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تنوع در طرح معماري باغ هاي تاريخي شيراز
باغ ارم و باغ تخت و باغ جهان نما و باغ دلگشا

علي عالئي۱
استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتي

ــتوار بوده است: اواًل از کهن ترین باغ ها باشند و ثانیًا اطالعات الزم برای  عمده اس
ــرط،  ــد. با به این دو ش ــترس باش بحث و گفتگو دربارۀ طرح معماری آن ها در دس
ــیراز را، که اطالعات کافي برای گفتگو دربارۀ طرح  چهار باغ از باغ های قدیمي ش
ــت و باغ جهان نما و باغ  ــار بود، برگزیدیم: باغ ارم و باغ تخ ــاری آنها در اختی معم
ــا. انتخاب این باغ ها با پذیرش این دو فرض است: ۱( پذیرش ادعای متون  دلگش
ــتم بر جا  ــا از پیش از قرن هش بر این که باغ های ارم و تخت و جهان نما و دلگش
ــامل اوضاع فعلي باغ ها و  ــترس ش مانده اند؛ ۲( پذیرش اطالعات موجود و در دس
ــه این منابع ترکیب  ــر جای مانده و متون توصیفي و آنچ ــه های ب عکس ها و نقش

نهایي باغ های معرفي مي کنند.

مقدمه
ــیراز در میانۀ بخش جنوبي فالت ایران و منطقه ای با آب و هوای  ش
ــیراز و هوای مساعد آن،  ــب دشت ش ــت. خاک و آب مناس معتدل اس
ــان و کشاورزی و باغداری  ــبي برای زیست انس از دیرباز اوضاع مناس
ــت در میان کوه ها. کوه ها سمت  ــت. شیراز شهری اس فراهم کرده اس

شمال و غرب و جنوب دشت شیراز را در بر گرفته اند.

چکيده

ــیراز از  ــای ش ــه گفتۀ محققان، باغ ارم و تخت و جهان نما و دلگش ب
ــابقه ای دست کم تا پیش از قرن هشتم.  باغ های قدیمي ایران اند، با س
ــات و اخبار موجود از  ــت. اطالع ــانۀ اصالت این باغ ها اس این ادعا نش
وضعیت و ترکیب این باغ ها تأملي موشکافانه تر در طرح آنها را ممکن 
ــا، که  از قدیمي ترین نمونه های  ــت. درک معماری این باغ ه کرده اس
ــناخت باغ ایراني به طور خاص و هم در  پابرجا در ایران اند، هم در ش
شناخت معماری این سرزمین، در دورۀ مهم پیش از قرن هشتم، مؤثر 
و مفید است. این مقاله با تکیه بر اطالعات موجود )متون و نقشه ها(، 
ــتقرار و طرح معماری و منظرۀ این باغ ها گفتگو و  دربارۀ چگونگي اس
بدین ترتیب برخي وجوه اشتراک و افتراق آنها را بازگو مي کند. هدف 
ــکافي  ــي نگارنده از عرضۀ این مقاله نمایش اهمیت دقت و موش اصل
ــواهد موجود تاریخي برای دستیابي به درس های ارزندۀ طراحي  در ش

معماری است.
در این مقاله ضمن معرفي و شناخت چند باغ قدیمي شهر شیراز، تنوع 
ــي مي کنیم. انتخاب این باغ ها بر دو اصل  طرح معماری آنها را بررس

کلید واژگان: باغ ایراني، باغ های شیراز، باغ ارم، باغ جهان نما، باغ دلگشا، باغ تخت، طرح معماری

1. a-alai@sbu.ac.ir
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6 49
رودخانۀ خشک در جهت شیب اصلي دشت شیراز از سمت شمال غربي به 
سمت جنوب شرقي مي رود و به دریاچۀ مهارلو مي ریزد. مسیر اصلي دسترسي 
ــمال و از فراز و میان کوه ها از تنگۀ معروف اهلل اکبر  ــهر شیراز از سمت ش به ش

است. دو مسیر اصلي دیگر در جنوب و غرب این دشت است. )ت1(
ــد.2 از  ــیراز به حدود قرن اول هجری مي رس ــهر ش ــکل گیری ش تاریخ ش
ــت که از حدود اواخر قرن  ــهر مسجد جمعه )عتیق( اس قدیمي ترین بناهای ش
سوم بر جای مانده و بعدها )در حدود قرن هفتم( مرقد شاه چراغ را نیز در کنار 
ــت و بارها مرمت شده و تا اواسط  ــاخته اند. باروی شهر از قرن پنجم اس آن س

دورۀ صفویه نیز وجود داشته است.3
ــتم،  ــیراز در اواخر قرن هش ــفر خود به ش تیمور گورکاني بعد از دومین س
دستور داده بود که نظیر چهار باغ بزرگ و معروف شیراز، باغ های ارم و تخت و 
جهان نما و دلگشا، در سمرقند بسازند.4 این بدان معني است که در قرن هشتم 
این باغ ها در شیراز بوده بلکه شهرت و رونقي هم داشته اند. شیراز در این دوران 
حصاری داشته و اطراف این حصار باغ هایي بوده است. سفرنامه نویساني که در 
این زمان شیراز را دیده اند، آن را همچون شهری دانسته اندکه گرداگردش را از 

هر سو باغ فراگرفته است.5 )ت2(

پرسش هاي تحقيق
معماری باغ های شریاز چگونه است؟

تتییوع معماری باغ های شییریاز چگونه 
قابل توضیح است؟

ــت  ــخ باف ــر، تاری ــت اهلل افس 2. کرام
قدیمي شیراز.

