
فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق
سال پنجم| شماره شانزدهم| تابستان 1396 33

شهرباغ، ساختار شهری شیراز قدیم

مهدی شیبانی
استاد گروه معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی

M_Sheybani@sbu.ac.ir

حسین پروین
پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران

hosseinparvin@gmail.com

فهیمه فرنوش
کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

fahimeh.farnoush@gmail.com

چکیده

باغ در شکل گیری  این میان نقش  با توجه به منابع آب شکل گرفته است. در  ایران، ساختار شهر  در شهرهای قدیمی 
ساختار شهر های ایران کلیدی و مهم است. عامل آب و زیرساخت سبز، از مهم ترین اجزا شهر ایرانی است. این دو عامل، 

ساختارهای متفاوت و در عین حال هم راستایی در شهرهای ایران ایجاد کرده است.
فضاهای سبز شهری، عالوه بر ایجاد سبزینگی در داخل شهر، اطراف آن را نیز پوشش می داده است. نتیجه آن ایجاد یک 
خرد اقلیم مناسب، در میان اقلیم نامناسب است. در عین حال این فضاهای سبز، عامل تولید نیز به حساب می آمده است. 
واحدهای تولیدی کوچک و بزرگی نه تنها اقتصاد شهری را تأمین می کردند، یک منظر شهری را نیز به وجود می آوردند، 

در واقع شهر، شهری پایدار بوده است. 
پژوهش حاضر به دنبال کشف این رابطه در شهر شیراز است تا بتواند به یکی از الگوهای ساختار شهر ایرانی دست پیدا 
کند. در این پژوهش به روش اکتشافی، مبتنی بر مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای، اطالعات الزم گردآوری و 
تحلیل شده است. نتایج حاصله، حاکی از یک اکوسیستم پایدار شهری بوده که چرخه کاملی از آب و گیاه و شهر را شکل 

می داده که عالوه بر ایجاد خرد اقلیم مناسب، منظر زیبا و پایدار شهری را نیز به وجود آورده است.

واژگان کلیدی

 شهرباغ، باغ شهر، شیراز، منظر شهری.
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مقدمه

با نگاهی گذرا به شهرهای امروزی ایران، به راحتی می توان دریافت 
که طی چند دهه اخیر تغییرات حادث شده در ساختار شهرهای 
نیز  روز  نیازهای  پاسخگوی  بلکه  ندارد،  از سنت  نشانی  نه تنها  ما، 
نیست. عماًل بعد از هجمه مدرنیسم به ایران و تحت تأثیر شهرسازان 
مدرنیست، ساختار شهرهای سنتی ما که پاسخگوی نیازهای انسان 
ایرانی بوده را به کلی تغییر داد و به شکل امروزی درآورد. شهری 
در  و  آالینده  آلوده،  غیر مولد،  منابع،  به  بی توجه  هویت،  بدون  که 
یک کالم، نا پایدار است. در حالی که شهرهای ما تا همین چند دهه 
پیش نه تنها هیچ یک از این مشکالت را نداشت، بلکه به راحتی برای 
هرکدام از آن ها یک راه حل داشت. به عنوان مثال شهرهای ایران بر 
پایه منابع آبی شکل گرفته و توسعه یافته است. مولد بودن یکی از 
اصول زندگی گذشتگان ما بوده است. در حالی که شهرهای امروزی 
ما هیچ نشانی از این سبک زندگی ندارد. پس در واقع ما از یک شهر 

پایدار، به یک شهر ناپایدار رسیده ایم. 
خاصی  الگوی  از  اساساً  ایرانی،  شهر  آیا  که  اینجاست  سوال  حال 
پیروی می کرده است؟ و اگر الگویی وجود داشته، آیا می توان با تکیه 

بر آن شهرهای امروزی را سامان داد؟
در این مقاله تالش شده تا با بررسی شیراز قدیم، به یک نمونه از 
ابتدا  هدف،  این  به  نیل  برای  کرد.  پیدا  دست  ایرانی  شهر  الگوی 
مختصری در مورد باغ شهرهای ایرانی توضیح داده شده است. بعد 
از  به  توجه  با   آورده شده که  تاریخ شیراز مطالبی  مورد  در  آن  از 
بین رفتن بسیاری از منابع و شبکه توزیع آب شیراز، جهت تخمین، 
حدود این منابع و شبکه ضروری به نظر می رسد. سپس در خصوص 
پرداخته  باغات  به  نهایت  در  و  شده  بحث  شهری  آبرسانی  شبکه 

شده است. 

