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  چكيده:

 ترويج براي بايد كه است طلبي شهادت و ايثارگري گاهتجلي كه دفاع مقدسقال ارزشهاي نتباتوجه به اهميت حفظ وا
 به امروز ندارند ياد به يا اند نديده را روزها آن كه آنهايي واقع در،كرد تالش بعد نسلهاي به آن انتقال و روحيه اين

 انتقال در تواندمي مقدس دفاع هاي موزهباغ  احداث و گردندمي مقدس دفاع رشادتهاي از تر ملموس تصويري دنبال
 و اسالمي انقالب نهال رساندن ثمر به در اسالمي ايران غيورمردان رشادتهاي و هادالوري شهادت، و ايثار فرهنگ

، در اين راستا با توجه به روند طراحي باشد داشته ايارزنده بسيار نقش بعد نسلهاي به اسالم رزمندگان مجاهدتهاي
از يك سو وتاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر حفظ  اع مقدس در سراسر ايران اسالميواحداث باغ موزه هاي دف

اهميت ونقش اصول ومفاهيم معماري ايراني اسالمي در  واحياي معماري ايراني اسالمي به عنوان يك ميراث هويتي 
فرآيند طراحي باغ موزه ها به عنوان فضايي كه وظيفه اصلي آنها روايت گري سلحشوري وايثار بزرگ مرداني است كه 
در راستاي محافظت از ارزشهاي سرزميني خود حماسه اي بي همتا را در تاريخ معاصر خلق كردند از اين رو در 

توصيفي از حيث -دو مجموعه باغ موزه دفاع مقدس در استانهاي كرمان وهمدان را با روش تحليليحاضرپژوهش 
ايراني اسالمي همچون اصل مسجد محوري،پرهيز از بيهودگي،سلسه مراتب معماري  سازگاري با اصول ومفاهيم 

كه در پايان مشخص  داده ايمفضايي،نيارش وايستادگي،مردم واري واحترام به طبيعت مورد بررسي وتحليل قرار 
گرديد در باغ موزه دفاع مقدس كرمان طراح تا حد امكان سازگاري مجموعه با اصول كالبدي معماري ايراني اسالمي را 

ودر پايان راهبردهايي را  مبنا قرار داده است ودر باغ موزه همدان نقش مفاهيم معنوي ومعنايي پررنگ تر مي باشد،
  اي دفاع مقدس كه در آينده قرار است ساخته شوند مبتني بر اصول فوق پيشنهاد داده ايم.جهت طراحي باغ موزه ه
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يي جناب آقاي دكتر به راهنما است كه  مقاله حاضر برگرفته از پايانامه كارشناسي ارشد نگارنده با عنوان طراحي باغ موزه دفاع مقدس مشهد
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  مقدمه:

فرهنگ و هنر اسالمي ايران نتيجه دميده شـدن  .مرتبه بوده استسرزمين ايران از دير باز داراي فرهنگ و تمدن غني و هنري واال 
روح اسالم در كالبد همان فرهنگ و هنر كشورمان بوده است كه حاصل آن فرهنگي شـكوهمند و هنرهـايي نغـز گرديـده كـه هـر 

تكـاملي مـداوم و مسـتمر  كند. فرهنگ وهنر اسالمي ايران در طول تاريخ همواره داراي يك روند بيننده اي را وادار به تحسين مي
بوده است كه با تكيه بر گذشته خود با زباني مناسب زمانه بيان مي گرديده است. متاسفانه امروزه شاهديم كه به دليـل عـدم درك 

كپي برداري ظاهري از فرهنگ و هنر غربي اين فرهنگ غني و هنر ارزشمند كشـورمان رو بـه فراموشـي  يامناسب از مفاهيم آن، و
 مناسب قالبي با جديد فضاي در توانندمي دارند كه خاصي جاذبه به باتوجه مقدس دفاع هاي. ارزش)1392(عليپور خبير،ترفته اس

 ورود از ناگزير شدن دروني و ماندگاري براي،  قدرتمند ازعناصر مندي بهره دليل به ارزشها شونداين وارد فرهنگي گفتمان عرصه به
 براي بلكه شوندنمي پذيرفته تنها نه وگرنه. گيرند وام را عناصري و دهند وام را عناصري بايد يعني هستند فرهنگي اشاعه فرايند به

 اشـاعه فراينـد در فعاالنـه بايسـت مـي كـه كننـد توجه نكته اين به بايد فرهنگي هايارزش شد، حامالن نخواهد تعيين بهايي آنها
 تعـادل كه است نكته درهمين نيز فرهنگي تغييرات پيچيدگي و است دوسويه فرايندي، اشاعه فرايند بدانندكه و شده وارد فرهنگي
 تعـادل گيـري شـكل و سـازگاري به نهايت در فرايند اين و رسد مي ساماني بي و بحران به خارجي عوامل طريق از همواره موجود
 ناخوشـايند اسـت ممكـن بعضا و زندمي هم به را موجود تعادل كه غيرخودي فرهنگي عناصر ورود بنابراين. شود مي منتهي جديد
 مورد هايارزش غناي ترتيب اين رسد، به مي جديد و مجدد تعادل به شده عرضه متعالي هايارزش با تعامل از پس نهايت در باشد
 مقطـع يـك در .نيسـت گريـزي آن از كه است تحولي عرصه به ورود آنها حيات شرط و است ديگر هايارزش با تعامل گرو در نظر