3. همان.
ــي در  ــور، پژوهش ــا آریانپ 4. علیرض
ــران و باغ های  ــای ای ــناخت باغ ه ش

تاریخي شیراز، ص 308.
ــت  ــخ باف ــر، تاری ــت اهلل افس 5. کرام

قدیمي شیراز.

ت۱. موقعیت شهر شیراز در 
تصویر هوایي دشت شیراز.
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موقعيت باغ ها
ــمت  ــه ترتیب از س ــا، ب ــا و دلگش ــت و جهان نم ــاغ ارم و تخ  ب
ــرق، همگي تقریبًا در حاشیۀ شمالي  ــمال ش ــمال غرب تا ش ش
ــي 1/5 کیلومتر از  ــه ای بین 1 ال ــهرند، با فاصل ــار قدیم ش  حص
ــط  ــهر و به طور متوس ــًا در کوهپایۀ بیروني ش ــا تقریب آن. باغ ه

 

ــیرازند.  ــهر ش ــطح ش ــاع بین 20 الي 25 متر باالتر از س در ارتف
)ت3(

بنابراین فاصله و ارتفاع و موقعیت این باغ ها نسبت به شهر از 
مشترکات آنهاست. روشن است که وجه اشتراکي که در موقعیت 
ــت اتفاقي نیست و نسبت باغ ها با شهر در انتخاب محل  باغ هاس
ــت؛ چرا که باغ های قدیمي مهم دیگری  ــته اس آنها اهمیت داش
ــیراز، مانند باغ تکیۀ هفت تنان و باغ نو و باغ صبوح آباد  نیز در ش
ــاه کچل و باغ رشک بهشت و باغ سنقری،  )شمالي( و باغ پادش

در همین محدوده بوده اند و بعضي هنوز هستند.
ت4. )پایین( منظرۀ شهر شیراز از 

شمال. مأخذ: سفرنامۀ شاردن.

ت2. )راست باال( منظرۀ شهر 
شیراز از سمت تنگ اهلل اکبر 

)شمال شهر(. مأخذ: سفرنامۀ 
تاورنیه.

ت 3. )چپ باال( موقعیت باغ های 
ارم و تخت و جهان نما و دلگشا 
بیرون شهر شیراز. مأخذ: نقشۀ 

سال 1343 سازمان نقشه برداری 
کشور.
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در این وضعیت، منظرۀ دشت شیراز به ویژه از شمال )ورودی 
اصلي شهر( صحنۀ شهری در میان باغ ها بوده است. این منظره 
ــاردن در قرن یازدهم ترسیم کرده  را مي توان در تصویری که ش
ــک قرن پیش هم تا  ــور فضایي حتي تا کمتر از ی ــد. این تص دی

حدودی قابل مشاهده بوده است )ت5 و 6(.

باغ ارم
ــینۀ باغ ارم به دورۀ سلجوقیان مي رسد. گویا این باغ  از قرار پیش
ــم  ــتور اتابک قراچه حاکم فارس در قرن شش ــت و دس به خواس

احداث شده است.6
ــمال غربي دشت شیراز است. امروز  باغ ارم در منتهي الیه ش
ــمالي باغ ارم، به مساحت حدود 9 هکتار، باقي مانده  تنها نیمۀ ش
است. تصویر افقي باغ ارم، در شکل و اندازۀ واقعي آن، در عکس 
ــیراز قابل مشاهده است )ت8(. آنچه  هوایي سال 1335 شهر ش

دربارۀ این باغ خواهیم گفت مبتني بر این تصویر هوایي و برخي 
دیگر از عکس ها و اطالعات موجود از باغ است.

ــاد در حدود  ــا ابع ــت ب ــکل اس ــتطیل ش باغ ارم تقریبًا مس
ــاحت حدود 18 هکتار. غیر از حصار، ردیف  250×720 متر و مس
درختان در حاشیۀ باغ محیط اطراف آن را تعریف کرده است. این 
ــک محور اصلي حرکتي دارد به موازات اضالع طولي و در  باغ ی
میانۀ عرض باغ. این محور با خیابان عریض میاني و ردیف های 
ــرف( و ورودی باغ و آب نما و  ــد )دو ردیف در هر ط ــان بلن درخت
حوض های میاني و نیز کوشک ها و بناهایي که بر روی آن است 
تعریف شده است. محور اصلي طولي باغ با راستای شمال/جنوب 
ــمال غربي/جنوب  ــي زاویۀ 45 درجه دارد و در جهت ش جغرافیای
شرقي است در امتداد شیب غالب دشت شیراز. محورهای فرعي 

باغ عرضي است و تنها یک ردیف درخت در طرفین دارد.

ــي در  ــور، پژوهش ــا آریانپ 6. علیرض
ــران و باغ های  ــای ای ــناخت باغ ه ش

تاریخي شیراز، ص 308.

