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چکیــده | پــس از هشــت ســال دفــاع مقدس ملــت ایــران در برابر تجــاوز کشــور عراق، 
گونــه ای از هنــر بــه نــام هنــر دفــاع مقــدس در ایــران پدیــد آمــد، کــه به لحــاظ عینی 
و مفهومــی بــه تجســم رشــادت، اســتقامت، وطن پرســتی و ایثــار مــردم در برابر کشــور 
ــن  حــوزه از هنــر در حــوزه معمــاری، موزه هــا و  ــردازد. از  نمودهــای ای مهاجــم می پ
باغ موزه هایــی اســت کــه در بســیاری از شــهرهای ایــران بــرای بــه نمایــش گذاشــتن 
آثــار برجای مانــده از جنــگ و یادگارهــای رزمنــدگان و نیــز بازســازی صحنه هــای نبرد 
- واقع گرایانــه یــا مفهومــی- بــوده اســت. مــوزه دفــاع مقــدس خرمشــهر ) 137۵( و 
مــوزه دفــاع مقــدس تهــران ) 138۵(  دو نمونــه قابل توجــه از ایــن دســته موزه هــا بــه 
شــمار می رونــد. نتیجــه بررســی ایــن دو پــروژه در رونــدی قیاســی نشــان می دهــد 
کــه مرکــز فرهنگــی دفــاع مقــدس خرمشــهر،  بــا هزینــه ســاخت انــدک و بهره گیری 
حداقلــی از تکنوکرات هــا، در نمایــش ایثــار، ازخودگذشــتگی و واقعیــات جنــگ ایــران 
و عــراق موفق تــر از پــروژه شــهری بــزرگ باغ مــوزه دفــاع مقــدس تهــران بــا هزینــه 

هنگفــت و اســتفاده حداکثــری از تکنوکرات هاســت. 
ســؤال ایــن اســت؛ چــرا پــروژه باغ موزه دفــاع مقدس تهــران نتوانســت موفقیــت الزم را 
بــه دســت آورد و چــه عواملــی باعــث شــد تــا مرکــز فرهنگی دفــاع مقدس خرمشــهر 

پــروژه موفقی باشــد؟ 
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مقدمه| پس از پایان جنگ تحمیلی، ایده ساختن مکان هایی 
برای نگهداری و نمایــش یادگارهای جنگ و رزمندگان و نیز 
نشان دادن وقایعی که در این سال ها نه تنها بر رزمندگان بلکه 
بر تمام ملت ایران گذشته و منجر به شکل گیری هویت جدیدی 
برای ملت ایران شد -هویت ملتی مقاوم و مبارز- تحت عنوان 
یادگارهای ســال های دفاع مقــدس و تأثیر آن بر آینده ایران 
منجر به ســاخت موزه ها، مراکز فرهنگی و باغ موزه های دفاع 
مقدس شد. ســاخت چنین فضاهایی در بسیاری از شهرهای 
ایران، حتی شهرهایی که درگیر مستقیم با جنگ نبوده اند به 

پاسداشت این ســال ها و مردمی که خود روانه جبهه ها شدند 
یا در پشت جبهه ها به تقویت نیروها می پرداختند، بوده است. 
در برخی شــهرها این فضاها با تولی شــورای اسالمی شهر یا 
بنیاد حفظ و نشــر آثار دفاع مقدس در همان شــهر و با یاری 
مردم ساخته شــده و موزه در طی چندین ســال با جمع آوری 
آثار و یادگارهای جنگ شکل گرفته است. در مقابل در بعضی 
شــهرها و در رأس آن ها تهران، به عنــوان پایتخت ایران، این 
پــروژه به یک پروژه عظیم و ملی بــا هزینه هنگفت و تأمین 
بودجه از بیت رهبری و تجمیع تکنوکرات ها برای تشــخیص 

تصویر 1 : مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر؛ جداره شفاف و امکان دید از فضای 
شهری به داخل مجموعه. 