 سـوي بـه جامعه هدايت ضمن كه داد سامان فرهنگي  را حركت،  فكري نخبه يك مقام در) ره( راحل امام كه بوديم شاهد تاريخي
 ايشـان روشـنگري طريق از مگر نشد طي مسير اين. نمود حفظ اجتماعي فرهنگي موجود هايآسيب ازتمامي را آن فرهنگي تحول
 آن محصـول كـه شـد خـتم قـوي اجتماعي نظارت به واسطه بدون و شفاف و قدرتمند آنچنان هم آن و ديني معرفت مباني درباره
ودر اين ميان خلق فضاهايي  .)1393مهريزي, مهناز و آزيتا رجبي، ( .بود اسالمي انقالب مقدس اهداف پيشبرد در اجتماعي تضامن

از قبيل باغ موزه هاي دفاع مقدس در راستاي تحقق اهداف فوق  كه با زبان الگويي معماري  روايتگري اصول وارزشهاي آن روزها و 
گفتمان سازي فضاي امروز در حوزه مقاوت و ايستادگي را عهده دار مي باشداز جايگاه ويژه اي برخوردار مـي باشـد كـه سـازگاري 
  هرچه بيشتر اين مجموعه ها بااصول ومباني معماري سرزميني مطمئنا به درك وفهم هرچه بهتر موضوع كمك شاياني خواهد نمود.

  
   ايراني اسالمي معماريو الگوهاي  اصول و معنوي شهادت مفاهيم

 براي پيرنيا كريم محمد استاد كه اصولي.  است تأمل قابل كه دارد هايي مشابهت پايدار معماري مفاهيم و مباني با اسالمي 
 اصول و مفاهيم با نيز)  گرايي درون و خودبسندگي ، نيارش ، بيهودگي از پرهيز ، واري مردم(  است كرده تعريف ايران معماري
 و معنوي و مادي نيازهاي و معماري ميان تناسب رعايت معني به ،»  واري مردم« . دارد هماهنگي پايدار شهرسازي و معماري

 انسان آسايش به دستيابي و محيطي شرايط و انسان نيازهاي مبناي بر فضايي كيفيت و تناسبات ايجاد باعث ، انسان زندگي روش
 به»  بيهودگي از پرهيز« .  شود مي ديده ايراني هاي خانه معماري عناصر و فضاها از بسياري و ها حياط ، ها اتاق در كه. است شده
 داراي ، تزييني هاي جنبه بر عالوه ايران معماري عناصر كه شده باعث بيهوده كار انجام عدم و معماري بودن دار هدف معني
 در»  نيارش« .  است شده رعايت ها ارسي و گنبدها زير كاربندي در مسئله اين كه ، باشند نيز اقليمي و عملكردي هاي ويژگي

 ، ديوارها مانند هستند نيز اقليمي هاي ويژگي داراي ، مقاوم و ايستا ساختار بر عالوه كه شده عناصري ايجاد باعث ايران معماري
 معماري هماهنگي باعث)   بوآورد(  بومي مصالح و امكانات ، منابع از استفاده معني به»  خودبسندگي«  گنبدها و ها طاق ، جرزها



 برداري گود خاك از استفاده ، است شده آيندگان نيازهاي و منابع به تجاوز عدم و پذير تجديد منابع از استفاده حداكثر و محيط و
 در»  گرايي درون« .  است بوده استوار اصل همين بر خانه بناي احداث و گل و خشت ساخت در باغچه گودال و حياط از شده

 در ريشه اينكه بر عالوه ، معماري فضاهاي دروني سازماندهي و بيرون شرايط از دروني فضاهاي حفظ معني به ايران معماري
 ، مركزي حياط:  مانند عناصري خلق باعث كه ، است وابسته نيز اقليمي و محيطي شرايط به دارد ايران آييني و فرهنگي باورهاي
 ايران كويري مناطق سنتي معماري الگوي در .)26-36 ، 1382 پيرنيا( است شده ها آن به وابسته عناصر از بسياري و باغچه گودال
 چه و ظاهر لحاظ به چه ها ساختمان فرم شهرها اين در است  بوده نظر مورد گوناگون هاي شيوه به ، انرژي مصرف در جويي صرفه

 يك ايجاد با مناطق اين در. آورد مي فراهم را انرژي مصرف كاهش ي زمينه ، مختلف فضاهاي توزيع و تركيب ي نحوه لحاظ به
 و شده ساختمان زيستي فضاي در رطوبت افزايش باعث باغچه احداث و آب حوض تعبيه و ساختمان وسط در مركزي حياط

:  مانند ؛ شوند مي ساخته زياد نسبتاً  ضخامت با گنبدي و قوسي هاي طاق سنگين بار تحمل لحاظ به كه آجري و خشتي ديوارهاي
 مراتب سلسله اصل  ) .129:  1387 قباديان،( دهند مي كاهش را روز شبانه طي در حرارت درجه نوسان ، حرارتي خازن يك

 ترددهاي از را محله دسترسى مراتب سلسله. است داشته وجود فضايى و عملكردى دسترسي، مراتب سلسله صورت، سه به فضايي
 عملكردي مراتب سلسله نمود، مى محفوظ و ملموس محله ساكنين براي را آن بخشى آرام ويژگى و داشت مى نگه امان در عبوري
 فضاى مراتب سلسله و بود ساكنين نيازهاي به مناسبي گوي پاسخ محالت مراكز در عمومي عملكردهاي و خدمات استقرار يعنى

از اين رو در پژوهش  )1392زاده، االسالمي،امين ثقه.(داد مى پاسخ فضاها از هريك قلمروهاى و محرميت به خصوصى، به عمومى
اسالمي وسرزميني از يك سو واز سوي ديگر -در حوزه بازخواني واحياء معماري ايرانيحاضر باتوجه به تاكيدات مقام معظم رهبري 

باتوجه به احدات باغ موزه هاي دفاع مقدس در سالهاي اخير ونقش آنها در حوزه مفاهيم معنوي وفرهنگي دونمونه از اين مجموعه 
توصيفي مورد تجزيه -اري ايراني اسالمي به روش تحليليها در استانهاي كرمان وهمدان را از حيث سازگاري با اصول ومفاهيم معم

  وتحليل قرار داده ايم.
 