ت5. منظرۀ شهر شیراز از سمت 
شمال. باغ تکیۀ هفت تنان و 
چهل تنان در این تصویر پیداست. 
مأخذ: بیاد شیراز
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ــطحي شیب دار بنا شده و اختالف ارتفاع باالترین و  باغ بر س
ــمت آن حدود 10-15 متر است. اما سطح داخلي  پایین ترین قس
ــطح کرده اند. گویا باغ ارم دو  ــکوبندی های منظم مس آن را با س
ــکوی اصلي دارد که باغ را به دو نیمۀ شمالي و جنوبي تقسیم  س
کرده است.7 هر یک از این سکوها نیز با دو سکوی فرعي دیگر 
تقسیم شده است. محورهای فرعي باغ در لبۀ این سکو هاست.

ورودی اصلي باغ از سمت جنوب شرقي )محور اصلي طولي 
ــمت قابل دیدن است. اما باغ حداقل دو  باغ( و از پایین ترین قس

ــرقي و یک ورودی  ــم در ضلع طولي شمال ش ــي ه ورودی فرع
فرعي در ضلع عرضي شمال غربي دارد.

ــت: سردر  ــه بنای اصلي در باغ پیداس در تصویر 8 حداقل س
ــارت میاني  ــرقي و عم ــي جنوب ش ــع عرض ــاغ در ضل  ورودی ب
ــمالي و کوشک  ــکوهای اصلي جنوبي و ش باغ در حد فاصل س
ــۀ این  ــمالي. هم ــکوی ش ــاغ در انتهای س ــي ب ــي انتهای  اصل
ــارت میاني  ــت. عم ــور طولي اصلي باغ اس ــر روی مح ــا ب بناه
ــک الیه و  ــاغ( و ت ــوازات عرض ب ــه م ــیده )ب ــاغ بنایي کش  ب

7. آنچه از باغ ارم در حال حاضر باقي 
ــت همان سکوی شمالي باغ  مانده اس

است.

ت6. باغ های جهان نما و نو و 
تکیۀ هفت تنان و ... بعد از تنگ 

اهلل اکبر و قبل از شهر. مأخذ: بیاد 
شیراز.
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ــاغ. از میان  ــور اصلي طولي ب ــر روی مح ــت و ب  یک طبقه اس
ــي در طرفین  ــارت فضاهای ــور مي  کرده اند. این عم ــن بنا عب ای
ــوری نظر  ــاغ و محور عب ــوی ب ــور دارد که به دو س ــل عب  مح
ــک اصلي انتهای باغ نیز بنایي سه طبقه  افکنده اند )ت10(. کوش
ــت. این بنا کوشک انتهایي  ــیده )به موازات عرض باغ( اس  و کش
ــاغ نظر  ــت ب ــو، یعني جلو و پش ــًا به دو س ــت و عمدت ــاغ اس ب
ــي از  ــک اصلي در وضعیت فعلي باغ بخش ــت. کوش ــته اس  داش
ــت، اما در نقشۀ ویلبر اثری از این  ــاختماني با حیاط میاني اس س
ــک انتهایي به صورت  ــت و کوش حیاط و بناهای اطراف آن نیس

ــیم شده است.8 کوشک اصلي باغ با آب نمای  بنایي مستقل ترس
ــت  ــده اس ــده و بر اهمیتش تأکید ش ــزرگ مقابلش همراه ش ب

)ت11(.

باغ تخت
چون اساس عمارت باغ تخت را اتابک قراچه گذاشته است، این 
ــلم  ــت.9 بنا بر این مس باغ به نام باغ تخت قراچه نیز معروف اس
است که باغ تخت حداقل از زمان اتابک قراچه )قرن ششم( برپا 

بوده است.

ــران و  ــای ای ــر، باغ ه ــد ویلب 8. دونال
کوشک های آن.

ــي در  ــور، پژوهش آریانپ ــا  9. علیرض
ــران و باغ های  ــای ای ــناخت باغ ه ش

تاریخي شیراز، ص ۱6۸.

ت7. نمای شرقي کوشک اصلي 
باغ ارم شیراز. مأخذ: باغ ارم.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

1149

ت 8. تصویر افقي باغ ارم شیراز 
)عکس هوایي سال 1335(. 

مأخذ: باغ ارم.

ت 9. )راست( محورهای حرکتي، 
ورودی ها و عمارت های باغ ارم.

ت 10. )چپ( تصویر عمارت 
میان باغ ارم از سمت جنوب. 

مأخذ: باغ ارم.
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ــت مصلي  ــار تپه ای طبیعي در دش ــت بر فراز و کن ــاغ تخ ب
ــت و از سه بخش جنوبي )باغ پایین(، بخش میاني )سکوها و  اس
ــمالي )عمارت روی تپه( تشکیل شده است.  طبقات( و بخش ش
ــفانه در حال حاضر تنها قسمت هایي از عمارت روی تپه و  متأس
ــت. تنها تصویر افقي باغ را  ــکوها و طبقات باغ باقي مانده اس س
ــت.10 با  ــیم کرده که گویا بخش جنوبي آن ناقص اس ویلبر ترس
ــۀ چریکوف11 از شیراز، مي توان گفت بخش جنوبي  توجه به نقش
ــۀ ویلبر آمده و یک  باغ )باغ پایین( بزرگتر از آن بوده که در نقش
مسیر میاني و نیز کرت هایي در طرفین داشته است. احتمااًل باغ 
ــته  ــه یا محوطۀ پیش خوان کوچکي در جلوی ورودی داش باغچ
است. با این اطالعات و با کمک تصویر هوایي وضع موجود باغ، 