 عکس : شهرزاد خادمی، 1394.
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مکان و برنامه ریزی پروژه شده و طبق یک روند مدرن طراحی 
و اجرا شــد. حاصل هر دو روند مکانی است با یک موضوع؛ که 

یکی موفق تر از دیگری است. 
چندین ماه پیش در سفری که به خرمشهر داشتم به طور اتفاقی 
و بــدون قصد قبلی برای بازدید از مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
در این شــهر، حین قدم زدن در پیاده رو مــوازی با رودخانه 
کارون، ابتــدا جداره ها و هنرهای مفهومی )اینستالیشــن ها( 
در ســایت مجموعه -کــه از بیرون نیز قابل مشــاهده بودند- 
نظرم را جلب کرد )تصویر1(. درگیر شــدن پروژه با شــهر و 
ارتباط با منظر شــهری، من را ترغیــب کرد در مورد طراح و 
سازمان متولی ساخت و روند شــکل گیری آن بیشتر مطالعه 
کنــم. در مقابل، فضایی با همین کارکــرد در تهران به تازگی 
افتتاح شــده بود، کــه تبلیغ های بســیاری از آن در شــهر، 
به خصوص در حاشــیه بزرگراه شهید همت و شهید حقانی به 
چشم می خورد )تصویر2(. نقدهای بسیاری درباره این فضا در 
وبالگ ها و وب ســایت ها خواندم. همچنین مقاله ای در مجله 

منظر، از دیدگاه معماران منظر، به نقد ســاختاری و ایده های 
شــکل دهنده این باغ موزه پرداخته بود را مطالعه کردم )ن.ک. 
مینیاتور ســجادی و دیگران، 139۵(. پس از مطالعه منابع و 
بازدید میدانی از مجموعه، ایده مقایســه این دو فضا در ذهن 
من شــکل گرفت با این ســؤال که، چه عامل یا عواملی باعث 
موفقیت نســبی پروژه مرکز فرهنگی خرمشــهر، هم در بیان 
جنگ و هشت سال دفاع مقدس و هم در ارتباط با شهروندان، 

در مقابل باغ موزه دفاع مقدس تهران شد؟
به این منظور مقاله در ابعاد و مقیاس های مختلف به مقایســه 
این دو پروژه پرداخته اســت تا به این ســؤاالت پاسخ گوید : 
پروژه باغ موزه دفاع مقدس تهران تا چه حد تحت تأثیر جنگ 
در منظر شــهری شــکل گرفته؟ چرا این پروژه علیرغم هزینه 
گزافی که متحمل شــد، پروژه موفقــی نبوده؟ چه عواملی در 
فرآیند شکل گیری این پروژه - از ابتدای طرح موضوع تا زمان 
اجــرای آن- باعث عدم موفقیت آن شــد؟ در قیاس با پروژه 
مرکز فرهنگی خرمشهر علی رغم بهره گیری از متخصصان فن 

تصویر 2 : باغ موزه دفاع مقدس تهران؛ نمای کلی از مجموعه در تپه های عباس آباد تهران. 
 .www.arkanarzesh.com :  مأخذ
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بیشتر، چرا باغ موزه دفاع مقدس تهران نتوانست موفقیت الزم 
را به دست آورد؟

فرضیه
رویکرد تکنوکراتی در ساخت باغ موزه دفاع مقدس تهران باعث 
عدم موفقیت این پروژه در بازتاب وقایع دفاع مقدس نســبت 
به مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشــهر بــا حداقل رویکرد 

تکنوکراتی شده است.