  پيشينه تحقيق:
 مطالعات جمله از موزه هاي پروژه اجراي و طراحي جهت در مشاور مهندسين هاي شركت و مهندسين هاي تحقيق و مطالعات

 طراحي جهت باوند مشاور مهندسين, »كرمان شهيد سرداران موزه پارك« طراحي جهت محمدي خان مشاور مهندسين
 نوع اين از هايي نمونه, »تبريز موزه پارك« مطالعات انجام براي موزه پارك مشاور مهندسين و »اصفهان مقدس دفاع فرهنگسراي«

 مقدس دفاع موزه پارك، ودر زمينه پژوهش هاي دانشگاهي مي توان به پايانامه هايي با عناوين باشند مي ها تحقيق
 طراحي )1380(محمديخان محمدعلي-،پايانامه كارشناسي ارشد،دانشگاه علم وصنعت ايران،استاد راهنماكنگري محمدباقر،تبريز
باغ  )1385عيسي حجت(-،استاد راهنماتهران  دانشگاه،پايانامه كارشناسي ،دانشگاه وكيلي  زنديه مريم،اراك  در مقدس دفاع موزه

،پايانامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد،استاد محمدهادي  دي ذاكريموزه دفاع مقدس آيينه حماسه وحضور،مه
  ) اشاره نمود.1387مهديزاده(

  
  )باغ موزه دفاع مقدس همدان(تجزيه وتحليل نمونه هاي موردي

 و سلحشوري دوران يادمان ترين عظيم كرده ثبت را شيرين و تلخ نشيب و فراز هزاران خود سينه در كه شهري كهن، مدانه
 با و مدرن هاي تكنولوژي از گيري بهره با همدان مقدس دفاع موزه باغ داده جاي خود دل در را خاك و آب اين فرزندان رشادت
 و همدان مردم از انبوهي روزانه و شده واقع همدان هواي و آب خوش نقاط از يكي در ،شمالي كره كشور از مهندساني همكاري

 با، موزه هاي ديدني مجموعه بر عالوه موزه بيروني كنندمحوطه مي انتخاب بازديد براي را موزه اين خارجي و داخلي گردشگران
 شده طراحي خاصي گونه بهها  نما آب مثل تفريحي هاي مجموعه، شهيد فرماندهان از تعدادي مقدس تنديس، نظامي تجهيزات



 در، كوچك هرچند قدمي موزه كنداين مي ايجاد بازديدكنندگان براي را دلپذيري و نوراني بسيار هاي صحنه ها شب در و اند
 و مقاومت عرصه مردان دلير تحميلي جنگ از بعد پايداري و مقدس دفاع سال هشت شهداي خاطره و ياد داشتن نگاه زنده راستاي

 كشيده تصوير به را خطه اين بزرگمردان هاي دالوري كه است ايستادگي و شهادت سرخ راه در نهادن قدم تر مهم آن از و ايثار
 راست سمت در و همدان آباد عباس منطقه در عظيم موزه اين است توجه قابل موزه باغ يك تنهايي به اين مجموعه حياط، است

 گيرد مي قرار اطراف در همواره فضاهايي چنين معمول به كه نظامي ادوات از غير به ، شده ساخته همدان كوالب بلوار ورودي
 به منتهي مسير در .است گرفته قرار مناسبي جاي در و ساخته حوصله و ظرافت با نيز برانگيزي تحسين و ارزشمند هاي مجسمه
 سرداران تنديس كه برمبناي اصول باغ سازي ايراني والگوي چهار باغ ساخته شده است، باغ مركزي قسمت در و موزه ورودي
 بر كدام هر، موزه فوقاني قسمت ديوارة روي بر همدان استان شهيد هزار هشت اسامي راهرو اين انتهاي در كه شود مي ديده جنگي
  .است شده نوشته سنگي تكه روي

  

  

  

  

  

  

  

  

،نمايش چگونگي چيدمان المانها،ادوات جنگي وسرديس هاي )نمايي از حياط هاي مركزي باغ موزه دفاع مقدس همدان1-(تصوير
  (ماخذ:آرشيو نگارنده)محوطهرزمندگان وفرماندهان در 

 گرفته قرار بزرگان از آن با رابطه در هايي نوشته و جنگ از اسنادي آن اطراف در كه دارد وجود راهرويي موزه باغ سالن به ورود در 
 به توجه با فضا اين كند مي معطوف) ع(رضا امام حرم به بيننده توجه موزه از بازديد .دارد قرار گمنام شهيد جايگاه ادامه در و است

 مسير ادامه در .است) ع(رضا امام حرم يادآور آن ساخت در شده استفاده سنگ جنس و دارد قرار چپ سمت در كه ضريحي
 اوج كه هخامنشيان دوران در را كشورش نقشه و شودمي مواجه چكيده بسيار شكلي به ايران چندهزارة تاريخ با ناگاه مخاطب
 را قاجاريه دوران در بخصوص آن زوال نحوه و مختلف هاي دوره در كشور نقشه ادامه در و بيند مي بوده ايران تاريخي اقتدار