باغ شهر ایرانی
آیین وکیش کهن ایرانیان به کشاورزی و باغ سازی اهمیت خاصی 
را ستایش کرده است. چنانکه در وندیداد، فرگرد سوم،  داده و آن 
فقره 33 می خوانیم که زرتشت به اهورامزدا می گوید: ای آفریننده 
جهان مادی! ای یگانه پاک! چهارمین کسی که زمین را به باالترین 
که  کس  آن  می دهد:  پاسخ  اهورامزدا  کیست؟  آورد  وجد  درجه 
و  بکارد  سبزی ها  بیشترین  و  کند  کشت  گندم  مقدار  بیشترین 
بیشترین درخت ها بنشاند و کسی که زمین خشک را آب دهد و 
زمین خیس )باتالق( را بخشکاند و زیر کشت ببرد )پیرنیا، 1387(.
»استروناخ« در گزارش کاوش های خود در باغ سلطنتی پاسارگاد، 
پایتخت  به نحوی قصد داشت که یک  مطرح می کند که کوروش 
پرباغ بسازد. همچنین بنا به تحقیقات انجام شده، معلوم شده است 
در زمان ساسانیان نیز شهرهای پر از باغ ساخته شده بود. در زمان 
عباسیان، بر حسب طراحی برگرفته از ساسانیان، از مدل یکسان باغ 
باغ  انجام شده،  پژوهش های  براساس  است.  شده  استفاده  باغ  اندر 
ایران در دوره صفویه  الگوهای شهرسازی  از اصلی ترین  شهر یکی 
یا  تأسیس  الگوی  این  و  به خود می گیرد  است که شکلی منطقی 
توسعه شهر بر مبنای باغ سازی در باغ شهر قزوین و باغ شهر اصفهان 

قابل مطالعه است )شاهچراغی، 1389(.

باغ شهر صفوی
باغ، یک  از  تأثیرپذیرفته  »باغ-محور« محورهای ساختارِی شهرِی 
عنصر شهری شاخص در شهرهای دوران صفویه است )عرب سلغار، 

.)1394
زمینه  در  که  است  تجربیاتی  کامل ترین  از  یکی  اصفهان  باغ شهر 

ما  کشور  در  قبل  سال  چهارصد  حدود  در  شهری  طرح اندازی 
اصلی  منظم  ساختار  طرح اندازی  این  با  پوشیده است.  عمل  جامه 
اندر  باغ  اصول  کاربرد  طریق  از  قبلی،  شهر  از  خارج  جدید،  شهر 
ایجاد کننده  بر اساس دو محور  باغ و همچنین تقسیم عمده شهر 
چهارباغ عظیم شکل می گیرد و تنها با میدان اصلی جدیداالحداث 
و بازار قیصریه، با مداخله ای حساس ولی کم آزار، با شهر قدیم پیوند 
از نظم و  می یابد. در تمام دوران صفویه توسعه درون شهر جدید 
رابطه ساختاری میان باغ و شهر تبعیت می کند. همچنین این نوع 
باغ های  در  ایجاد شهر جدید  یعنی  دوران صفویه،  در  طرح اندازی 
شهر  و  باغ  میان  ساختاری  پیوند  از  تبعیت  و  قدیمی  شهر  حومه 
ازجمله در شیراز دوره حکومت اهلل وردی خان، در طبس و همچنین 
در کاشان قابل رویت است. این مدل طرح اندازی در باغ شهرهای 
کاماًل جدید دوره شاه عباس صفوی، ازجمله اشرف، بهشهر کنونی و 

فرح آباد ساری کاماًل رعایت شده است )شاهچراغی، 1389(.

تاریخ شیراز
صورت  به  چه  باغ ها،  حضور  وام دار  را  خود  شهری  حیات  شیراز، 
باغ-محور و چه به صورت باغ های حکومتی بوده است )عرب سلغار، 

.)1394
در بیشتر شهرها و روستاهای ایران باغ های زیبا و ارزشمند وجود 
دارد، ولی معدودی از آن ها دارای قدمت بیش از دو تا سه سده و 
درختان کهنسال فراوان و ساختمان های قدیمی است. شیراز شاید 
صاحب بیشترین تعداد از این باغ ها است که از لحاظ عمِر طوالنی 
قابل توجه است. اصوالً خاک شیراز استعداد زیادی  بنا،  و اهمیت 
برای پرورش باغ و رشد درخت دارد، از این رو احداث باغ در این 
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شهر به سهولت امکان پذیر است و کاریزهای بیشمار کهن هم آب 
الزم را تامین می کند. دامنه کوه های شمال و مغرب و سراسر دشتی 
که پیرامون شیراز را فراگرفته همواره پوشیده از باغ ها و گلزارها و 
کشتزارها بوده است. مردم شیراز دشت های سرسبز اطراف شهر را 

صحرا گویند.
واژه صحرا که به معنی بیابان بی آب و علف بوده در لهجه شیرازی 

به معنی دشتی سبز و خرم است که در مقابل باغ قرار می گیرد.
از دامنه  به طور پیوسته  تقریباً  باغ های شیراز  در سده های گذشته 
کوه های سعدیه و تنگ آب خان در شمال شرقی شهر تا قصرالدشت 
نیز  شهر  داخل  در  و  داشته  ادامه  شهر  مغرب  در  بردی  مسجد  و 
غالباً خانه ها و سراها دارای بوستان ها و گلزارهایی بوده است )نعیما، 

