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)نسخه الکترونیکی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در وبگاه نشریه قابل دریافت است.(
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الـــــــفبا(: تـــرتـــــیب  )بــه  تحــریــریــه  هــیـــــات 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشیار دانـــشگاه تــربیت مــدرس

دكـتر امـیرحـسین چیـت سـازیـان. دانشـیـار دانــشگاه كــاشــان 
دكـــتر پــیـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهیـــن حــیدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دكــتر حـسیـن زمـرشیـدي. دانـشیــــار دانــشگاه شـهیـد رجــایي
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتادیــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دكتر حســین كالنتري خلــیل آبــاد. دانشـــیار جهاد دانشـــگاهی 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ایران
دكتر غالمـحسیــن معمـاریان.  استاد  دانـشگاه علـم و صــنعت ایــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــیـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 



تا  چهارم  سدۀ  از  شیراز  فضایی  سازمان  در  شهر  و  باغ  ساختاری  رابطۀ  سیرتحول 
دوازدهم هجری قمری

سید امیر منصوری/ ندا عرب سلغار
بررسی ریشه  های ایرانی معماری آرامگاهی هند در دوره سالطین دهلی

نمونه موردی: مقبره صوفی ركنی عالم
سهیل نظری/ حسن بلخاری قهی

بازشناسی مفهوم محله در شهرهای كویری ایران، نمونه مطالعاتی محله های شهر نایین
حمیدرضا موّقر/ احسان رنجبر/ محمدرضا پورجعفر

هنر،  در  »تجربه مداری  و  فرایندمدار«  پویندگی  یا  »حركت مندی  كمال محور:  آفرینش 
معماری و شهرسازی اسالمی« 

محمد علی آبادی
تعریف و تدوین دستگاه واكاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد

احسان طایفه/ عیسی حجت/ حمیدرضا انصاری
تأّمالتی در تعامل با فرهنگ ها در زمینۀ نظریه ها و اصطالحات )نمونه: فضا و مكان(

محمد نقی زاده
از  بهره گیری  با  ایران  در  اقلیم سرد  در  موجود  ساختمان های  جدار  حرارتی  بهسازی 

ویژگی های دیوار ترومب
نوشین ابوالحسنی/ بهروز محمدكاری/ ریما فیاض

آسیب شناسی برنامۀ درس طراحی در رشتۀ معماری منظر در ایران با تأكید بر محتوای 
آموزشی كارگاه طراحی منظر1

سید حسن تقوایی/ امیر سمیاری
معماری طبایع: پروردن نظریه ای درباره نسبت انسان و محیط مصنوع بر مبنای چهارگانه ها

محمد مهدي عبداهلل زاده
راهنمای تدوین و ارسال مقاله

بخش انگلیسی

 فهرسـت

5

21

35

57

73

89 

107

119

137

159



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 8 ـ پاییز و زمستان 94

5

سیرتحول رابطۀ ساختاری باغ و شهر در سازمان فضایی شیراز 
از سدۀ چهارم تا دوازدهم هجری قمری