 را ايران مرزي حريم چطور عراق اينكه و هستيم تحميلي جنگ شاهد نيز تاريخي روند ادامه در و نهايت در .كند مي مشاهده
 همكاري نحوة اسنادي شدن آورده با نيز ادامه در .ندادند دولت اين به امتيازي كمترين سال هشت در رزمندگان و شكست

 موزه باغ همدان در جنگ دوران بيمارستان ،است گرفته قرار مخاطبان اختيار در نيز آن تجهيز شكل و عراق با مختلف كشورهاي
 بيمارستان از يادگار به كه ميشويد مواجه اي قديمي بلوكهاي با، ديوار از اي گوشه در موزه اين راهروهاي از عبور با است شده
 از يكي روي بر كه خرمشهر از اي كوچه بازسازي .است مانده باقي، شده تبديل فعلي فضاي به تالش سال 13 در كه نخورده دست
   .است موزه باغ اين هاي زيبايي ديگر از شودمي ديده عربي زبان به "بمانيم كه ايم آمده" نوشته آن ي ها ديواره



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و روايتگري مفهومي با استفاده  نحوه دسترسي به فضاهاي باغ موزه دفاع مقدس همدان سلسله مراتب فضايي وچگونگي  )نمايي از2-(تصوير
 (ماخذ:آرشيو نگارنده)از سرديس هاي فرماندهان ورزمندگان 

 به. است شده استفاده پيام انتقال براي آن در نور و صدا از و شده بازسازي راهرو همين در نيز بمباران از پس درس كالس يك
 ناگاه و دهدمي درس دختر آموزان دانش براي معلمي آن در كه شنويممي را درسي كالس صداي زنگ صداي از پس كه طوري
 غرفه از يكي در اند آمده در نمايش به عكس و ماكت با جنگنده هواپيماهاي ،كوبدمي درهم را فضا انفجار سپس و خطر آژير صداي
 به عكس كمك با و ماكت صورت به جنگنده هواپيماهاي انواع و شناسايي هواپيماهاي، هوايي گيري سوخت نحوه ابتدايي هاي

 كرده پيدا اختصاص مقدس دفاع دوران مهم هاي عمليات معرفي براي بخشهايي موزه مختلف قسمتهاي در .است درآمده نمايش
 امپراطوري دوران از ،شود مي ديده پيش سال 2500 طي در ايران نگاه يك در موزه ديوارهاي روي بر مسير ادامه در ،است

 گواه، نقشه اين و گذاشتند حراج به را بوم و مرز اين قطعه قطعه كه پهلوي و قاجار پادشاهان زبوني و شكست تا هخامنشيان
، هابيل رشيد فرزندان كه است عزت و اقتدار جوشش از اي نقشه، ديگر سويي در، ادامه در ،است زمان اين بيدار مردم براي روشني

، شاه سقوط از نمايي، نقشه دراين ،دادند پايان پادشاهي ساله 2500 حكومت به و كنده جا از را قابيليان هاي كاخ هاي پايه
 پايان و دشمن شكست، جبهه به اعزام و ها بدرقه، عاشورا نهضت با پيوند، انقالب براندازي در غرب و شاه تالش، انقالب گلستان
 به منحصر آثار از همدان مقدس دفاع موزه باغ .است شده كشيده تصوير به سازندگي از نمايي آخر در و آزادگان بازگشت و جنگ
 كه دانست كشور فرد به منحصر آثار از يكي را همدان استان مقدس دفاع موزه باغ توان مي حقيقت به اما و است كشور فرد

 به هاي خالقيت از بخش تنها اينها .است كشور اين در حماسه و جهاد دوران كشيدن تصوير به زمينه در فرهنگي و جدي حركتي
 مي جاي بر بيننده ذهن در را ناب خاطراتي آن از بازديد كه است كشور غرب مقدس دفاع موزه باغ بزرگترين احداث در رفته كار

  .شود فراموش زنده مكان اين از بازديد همدان به سفر در كه است لطفي كم واين گذارد

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (ماخذ:نگارنده)اريخيساله ايران زمين با نگاه حماسي فراز وفرودهاي ت 2500،نمايش روايتگري معنايي تاريخ روايت گري ديوارهاي موزه از نمايي)3-تصوير(

 از زيادي افراد ونتاكن: گفت موزه اين از شده انجام بازديدهاي خصوص در همدان مقدس دفاع ارزشهاي نشر و آثار حفظ مديركل
 دفاع موزه باغ اجراي نكهاي بيان با زمرديان جعفر ،اند كرده بازديد همدان مقدس دفاع موزه باغ از كشور مختلف اقشار و ها گروه

 در فرهنگي مراكز زيسا موزه عنوان به بلكه پايلوت يك عنوان به تنها نه پروژه اين: گفت، شد آغاز 1376 سال از همدان مقدس
 كشور هاي استان رد مراكز ديگر ساخت براي اي انديشه همدان مقدس دفاع موزه باغ اينكه به اشاره با او ،است درخشيده كشور
 موزه باغ در آنچه .آورد مي ارمغان به را مقدس دفاع دوران ادعاي بي مردان خاموش هاي تالش امر اين: داشت اظهار، است شده
 زبان گوياترين و بهترين هنر زبان ميان اين در و است آينده هاي نسل سواالت به پاسخگويي براي، شود مي طراحي مقدس دفاع
 موزه ديواري هارچ در ها واقعيت كردن بايگاني براي مكان اين، است مكان اين در مقدس دفاع فرهنگ درآوردن نمايش به براي

  )1392يان،(زمرداست شهيدان خون قطره قطره از آمده بدست هاي ارزش از نمادهايي حفظ براي ضرورتي بلكه نشده طراحي

  