مي توان تصویر افقي فرضي باغ تخت را رسم کرد. )ت14( 

ــت با ابعادی  ــکل اس بخش جنوبي باغ تخت تقریبًا مربع ش
ــاحت 2/3 هکتار. بخش میاني و  در حدود 150×150 متر و مس
ــت و حدود نیم هکتار مساحت  ــمالي باغ نیز 50×100 متر اس ش
دارد. این باغ نیز، همچون باغ ارم، یک محور اصلي حرکتي دارد 
که به موازات امتداد طولي و در میانۀ عرض باغ کشیده شده است. 
البته این محور به قوت و اهمیت محور طولي باغ ارم نیست. این 
ــن و آب نماها و جوی آب  ــور طولي با خیابان میاني باغ پایی مح
میاني و ورودی ها و نیز عمارتي بر فراز تپه تعریف مي شود. محور 
ــمال/جنوب جغرافیایي زاویۀ 15 درجه  ــتای ش طولي باغ با راس
دارد و در جهت شمال شرقي/ جنوب غربي است. باغ تقریبًا محور 
ــد  فرعي ندارد، تنها محور فرعي که برای باغ مي توان متصور ش

ــای ایران و  ــر، باغ ه ــد ویلب 10. دونال
کوشک های آن.

ــناد  ــد مهریار و دیگران، اس 11. محم
تصویری شهرهای ایراني دورۀ قاجار.

ت11. کوشک اصلي باغ ارم و 
حیاط پشت آن. مأخذ: ایران از 
آسمان.
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بر روی سکوی اول باغ بعد از آب نما یا دریاچۀ بزرگ میاني است 
که با دو عمارت در طرفین آن مشخص است. )ت14(

ــت. غیر از  ــه که گفتیم باغ تخت باغي مطبق اس همان گون
ــت، بخش میاني باغ از  ــطح اس ــبتًا مس بخش جنوبي باغ که نس
هفت سکوی مطبق تشکیل شده است. بخش شمالي و انتهایي 
باغ را بر فراز بخش میاني روی تختي بر تپه ای طبیعي ساخته اند. 
ــه( و پایین ترین  ــطح تخت روی تپ اختالف ارتفاع باالترین )س

بخش )سطح باغ جنوبي( حدود 20 متر است.
ورودی اصلي باغ در ضلع جنوب غربي، در امتداد محور طولي 
باغ، است. ورودی دیگر در سمت دیگر محور طولي باغ است که 

از آن به عمارت روی تپه وارد مي شوند.

گویا باغ تخت حداقل سه عمارت داشته است: عمارت اصلي، 
که بنایي است با حیاط میاني بر فراز تپه در انتهای محور طولي 
ــکوی اول و عریض بخش  باغ، و دو عمارت میاني در طرفین س
ــاغ )ت 16 و 17(. عمارت های میاني هم امکان نظر به  ــي ب میان
سطوح مطبق میاني باغ و یکدیگر را دارند و هم به بخش پایین 
ــاید چنین تجربه ای در منظرۀ باغ  و باالی باغ نظر مي افکنند. ش

منحصر به باغ تخت شیراز باشد.
ــیده به موازات  ــت کش بخش جنوبي عمارت اصلي بنایي اس
ــته  ــمت میاني آن دو طبقه ارتفاع داش ــکوهای مطبق که قس س
ــت. این بخش در طول زمان  ــته اس ــط آن ایواني داش و در وس
ــر مختلفي که از آن برجای مانده  ــیار تغییر کرده و در تصاوی بس
تفاوت هایي قابل مشاهده است. جبهۀ اصلي این بنا رو به جنوب 

ت12. )راست باال( منظرۀ باغ 
تخت از بیرون شهر شیراز. مأخذ: 

بیاد شیراز.
ت13. )راست پایین( آب نمای 

وسیع و فواره و سکو های مطبق 
و عمارت اصلي انتهای باغ تخت 

بر فراز تپه. مأخذ: بیاد شیراز.
ت14. )چپ باال( تصویر افقي 

فرضي باغ تخت شیراز. 
ت15. )چپ پایین( باغ تخت از 

جنوب. مأخذ: بیاد شیراز.
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است، به سمت سطوح مطبق و بخش جنوبي باغ و دشت شیراز. 
ــز به همراه  ــکوهای مطبق میاني نی ــن عمارت، س ــالوه بر ای ع
فضاهایي که در جای جای آن به چشم مي خورد به حیاط پایین 
ــیع )دریاچه( و دشت شیراز نظر دارند. تجربۀ  باغ و آب نمای وس
ــوان در باغ قصرقاجار تهران  ــاید بت منظره ای با این کیفیت را ش
یافت. در منظرۀ باغ از سمت پایین به سمت سکوها، درختاني در 
ــود که این باغ را به  طبقات مختلف به صورت منظم دیده مي ش
ــت. تصویر این سکو ها و عمارت  مثابه باغ های معلق درآورده  اس
اصلي باغ در آب نمای بزرگ )دریاچه( پایین باغ منعکس مي شود 
ــان مي دهد  ــکوه تر نیز نش و این مجموعه را حتي بزرگ تر و باش

)ت 13 و 16(.