ماهیت دفاع مقدس
جنگ ایران و عراق در روز 31 شهریورماه 13۵9 با ورود 192 
بمب افکن عراق آغاز شــد. اگرچه از یک ماه پیش ارتش عراق 
حمالت پراکنده ای را به مرزهای ایران آغاز کرده بود، ولی این 
اعالن رسمی برای نبردی بود که هشت سال به طول انجامید. 
حکومت نوپای جمهوری اســالمی که پس از انقالب 13۵7، 
شیرازه دفاعی به هم ریخته ای داشــت، ناگهان با جنگی روبرو 
شد که شــبکه نظامی کشور توان پاســخ فوری و مناسب را 
نداشــت و همین موضوع سبب شد ارتش عراق در آغاز جنگ 
پیشــروی های زیادی به جبهه جنوبی کشور کند که منجر به 

تصرف خرمشهر و حصر آبادان شد.
پس از شکســت عملیات زرهی بــزرگ ارتش ایران، نیروهای 

نظامی در قالب سپاه پاسداران و بسیج و با حمایت روحانیون 
صحنه گردان نبرد با عراق شدند. اگرچه ایران در حمالت هوایی 
با برخورداری از تسلیحات و سخت افزارهای جنگی موفق عمل 
کرده بود، ولیکن ضعف ایران در نبردهای زمینی و توان زرهی 
به قوت خود باقی بود. ازآن پس استراتژی رزمی ایران با بسیج 
نیروهای مردمی و بازپس گیری شهر خرمشهر، تکیه و تمرکز بر 
استراتژی بسیج نیروهای مردم و استفاده از تاکتیک مشارکت 
اقوام مردمی و توده ای متمرکز شــد )تصویر 3(. این تاکتیک 
برای ارتش عراق که گریزان از دادن تلفات بود، باعث تضعیف 
روحیه شد. راهبرد دفاع مردمی امام خمینی در حماسه هشت 
ســال دفاع مقدس در قالب بسیج مســتضعفین با مؤلفه هایی 
چون: معنویت گرایی، شهادت طلبی و ازجان گذشتگی، ایثار و 
فداکاری، مقاومت و ایســتادگی، میهن دوستی و حمیت ملی 
تجلی می یابد )شعبانی ساروئی، 1384(.  این نکته ای کلیدی  
بود که جنگ را برای مردم ایران از یک جنگ نظامی با تعاریف 

کالسیک خارج می کرد. 
جنگ تنها در نواحی مرزی ایران جریان نداشت. بمباران های 
عراق بر روی نواحی مرکزی ایران از سال 13۶0 تا پایان جنگ 
باعث آوارگی مردم به ظاهر دور از محل نبرد رودررو شــده، تا 
جایی که 30 درصد از جمعیت تهران از این شهر خارج شدند.

در این سال ها عراق به ایران حمالت شیمیایی فراوانی کرد که 
حدود 30 مورد آن در مناطق مســکونی بود. فجیع ترین این 
حمالت، بمباران شــیمیایی شهر سردشت )واقع در مرز غربی 
ایران( در تیرماه 13۶۶ بود. افزایش حمالت شیمیایی در سال 
13۶7 و قربانی شدن مســافران غیرنظامی منجر به پذیرفتن 
قطعنامه ۵98 توســط آیت اهلل خمینــی در 27 تیر 13۶7 و 

آتش بس میان ایران و عراق شد.
جنگ ایران و عراق و هشــت ســال دفاع مقدس، بدون وجود 
مردم داوطلــب امکان پذیر نبود. آمیختگــی فرهنگ دینی و 
روحیه مقاومت و همت مردمی در برابر متجاوزان، شــکلی از 
جنگ را پدید آورد که شاید کمتر شباهتی به دیگر جنگ های 
جهــان پیدا می کرد )همان(. دفاع مقدس، پایداری تمام آحاد 
مردم بود و به همین خاطر ســهم بســزایی در خاطره جمعی 
مردم در یک برهه هشت ساله ایجاد کرده است. مردم ایران در 
طی این سال ها همگی به نوعی با این پدیده درگیر بوده اند؛ چه 
آنان که عزیزان و فرزندانشان را خود راهی جبهه ها کردند، یا 
مرزنشینانی که درگیر مستقیم حمالت دشمن و بمباران های 

تصویر 3 : شرکت داوطلبانه مردم از سنین و قومیت مختلف در جبهه های جنگ. 
 .http://www.jamnews.ir  :  مأخذ 
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شــیمیایی شدند، یا مرکزنشــینانی که با هر آژیر خطر راهی 
پناهگاه هــا و زیر پله ها شــدند، یا زنــان و کودکانی که آواره 
شهرهای امن تر کشور شــدند. این مفاهیم و ویژگی ها جنگ 

هشت ساله را برای ایرانیان به دفاع مقدس تبدیل کرد. 