 (ماخذ:آرشيو نگارنده)ونمايش ورودي مجموعه  )نحوه ارتباط فضايي وحركتي درون مجموعه باغ موزه دفاع مقدس همدان4-(تصوير

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  همدان(ماخذ:آرشيو نگارنده))نمايي از نورپردازي درشب باغ موزه دفاع مقدس 5- (تصوير

 دفاع ساليان در گذاري تاثير و واال نقش، است دل شير زناني و غيرتمند مرداني داراي ايران نقاط ديگر همچون كه همدان استان
 ضمن است بخشيده بزرگي ترفيع دلي شير و غيرت اين به) دارالمجاهدين( عنوان دادن با انقالب فرزانه رهبر كه داشت مقدس
 باغ بزرگترين از يكي همدان مقدس دفاع موزه باغ حاضر حال در .است پروري شهيد و مقاومت، خطه اين مردم افتخارات از اينكه
 احداث همدان استان شهيد هزار هشت مقام تكريم و ماندگار ميراث معرفي هدف با موزه باغ اين ، است كشور سطح در ها موزه
 كمك آوري جمع، جبهه امداد پست، اجتماعي سنگر، شده بمباران كالس مانند مفهومي فضاهاي ايجاد: كرد اضافه وي .است شده
 مزار و عملياتي هاي ماكت، كودكان نقاشي، برجسته نقش، نقاشي تابلوهاي، تمبر، نظامي هاي لباس انواع، ها اعزام، مردمي هاي

 استان شهيد امير و سردار 36 سرديس: داشت اظهار زمرديان .است فرهنگي مركز اين مختلف هاي بخش ديگر از نيز گمنام شهيد
، مقدس دفاع هاي المان، سنگ بر استان شهيد هزار هشت اسامي حكاكي و بتني خاكريز، مقاومت كتيبه، واليت سفره، همدان

 در مختلف هاي عمليات در عراق رژيم از آمده دست به غنايم و آثار ارائه، جنگي ادوات نمايش سكوهاي و جبهه فضاي بازسازي
  .شود مي محسوبمجموعه  اين از ويژگيهاي بيروني محوطه، سبز فضاي هكتار 5,2

  )باغ موزه دفاع مقدس كرمان( تجزيه وتحليل نمونه هاي موردي

 معماري از الهام با آن ساختمان كه است كشور مقدس دفاع هايموزه باغ بزرگترين از يكي عنوان به كرمان مقدس دفاع موزه باغ
 يكي عنوان به كرمان مقدس دفاع موزه باغ ،است شده تبديل مقاومت و ايثار، هنر از گاهيجلوه به و طراحي كرمان سنتي و ايراني

 و اقليم به توجه با و كرمان سنتي و ايراني معماري از الهام با آن ساختمان كه است كشور مقدس دفاع هايموزه باغ بزرگترين از
 در كرمان مقدس دفاع موزه .است شده ساخته و طراحي اقليمي مصالح از استفاده با و كرمان بادگيرهاي قبيل از سنتي هايسازه
 دفاع خاطرات نيز و مقدس دفاع دوران در را ثاراهللا 41لشكر هايرشادت و هادالورمردي و مقدس دفاع دوران و جنگ خاطرات واقع

 ترسيم، ايثارگران و شهيدان خاطره و ياد داشتننگه زنده .داردمي نگه خود در آينده هاي نسل براي را انقالب و جنگ روزهاي و



 ساخت اهداف از ايگوشه، هانامهوصيت قالب در شهدا پيام انعكاس و مردمي جانبه همه همدلي و مشاركت، دشمن توطئه ابعاد
  .شوندمي محسوب كرمان مقدس دفاع موزه

  
 

،نمايش هوشمندانه استفاده از عناصر تزئيني معماري ايراني اسالمي مانند مقرنس بندي ويزدي بندي مطهر هشت شهيد گمنامنمايي از مقبره -)6-(تصوير
  (ماخذ:نگارنده)واستفاده از ستونهايي كه وام دار معماري ايراني مي باشد.

  

 تدبير با كه بود بلوچستان و سيستان و كرمان هاياستان شهيد هزار 8 و سرداران كنگره برگزاري، فرهنگي طرح اين اجراي بهانه
 ملت حقانيت اثبات نيز و شهادت، جهاد، ايثار فرهنگ انتقال هدف با و ثاراهللا 41 لشكر پيشين فرمانده، سليماني قاسم حاج سردار

 روز( خرمشهر فتح سالروز با مصادف و شد ساخته مداوم كار ماه 11 با 1377 سال در عراق و ايران ساله 8 جنگ در ايران مسلمان
 مساحت به زميني در كه كرده طراحي تهران صنعت و علم دانشگاه استادان از يكي را موزه اين ،رسيد برداريبهره به) مقاومت ملي
 مصالي جنب و شهر مركز در موزه اين ساخت .است شده ساخته ريال ميليارد 11 بر بالغ ايهزينه صرف با و مترمربع هزار 23

 چشم به شهدا پارك، مقدس دفاع موزه به ورود آغاز در .است بخشيده فرهنگي مركز اين به مناسبي موقعيت، كرمان بزرگ
 شهيد سردار 17 هايتنديس آن طرف دو در و نما آب پارك وسط در اندآرميده گمنام شهيد 8 پارك اين سمت دو در كه خوردمي

 محوطه سردر فراز بر ،كنندمي مجسم بيننده چشم در الله گل از تصويري، نخست نگاه در كه شده حكاكي سنگ روي بر استان
 است) ع( حسين امام مطهر ضريح هايشبكه از نمادي و پوكه جنس از عاشورا سردر كه دارد وجود كوثر و عاشورا نماد دو نمايشگاه