ت16. )باال( سکو و عمارت 
جانبي باغ تخت. مأخذ: کاخ 
گلستان.

ت17. )پایین( سکوهای مطبق 
و مسیر آب و عمارت اصلي باغ 
تخت. مأخذ: بیاد شیراز.
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باغ جهان نما
ــاغ جهان نما نیز همچون دو باغ دیگر یعني باغ ارم و باغ تخت  ب
ــورش تیمور  ــو )پیش از ی ــر و آل اینج ــه در دورۀ آل مظف قراچ
ــت.12 قنات رکن  ــیراز( در نهایت آباداني بوده اس گورکاني به ش
آباد که آب باغ جهان نما را تأمین مي کرده در قرن چهارم احداث 

شده است.
ــر و دروازۀ ورودی  ــاغ جهان نما در حد فاصل تنگۀ اهلل اکب ب
ــیراز است. گویا حدود و طرح کلي موجود باغ غیر از ساختمان  ش
ــک میاني و برخي عمارت های جانبي نسبت به قبل تغییر  کوش

چنداني نکرده است )ت18(.
ــکل با حدود ابعاد 220×220 متر  باغ جهان نما باغي مربع ش
ــت. غیر از حصار پیراموني ردیف  ــاحت حدود 5 هکتار اس و مس

ت18. باغ جهان نما از باال. مأخذ: 
ایران از آسمان.

ت19. محورهای اصلي، عمارت 
میاني و ورودی باغ جهان نما.

ــي در  ــا آریانپور، پژوهش 12. علیرض
ــران و باغ های  ــای ای ــناخت باغ ه ش

تاریخي شیراز، ص ۲۲6.
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ــت.  ــیۀ دور باغ نیز محیط آن را تعریف کرده اس درختان در حاش
ــمالي/جنوبي و شرقي/غربي( متقاطع  این باغ دو محور اصلي )ش
دارد که به موازات اضالع و در میانۀ باغ کشیده شده است. محل 
ــت و باغ با آنها به چهار بخش  ــط باغ اس تقاطع این محورها وس
ــت )ت19(. این محورها با  ــکل مساوی تقسیم شده اس مربع ش
ــرو و آب نماهای میان  ــض و ردیف درختان بلند س ــان عری خیاب
ــت تعریف  ــکي که در محل تقاطع آنهاس ــا و نیز کوش خیابان ه
ــتای شمال/جنوب  ــمالي/جنوبي باغ با راس شده است. محور ش
ــرقي/جنوب غربي  ــي زاویۀ 30 درجه در جهت شمال ش جغرافیای
ــازد. این محور با امتداد خیابان اصلي دسترسي به شهر )از  مي س
شمال شهر یعني تنگۀ اهلل اکبر( موازی است. عمود بر این محور، 
ــمت غرب در  ــت که تنها ورودی باغ نیز از س محور دیگر باغ اس

امتداد آن است.
ــه اختالف ارتفاع  ــیبدار قرار گرفته ک ــاغ بر روی زمیني ش ب
ــت، اما  ــمت آن حدود 3 الي 4 متر اس باالترین و پایین ترین قس
ــطح است. سکوی مسطح داخل باغ  سطح داخلي آن کاماًل مس
ــي همجوار است  در محل ورودی باغ هم ارتفاع خیابان دسترس
ــر در خاک فرورفته و  ــمالي حدود 1/5 الي 2 مت لذا در بخش ش
ــدازه از زمین باالتر قرار گرفته  ــش جنوبي نیز به همین ان در بخ

است.

ــکي )معروف به کاله فرنگي(  بنای اصلي باغ جهان نما کوش
ــت. این  ــًا در میانه و در محل تقاطع دو محور اصلي باغ اس دقیق
ــت و  ــت و نیم هش ــک عمارتي چهار ایواني با قاعدۀ هش کوش
ــر مي افکند )ت20(. غیر از این  ــت که به اطراف نظ دو طبقه اس
ــز عمارتي در جدارۀ جنوبي  ــردر و نی بنا، باغ جهان نما عمارت س
ــت و پذیرایي از مهمانان حکومتي  ــاغ دارد که زماني برای اقام ب

استفاده مي شده و گویا از دوران متأخر )قاجاریان( است.

باغ دلگشا
ــعدی، آب گازران، که تأمین کنندۀ باغ  ــبب حضور قنات س به س
ــش از دوران آل اینجو )قرن  ــابقۀ این باغ را پی ــت، س دلگشاس
هشتم( و حتي تا دورۀ ساسانیان گفته اند.13 در دورۀ تسلط تیمور 
ــا همچنان در نهایت آبادی بوده به گونه ای  گورکاني، باغ دلگش
که تیمور پس از دیدن این باغ، در سمرقند باغي بزرگ به همین 

نام ساخت.14
باغ دلگشا در دشت جعفرآباد و پایین تر از باغ آرامگاه سعدی 
و در میانۀ دو کوه است. گویا غیر از کوشک میاني باغ، که بارها 
ــرح کلي فعلي باغ  ــت، حدود و ط ــده اس دچار خرابي و تغییر ش

دلگشا تغییر چنداني نکرده باشد )ت21(.