.)1390
مکانیابی باغ های شهری و برون شهری شیراز قدیم تابع دو مؤلفه 
ناگزیر  امری  که  آب  منابع  و  زمین  شیب  بوده است : یکی  اصلی 
است و دیگری محورهای ساختاری شهر که هریک از سلسله های 
شهر  در  خود  حاکمیت  و  اقتدار  نماد  عنوان  به  شیراز  حکومتِی 
ایجاد می کرده است. عملیات عمرانی حاکمان هر دوره برای تثبیت 
حکومت خود طی سه مرحله اصلی انجام می شده است : ایجاد منبع 
آب که از شیب زمین تبعیت می کند، ایجاد مرکز شهر، مسجد، بازار، 
کاخ و باغ و ایجاد محورهای حکومتی برای انسجام ساخت فضایی 
و  بوده  بازار  بر مسیر  بر محور طولِی شهر که منطبق  شهر. عالوه 
اسالم« در جنوب  به »دروازه  را در شمال شهر  اصطخر«  »دروازه 
حکومتِی  دوره  چهار  در  عرضی  محور  چهار  می داده است،  ارتباط 
مذهبی  فضاهای  به  شهر  غرب  در  را  حکومتی  فضاهای  ذکرشده، 
در شرق متصل می کرده است. جهت این محورها به موازات مسیر» 
به  آب رسانی  برای  دیلمی«  »عضدالدوله  که  است  عضدی«  قنات 
یک  دوره،  هر  در  کرد.  احداث  خود  حکومتی  بناهای  مجموعه 
محور حکومتی که با عنصر کاخ و باغ منَضم به آن آغاز شده و به 
نظام های شهری  سایر  بر  حاکم  می شود،  مذهبی ختم  عنصر  یک 
بوده است. نکته مشترِک این چهار محور، عنصر آغازین آن، مجموعه 
حکومتی دیوانی منضم به باغ حکومتی بوده است. در دوره صفویه، 
یک  از  که  می گیرد  شکل  شهر  غربی  و  شمالی  محور  در  باغ  دو 
به  بخشی  هویت  برای  صفویان  باغ سازی  اصول  نمایش دهنده  سو 
ورودی های شهر )دروازه اصطخر و دروازه باغ شاه( بوده و از سوی 
پهلوی  و  قاجار  و  زندیه  دوران  در  توسعه شهر  بخش  دیگر جهت 

است.
مراتبی  سلسله  طور  به  می توان  را  یک شهر  ساختار  اصلی  عناصر 
چنین دسته بندی کرد : الف( مرکزیت یا هسته؛ ب( ساختار شهر؛ 
ج( کل های کوچک. عنصر شاخص ساختار در اغلب حاالت »معبر« 

است.

ساختار شهری شیراز در دوره صفوی بر محور جدیدی که به موازات 
قرار داشت شکل گرفت.  فارس«  بویه« و »اتابکان  محورهای »آل 
این محور در شرق از »مدرسه خان« شروع شده و به »میدان شاه« 
صفوی در غرب منتهی می شد. در این زمان، محور دیگری به صورت 
چهارباغ احداث شد که از »دروازه اصفهان« تا »تنگ اهلل اکبر« امتداد 
می یافت. در دوران صفویه، عالوه بر محورهای حکومتی ذکرشده در 
قسمت های قبل، دو باغ- محور مهم در ساختار فضایی شهر شیراز 
شکل گرفته است. محور اول از تنگ اهلل اکبر )دروازه قرآن( در شمال 
شهر آغاز و به مسجد علی ابن حمزه ختم شده و محور دوم، از باغ 
حکومتی صفویه آغاز و به باغ شاه در کنار دروازه شاه در غرب شهر 

منتهی شده است.
تاورنیه می گوید: »دروازه شهر به خیابان بسیار زیبایی منتهی می شود 
که پهنای آن پنجاه پا است. در دو سوی این خیابان باغ هایی که هر 
یک دارای سردر و مدخل باشکوهی بوده با طاق نیم گنبدی افراشته 
شده است. بر فراز هر سردر، یک کاله فرنگی ساخته شده است. درهای 
باغ از دو سو مقابل هم قرارگرفته و قرینه بودن آنها وضع جالبی پدید 
آورده است. در وسط این خیابان حوض بزرگ مربع شکلی است که 
است.  آب  از  پر  همیشه  و  ساخته شده  مرمر  سنگ  از  آن  لبه های 
پهنای این حوض به اندازه عرض خیابان است و برای اینکه بتوان 
از دو طرف آن گذشت سردر باغ های دو سو، به اندازه سی پا عقب 

نشسته است«.
در جای دیگری نیز گفته: »در دوره صفویه، نقطه آغاز این محور، 
باغ حکومتِی قرارگرفته در میدان شاهی بود و به باغ شاه که خارج 
در  درباریان  و  رجال  باغ های  می شد.  منتهی  داشت،  قرار  شهر  از 
اطراف این محور، آن را تکمیل می کرد. از شیراز که خارج می شود، 
در طرف شمال غربی یک خیابان بزرگ دیده می شود و به باغی که 
باغ یک  این  روی سردر  منتهی می شود.  است  باغ شاه  به  موسوم 
دریاچه  یک  عمارت  آن  چپ  طرف  در  و  دارد  وجود  زیبا  عمارت 
بزرگ دیده می شود. از این باغ تا کوه یک جلگه فاصله است که دو 
فرسنگ طول و یک فرسنگ عرض دارد، تمام این جلگه تاکستان 
بوده و به خرده مالک تعلق داشته، هر کس دور تاکستان خود را 