سید امیر منصوری *
ندا عرب سلغار **

چکیده
باغ های تاریخی شیراز تا پیش از تغییرات شهری دوران پهلوی و معاصر، از عناصر شاخص شهری به حساب می آمده  
است. به  نظر می رسد شکل گیری هستۀ تاریخی شهر و توسعۀ آن در ادوار مختلف، چه از حیث رابطۀ ساختاری میان 
باغ و شهر و چه از حیث استفاده از باغ و عناصر آن در پیکرۀ شهر، به پدیدۀ باغ وابسته بوده  است. از سوی دیگر، 
تعریف نظام استقرار باغ در شهر، به عوامل متعددی وابسته است که خود بر چگونگی تعامل ساختاری باغ و شهر تأثیر 
دارد. ازآنجاکه شیراز تا پایان دورۀ زندیه شاهد چهار دوره حکومتی مقتدر بوده  است، سؤال اصلی این پژوهش چنین 
مطرح می شود که »رابطه ساختاری میان باغ و شهر از سدۀ چهارم هجری تا پایان دورۀ زندیه چگونه  است؟« برای 
دریافت چگونگی این رابطه، »جایگاه باغ در هستۀ مرکزی شهر« و سپس »جایگاه باغ محورها در توسعۀ فضایی 
شهر« با استفاده از مطالعات و اسناد تاریخی، توصیفات سفرنامه ها و نقشه های بازسازی شده بررسی شده  است؛ سپس 
چگونگی نظام استقرار باغ در شهر شیراز تا اواخر دورۀ زندیه تحلیل و در نقشۀ شهر شیراز مکان یابی شده  است. نتایج 
نشان می دهد که تعامل باغ و شهریک تعامل دوسویه است، بدین صورت که از یک سمت مشخصات طبیعی شهر 
همچون ارتفاعات، مسیر رودخانه، منابع آب و حتی تصمیمات حکومتی مبنی بر چگونگی ساختار شهر، به گونه ای 
از پیش تعریف شده، محل قرارگیری باغ را مشخص می کند؛ از سمت دیگر باغ با هویت بخشیدن به محورهای 

حکومتی و هدایت مسیر های توسعۀ شهر در دوره های بعد، نقشی کلیدی در سازمان فضایی شهر ایفا می کند.

کلیدواژه ها
سازمان فضایی، باغ شهر، محورهای حکومتی، باغ محور، نظام استقرار.

* استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
arabsolghar@gmail.com ،دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه هنر تهران، نویسنده مسئول **

تاریخ دریافت: 1392/11/16   تاریخ پذیرش: 1394/10/15
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پرسش هاي پژوهش
1. نقش باغ ها در شکل گیری سازمان فضایی شیراز در دوره های آل بویه و اتابکان و توسعۀ فضایی آن  در 

دوره های صفویه و زندیه چیست؟ 
2. رابطۀ ساختاری میان باغ و شهر شیراز تا اواخر دورۀ زندیه چگونه است؟ 

مقدمه
با مطالعۀ روند تحوالت سازمان فضایی شهر شیراز از قرن چهارم هجری )حکومت آل بویه( تا قرن دوازدهم هجری 
با نظم مشخصی  زندیه( مشاهده می شود که در چهار دورۀ حکومتی مقتدر، سلسله مراتب ساختار شهر  )حکومت 
تعریف می شود. در هر دوره، یک محور حکومتی که با عنصر »کاخ و باغ منضم به آن« آغاز شده و به یک عنصر 
»مذهبی« ختم می شود، حاکم بر سایر نظام های شهری بوده  است. به نظر می رسد »باغ حکومتی« یکی از عوامل 
تعریف کنندۀ این نظام ساختاری است و از سوی دیگر »باغ محورهای« شکل گرفته در دوران صفویه و زندیه، محور 
توسعه های شهری در دوره های بعد است. با توجه به سؤاالت اصلی مطرح شده، هدف این پژوهش، شناخت نقش 
باغ در چگونگی شکل گیری سازمان فضایی شیراز و چگونگی توسعۀ آن از دوران حکومت آل بویه تا دوران حکومت 

زندیه و همچنین تحلیل رابطۀ ساختاری میان باغ و شهر در فاصلۀ زمانی نامبرده است. 
مقاله بر مبنای این فرضیه که باغ های تاریخی شیراز، عنصری برای عینیت یافتن ساختار نوین شهر در دوره های 
شیراز  حکومتی  سلسله های  از  هریک  که  شهر  ساختاری  محورهای  است.  شده  نگاشته  بوده،  حکومتی  مختلف 
به عنوان نماد اقتدار و حاکمیت خود در شهر ایجاد می کرده  است، در واقع با عنصر »باغ« آغاز شده و در نقاط نزدیک 
به مرکز شهر، پذیرای کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مانند میدان، مسجد، بازار و حمام بوده اند. به دنبال 
این کاربری ها و در امتداد محور به ترتیب باغ های حکومتی، باغ های رجال شهر و سپس باغ های مثمر مکان گزینی 
می شده اند. روش تحقیق مقاله حاضر، روش توصیفی تحلیلی است که داده ها با مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد 
مکتوب و مصور تاریخی و همچنین نقشه های بازسازی شده از شکل شهر در طی قرن 4 تا 12 هجری جمع آوری 
و با رویکرد تاریخی ـ تکاملی تحلیل شده است. این رویکرد از آنجا انتخاب شده است که زمان و مکان عالوه بر 