ت20. کوشک میاني باغ جهان 
نما از جنوب. مأخذ: پژوهشي در 
شناخت باغ های ایران و باغ های 
تاریخي شیراز.

ت21. تصویر هوائي باغ دلگشا. 
مأخذ: ایران از آسمان.

13. همان، ص 239.

14. همان، ص 240.
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ــکل با حدود ابعاد 160×380  ــا باغي مستطیل ش باغ دلگش
متر و مساحت حدود 6 هکتار است. این باغ نیز همچون باغ ارم 
ــک محور طولي اصلي حرکتي در امتداد اضالع طولي دارد که  ی
ــور با ورودی های اصلي و  ــۀ عرض باغ مي گذرد. این مح از میان
خیابان عریض و ردیف درختان بلند اطراف آن و آب نماهای میان 
ــکي که در میانۀ آن است تعریف شده است.  خیابان ها و نیز کوش
ــا یک محور فرعي عرضي نیز  غیر از این محور اصلي، باغ دلگش
ــاغ تقاطع دارد و باغ را به  ــۀ باغ دارد که با محور طولي ب در میان
ــیم مي کند. کوشک میاني باغ  ــتطیل شکل تقس چهار بخش مس
نیز در محل این تقاطع است. محور فرعي باغ تقریبًا در میانۀ باغ 
است و با خیابان و ردیف درختان بلند و ورودی های فرعي و نیز 

کوشک میانۀ محور تعریف شده است.

ــمال/جنوب واقعي  ــتای ش ــور طولي )اصلي( باغ با راس مح
ــمال شرقي/جنوب غربي  جغرافیایي زاویۀ 45 درجه در جهت ش

ت22. محورهای حرکتي، عمارت 
میاني و ورودی های باغ دلگشا.

ت23. کوشک میاني باغ دلگشا 
و محور حرکتي اصلي آن. مأخذ: 

ایران از آسمان.
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مي سازد. ورودی های اصلي باغ در ابتدا و انتهای این محور است. 
ــي ای در امتداد محور  ــاغ در حال حاضر ورودی های فرع البته ب

فرعي نیز دارد )ت22(.
ــیب زمین در محل باغ دلگشا چندان زیاد نیست )کمتر از  ش
ــاید به همین علت باغ دلگشا سکوبندی )مسطح سازی(  1%(، ش

ندارد و بستر باغ بر روی زمین طبیعي است.
ــک میاني است. با  ــا همان کوش مهم ترین عمارت باغ دلگش
ــول تاریخ بارها از  ــک در ط توجه به اطالعات موجود این کوش
رونق افتاده، تخریب یا تجدید بنا شده و یا تکمیل و مرمت شده 
است. البته با مراجعه به بنای فعلي کوشک نیز مي توان این نکته 

ــک باغ دلگشا نسبت به محور طولي باغ  را حدس زد. بنای کوش
ــا و ایوان ها دارد. این  ــژه ای از اتاق ه ــت اما ترکیب وی قرینه اس
ــک در بخش جنوبي سه طبقه است و یک ایوان مرتفع در  کوش
ــت. در  ــمت روکرده اس میانه ضلع جنوبي دارد و کاماًل به آن س
بخش شمالي دو طبقه است و ایوان هایي کوچک در طرفین دارد 
ــا، که تقریبًا در  ــک باغ دلگش )ت23(. با توجه به آنچه آمد، کوش
ــت، بیشتر به بخش جنوبي و کمتر به بخش شمالي  میانۀ باغ اس
باغ نظر افکنده است. کوشک اصلي توجه کمي به طرفین )محور 

فرعي میاني( دارد )ت24(.

جمع بندي
ــدۀ تاریخ معماری  ــناخته ش هر چهار باغ این مقاله از باغ های ش
ایران اند و از نظر قدمت تاریخي تقریبًا یکسان اند. همۀ این باغ ها 
در حاشیۀ شمالي شهر شیراز و تقریبًا در موقعیتي مشابه نسبت به 
شهرند. غیر از این مشترکات، تمایز هایي در طرح معماری آنهاست 

که در اینجا به صورت خالصه به برخي از آنها مي پردازیم.
ــاغ ارم داریم، تصویر افقي این  ــا توجه به اطالعاتي که از ب ب
ــت که در امتداد شیب  ــکل و کشیده اس ــتطیل ش باغ تقریبًا مس
ــکوی اصلي قرار گرفته است.  ــت شیراز بر روی دو س غالب دش
ــت و به سمت جنوب شرقي  عمارت اصلي آن در انتهای باغ اس
ــي امتداد چهارباغ میاني نگاه مي کند. این امتداد محور اصلي  یعن
باغ است و با عمارت های اصلي و ورودی و میاني باغ و جوی و 
ــخص شده  آب نماهای میاني و دو ردیف درختان طرفین آن مش
ــت. بنا بر این باغ ارم باغي کاماًل محوری )طولي( و جهت دار  اس

است که ابتدا و انتهایي دارد.
ــت. در این باغ اثری  باغ جهان نما از باغ ارم کاماًل متمایز اس
ــت. این باغ تصویر افقي  ــخص نیس از محور طولي یا جهت مش
ــیب دار است اما به  ــتر آن زمیني ش ــکل دارد. بس کاماًل مربع ش
ــت. عمارت باغ کوشکي  ــاخته شده اس ــطح س صورت کاماًل مس
ــت و نیم هشت، است دقیقًا در میانه و  قرینه، با تصویر افقي هش