چهاردیواری کشیده است«.
در دوران زندیه، کریم خان زند، باغ- محور شمالی شهر را تکمیل 
کرد. به جای خیابان چهارباغ صفوی، خیابانی ساخت که وسطش 
بسیاری  باغ های  را  اطراف آن  و  بسیار داشت  بود، درختان  مشجر 
مجموعه  به  آب رسانی  برای  زند  می داده است.کریم خان  زینت 
وسیله  به  از شمال شهر  را  رکن آباد  قنات  آب  محور،  این  باغ های 
آبروهای زیرزمینی و سازه های آبی به این محور منتقل کرد که در 
خاک برداری های دوران معاصر، سازه این آبروها نمایان شد )عرب 

سلغار، 1394(.
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آبرسانی شیراز
مهمترین منابع تأمین آب شهر شیراز از دیرباز قنات ها بوده است. 
آبی که از طریق بارش بر دشت و کوه به سفره های زیرزمینی راه 
می یافت، با قنات به حوالی شهر منتقل می شد، مظهر این قنات ها 
معموالً خارج از باروی شهر بود. از آن پس، این آب ها به صورت نهر 
و جداول آب در داخل شهر توزیع می شد و همة شهر را بهره مند 
آن  پیراموِن  کوه های  و  شیراز  تاریخی  شهر  توپوگرافِی  می کرد. 
حوزه ای بسته را پدید آورده است که فقط از طریق تنگ ها و معابر 
طبیعِی دیگر به خارج راه دارد. ارتفاع این حوزه به تدریج از باختر 
نسبی  حداقل  به  مهارلو  دریاچة  در  و  شده  کاسته  خاور  سوی  به 
می رسد. آب حاصل از بارندگی و نیز آب شدن برف قلل اطراف به 
از طریق  یا  افتد  آبی که در مسیل می  تقسیم می شود:  دو بخش 
رودخانه جریان می یابد یا در زمین فرو می رود. آبي که در سطح 
رودخانة فصلي خشکه رود جاري مي شود به دلیل کم و موقتي بودن 
قابل شرب نیست. اما آبی که در زمین جلگة شیراز و اطرافش فرو 
میرود، در الیه های رسی نفوذناپذیر به صورت آب زیرزمینی جریان 
می یابد. این آب از سویی، بر اثر فشار در نقاط مختلف موجب ایجاد 
چشمه ها، قنوات و برم ها می شود و از سوی دیگر، به سبب شیب 
جلگه، در قسمِت خاور و جنوب خاوری حوزه، در چاه های کم عمق 

و گاه به صورت رطوبت سطحی نمایان می شود. 
به  که  می کنند  تغذیه  آبی  سفره های  از  شهر  قنات های  مادرچاه 
خصوص در کوهپایه های شمال و شمال غربی غنی است. به دلیل 
آب  سفره های  سطح  باال بودن  و  زمین  نفوذناپذیر  الیة  باال بودن 
زیرزمینی، مظهر آب بیشتر قنات های شمال و شمال غربی پیش از 
رسیدن به محدودة شهر بوده است و از آن پس آب این قنات ها به 
صورت نهر جریان یافته و توزیع می شود. ضریب پایین نفوذپذیری 
زمین و در عین حال شیب کم سطح شهر باعث می شد که همواره 
ایجاد  از  پیشگیری  برای  گذرها،  طریق  از  سطحی  آب های  دفع 

مانداب، مسئلة مهمی باشد.
در بدو امر مطالعة قنات هایی که آب آنها وارد شهر می شد و اینکه این 
آب به چه صورتی در شهر جریان می یافت، مد نظر است. کهن ترین 
سوم  سدة  در  »احمد  بن  ابی  یعقوب«  از  خصوص  این  در  اطالع 
هجری قمری است: »و شرب اهالی شیراز از چشمه هایی است که در 
نهرهایی جریان دارد و از کوه هایی می آید که برف بر آنها می افتد«. 
پس از آن، در دورة آل بویه قناتی به نام »گویم« ذکر شده است. گویا 
آب این قنات در محلی خارج از باروی شهر روی زمین ظاهر می شد 
و از آن نقطه به بعد به صورت نهر جریان می یافت و وارد شهر و 
کاخ عضدالدوله دیلمی می شد. بعضی افراد که تا دورة قاجاریه شهر 
در  بطوطه«  »ابن  گفته اند؛  سخن  نهرها  این  از  دیده اند،  را  شیراز 
سدة هشتم هجری در سفرنامة خود چنین آورده است: پنج نهر از 
وسط شهر می گذرد، یکی از آن ها نهر معروف رکن آباد است که آب 
شیرین و گوارایی دارد. تاورنیه در دورة صفوی در بازدیدش از شیراز 

