیم؟، پرتال جامع علوم انسانی،  ⚫ ذا
قابل دسترس در : default.aspx/۹0870/http://www.ensani.ir/fa/content )تاریخ مراجعه : ۹۴/2/17(.

عباســی، مهدی. )13۹2(. پژوهشــی در باب ارتقای اعتبار علمی نقدهای معماری تکنیکی برای استخراج  ⚫
معنای جامع اثر معماری، مجله باغ نظر، 10)2۴( : ۶۹-78 

عصاری، فرزانه؛ آباد، معصومه. )13۹1(. توســعه فضاهای شــهری به منظور پاسداشــت دفاع ملی، مطالعه  ⚫
موردی : باغ موزه دفاع مقدس، دو ماهنامه شهرنگار، 10)۵۹( : 103.

گــزارش برگزاری مســابقه و مراســم اهدای جوایــز، پاییز و زمســتان. )138۴(. باغ مــوزه دفاع مقدس، مجله  ⚫
شارستان، 2)۹/10( : ۶.

منصوری، سید امیر. )138۴(. درآمدی بر زیبایی شناخت معماری منظر، فصلنامه باغ نظر، 2)2( : ۶۹-78. ⚫
منصوری، سید امیر. )138۹(. منظر شهری : کنترل امر کیفی با مولفه های کمی، مجله منظر، 3)11( : ۶-7. ⚫

Pic4: Garden Museum plan and 
display the placement inputs, Holy 
Defense Garden Museum, Tehran. 

Source: Department of Cultural 
Spaces Development.

تصویر۴ : پالن باغ موزه و نمایش نحوه قرارگیری 
ورودی ها، باغ موزه دفاع مقدس، تهران.

مأخذ : سازمان توسعه فضاهای فرهنگی.

تحلیل مفهومی دفاع مقدس حاوی 
معانی و مفاهیمی است که درک 

مفاهیم آن به صورت عقلی و حسی در 
توالی یک مجموعه امکان پذیر است که 

توجه به »زمان« و »حرکت« دو عامل 
مؤثر در ایجاد مجموعه باغ موزه دفاع 

مقدس است. مجموعه ای که منجر 
به خوانش منظر به مثابه یک رویداد 
در طی یک سلسله مراتب می شوند و 

منظر روایی را شکل خواهد داد.
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  تصویر۴
Pic4 

گرفتــه در باغ مــوزه دفــاع مقــدس،  منظره پــردازی صــورت 
حاصــل چیدمان برخی عناصر دفاع مقدس بدون توجه به 
کات حســی و عقلــی مرتبط بــرای درک مفاهیم  تأمیــن ادرا
مربــوط بــه جنــگ اســت. همچنیــن تنــزل پــروژه معماری 
منظر باغ موزه به معماری یک بنا و تمرکز فرآیند مسابقه بر 
گرفتن فضاهای بیرون باغ موزه  بنای موزه موجب نادیــده 
کاهش اهمیت نقش آن در  در طراحی منظر دفاع مقدس و 
کم شــدن نقش باغ دره در این  کلیت باغ موزه شــده اســت. 

کم رنگ شــدن حضور مخاطب در آن و تبدیل  سیســتم به 
ایــن محوطــه بــه فضای ســبز و نــه منظر معنا بخش شــده 
کــه تعامــل فضاهــای بیرونی بــا فضاهای  اســت. در حالــی 
موزه فرصتی برای رساندن پیام واحد به مخاطب و ایجاد 
کلیتی  کــه می توانســت منجر بــه ایجــاد  منظــر روایــی بــود 
واحد به نام »باغ موزه« شود؛ در این رویکرد نقش باغ موزه 
در یــک نظام سلســله مراتبی وحدت دار بــه مراتب مهمتر از 

وضع فعلی می بود.
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Garden Museum to a single structure and 
focusing on the structure of the Museum 
have caused ignoring the outdoors regions 
of the Garden Museum in landscaping 
architecture of Holy Defense and reducing 
the importance of its role in totality of 
Garden Museum. Reducing the role of 
Garden Valley in this system has been 
resulted in low attendance of audiences 
in it and converting this area into a green 
space. While interaction of outdoor spaces 
with the spaces of the Museum was an 
opportunity to deliver the same message 
to the audience and create a narrative 
perspective that could lead to a single 
entity called “the Garden Museum”; in this 
approach, the role of the museum in a unity 
hierarchical system was more important 
than the current status.

Keywords |  Garden Museum, Narrative 
Perspective, landscape Elements of 
Holy Defense, Reading of Holy Defense 
landscape.
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Pic6: Lack of hierarchy and certain 
landscaping to the narrative 

perspective of the Holy Defense 
in Garden Valley. Holy Defense 

Garden Museum, Tehran.
Photo: Mehdi Dorkhah. 2011.
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Abstract | Showing the concept of “holy 
defense” is the main goal for designing of 
Garden Museum of Holy Defense. The 
main idea of designing in the project 
of Garden Museum of Holy Defense in 
Tehran, stated that is the achievement to 
an order which is taken from the form 
of Persian garden that is inappropriate 
compared to the objective of the project 
because conveying of the notations in 
this garden should be tangible for various 
segments and with presence in the place 
minimum understanding of the notations 
should be gained. The landscape of holy 
defense is a narrative landscape which is 
presented with different forms of objective 
or abstract or both, that ignoring this 
feature in the project causes decorative 
landscaping and lack of landscaping in the 
form of hierarchical in the frame of the 
event to obtain the general notation of holy 
defense. On the other hand, the detailed 
plan, has called this region as a cultural 
recreational area of the city, but for various 

reasons a few persons is attended at the 
outdoor Garden Museum, and Garden 
Museum has changed to a ceremonial and 
decorated area rather than a conceptual 
garden.
According to assessments made on the 
basis of triple criteria of “comparison of 
the plan with holy defense landscape”, 
“attracting of the person” and “reading of 
the landscape as an event”, Garden Valley, 
“hidden element” in the process of the 
perception of the persons has been of holy 
defense that has symptomatic and non-epic 
landscaping.
Landscape of holy defense is essential to 
be a product of companion elements and 
its concepts should be interacted with each 
other. While the landscaping took place in 
the Garden Museum of Holy Defense, is 
a product of some holy defense elements, 
regardless to the security and intellectual 
perceptions related to understanding the 
implications of the war. Also the decadence 
of the architecture landscape project of 
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