رابطۀ ساختاری باغ و شهر دو موضوع اصلی در شناخت چگونگی بروز این پدیده هستند. 
در منابع بسیاری به بررسی باغ های تاریخی شیراز پرداخته شده است. از منابع متقدم می توان به پژوهش آریانپور 
)1365( و ویلبر )1385( اشاره کرد که به شرح و توصیف ویژگی های شکلی باغ های شیراز پرداخته است. اما در میان 
مطالعات جدیدتر، پژوهش های چندی با رویکرد تحلیلی به بازخوانی ویژگی های بنیادین یک باغ یا چند باغ به صورت 
منفرد پرداخته است.1 بدین ترتیب، مرور متون تخصصی در زمینۀ باغ های شیراز نشان می دهد که در این متون علی 
رغم ارائه مطالب ارزشمند در ارتباط با جزئیات ساختاری هر باغ، اما جایگاه باغ های شیراز در ساختار فضایی شهر 
همچنان ناشناخته مانده است. اگرچه ارتباط باغ های تاریخی و شهر در نمونه های موردی همچون اصفهان و قزوین 
با بیان نقش تاریخی چهارباغ در ساماندهی سازمان فضایی شهر مطالعه شده اند،2 با توجه به این مهم که شهر شیراز 
در گذشته حیات مدنی خود را وامدار پدیدۀ باغ بوده است، در ادامه مقاله در گام اول، پیشینه ای از چگونگی پیوند 
ساختاری باغ و شهر به طور ویژه در دورۀ حکومت صفویه در شهرهای قزوین و اصفهان بررسی شده، سپس رابطه 
ساختاری باغ و شهر در سه مؤلفۀ موضوعی »جایگاه باغ در هستۀ مرکزی شهر«، »جایگاه باغ محورها در توسعۀ 
فضایی شهر« و »مؤلفه های مؤثر بر محل استقرار باغ در ساختار شهری و برون شهری« بررسی و پس از دسته بندی 

باغ های شیراز تحت نظام استقرار در شهر، چگونگی رابطۀ ساختاری میان باغ و شهر تحلیل شده  است. 
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1. جایگاه باغ در سازمان فضایی شهر 
اجتماعی  و  )ارگ(  سیاسی  جامع(،  )مسجد  فرهنگی  )بازار(،  اقتصادی  کالبد  شامل  شهری  زندگی  اصلی  عناصر 
)محله ها( براساس نظمی وحدت گرایانه استقرار یافته اند )یوسفی فر 1384، 218(. برای تشخیص نظم حاکم بر اجزای 
شهر که به سمت بی نهایت میل می کند، الزم است عناصری به عنوان شاخص های سازمان فضایی شهر شناخته 
شده و ارتباط آن ها بررسی شود. نظم ادراک شده میان اجزای مذکور که امری مجرد و ذهنی است، معرف سازمان 
فضایی شهر خواهد بود. هسته یا مرکزیت، ساختار و کل های کوچک از عناصر شاخص سازمان فضایی شهر شمرده 
به ساختار شهر  از ویژگی های شکلی است. هستۀ مرکزی و ورودی ها متصل  فراتر  می شوند که تشخیص آن ها 
هستند و این ساختار عامل پیوند دهندۀ کل های کوچک شهر به یکدیگر است. ساختار ممکن است دارای اندام های 
اصلی و فرعی باشد که از طریق آن ها کلیت سیستم را در پیوند با یکدیگر قرار می دهد. عنصر شاخص شهر در اغلب 
حاالت »معبر« است )منصوری 1386، 4(. معبر از دوران صفویه به بعد، به عنوان یک عنصر شهری طراحی شده با 