چنین آورده است: در شیراز دو بازار خوش ساخت دیده می شود که 
از وسط آن ها نهر آب جاری می گذرد. وقف نامه ای از دورة صفویه 
در  قنات خیرات  آب  نشان می دهد که  به سال 1058 ق.  مربوط 
آن دوره به صورت انهاری در شهر جاری بوده است. در دورة زندیه 
متون و ازجمله تاریخ گیتیگشای بر عالقة کریم خان به آب رکن آباد 
گواهی می دهند و گویا در این دوره آب مختصر این نهر به درون 
»فرصت  می یافته است.  راه  وابسته  عمارات  و  ارگ  به  تنبوشه هایی 
شیرازی« مؤلف »آثار عجم« و »حسن فسایی« مؤلف »فارسنامه« 
بازدیدکنندگان  و  برمیشمرند  را  انهار شیراز  قاجاریه  دورة  در  نیز 
شیراز در دورة قاجار، همه بر عبور سه نهر آب رکن آباد، آب قوامی و 
آب خیرات از داخل شهر اتفاق نظر داشته اند. »زرکوب شیرازی« در 
سدة هشتم دربارة مزایای آب رکن آباد چنین توضیح می دهد: بدان 
که مجموع صفات و خواصی که حکما و ارباب صناعت طب در شرح 
فضیلت آب اعتبار کرده اند، جمله در آب رکن آباد یافت می شود و از 
جمله شش خصلت که در کتاب کلیات و کتب دیگر معتبر داشته اند 
در این آب موجود است؛ اول آنکه از منبع دور افتاده، دوم، در ممری 
مکشوف می گذرد. سوم آنکه بر سنگ ریزه و زمین صلب گذار دارد، 
این آب یافت نمی شود، پنجم،  از هیچ جنس در  چهارم، حیوانات 
بر کنار جویبارش درخت انجیر و گردکان و کدو و آنچه مایة تغییر 
مزاج آب است نیست. ششم، از طرف اعلی بر سبیل انحدار به صوب 
اسفل روان است. همة این شواهد دال بر این واقعیت است که نظام 
از نهرها یا جداولی بوده است  آب رسانی اصلی شهر شیراز متشکل 
که آب آن ها از قنات های خارج شهر بود و در شهر جریان می یافت.
بر  شیراز  تاریخی  شهر  که  می دهد  نشان  شیراز  توپوگرافی  نقشة 
زمینی مسطح قرار گرفته و بیشترین اختالف ارتفاع در بلندترین و 
پست ترین نقطة شهر از 15 متر تجاوز نمی کند، ولی اگر از همین 
میزان شیب به درستی بهره برده شود، برای جریان آب بر روی زمین 

کافی است )نجار نجفی و لطیفیان، 1392(.
که  است  آب  چشمه  یک  رودخانه ای  در  اقلید  نزدیک  فارس،  در 
مردمی که توانایی دارند از شیراز می آیند و از آن آب برمی دارند. از 
تنگ پنیرون هم آب برمی دارند که آب کمی دارد. آب رکن آباد هم 
کمابیش خوب است ولی کم است. این آب نزد شیرازی ها به ویژه 
حافظ ارجمند بوده و کاری کرده که برای نمونه یک شاعر هندی 
آب  و حسرت  می نشسته  سند  یا  گنگ  رود  کنار  در  پاکستانی  یا 
رکن آباد می خورده است. در شیراز در گذشته آب از درودزن فارس 
آورده می شده است. در کنار آسیاب های خواجو، گذرگاهی بوده که 
آب آن از دامنه کوه سرچشمه می گرفته و به شیراز می آمده است 

)پیرنیا، 1387(.

آبرسانی باغ
به جز مسئله دستیابی به آب از جاهای دوردست، رساندن این آب 
به همه جای باغ نیز، خود مسئله ای دیگر بوده که سازندگان باغ ها 
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به خوبی آن را حل کرده اند. بدین گونه که آب قنات در جوی هایی 
بسامان شده و با گذر از جوی اصلی همچون شاهرگ اصلی باغ به 
جوی های فرعی راه پیدا می کرده است. این روش آبیاری مسلماً در 
طراحی باغ، تأثیرگذار بوده است. به گفته دیگر طراحی باغ بر اساس 
انجام  فرعی  و  اصلی  راستاهای  و  باغچه ها  بخش بندی  و  آب  گذر 
می شده است. برای نمونه در باغ »هفت تن« شیراز راستای اصلی در 
میان باغ است و باغچه ها و کرت ها در دو سوی آن و دو راه دیگر در 
کنار دیوارهای گرداگرد آن است. در باغ گلشن و باغ ارم در همین 
شهر، راستای اصلی، یکی است و راستاهای فرعی هم راستا یا عمود 
میانه آن است و  اصلی در  راستای  نیز  باغ دلگشا  بر آن است. در 