 بر .است بسته نقش آن وسط در اكبر اهللا كلمه و دارد وجود ايپنجه آن فراز بر كه شودمي ديده »ثاراهللا يا« پرچم جلوتر قدري و
 به ستون 8 موزه ورودي در سر و شودمي ديده آن اطراف گلبرگ 4 كه دارد قرار شكفتن حال در الله گل يك گنجينه اين فراز

 و روباز فضاي بخش يك كه شودمي تقسيم مجزا بخش دو به موزه اصلي ساختمان ،خوردمي چشم به مقدس دفاع سال 8 واسطه
 تاالر هر كه است تاالر 8 شامل موزه بسته فضاي.دارد مساحت مترمربع 550 و هزار 2 مجموع در و است بسته فضاي ديگر بخش
  .كندمي دنبال را موضوع يك



روايت مسير  اسالمي(الگوي چهارباغ) ورعايت اصل سلسه مراتب فضايي-نمايش چگونگي استفاده از اصول باغ سازي ايراني-)7-تصوير(
  نگارنده)آرشيو (ماخذ:از عنصر معنايي آب به عنوان مظهر پاكي وزالليتعالي با استفاده 

 از استفاده با دوران آن هايناكامي و شده مقايسه انقالب از قبل ساله 200 هايجنگ با ايران سلحشور مردم دفاع عبرت تاالر در
  .است گرفته قرار كنندگان بازديد ديد معرض در هانقشه و اسناد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
واستفاده ،نمايش چگونگي استفاده از قوس كليل،طراحي رواق ها واستفاده از تزئينات هندسي مانند تاالر عبرت-)8- (تصوير

  نگارنده)آرشيو (ماخذ:فضاهاي پيراموني تاالرطراحي درها،پنجره ها ودر چيني گره از
 قطعنامه جمله از، اندكرده تقسيم را ايران بزرگ سرزمين آن واسطه به گذشته هايدوران در كه مختلفي هايعهدنامه تاالر اين در

 و جنگ آغاز از قبل اسناد تاالر اين ر ،است شده گذاشته نمايش به الجزاير 1975 قطعنامه متن نيز و گلستان،چايتركمن
 ديد معرض در جنگ به مربوط وسيله چند و مرزي هايپاسگاه از برخي تصرف، خمپاره شليك، دشمن پراكنده هايحمله



 و ايران مختلف شهرهاي تصرف بر مبني حسين صدام دستور، جنگ شروع به مربوط اسناد تاالر اين در ،دارد قرار بازديدكنندگان
 چشم به ايران درآوردن زانو به خام خيال و اسالمي جمهوري تضعيف منظور به صدام به عرب كشورهاي و غربي كشورهاي كمك
 شكنجه و هابيمارستان، مدارس، عمومي مراكز به حمله، شيميايي هايحمله قالب در صدام هايگريوحشي تاالر اين در .خورد مي

 معرض در، شده ساخته خودشان دست به اسارت دوران در كه آزادگان به مربوط آثار آن از بعد و مقدس دفاع دوران در آزادگان
، ايران مردم پايداري و هاپيروزي به مربوط مدارك، است موزه تاالر ششمين كه تاالر اين در ،است گرفته قرار بازديدكنندگان ديد
 و خرمشهر فتح جمله از بزرگ هايفتح به مربوط تصاوير، حسين صدام و ايران وقت جمهور رئيس ميان شده مبادله هاينامه
  .است درآمده نمايش به غيره و مقدس دفاع فرماندهان دريافتي هايمدال

  

  

  

  

  

  

  

  

،روايتگري پيروزي ها وفتوحات رزمندگان اسالم از جمله فتح تاالر پيروزي نمايشي از چيدمان وسازماندهي فضايي در-)9-(تصوير
  نگارنده)آرشيو  (ماخذ:خرمشهر

  

 دهباقيمان كه ماهاني علي سردار پيراهن جمله از شهيدان پيراهن و ايران سراسر از شهيد سرداران از تعدادي تصاوير شهدا تاالر در
 جاي» 8 والفجر« عمليات متحرك و پويا ماكت تاالر اين در .است شده گذاشته نمايش به، شد پيدا سال 14 از پس پاكش پيكر
 50مدت به را رزمندگان ورعب و 8 والفجر عمليات مكانيكي و الكترونيكي صورت به صدا و تصوير، نور از استفاده با ماكت اين. دارد

، هواپيماها بمباران، واپيماه سقوط، نفربرها، هاتانــك حركت و رفته كار به سيم متر هزار 45 ماكت اين در .كندمي اجرا دقيقه
 كه شكلي به، است شده ساخته هزار 11 مقياس در و طراحي 8 والفجر عمليات شبيه هاتانك شليك، ايخوشه منورهاي ريختن
 ساخته و طراحي اهللاثار 41 لشكر متخصص نيروهاي دست به ماكت كند اينمي احساس عملياتي منطقه يك در را خود بيننده
 سنگرهاي، تاس غنيمتي آنها درصد 80 كه سبك و سنگين جنگي هايسالح نمايش شامل قسمت سه به روباز فضاي .است شده

  و گذاردمي يشنما به شلمچه منطقه در را 5 كربالي عملياتي منطقه، بيرون فضاي .شودمي تقسيم دشمن سنگرهاي و خودي
  ماخذ:آرشيو نگارنده)(است شده ساخته و طراحي 5 كربالي عملياتي منطقه از قسمتي به شبيه