اهداف چندگانه ای همچون توسعۀ شهر، اتصال بافت جدید با قدیم، گردشگاه و... مطرح شد. 
حاکمان نخستین صفوی، پایتخت های جدیدشان را با اتصال باغ شهرهایی به شهرهای موجود برپا می کردند که 
حول نوع خاصی از فضاهای باغ عمومی ـ میدان و خیابان ـ سازمان دهی شده بود. این باغ های عمومی صحنۀ اصلی 
اجرای مراسمی بود که وسیله ای برای برقراری حاکمیت بر اقوام محلی و مهارکردن آن ها و جذب صاحب منصبان 
خارجی بود )عالمی 1387، 65(. در دوران صفویه، طرح »خیابان« در شهرهای مختلفی دیده می شود. قدیمی ترین 
خیابانی که ذکر آن رفته، خیابان قزوین است که شاه طهماسب همراه با میدان سعادت آباد، عمارت دولت خانه، باغ 
سعادت آباد و باغ های دیگر در هنگام انتخاب قزوین به دارالسلطنه خود ایجاد کرد )دبیرسیاقی 1379، 202(. خیابان 
قزوین به واسطۀ موقعیت قرارگیری در حد فاصل سردر منزل شاهی )باغ سعادت آباد( در شمال و عمارت دولت خانه 
در جنوب، نقشی مهم هم به لحاظ کالبدی و هم به لحاظ اجتماعی در شهر قزوین ایفا می کرده  است )آل هاشمی 

1391، 66(. سال های بعد، در اصفهان از الگوی ساماندهی شهری قزوین پیروی شد. 
شاه عباس در پی تبدیل اصفهان به جایگاهی برای اولین دولت مستقل ملی ایرانی )اهری 1385، 51( و یادآوری 
حقانیت قدرت خود به همۀ شهروندان در مقام وارث قهرمانان اسطوره ای و به منزلۀ رهبر جامعۀ شیعه )عالمی 1387، 
62(، نوسازی و توسعۀ شهر را با دقت و توجه بسیاری شخصًا هدایت می کرد. طرح شهر جدید به صورت شبکۀ سبزی 
بود که در جنوب غربی شهر قدیم قرار می گرفت و بافت آن با شهر قدیمی به کمک محورهای سبز چهار باغ پیوند 
می خورد )مقتدر 1382، 255ـ256(. این خیابان به شکل بلواری از مقابل »عمارت جهان نما« شروع می شده و با 
گذر از »سی و سه پل« به »باغ هزار جریب« می رسیده است. عالوه بر خیابان چهارباغ که به صورت راهی متأثر از باغ 
شکل گرفته است، مسیرهای مرتبط با چهارباغ نیز که از محله های تازه تأسیس مانند »تبریز نو« )عباس آباد(  منشعب 
از  که  بوده اند  کوچه باغ هایی  و  پیاده  محورهای  به صورت  سلجوقی،  شهر  باریک  مسیرهای  برخالف  می شده اند، 
همجواری منظم باغ ها و باغ مسکونی های جدید صفوی پدید آمده بودند )حقیقت بین، انصاری، و پورجعفر 1386، 25(. 
در پی دستیابی و بازشناسی اصول حاکم بر خیابان های صفوی، توصیفات دقیق سفرنامه نویسان اروپایی همچون 
پیترو  دالواله و ژان  شاردن3 که در دورۀ صفوی به ایران آمده اند، راه گشا خواهد بود. حال آنکه پژوهشگران معاصر 
همچون مهوش عالمی به ابعاد سیاسی باغ سازی این خیابان و حقیقت بین و همکاران )1386( به ابعاد پایداری این 