ت24. نمای جنوبي و غربي 
کوشک میاني باغ دلگشا. مأخذ: 
باغ ایراني، حکمت کهن، منظر 
جدید.
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ــو نظر مي افکند.  در محل تالقي دو محور میاني باغ و به همه س
ــت کاماًل متقارن و  ــي متمرکزی اس باغ جهان نما باغ چهار بخش

مسطح.
ــت که این باغ گرچه  ــا این اس نکتۀ جالب در طرح باغ دلگش
ــاغ ارم و جهان نما ندارد، دقیقًا  ــبت به ب وجوه کاماًل متمایزی نس
ــبیه نیست. باغ دلگشا به نوعي ترکیبي  به هیچ یک از آنها نیز ش
ــاغ ارم، باغي  ــا همچون ب ــت. باغ دلگش از باغ ارم و جهان نماس
ــکو ندارد. همچون باغ  ــت اما س ــکل و کشیده اس ــتطیل ش مس
ــت. کوشک  ــک اصلي آن تقریبًا در میانۀ باغ اس جهان نما کوش
ــت اما به همه سو نظر ندارد و  ــا در میانۀ باغ اس میاني باغ دلگش
همچون باغ ارم تنها به سمت محور اصلي توجه دارد. باغ دلگشا 

باغي کشیده و جهت دار است اما تأکید بر مرکز دارد.
طرح باغ تخت کاماًل از باغ های دیگر متفاوت است. این باغ 
ــیدگي و تناسبات باغ ارم یا دلگشا و یا تقارن باغ جهان نما را  کش
ــۀ طبیعي تبعیت مي کند. تصویر  ــدارد و جهت باغ از وضعیت تپ ن
ــت و از چند  ــتطیل اس ــکال مربع و مس ــي باغ ترکیبي از اش افق
ــکیل شده. عمارت اصلي باغ بر فراز تپه ای است  بخش مجزا تش
ــت مقابل نگاه  ــا اختالف از بلندی به بخش پاییني باغ و دش و ب
ــکو های مطبق میاني باغ که عمارت باال و باغ پایین  مي کند. س
ــاری باغ های معلق را  ــل مي کنند طرح معم ــه یکدیگر متص را ب
ــک ها یا منظرگاه های میاني در  ــت. حضور کوش ایجاد کرده اس
ــزرگ انتهای بخش پایین  ــکوی اصلي و نیز دریاچۀ ب طرفین س
باغ از عناصر منحصر به فرد طرح این باغ است. باغ تخت باغي 
ــیع بیروني و نیز آب نمایي عظیم در میانه  طبقه طبقه با منظر وس

است.

سخن آخر
ــني نشانگر تنوع معماری در  توضیحات بخش جمع بندی به روش
چهار باغ منتخب در این مقاله است. این مقاله در جستجوی علل 
ــا دارد برخي توجیهات را در  ــت، اما ج تنوع طرح این باغ ها نیس

ــمال غربي  ــن باره عرضه کنیم. باغ ارم تقریبًا در منتهي الیه ش ای
ــمالي و غربي درۀ شیراز است.  و در مدخل درۀ میان کوه های ش
ــتحکم میان  ــه به محور چهارباغ و مس ــت طولي باغ با توج جه
ــده، قاطعانه در امتداد  ــه با عوامل مختلفي بر آن تأکید ش آن، ک
ــیراز و در افق دورتر  ــت؛ دقیقًا به سمت شهر ش جنوب غربي اس
ــت و در حکم  ــۀ مهارلو. باغ تخت بر فراز و پای تپه ای اس دریاچ
ــیع است. این باغ غیر از خود،  باغي مطبق و معلق با منظری وس
ــهر و دشت مصلي شیراز را نیز نظاره مي کند. باغ جهان نما در  ش
ــیراز در حد فاصل تنگۀ اهلل اکبر و  ــهر ش مدخل ورودی اصلي ش
ــهر و از طرف دیگر در حد فاصل دشت مصلي و دشت  دروازۀ ش
ــت. از یک سو به تنگۀ  ــبتًا مرتفع اس جعفرآباد، در محوطه ای نس
ــیراز و از یک طرف به دشت  ــهر ش اهلل اکبر و از یک طرف به ش
ــت بینشان( و از طرف دیگر به  مصلي )باغ تخت و باغ ارم و دش
دشت جعفر آباد )باغ دلگشا( نظر مي افکند. پس باغي همه جهته 
ــب نیز پیدا کرده است: جهان نما. باغ دلگشا  است که نامي مناس
ــته است، اما به  ــدن به باغي همچون ارم را داش امکان تبدیل ش
ــک میاني خود را جلو  ــطۀ قرار گیری در میان دو کوه، کوش واس
ــیده تا منظرۀ وسیعتری از شهر و دشت جعفرآباد را ببیند. باغ  کش
ــعدی نیز در سوی دیگر آن است. این باغ از یک طرف  مقبرۀ س
ــعدی و درۀ شمالي این  ــهر و از طرف دیگر به باغ مقبرۀ س به ش
بخش نظر مي افکند، پس محور طولي میاني آن نیز همچون باغ 
ــاری باغ های فوق را به  ــت. بدین ترتیب، طرح معم ارم مهم اس
ــا تعویض کرد، مثاًل باغ تخت  ــادگي نمي توان با هم جابه جا ی س
ــای جهان نما قرار داد. با این  ــه جای ارم و یا باغ ارم را به ج را ب
ــیر، موقعیت بستر باغ ها در طرح معماری آنها اثر گذار بوده  تفاس
و طرح این باغ ها با موقعیت خاص بستر آنها گره خورده و معني 
پیدا کرده است. به بیان دیگر معماری باغ ایراني وابستگي کاملي 
ــتر طرح دارد. پس اغراق نخواهد بود که بتوان به  با موقعیت بس
ازای هر موقعیت و مکاني باغي منحصر به فرد متصور شد؛ باغي 
ــت اما  ــبیه اس ــه از نظر ویژگي های کلي باغ ایراني به آنها ش ک
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شخصیت و مزۀ ویژه و مختص به خود را دارد.