دفاع مقدس و جریان های هنری در ایران
پس از ســال های جنگ، دفاع مقدس تبدیل به پدیده مشترکی 
شد که نه تنها خاطره جمعی و هویتی ملت ایران بود، بلکه تبدیل 
به سمبلی از مقاومت، اتحاد، ایثار و دفاع از خاک میهن در برابر 
تجاوز بیگانه شــد. به پاسداشــت تمام ارزش هایی که پس ازاین 
ســال ها رقم خورد، هنــر دفاع مقدس تجلی پیــدا کرد. فیلم، 
نقاشــی، تئاتر، موسیقی، ادبیات و... سعی در نشان دادن جامعه 
جنگ زده، آرمان های به دســت آمده یا ازدست رفته، مفهوم دفاع 
مقدس و وطن پرستی، پشت پرده های جنگ و هر آنچه از گفته ها 

و ناگفته هایی که مربوط به این سال ها بود، پرداختند. 
در این راستا دو گونه متفاوت از هنر پدید آمد :

هنــر واقع گرایانه )رئال( که به تصویر کشــیدن عینی جنگ، 
حماســه های جنگی و عملیات جنگی پرداخت. در این گونه از 
هنر، هنرمند جنگ را موضوع کار خود قرار داده و ســعی در 

بازسازی آن در آثار خود داشته است )تصویر 4(. 
هنر مفهومی و آبســتره که بــه مفاهیم جنگ،  ماهیت و ایده 
)کانسپت( دفاع مقدس پرداخته و سعی در هنرآفرینی با توجه 
به مفاهیم دفاع مقدس و ارزش های حاصل از مقاومت و ایثار 
در هشــت سال جنگ و همین طور تأثیر آن در سال های بعد، 

بوده است )تصویر ۵(.
در ایــن میان معماری نیز ســعی کــرد دین خــود را به جا 
آورد. موزه ها و باغ موزه های بســیاری پس  از این ســال ها در 
شــهرهای ایران ساخته شدند که هریک سعی در نشان دادن 
یادگاری های به جای مانده از رزمندگان و بازســازی فضاهای 
خاطره انگیز از جنگ و دفاع مقدس- چه به صورت رئالیســتی 
و چه مفهومی- داشــته اند؛ به گونه ای که بیننده با قرارگیری 
در ایــن فضاهــا خــود را جزئــی از خاطره جنــگ و میدان 
جنگی احســاس کند. این یک امر فرهنگی و مردمی بوده که 
زاییده ایدئولوژی حاصل از دفاع مقدس اســت. باغ موزه دفاع 
مقدس تهران و مرکز فرهنگی )موزه( دفاع مقدس خرمشــهر 
 دو نمونــه به ترتیــب ناکارآمــد و موفق از این فضاهاســت.

باغ موزه دفاع مقدس تهران در قیاس با مرکز فرهنگی 

تصویر 4 : نقاشی دیواری از چهره شهید که به صورت واقع گرایانه کشیده شده 
است. اثر احمد منصوب.

 .www.fardanews.com  :  مأخذ

تصویر ۵ : نقاشی انتزاعی و مفهومی متأثر از دفاع مقدس. اثر حسین خسروجردی.
 .www.fardanews.com  :  مأخذ 
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دفاع مقدس خرمشهر 

- کمیته راهبری
باغ موزه دفاع مقدس تهران در سال 1383 از سوی سازمان 
توســعه فضاهــای فرهنگی و بــا همکاری مدیریت شــهري 
ارزش های دفاع مقدس، ســتاد کل نیروهاي مسلح ، شوراي 
اســالمي شــهر تهران و بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقــدس برنامه ریزی، و مطالعات اولیــه برای مکان یابی 

امکان سنجی شد )تصویر ۶(.
مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشــهر در ســال 1373 از 
ســوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به عنوان 
مکانــی برای نمایش و حفظ یادگارهای باقی مانده از جنگ در 

این شهر مطرح شد )تصویر 7(.
 