فضای سبز در شبکه ارتباطی باغ شهر پرداخته اند. 
با  و محورهای ساختاری شهر،  به مسیرها  و هویت بخشی  با طبیعت  ارتباط شهر  اذعان کرد که   می توان چنین 
کمک گرفتن از عناصر طبیعی از ویژگی های بارز ساماندهی شهر اصفهان در دوران صفویه است. این رویکرد در 
شهرهای دیگری همچون قزوین، مشهد، شیراز و نیشابور نیز دیده می شود. ویژگی های مشترک خیابان های صفوی 

در شهرهای نامبرده شده در جدول 1 دسته بندی شده  است. 
با توجه به این جدول و مقایسۀ اجمالی از نقش باغ در ساماندهی فضای شهری در شهرهای اصفهان، قزوین، 
مشهد و نیشابور با نمونۀ مورد مطالعه یعنی شهر شیراز، دو نکته حائز اهمیت و قابل مطالعه بیشتر می باشد که در 
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ادامه به آن پرداخته شده است؛ ابتدا چیستی موجودیت و جایگاه باغ در شهر در دوره های تاریخی قبل از صفویه و 
نکتۀ دوم چگونگی توسعۀ شهری به کمک محورهای تأثیر پذیرفته از باغ در دورۀ صفویه مورد توجه قرار گرفته است. 

در ادامه پس از مطالعۀ این دو مورد به چگونگی نظام استقرار باغ در شهر نیز پرداخته شده  است. 

جدول 1: اصول مشترک حاکم بر باغ ـ محورهای حکومتی دوران صفویه

2. رابطۀ ساختاری باغ و شهر در شیراز  
2. 1.  جایگاه باغ در هستۀ مرکزی شهر

استخوان بندی شهر شیراز از نظر شکل، موقعیت استقرار و محتوا در هر دورۀ حکومتی دستخوش تغییرات شده  است. 
رشد شهر در طی قرن چهارم هجری )آل بویه( تا قرن دوازدهم هجری )زندیه( به طور قانونمندی صورت گرفته که 
در این میان، حکومت های آل بویه، اتابکان، صفویه و زندیه نقش پررنگ تری در شکل گیری شهر داشته اند. عملیات 
عمرانی حاکمان هر دوره برای تثبیت حکومت خود طی سه مرحلۀ 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 شهر که از مهم ترین این اقدامات است. عالوه بر محور طولی شهر که منطبق بر مسیر بازار بوده و 
دروازۀ اصطخر را در شمال شهر به دروازۀ سلم در جنوب ارتباط می داده، چهار محور عرضی در چهار دورۀ حکومتی 
ذکر شده، فضاهای حکومتی را در غرب شهر به فضاهای مذهبی در شرق متصل می کرده اند. جهت این محورها به 
موازات مسیر قنات عضدی است که در زمان عضدالدوله دیلمی برای آب رسانی به مجموعه بناهای حکومتی خود 
احداث کرد )فالمکی 1383، 60 ـ64(. در ادامۀ نقشه بازسازی شده، نحوۀ قرارگیری محور های حکومتی در تصاویر 
1 تا 3 نمایش داده شده  است. نکته مشترک این چهار محور، عنصر آغازین آن، مجموعه حکومتی دیوانی منضم به 
باغ حکومتی است. گفتنی است مطالعات دربارۀ شکل تاریخی شهر و تحوالت شهری در دوره های مختلف تاریخی 
به کرات در پژوهش های معاصر5 صورت گرفته، هدف از مرور چگونگی ساماندهی شهر در اینجا، بازتعریف نقش باغ 
در نظام استقرار شیراز در طی این دوره های حکومتی است. در ادامه به اختصار به چگونگی ایجاد محور های حکومتی 

و نقش باغ ها در شکل گیری و تکمیل آن ها پرداخته شده  است. 