ــاغ ایراني را به  ــن مقاله طرح های گوناگوني از ب باغ های ای
ــا نمونۀ  ــد. باغ ارم و تخت و جهان نما و دلگش ــش مي گذارن نمای
باغ ایراني حدود قرن هشتم شهر شیرازند. این باغ ها در موقعیت 
ــابه معماری یکساني ندارند. اگر این موضوع  ــبتًا مش و اوضاع نس
اتفاقي فرض نشود، نمونه های این مقاله شواهد آشکاری بر تنوع 
ــای ایراني در ظاهر  ــاید باغ ه ــي معماری باغ ایراني اند. ش طراح
ــکافي  ــند اما با کمي دقت و موش ــبیه به هم باش یکنواخت و ش
ــکار  ــا، صورت های مختلف و متنوع طرح معماری آنها آش در آنه
ــا یک دورۀ زماني و مکاني و  ــود. هنگامي که در مواجهه ب مي ش
ــخص با چنین تنوعي از طراحي معماری  تنها در چند نمونۀ مش
ــدیم، نتیجه آن است که در قضاوت دربارۀ  در باغ ایراني روبرو ش
ــادگي همگي آنها  انواع باغ ایراني محتاطانه تر عمل کنیم و به س
ــول تاریخ و کل محدودۀ جغرافیایي ایران زمین، در چند  را، در ط
ــته بندی و طبقه بندی نکنیم. نمي توان خصوصیات  قالب کلي دس
و مشخصات باغ ایراني را در چند سطر یکسان ساخت و معماری 
آنها را دانسته و خوانده شده پنداشت. خالصه اینکه برای شناخت 
بیشتر این مجموعه های زیبای معماری ایراني باید بیش از پیش 
ــکافي و تحقیق و جستجو کرد و تنها به گفته های تکراری  موش

بسنده نکرد.
ــدودۀ فعلي جغرافیایي  ــه ندرت مي توان در مح هم اکنون ب
ایران یا حتي خارج از آن باغ ایراني پابرجا با این قدمت شناسایي 
ــاغ ایراني اند که  ــواهدی از الگوی ب ــن باغ ها در واقع ش کرد. ای
ــان  ــد اصالت الگوی طرح معماری باغ های ایراني را نش مي توانن
ــالیان و قرون متمادی در دیگر نقاط ایران  دهند که بعدها در س
ــرق و غرب( ساخته شد. نمونه های زیادی از تکرار و  و جهان )ش
تداوم و تکامل باغ ارم و تخت و جهان نما و دلگشا را مي توان در 
باغ های متأخر و مهم دیگری چون شالیمار کشمیر و قصر قاجار 
تهران و باغ مقبرۀ همایون در دهلي و چهل ستون و هشت بهشت 
اصفهان دید. این باغ ها همه در یک مکان یعني در شهر شیرازند. 

شاید بتوان باغ های دیگری هم در نقاط مختلف جست اما حضور 
چند باغ قدیمي و پابرجا، همگي در یک شهر، فرضیاتي را، چون 
ــوا و خاک( و هماهنگي با  ــاعد اقلیمي )آب و ه نقش اوضاع مس
ــبت استوار با انسان )اعم از مردم و حاکمان و بانیان  محیط و نس
ــون۱۵  گفته است: »برای باغي  و حامیان(، تقویت مي کند. ویلس
ــس  ــران همین بس که تنها در دوران عمر مؤس ــرزمین ای در س
ــس دوام این باغ ها تا این  ــود )مالکش( بتواند پابرجا بماند«. پ خ
ــت، کما اینکه بسیاری از باغ های مشابه  زمان امری اتفاقي نیس
ــای دیگر و دوره های  ــیراز در مکان ه ــه به تقلید از باغ های ش ک
ــابه  ــاختند از بین رفته اند؛ همچون باغ های چهارگانۀ مش بعد س
ــیراز که تیمور در سمرقند ساخت. بنا بر این، جستجو  باغ های ش
در علل تداوم حیات این باغ ها مي تواند گوشه های پنهان دیگری 

از معماری ایران را نمایان سازد.
ــد فراموش کنیم که تنوع در منظرۀ باغ ایراني مهم ترین  نبای
ــت که کیفیت تفرج در محیط دل انگیز این آثار را  ویژگي ای اس

ارتقا مي دهد.
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