 - مکان یابی
باغ موزه دفاع مقدس تهران در بخشــی از اراضی عباس آباد 
مکان یابی شــد. اراضی عباس آباد در دوره قاجار، قریه ای بود 
خارج از حصار اول و دوم شهر با بستری خشک و محصورشده 
بین باغ های شــمیران و آبادی های تهران مانند یوســف آباد، 
داوودیه و قصر تهران. این اراضی در دوران مختلف در دســت 
ارگان ها و سازمان هایی قرار گرفت؛ از بانک فالحت )کشاورزی( 
در زمان پهلوی اول تا احداث اداری-بازرگانی نوین برای تبدیل 
تهران به شهری مدرن و بین المللی در زمان پهلوی دوم. اما با 
پیروزی انقالب اسالمی مدتی بحث اراضی متوقف ماند. اولین 
کاربــری اختصاص یافته به این اراضی با تائید آیت اهلل خمینی 
احداث »مصلی بزرگ امام خمینی« بود. در اردیبهشت 13۶8 
آیت اهلل خامنه ای -رئیس جمهور وقت- در نامه ای به شــهردار 
تهران چنین نوشتند : » به منظور حفظ تناسب میان مصلی با 

تصویر ۶ : باغ موزه دفاع مقدس تهران؛ نمای کلی به ساختمان موزه و باغ آن. 
عکس : شهرزاد خادمی، 139۵.

تصویر 7 : مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر؛ دید به ورودی و جداره اصلی موزه به صورت ترکیبی از بقایای بنای تخریب شده دوران جنگ و بناهای جدید.
عکس : شهرزاد خادمی، 1394.
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طرح های واقع در حریم آن الزم است هرگونه دخل و تصرفی 
کــه در اراضی منطقه منظــور می گردد، یکجــا به این جانب 
ارائه فرمایید. توصیه می شــود مجموعه اراضی برای طرح های 
بلندمدت فرهنگی، سیاســی و نیز فضای سبز منظور گردد.« 

)شرکت نوسازی عباس آباد، 1389(.
سیاســت های کلی مطابق با طرح تفصیلی ســال 8۶ و طرح 
جامع سال 84 متشــکل از هفت حوزه با کاربری های متنوع 
تعیین شــد؛ حدود 41 هکتار از اراضی بــه کاربری فرهنگی 
با گرایش عمده علمی و هنــری اختصاص یافت که ذیل این 
کاربری باغ مــوزه دفاع مقدس در شــمالی ترین نقطه اراضی 
تعیین شــد. ولی آیا مکان در جانمایی شــده واجد ارزش ها، 
ماهیت و ایده های دفاع مقدس بود؟ آیا این سایت در تعامل با 
شهر بود؟ جانمایی موزه در این سایت کنش و واکنش الزم با 
شهر را داشت؟ آیا این سایت در باز زنده سازی خاطره جمعی 

از سال های دفاع مقدس واجد ارزش الزم بود؟
برای تمام این سؤاالت یک جواب منفی وجود دارد. متأسفانه 
جانمایی و تعیین ســایت برای این کاربــری از ابتدا انتخاب 
نامناســبی بود. اینکه تنها قطعــه ای از زمین در کنار چندین 
پارک موضوعــی جدیداالحــداث مانند پــارک آب وآتش یا 
فرهنگستان ها به احداث باغ موزه دفاع مقدس اختصاص یابد ، 
هیچ  وجه شاخص و نمادینی برای آن ایجاد نمی کرد. علیرغم 
مجاورت ســایت بــا خطوط مترو و بزرگراه های اصلی شــهر، 
دسترسی به آن آسان نیســت. درواقع سایت بر روی بلندایی 
اســت که خود را از شــهر و مردمش دور کرده و این در تضاد 
با جنگی اســت که از دل مردم بیرون آمده و پیروزی خود را 
مدیون آحاد مردم است؛ که اگر این سایت جایی در جنوب یا 
مرکز تهران و در میان بافت ارزشمند شهری جانمایی می شد 
-مناطقی که طی ســال های جنگ افراد بیشتری از آن روانه 