راستاهایی نیز به موازات آن دارد. 
شبکه آبرسانی در باغ ها به چند روش کار می کرده است. گاه آب از 
یک کاریز به دست می آمده و همه باغ را سیراب می کرده است، مانند 
باغ فین یا دلگشا یا باغ دولت آباد یزد یا قدمگاه نیشابور. افزون بر آن 
پیش بینی هایی هم شده بود که اگر به آب کاریز دست یافته نشد، 

از آب چاه بهره گیری شود )پیرنیا، 1387(.
و  عمومی  با شیب  و هم جهت  زمین  روی سطح  آب  روان  حرکت 
منطبق با نظام ساختار هندسی، صورت خطی آب در باغ را پدید 
با  بلکه  نیست  دائمی  کرت ها  درون  جوی ها  آب  گردش  می آورد. 
بعدی  کرت  به سمت  آب  آن،  شدن  آب  غرق  و  کرت  هر  آبیاری 
سرازیر می شود. در حقیقت در کشور ما سیستم آبیاری کرت های 
درختان غرق آبی است و نه روان. اما آب در جوی های محور اصلی 
در پای درختان به صورت روان، همیشه عبور می کند و به نمایش 
در می آید. ذخیره آب در استخرهای بزرگ برای استفاده در فصول 
کم آِب سال و سطوح وسیع آب در آن، آب را به صورت سطوحی قابل 
انعکاس نمایش می دهد. همچنین آب به صورت سطح یا صفحه ای 
مربع،  ویژه  به  مختلف  اشکال  با  و  کم  عمق  با  حوض ها  در  افقی 
شده است.  داده  نمایش  نیز  دوازده ضلعی  و  ضلعی  چند  مستطیل، 
تراس بندی  معموالً  که  شیب دار  زمین های  در  مستقر  باغ های  در 
با جریان یافتن روی  اصلی  شده است، آب در مسیر خود در محور 
دیگر  سکوی  به  سکویی  از  ریزش  و  باغ  شده  سکوبندی  سطوح 
معموالً  که  می کند،  ارائه  را  کوچک  آبشارهای  از  زیبایی  نمایش 
شکل عمودی آب را به نمایش می گذارد. صورت های شکلی، خطی، 
سطحی و حجمی آب، پاسخ دقیقی به نیازهای گوناگون آب در باغ 
ایرانی نیز به این علت است که کارکردهای گوناگونی دارد. نظام آب 
به هر دو نیاز آبیاری روان و غرق آبی متناسب هرگونه از درختان و 
گیاهان پاسخگو است و همچنین از آنجا که گردش آب در شهر، 
از باغ ها آغاز می شود، وظیفه انتقال آب پاک را دارد )شاهچراغی، 

.)1389

باغ های شیراز
بخش،  هر  در  باغ ها  در  نمی کاشتند.  را  چیزی  بی دلیل  هیچ گاه 

شد  اشاره  چنانچه  کاشته می شد.  ویژه  کارکردهای  با  درختانی 
یا  پده  آن ها  به  که  بوده است  سایه اندازی  برای  درخت ها  از  برخی 
پیاخ می گفتند، مانند سرو، کاج، نارون، افرا، ارغوان. از درخت های 
میوه دار از همه مهم تر درخت توت بوده است. دیگر درختان میوه دار، 
سیب، گالبی، آلو، آلوزرد، درخت های هلو و شفتالو بوده است. چون 
درخت هلو عمری محدود و چند ساله دارد، در میانه درخت های 
هلو، درخت های آلو سیاه و زرد می کاشتند. درخت انجیر را بیشتر در 
گوشه های باغ می کاشتند. درخت مو را در گونه های متفاوت مانند 
می کاشتند.  خوابیده  موی  و  پیاده  موی  سواره،  یا  داربستی  موی 
جوی  دو  کنار  در  داشتند.  ویژه  جایی  هرکدام  یاد شده  درختان 
می نشاندند.  شمشاد  و  کاج  و  سرو  درختان  سراسری،  خیابان های 
نمی آید،  بار  خوب  چنار،  که  خاک  شور  و  رسی  زمین های  در 
درختانی مانند تبریزی، زبان گنجشک، کبودار و سپیدار می کاشتند. 
و  بید  شوریده  بید،  مو،  افرا،  نارون،  درختان  با  را  استخر  پیرامون 
ارغوان می پوشاندند و در کنار خیابان های فرعی توت برگی جای 
می گرفت. کرت های دو سوی خیابان  های باغ بیشتر به گونه چهار 
تخته آرایش شده، با نهال های میوه پر می شد. در کرت های دورتر 
و پیرامون باغ، مو می کاشتند. خیابان کمربندی باغ و گوشه ها و در 
پناه دیوارها انجیر، سنجد و عناب کاشته می شد. در میان کرت برای 
پیش گیری از هرز رفتن آب اسپست می کاشتند؛ این گیاه گونه ای 
را  زیان بار  و حشرات  نمی کشد  را  زنبور  اسپست  ولی  است  یونجه 
درو  را  اسپست  دام،  زمستانی  خوراک  برای  که  هنگامی  می کشد. 
بیننده  برای  را  زیبا  و  باز هم چشم انداز یک چمن سبز  می کنند، 
پدید می آورد. در میان کرت، بوته های بلند چشم انداز یک چمن سبز 
و زیبا را برای بیننده پدید می آورد و بوته های بلند که چشم انداز 
ویژه ای  نقش  نیز  نمی شد. گل ها  کاشته  بپوشاند،  را  باغ  ساختمان 
نمی شد.  بهره گیری  آن  از همه گونه های  اما  داشته است،  باغ ها  در 
چند گونه گل برای خاصیت هایشان بیشتر کاشته می شدند. مانند 
گل سرخ یا گل محمدی برای گالب دهی که خاصیت طبی هم دارد. 
گل آتشی، گل زرد یا دورو و گل مشکیژه یا مشکیجه که گلی است 