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 ،نمايش چگونگي استفاده از المانهاي معنايي وچيدمان عناصر يادماني در محوطهنمايي از فضاي روباز باغ موزه-)10-(تصوير
  نگارنده)آرشيو (ماخذ:واستفاده از مصالح بوم آورد وعناصر اقليمي كرمان نظير بادگيرها

 كندمي احساس شخص كه شكلي به، است گرفته قرار پوشش زير عملياتي ويژه هايافكت زيباي بسيار صداي با خودي سنگرهاي 
 و شده بدل و رد هاسيمبي از كه است 5 كربالي عمليات همان به مربوط) هاافكت( صداها درصد 70 و دارد قرار عملياتي منطقه در
 پرستار هايصحبت و آمبوالنس صداي اورژانس سنگر در مثال براي ،شودمي شنيده سنگر آن مخصوص صداي سنگر هر داخل در
 و سخنراني، اجتماعات سنگر در، قرآن و حديث مختلف هايكالس، اذان صداي تبليغات سنگر در، جنگي مجروحان ناله و پزشك و

 .است گرفته قرار مندانعالقه بازديد معرض در و طراحي صداها همان با 5 كربالي عملياتي نقشه توجيه بحث فرماندهي سنگر در
 كرده ايجاد رزمندگان نفوذ از جلوگيري منظور به شلمچه منطقه در دشمن نيروهاي كه گرفتگي آب هم فضا اين از بخشي در

 نيز قايق چندين كه شود سازي شبيه و بازسازي عملياتي منطقه شبيه تا شده طراحي، بركه در آب مكعب متر هزار 30 با بودند
 مقدس دفاع موزه قسمت است آخرين گرفته قرار بركه اين در دشمن فرضي منطقه از ديدار و مندان عالقه عملياتي بازديد براي

 تزييني شكل به آنجا در بلوچستان و سيستان و كرمان هاياستان شهداي قبر سنگ هزار 8 كه شهداست گلزار روباز فضاي كرمان
  .است شده طراحي جداگانه قبرهايي سنگ تفكيك به شهرستان هر شهداي براي بخش اين در ،است شده ساخته نمادين و

  

  

  

  

  

  

  



  

  )1395(ماخذ:برومند،معماري ايراني اسالمي تبيين اصول ومفاهيم-نظام ارزشها-1-جدول

  راهبردهاي طراحي  تبيين معنايي  عنوان ارزش
سلسله مراتب حجمي،دربرگيري سطوح حجمي توسط يك ديگر،نمايش حجمي يا تصوير سازي مفهومي در قالب   از خود گذشتن  ايثار

  فضايي همچون تاالر
به گمنامي،طراحي المانهاي طراحي فضاهاي پيدا وپنهان،طراحي مسيرهاي حركتي معنايي در راه رسيدن   عرفان،تواضع-خلوص  گمنام

  معنايي
ارتباط با طبيعت برمبناي آيه شريفه كه زنده بودن  وروزي خوردن شهدا را صحه مي گذارد،استفاده از مصالح   زندگي-عاشق- تعالي  شهيد

  شفاف،مفاهيم معنوي باغ هاي ايراني
رسيدن به -فتح قله-تولد  شهادت

  محبوب
دادن منتهي تعالي ورسيدن يك انسان،استفاده از المانهايي كه تداعي گر استفاده از فرم كوه در راستاي نشان 

  تولد باشند
استفاده از عناصري مانند نخلهاي بي سر،اشارات معنايي به حضرت عباس(ع) طراحي مسيري همچون بين   نيمه راه،جامانده،راوي حماسه  جانباز

  وصال جانبازان تاشهادت باشد. انتظار الحرمين كه روايتگر
  استفاده از سطوحي كه در عين صالبت تداعي گر نرمي ولطافت باشند مثال با استفاده از مصالح   مجاهدت-باور-تكليف  دفاع مقدس
 -مكان مقدس  هورالعظيم

  باتالق،مرداب،خوزستان،گمنامي
  استفاده از فرم باتالقي ونيزارها كه كليدواژه اي آشنا براي رزمندگان مي باشد.

شايد بتوان شلمچه را به عنوان اوج ايثار ومظلوميت بيان كرد كه تا به امروز روايت گر فرزندان اين مرزوبوم مي   شيميايي-مقدسمكان   شلمچه
  باشد كه قرباني شيميايي شده اند.

  استفاده از فرم هايي كه تنها رو به آسمان دارند  ذوب شدن در محبوب  بندگي

ت كه با تحليل وتبيين مفاهيم به سمت اصول برويم وپس از طبقه بندي مفاهيم در ) سعي بر آن گرديده اس1در جدول شماره(
به عنوان ونمادهاي معنايي  راستاي تحقق هريك از مفاهيم سعي كرده ايم راهبردهايي را مبتني بر آيات قرآن ونهج االبالغه 

بردهايي را جهت تحقق وسازگاري هرچه بهتر بااصول به بايدهايي كه بايد به عنوان مبنا قرار بگيرد را مشخص نماييم ودر پايان راه
  پيشنهاد داده ايم. عنوان كانسپت هاي طراحي

  

  

  

  

  

  

  



  

سنجش تحقق پذيري اصول ومفاهيم ايراني اسالمي در طراحي باغ موزه دفاع مقدس(مطالعه موردي كرمان -2-جدول
 )1395(ماخذ:برومند:وهمدان)

  اصول ومفاهيم
بسيار   عالي  نمونه هاي موردي

  خوب
  ضعيف  متوسط  خوب

      ،كرمانباغ موزه دفاع مقدس همدان  اصل مردم واري
  

   

    ،كرمانباغ موزه دفاع مقدس همدان  اصل ارتباط با طبيعت
  

      

      ،كرمانباغ موزه دفاع مقدس همدان  اصل درونگرايي
 

    