جنگ شدند- می توانست پروژه موفق تری باشد.
مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر در سایت و ساختمان 
به جامانده از جنگ ســاخته شــد. ســاختمان از سال 1309 
تا 13۵9، که خرمشــهر به دســت ارتش عــراق افتاد، بخش 
اداری شرکت نفت در این شــهر بود. تا پیش از بازپس گیری 
خرمشهر، این ســاختمان محل دیده بانی نیروهای عراقی بود. 
قرارگیری ســایت و ساختمان در ضلع شمالی رودخانه کارون 
و هم جواری آن با پل خرمشــهر- آبــادان و نیز نزدیکی آن با 
رودخانه اروند مکان استراتژیکی برای دیدبانی عراقیان فراهم 

آورد. دست نوشــته های بســیاری بر دیوارهای این ساختمان 
برجای مانــده و این مکان شــاهد اتفاقات زیــادی از روزهای 
اشغال تا آزادســازی خرمشهر بوده است. تمام این ارزش های 
ذهنی در کنار مکان و عینیت آن ارزش افزوده ای بر این سایت 
مترتب شــد، که انتخاب سایت به عنوان موزه و مرکز فرهنگی 

دفاع مقدس را تبدیل به یک انتخاب هوشمندانه کرد.  
مکان هــا نه تنها با مجموعــه ای فیزیکی، بلکه با رشــته ای از 
فعالیت ها و فرآیندهای اجتماعی و روان شــناختی که در آن ها 
انجام می گیرند، مشــخص می شــوند. مکان تنها متضمن و یا 
شامل محل های ویژه فیزیکی نیست، بلکه پر از معانی نمادین، 
دل بســتگی  عاطفی و احساساتی اســت که افراد درباره یک 

تصویر 8 : مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر؛ استفاده از مجسمه ها و کارهای حجمی در ازتباط با 
جداره بیرونی بنا، در ترکیب با فضای سبز تزئینی و مبلمان بدون برنامه.

عکس : شهرزاد خادمی، 1394.

تصویر 9 : باغ موزه دفاع مقدس تهران؛ رویکرد تزئینی و بدون برنامه در بهره گیری از مبلمان و پوشش گیاهی.
عکس : شهرزاد خادمی، 139۵.
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مجموعه مشخص دارند« ) انصاری نصب، بی تا(.
درگیر کردن مکان موزه با خاطره مکان هایی که مورد حمالت 
بمباران ســال های جنــگ قرارگرفته بودنــد ، وجه ذهنی به 
عینیت آن می بخشــد که مکانی برای مــوزه دفاع مقدس را 

خلق می کند.

- روند شکل گیری طرح
باغ موزه دفاع مقدس تهران در سال 1384 طی  روند کالسیک 
برگزاری مسابقات معماری، در روزنامه های کثیراالنتشار فراخوان 
داده شد و از تمام معماران دعوت شد تا آثار خود را به دبیرخانه 

مسابقه ارسال کنند. طی این روند 2۵0 شرکت کننده در قالب 42 
اثر به مرحله داوری راه یافتند.

مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشــهر بدون گذراندن مراحل 
مسابقه و به صورت دستوری و مشارکتی طراحی و سپس اجرا شد.

- کمیته قضاوت
باغ موزه دفاع مقدس تهران توســط جمعــی از داورانی که 
عموماً چهره های مقبول سیاســی و متخصص در فن معماری 
بودند، داوری شــد. درواقع این پروژه اســتفاده حداکثری از 

تکنوکرات ها را داشته است.
مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشــهر بدون مسابقه و داوری، 
با اســتفاده حداقلی از تکنوکرات هــا و نیز بهره گیری از نیروهای 
محلی،که در سال های جنگ حضور فعال داشتند، به انجام رسید.