کوچک و ریز، با عطری دل انگیز )پیرنیا،1387(.
باغ های دوران گذشته شیراز را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

• باغ های قدیمی شیراز که از بین رفته است: 
1. باغ اتابک،2. باغ اقبال آباد، 3. باغ بالیوز، 4. باغ بهجت آباد، 5. باغ 
پادشاه کچل، 6. باغ پودنک، 7. باغ حبیب آباد، 8. باغ خلدبرین،  9. 
باغ خندق،10. باغ رشک بهشت، 11. باغ زعفرانی، 12. باغ زکی خانی، 
13. باغ شاه، 14. باغ صبوح آباد شمالی، 15. باغ صبوح آباد شرقی، 
16. باغ طغی، 17. باغ عضد الدوله، 18.باغ فردوس، 19. باغ قتلغ،20. 

باغ قلعه شاهزاده بیگم، 21. باغ کشمیری.
• باغ های قدیمی و تاریخی که قسمت های عمده آن ها از بین رفته 

ولی در این زمان آثار و قطعاتی از آن ها موجود است:
1.باغ آقا باباخانی، 2. باغ ابوالفتح خانی،3. باغ تخت قراچه، 4. باغ 
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درکی، 5. باغ رحمت آباد، 6. باغ ساالری، 7. باغ شیخ، 8. باغ 
عطا  باغ   .11 آقا،  صمد  باغ  صفا،10.  باغ   .9 اختیار،  صاحب 

الدوله، 12. باغ فتح آباد.

• باغ های ارزشمند سده اخیر:
1. باغ خلیلی، 2. باغ ملی، 3. باغ مینو.

• آباد ترین باغ های شیراز در دوره حاضر:
1. باغ ایلخانی )ارم(، 2. باغ تکیه هفت تنان، 3. باغ جنت، 4. 
باغ جهان نما، 5. باغ دلگشا، 6. باغ سلطان آباد، 7. باغ سنقری، 
8. باغ قوام، 9. باغ گلشن )عفیف آباد(، 10. باغ ناری، 11. باغ 

نظر، 12. باغ نوایی)نعیما،92:1390(.

نتیجه گیری

از آنجا که باغ ایرانی یک الگوی کامل و بی نقص در زمینه کشاورزی 
الگو  این  شده است.  ایجاد  مختلف  مقیاس های  در  بوده،  زندگی  و 
آن چنان قدرتمند بوده که نه تنها خود باغ، بلکه شهر را نیز شکل 
داده است. این تأثیر در شهر شیراز بررسی شد و به راحتی می توان 

آن را در سایر شهرهای ایران نیز دید.
محصور  شهری  شیراز،  شهر  که  بود  خواهد  این  نیز  بعدی  نتیجه 
در دو مجموعه از باغ ها بوده است. مجموعه باغات شمالی و جنوبی 
شهر. ضمن اینکه مجموعه ای از باغات در سطح شهر نیز پراکنده 

بوده است )تصویر2(.
با توجه به موارد ذکر شده در مباحث قبلی، تأمین آب شیراز عمدتاً 
مثال  به عنوان  بوده است.  از چشمه  مواردی  و در  قنوات  از طریق 
این  آب  و  شده  کشیده  زندیه  مجموعه  حدود  تا  رکن آباد  قنات 
مجموعه را تأمین و یا آب چشمه سعدیه، باغ دلگشا را نیز سیراب 

می کرده است. 
نکته بعدی، وجود تاکستان های بسیار در حوالی باغات است. بقایای 
این تاکستان ها تا همین اواخر در حوالی شهرک گلشن و پای کوه 

دراک موجود بود که با توسعه سطحی شهر از بین رفته است.
با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر شیراز مطابق تصویر3، به این 
نکته می رسیم که شهر شیراز )شیراز قدیم( به طور کلی در دشتی 
دشت  این  در  چندانی  ارتفاع  اختالف  که  کوه هاست  بین  محصور 
ارتفاع، هم در جهت شمالی- جنوبی  اختالف  این  نمی شود.  دیده 
رودخانه  )مطابق جهت حرکت  غربی  و هم در جهت شرقی  است 
مؤید  که  شده  ترسیم  روخانه  طولی  پروفیل  تصویر4  در  خشک(. 