4
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)فالمکی  قمری  چهارم  قرن  آل بویه،  دورۀ  در  شهر  کالبدی  اصلی  ساختار   :1 تصویر 
1383، 65( 1. مسجد جامع عتیق 2. کتابخانۀ عضدی 3. باغ و قصر عضدالدوله دیلمی

2. 1.1. باغ حکومتی عضدالدوله دیلمی )آل بویه، قرن چهارم هجری( 
حکومت آل بویه آغاز توسعه و آبادانی گسترۀ شهر شیراز است. پیش از این دوره، مسجد جامع عتیق احداث شده بود 
و بازار شهر از کنار آن تا دروازۀ اصطخر )دروازۀ قرآن کنونی( امتداد داشت. در زمان عضدالدوله دیلمی قنات عضدی 
شکل گرفت و عناصر شهر در مسیر این قنات استقرار یافتند. ابنیۀ حکومتی در غرب و عناصر مذهبی در شرق محور 
بازار قرار  گرفتند )تصویر 1(. این الگو به شکل گیری و گسترش استخوان بندی شهر در دوره های بعد نیز جهت داده  
است. در این دوره دو خصوصیت عمده، یعنی ایجاد محور حکومتی عمود بر بازار و تفکیک حوزه های مذهبی و 
حکومتی، به صورت مشخصه های اصلی شهر شیراز در آمد و در دوره های بعد نیز از آن تبعیت شد )بنیادی 1371، 
59(. در تاریخ نامه ها ذکر نام کاخ عضدالدوله دیلمی همراه با شرح باغ وسیعی است که آن را محصور کرده بود. این 

اولین اشاره به ساخت باغ در بافت شهر توسط حاکم وقت بوده است. 
کی لسترنج6 دربارۀ بنای کاخ عضدالدوله می نویسد: »در گرد قصر خویش باغستانی که هزینۀ زیادی برای آن 
صرف شد و وسعت آن به یک فرسخ می رسید، غرس کرد« )لسترنج 1337، 269(. شمس الدین ابی عبداهلل سوریانی، 
مورخ سدۀ چهارم هجری که این باغ را دیده، بوستان آن را پرگل و ریاحین و آب های جاری توصیف کرده  است 
)آریان پور 1365، 152(. مقدسی دربارۀ این قصر می نویسد: »عضدالدوله در این کاخ جوی های آب روان ساخته و بر 
فراز آن گنبدهایی بنا کرده و در اطراف آن بوستان هایی از درختان تعبیه ساخته و در آن حوض هایی حفر نموده و 

تمام وسایل و اسباب آسایش را فراهم کرده است« )افسر 1374، 51(. 
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2. 1. 2.  باغ حکومتی اتابک )قرن ششم هجری( 
مرحلۀ دوم تحول تاریخی شهر بین سال های 543 تا 686 ق، در دورۀ اتابکان فارس بوده  است. محور حکومتی 
اتابکان به موازات محور آل بویه و قنات عضدی شکل گرفت و برای تثبیت حکومت خود، اقدام به ایجاد یک مرکز 
حکومت و باغ منضم به آن پرداختند. یک سوی این محور مسجد جامع عتیق و سوی دیگر مسجد جامع نو است. 
باغ حکومتی اتابک در سمت جنوب مسجد نو شکل گرفته  است. باغ اتابک یکی از باغ های مهم این دورۀ حکومتی 
بوده و به وسیلۀ حکام این سلسله احداث شده  است. از این باغ بزرگ امروزه به جز باغچه مسجد نو که اهمیت چندانی 
ندارد، آثاری بر جای نیست، ولی آن محله را مردم شیراز همچنان محلۀ سر باغ می نامند )آریان پور 1365، 140ـ141(. 
هرچند منابع دقیقی موجود نیست که بتوان به صورت مستقیم، شکل گیری عناصر طبیعی را در بافت شهری به دورۀ 
اتابکان نسبت داد، وجود برخی از نشانه های مسلم همچون باغ اتابکان و سرابسستان هایی که  وصاف الحضره در 
زمان شاهزاده خانم گردوجین به صورت دقیق آن ها را توصیف کرده که پیوسته آبی صاف و گوارا از آن می گذرد، مؤید 
آن است. همچنین طراحی حیاط مسجد نو7 در تلفیق آب و درخت می تواند نشانگر توجه اتابکان در تبلور عناصر 