- طرح اجراشده
باغ موزه دفاع مقدس تهران محصول طرح برگزیده مسابقه با 
اندکی تغییرات است که درنهایت تکمیل شده و وظیفه نظارت 

اجرای آن نیز به عهده طراح بوده است.
مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشــهر بر روی ســاختمان 
به جــای مانده از جنگ با حفظ آن و تنها با مرمت بخش هایی 
یا الحاق پوســته ای بر آن ســاخته شــد. در نقــاط مختلف 
ساختمان جای ترکش ها قابل رؤیت است. در داخل ساختمان 
نیز دیوارهایی با دستخط عراقی ها نگهداری شده. بهره برداری 

تصویر 10 : باغ موزه دفاع مقدس تهران؛ بهره برداری بدون برنامه از ادوات و 
ماشین آالت جنگی.

عکس : شهرزاد خادمی، 139۵.

تصویر 11 : باغ موزه دفاع مقدس تهران؛ بهره برداری از ادوات و ماشین آالت جنگی به صورت پراکنده و بدون هماهنگی با طرح باغ.
عکس : شهرزاد خادمی، 139۵.
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ساختمان سال 137۵ بود ولی در طی سال های بعد هنرهای 
مفهومی در محوطه ســاختمان به آن اضافه شــد )تصویر 8(. 
درواقع آنچه امروز به عنوان مرکز فرهنگی می بینیم حال زمانی 
است که بر آن گذشته و از ســال 1373 تاکنون شکل گرفته 

است.

- هزینه پروژه
باغ موزه دفاع مقدس تهران با هزینه هنگفتی به پایان رســید. 
بودجه در نظر گرفته شــده ۶0 میلیارد تومان بود که درنهایت 

با 270 میلیارد تومان انجام شد. 
مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشــهر پس از سال های جنگ 
و از بخشــی از بودجه اختصاص یافته برای بازسازی خرمشهر 

راه اندازی شد. 

- بهره گیری از المان های مرتبط با جنگ
باغ موزه دفاع مقدس تهران بر اســاس نگاه تکنوکراتیک و به 
صورت طرحی از پیش تعیین شــده اجرا شــد. در اینجا، هم 
در بنای موزه و هم در باغ موزه رویکرد بهره گیری هوشــمند و 
ترکیبی از ادوات و یادگارهای جنگ در طراحی بنا و ساماندهی 
محوطه به چشم نمی خورد. به این ترتیب پس از اجرای تزئینی 
و فــرم گرای محوطه )تصویر9(، جایابی و نمایش ادوات بزرگ 
مقیاس در باغ موزه به صورت پراکنده و بدون هماهنگی با طرح 

شکل گرفته است )تصاویر 10 و 11(. البته در مبلمان داخل موزه 
با استفاده از جعبه های مهمات کارهای مینیمالی برای مکان های 
نشستن صورت گرفته که این رویکرد در سایر بخش ها به چشم 

نمی خورد. 
مرکــز فرهنگــی دفاع مقدس خرمشــهر که بــا بهره گیری از 
ظرفیت های بومی شکل گرفت، برخالف نمونه تهران به صورت 

تصویر 12 : مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر؛ استفاده از ادوات جنگی با برنامه و در 
جهت شکل دادن به جداره های شفاف. افزودن ماهیتی ذهنی به کارکردی فیزیکی از 

طریق استفاده از ادوات باقی مانده از جنگ. 
عکس : شهرزاد خادمی، 1394.

تصویر 13 : مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر؛ استفاده از هنرهای مفهومی در انتقال مفاهیم. 
عکس : شهرزاد خادمی، 1394.
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گسترده از ادوات و بازمانده های جنگ در ساخت موزه و محوطه 
بهره گرفته است. عالوه بر خود بنای موزه که با نمایش بخش هایی 
از بنای تخریب شــده در زمان جنگ همراه اســت استفاده از 
ادوت برجای مانده از جنگ در شــکل دهی به دیوار مجموعه و 
قسمت های مختلف محوطه قابل توجه است )تصاویر 12 تا 14(. 

