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 طراحی باغ موزه شیراز با رویکرد حفظ و احیای هنرهای بومی
 

 یاسمن استوار کشکولی

 شیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه معماری ارشد کارشناسی

 

 چکیده

مختلف به دیگران  های روشتا فرهنگ و هنر خود را از  کنند میزیادی صرف  های هزینهامروزه تمامی صاحبان فرهنگ و هنر، 

گام در جهت حفظ هنر بومی در هر منطقه شناخت کامل آن توسط افراد جامعه است. گسست  ترین مهم ند.معرفی نمای

باعث از بین رفتن فرهنگ غنی و هویت آن منطقه گردد. حفظ و احیای  تواند میفرهنگی بین مردم و هنرهای بومی منطقه 

ه، ارتباط با دنیای طبیعی و پویا کردن محیط اجتماعی هنرهای بومی نیازمند زنده کردن احساس اجتماعی، ایجاد لذت و عالق

خود  ی محوطهوجود عناصر و آثار شاخصی که در درون  ی واسطه بهفرهنگی هستند که  هایی محوطه ها موزهاست. باغ 

به آموزش، ، ها آنو وظیفه دارند تا عالوه بر حفظ این منابع و جلوگیری از تخریب  باشند میدارای اهمیت زیادی  اند گنجانده

 های پدیده ترین نابدر جوامع نقشی ماندگار و از  ها موزهبپردازند. نقش حیاتی باغ  بازدیدکنندهتفریح و کسب لذت و عالقه در 

از معدود مراکزی هستند که حافظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان تاریخ و  ها موزهفرهنگی هر جامعه است. باغ 

. در این پژوهش از باشد میضر با هدف طراحی باغ موزه شیراز با رویکرد حفظ و احیای هنرهای بومی هنر هستند. پژوهش حا

 ای کتابخانهکه با روش  باشد میپژوهش شامل دانشجویان رشته هنر  ی جامعهروش توصیفی و میدانی استفاده گردیده است. 

 151ردیده و سپس این عوامل از طریق پرسشنامه در اختیار گ آوری جمعابتدا عوامل معماری مرتبط با هنر بومی و باغ موزه 

 دهد میتجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان  SPSS  افزار نرمنفر از دانشجویان هنر قرار داده شد که با استفاده از 

 تأثیرپذیریبه هنرهای بومی،  از: ایجاد لذت و عالقه نسبت اند عبارتبر طراحی باغ موزه شیراز به تربیت اهمیت  مؤثرکه عوامل 

در طراحی باغ موزه است و با در نظر گرفتن عوامل  تأثیرگذارمعماری  های مؤلفهاز هنرهای بومی، کاربرد هنر و استفاده از 

 فرهنگ و هنر را در باغ موزه شیراز احیاء و حفظ نمود. توان می فهمؤلمعماری مناسب با هر 
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