        ،كرمانباغ موزه دفاع مقدس همدان  اصل سلسه مراتب فضايي
  

  

        ،كرمانباغ موزه دفاع مقدس همدان  اصل استفاده از الگوهاي تزئيني
  

  

اصل استفاده ازاصول باغ سازي 
  ايراني

          ،كرمانباغ موزه دفاع مقدس همدان

          ،كرمانباغ موزه دفاع مقدس همدان  اصل حفظ حريم
 

       ،كرمانباغ موزه دفاع مقدس همدان  اصل پرهيز از بيهودگي
  

  

    ،كرمانباغ موزه دفاع مقدس همدان  اصل استفاده از عناصر معنايي
  

     

      ،كرمانباغ موزه دفاع مقدس همدان  اصل تقدم حركت پياده بر سواره
  

   

  درصد58  باغ موزه دفاع مقدس همدان  ميزان تحقق پذيري
  درصد84  باغ موزه دفاع مقدس كرمان  ميزان تحقق پذيري

  

  نتيجه گيري:
باتوجه به ارزيابي وتحليلي كه بر مبناي مشخصات وتصاوير ومباني نظري باغ موزه هاي دفاع مقدس كرمان وهمدان مطابق جدول 

درصد  84ميزان تحقق پذيري اصول ومفاهيم معماري ايراني اسالمي مورد سنجش در باغ موزه كرمان ) انجام شده است2شماره(
درصد مي باشددر كل در هر دو مجموعه طراحان سعي در رعايت اصول معماري ايراني اسالمي نموده اند ولي در  58ودر همدان 

ومباني مفهومي همچون  م شهادت طلبي،سلحشوريمجموعه همدان طرح بيشتر بر مبناي مباني معنايي مبتني بر مفاهي
 آوري جمع، جبهه امداد پست، اجتماعي سنگر، شده بمباران كالس مستندسازي وفضاسازي صحنه ها ووقايع خاطراتي همچون

باغ بوده است ولي در  كودكان نقاشي، برجسته نقش، نقاشي تابلوهاي، تمبر، نظامي هاي لباس انواع، ها اعزام، مردمي هاي كمك
ولشگر ثاراهللا به طرز هوشمندانه اي از الگوها ونمادها وطرح  5موزه كرمان در كنار مفاهيم معنايي همچون عاشورا،عمليات كربالي

هاي ايراني اسالمي بهره برده است،در پايان ضمن تشكر از سردار اميري مديريت مجتمع آيه ها در مشهد كه در انجام اين باغ 
هند در اين حوزه گام بردارند پيشنهاد مي ا بودند رعايت اصولي را به طراحان كه از اين پس مي خواتحقيق مشوق وراهنماي م

نمايم اصولي همچون احياء پياده راهها واولويت پياده بر سواره،استفاده هرچه بهتر از طبيعت با توجه به مفاهيم باغ هاي ايراني 



 مصالح بوم آورد وبومي تاحد امكان،پرداختن عميق تر به فلسفه عاشورا اسالمي باتوجه به مفاهيم شهيد وشهادت،استفاده از
وعناصري كه به روايتگري هرچه بهتر موضوع كمك نمايد مثال نخل به عنوان يك نماد عاشورايي در استانهاي يزد وكرمان،رعايت 

لحاظ معنايي همسو با مفهوم شهيد اصل سلسله مراتب فضايي كه عالرغم اينكه از اصول معماري ايراني اسالمي مي باشد به 
  وشهادت در مسير تعالي مي باشد.

  منابع:
-،طراحي باغ موزه دفاع مقدس مشهد،پايانامه كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند،اسـتاد راهنمـا1395زهرا برومند،

  دكتر مهدي حمزه نژاد

اولـين كنفـرانس ملـي جغرافيـا، ، نقش بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس تهـران در جـذب گردشـگر، 1393مهريزي, مهناز و آزيتا رجبي، 
  ، تهران، موسسه ايرانيان، قطب علمي برنامه ريزي وتوسعه پايدار گردشگري دانشگاه تهران،گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار

ايران،پايانامه كارشناسي ارشد دانشكده هنر ومعمـاري دانشـگاه  اسالمي هنر و فرهنگ يادگارهاي موزه ،باغ1392،قاسم،خبيرعليپور
  دكتر كريم مردمي-علم وصنعت،استاد راهنما

  ) . بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ پنجم.1387قبادايان ، وحيد . (

  ات علم و صنعت ، چاپ هفتم .). آشنايي با معماري اسالمي ايران ، انتشار1382پيرنيا ، محمد كريم .(

ماخذ:آرشيو مركز حفـظ ونشـر آثـار دفـاع مقـدس جمهـوري 1392مصاحبه با مديركل حفظ ونشر آثار دفاع مقدس استان همدان،
  اسالمي ايران.

ستاد ،باغ موزه دفاع مقدس آيينه حماسه وحضور، ،پايانامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد،ا1387مهدي ذاكري ،
  محمدهادي مهديزادهدكتر راهنما 

-تبريـز، ،پايانامـه كارشناسـي ارشد،دانشـگاه علـم وصـنعت ايران،اسـتاد راهنمـا مقدس دفاع موزه پارك،1380،كنگري  محمدباقر
  .محمديخان محمدعلي

ايرانـي وواحـد همسـايگي (بررسي تطبيقي مفهوم واصول به كـار رفتـه در محلـه 1392ثقه االسالمي،عميداالسالم،بهناز امين زاده،
 .1392غربي،نشريه هويت شهر،شماره سيزدهم/سال هفتم،بهار

  

  