طبیعی در فضای شهری باشد )رنجبر و همکاران 1390، 38(.  
2. 1. 3. باغ حکومتی صفویه )قرن یازدهم هجری(

ساختار شهر در دورۀ صفوی بر محور جدیدی که به موازات محورهای آل بویه و اتابکان فارس قرار داشت شکل 
گرفت. این محور از مدرسۀ خان در شرق آغاز شده و به میدان شاه صفوی در غرب منتهی می شد. میدان شاه، 
مجموعه ای متشکل از قصر، دارالشفاء و مسجد صفوی بود که در پشت قصر صفوی، باغ حکومتی منضم به آن قرار 
داشته  است. ضلع شمالی باغ حکومتی مجاور معبری بود که در خارج از شهر به باغ شاه مرتبط می شد و بزرگان شهر 
در دو سوی آن باغ هایی احداث کرده بودند )فالمکی 1383، 64(. )تصویر 2( در این زمان محور دیگری به صورت 
چهارباغ احداث شد که از دروازۀ اصفهان تا تنگ  اهلل اکبر امتداد می یافت )دیاالفوا 1353، 259-255(. این دو محور 

به تفصیل در ادامه شرح داده شده است. 

تصویر 2: ساختار اصلی کالبدی شهر در دورۀ صفویه، قرن یازدهم هجری )فالمکی 1383، 65(
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2. 1. 4. ارگ و باغ های حکومتی کریمخان زند )قرن دوازدهم هجری(
کریم خان زند ابنیۀ حکومتی خود را غالبًا روی محور منتهی به باغ شاه و به جای بناها و باغ های ویران شده صفوی 
احداث کرد. نحوۀ قرارگیری عناصر شهری، تابع خصوصیات اصلی ساختاری گذشته شهر بود، بدین ترتیب عناصر 
حکومتی روی محور باغ شاه صفوی در غرب بازار شهر که با احداث بازار وکیل تقویت گردید، ساخته شد و مسجد 
وکیل که به جای مسجد صفوی بنا شد، نقش رابط بین فضاهای مذهبی و حکومتی را عهده دار شد )فالمکی 1383، 
64(. )تصویر 3( کریم خان قسمت شمال غربی شهر را برای ساختن »میدان شاهی« پی ریزی کرد: ارگ سلطنتی در 
غرب میدان، بازار و کاروانسراهای وکیل در شرق، ساختمان دیوانخانه در شمال و گردشگاه باغ نظر و عمارت کاله 
فرنگی به منظور جایگاه تشکیل جلسات مهم و پذیرایی سفیران در جنوب میدان قرار داشت )بهروزی 1354، 31(. 
وی با مرمت بقایای قصر صفوی آن را اقامتگاه موقت خود )اندرون کوچک( قرار داد و سپس باغ حکومتی صفویه 
را با نام »باغ نظر« احیا کرد و اقامتگاه اصلی خود را به شکل قلعه ای )ارگ یا اندرون کریمخان( بنا ساخت )بنیادی 
1371، 62(. باغ ارگ کریمخان و باغ نظر دو باغ حکومتی مهم این دوره هستند که مقر حکام وقت شمرده می شده  
است. بهروزی می نویسد: حیاط ارگ به صورت مستطیل دارای 120 متر طول و 100 متر عرض است. در اطراف و 
وسط آن حوض های بزرگی است که آبنماهای زیبایی را تشکیل می دهند. درختان نارنجی که در درون حیاط دیده 
می شود عمری زیاد داشته، حتی قدمت بعضی از آن ها به 200 سال می رسد )بهروزی 1354، 31(. طرح ریزی میدان 

شاهی، چهارمین مرحله از تحول شهر شمرده می شود.