جهت شیب است.

مسیر  سه  موجود،  وضع  مشاهدات  و  قبلی  توضیحات  به  توجه  با 
از رکن آباد  عمده حرکت آب در شیراز دیده می شود؛ مسیری که 
شروع می شود و تا مجموعه زندیه ادامه دارد. مسیر چشمه سعدی 
که پس از خود مجموعه، باغ دلگشا و حوالی آن را سیراب می کند 
پس  و  شیراز( شروع شده  )در شمال غربی  گویم  از  که  مسیری  و 
به  توجه  با  می رسیده است.  شیراز  به  قصرالدشت  باغات  آبیاری  از 
منابع تاریخی، مسیر حدودی این سه آبراه در تصاویر 5 تا 7 آورده 
با توجه به پروفیل طولی آن ها، مشخص است محدوده  شده است. 
رودخانه خشک، در ارتفاع نسبی پایین تری است، این نکته می تواند 
مؤید آن باشد که رودخانه خشک، نقش جمع کننده آب های سطحی 

شیراز را ایفا می کرده است. 
به  رسیدن  از  قبل  رکن آباد،  آب  که  است  مشخص   ،5 تصویر  در 
دروازه قرآن، باغات غیر رسمی را سیراب می کرده و پس از عبور از 
دروازه، به باغات رسمی، نظیر باغ جهان نما می رسیده است. سپس 
وارد شهر شده و پس از عبور از آن، به زمین های کشاورزی و بعد 

صیفی جات می رفته و در نهایت به رودخانه خشک می ریخته است.
بنابراین مسیر زیر را طی می کرده  است:

صیفی جات،  کشاورزی،  شهر،  رسمی،  باغات  رسمی،  غیر  باغات   •
رودخانه خشک، دریاچه نمک.

به همین ترتیب، در تصویر 6، آِب چشمه سعدی به دلگشا رسیده و 
سپس وارد شهر می شده و در ادامه مسیر مشابه حالت قبل را طی 

می کرده است.
خشک،  رودخانه  صیفی جات،  کشاورزی،  شهر،  رسمی،  باغات   •

دریاچه نمک.

تصویر 1. برخی از باغ های شیراز. مأخذ: نعیما، 1390.
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تصویر3. پراکندگی باغ های موجود شیراز. مأخذ: نگارندگان.

تصویر5. پروفیل طولی آبراه رکن آباد. مأخذ: نگارندگان.تصویر4. پروفیل طولی رودخانه خشک. مأخذ: نگارندگان.

تصویر7. پروفیل طولی آبراه گویم. مأخذ: نگارندگان.تصویر6. پروفیل طولی آبراه چشمه سعدی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر2. پراکندگی باغ های شیراز. مأخذ: نگارندگان.
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نمودار 1. ساختار باغ شهر شیراز از منبع آب تا دریاچه نمک. مأخذ: نگارندگان.

 

 

آب

باغ هاي غير رسمي

باغ هاي رسمي

شهر

باغ هاي رسمي

شهر

باغ هاي غير رسمي

باغ هاي رسمي

كشاورزي

شهر

مزارع صيفي جات

رودخانه خشك

درياچه نمك

در تصویر 7، آبراه گویم ترسیم شده است؛ به دلیل توسعه شهری در 
دهه های بعد، مسیر مشخص این آبراه، واضح نیست. ولی می توان 
باغات رسمی مثل باغ  باغات قصرالدشت،  حدود آن را تصور کرد؛ 
مشابه  مسیر  نهایت  در  و  شهر  و  کشاورزی  زمین های  عفیف آباد، 

حاالت قبل.
صیفی جات،  شهر،  کشاورزی،  رسمی،  باغات  غیر رسمی،  باغات   •

رودخانه خشک، دریاچه نمک.
این موارد در نمودار 1 آورده شده است.

اشاره  زیر می توان  موارد  به  الگوی ساختاری شهر شیراز  مورد  در 
کرد:

• آب رودخانه خشک برای شرب و آبیاری چندان مطلوب نبوده است.

• باغات رسمی عمدتاً به وسیله باغات غیر رسمی احاطه شده است. 
نمونه موجود آن باغ عفیف آباد بوده که هنوز بخشی از باغات غیر 

رسمی اطراف آن موجود است.
• آبی که از منابع اصلی )مظهر قنات یا چشمه( خارج می شود به 
وسیله جوی هایی مطابق نمودار 1 در سطح شهر تقسیم می شود و 

در نهایت به رودخانه خشک می ریزد. 
• رودخانه خشک عمده آب باقیمانده از شهر و باغات اطراف را جمع 
می کند و به مزارع صیفی جات واقع در جنوب و شرق شهر می رساند 

که بعد از مصرف در این مزارع به دریاچه نمک منتهی می شود.
پس الگوی شهر شیراز را می توان این گونه بیان کرد: شهری مملو از 

باغ، که محصور در باغ است.
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