تصویر 14 : مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر؛ استفاده از عناصر خاطره انگیز و 
مجسمه های مردم در حال دفاع از شهر.

عکس : شهرزاد خادمی، 1394.

نتیجه گیری | قیاس ســاختارمند دو باغ موزه جنگ در تهران 
و خرمشهر نشــان می دهد که روند شــکل گیری تا اجرای دو 
پــروژه باغ موزه دفاع مقدس تهران و خرمشــهر، با یک موضوع 
اما دو رویکرد متفاوت منجر به تولید دو محصول مختلف شده 
اســت. پروژه مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشــهر مبتنی بر 
نیروهای محلی و بهره گیری حداقلی از تکنوکرات ها شکل گرفته 
که انتخاب این روند خود به خود و بر اســاس شرایط حاکم بر 
آن دوران بوده اســت. با این حال این پــروژه، از باغ موزه دفاع 
مقدس تهران موفق تر ظاهر شــده است. در تهران، روند شکل 
گیری پروژه در دســت تکنوکراتهایی بوده که عموماً جنگ را 
تجربه نکرده اند و تنها به اصالت پروژه می اندیشــیدند. یک نوع 
دیســیپلین »مد شده« همیشــه و برای تمام پروژه ها جوابگو 
نیســت. نتیجه بررســی های این مقاله و بازخوردهای عمومی 
نســبت به پروژه باغ موزه تهران نشــان داد که برخی از فضاها، 
بنا بر ایده اولیه، نوع کارکرد، و ماهیتشان، نیازمند رویکردهای 
متفاوتی هســتند. صرف هزینه های زیاد، استفاده حداکثری از 
تکنوکرات ها و چهره های مقبول سیاسی اند، برای عظیم ساختن 
و شکوه بخشیدن برای این گونه فضاها، متأسفانه جوابگو نیست. 
شــکوه و عظمت این فضاها مانند شکوه سال های دفاع مقدس، 
از نوع دیگری اســت که تنها با حضور مردم معنا پیدا می کند. 
امام خمینی )ره( می فرمایند : بازسازی را نیز شبیه جنگ بدانید. 
این بدان معناســت که جنگی که ریشه مردمی دارد و با حضور 
مردم و ایثار آن ها به پایان رســیده، در زمان بازسازی و ساخت 
معماری های مرتبط بــا آن نیز باید با حضور مردم انجام گیرد. 
اتفاقی کــه کمی توجه به آن در مرکــز فرهنگی دفاع مقدس 
خرمشهر بدون صرف هزینه های گزاف، موفقیتی نسبی را برای 

پروژه به ارمغان آورده است.

آبادی، معصومه و عصاری، فرزانه. )1391(. توســعه فضای شــهری به منظور 	⚫
پاسداشت دفاع ملی، مطالعه موردی: باغ موزه دفاع مقدس. دو ماهنامه شهرنگار 

.112-103 : )۵9(
⚫	http:// .انصاری نسب، بنیامین. )بی تا(. موزه های جنگ و گفتمان هویت جمعی

anthropology.ir/article/30131. )دسترسی در 139۵/3/۵(.
شرکت نوســازی عباس آباد. )1389(. گزارش عملکرد شش ماهه اول 1389. 	⚫

فهرسـت منابع 
تهران :  شرکت نوسازی عباس آباد.

شــعبانی ساروئی، رمضان )1384(. استراتژی دفاع مردمی و تأثیر هویتی آن. 	⚫
فصلنامه مطالعات ملی )23( : 144-123.

میناتور سجادی، آرمان، محمدزاده، شبنم و بوعلی زاده، ندا )1394(. باغ موزه 	⚫
دفاع مقدس؛ منظر روایی خطوط. مجله منظر )31( : 8۵-78.

ویژه نــامه

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان »جنگ و منظر شهری« است که 
در پژوهشکده نظر به انجام رسیده است. 

پی نوشــت 