تصویر 3: محورهای تحوالت ساختار کالبدی شیراز تا قرن دوازدهم هجری )توسلی و بنیادی 1371، 64(
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2.2.  جایگاه باغ در توسعه شهری ) باغ ـ محور( 
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 دروازۀ قرآن )تنگ  اهلل اکبر( در شمال شهر آغاز و به مسجد علی بن حمزه 
ختم شده و محور دوم از باغ حکومتی صفویه آغاز و به باغ شاه در کنار دروازۀ شاه در غرب شهر منتهی شده  است. 
فرایند ساخت و تکامل این محورها با کمک از باغ ها از یک سو و نقش این دو محور در جریان توسعه های شهری 
در دوران زندیه و قاجاریه و تبدیل آن به یکی از شریان های اصلی دوران معاصر از سوی دیگر اهمیت بررسی آن 
را نشان می دهد. می توان این دو محور را به لحاظ قرارگیری جغرافیایی در شهر، باغ محور شمالی و باغ محور غربی 
شهر نامگذاری کرد. در ادامه، مختصری از ویژگی های این دو محور بیان شده و شاخص های کالبدی و کارکردی 

آن ها در جدول 2 دسته بندی شده  است.

قرآن  دروازه  به  منتهی  خیابان  نمای   :4 تصویر 
)صانع 1380، 99(

2. 2. 1.  باغ محور شمال شهر
راه قدیمی شیراز به نواحی شمالی و شرقی در جوار قلعۀ پهندژ از دروازه پهندژ )سعدی( عبور می کرده است. در دوره 
صفویه به همت امامقلی خان کوهی که در مسیر راه شیراز به اصفهان قرار داشت، بریده شد تا عبور و مرور از تنگ 
اهلل اکبر صورت گیرد. پس از اقدام یادشده برای آنکه شهر شیراز مدخلی شایسته داشته باشد، محور چهارباغ به تقلید 

از چهارباغ اصفهان شکل گرفت )تصویر 4(.
»دروازۀ شهر به خیابان بسیار زیبایی منتهی می شود که پهنای آن پنجاه پا است. در دو سوی این خیابان باغ هایی 
که هریک دارای سردر و مدخل باشکوهی بوده، با طاق نیم گنبدی افراشته شده اند. بر فراز هر سردر یک کاله فرنگی 
ساخته اند. درهای باغ از دو سو مقابل هم قرار گرفته و قرینه بودن آن ها وضع جالبی پدید آورده  است. در وسط این 

جدول 2: دسته بندی شاخص های حاکم بر باغ محورهای شیراز     

تاثیر بر سازمان 
 فضایی شهر

 شاخص کارکردی
 شاخص کالبدی

غ محورهای شهر با
عناصررر تیلیرر   شیراز

 کننده
عنصرررررر 

 پایان
 عنصر آغاز

توسعه تعذی شهر   
 در دوران پرلوی، 
 خیاتان حافظ فعلی

ایجههاد یویههی  ذیههذ  
تهه ای ورودی یههذی ی 

 شر 
تقویی محهور تره ی   

 طولی شر 

 تاغ یای ر ال  
 نو ران ن ا، تاغ 

مسجذ علهی  
 تن ح زه

 محور سثز ش ال شر  دروازه اصفران

توسعه تعذی شهر   
 در دوران پرلوی، 
 خیاتان زنذ فعلی

محهههههور ح   هههههی 
اخ راصی و تف یحهی  

 ار ان حکومی

 تاغ یای ر ال
زعف انی، ص ذآیا، 
صههاحة اخ یههار،  
  نری یه، تاغ شیخ

تهههاغ شهههاه، 
دروازه تهههاغ 

 شاه

تهههاغ حکهههوم ی  
 صفویه

 محور سثز غ ب شر 

تع یههههو محههههور 
ع ضههههی شههههر ، 
اترال ع لک دیای 
مهههییثی، تهههازار و 

 سیاسی

محههههور حکههههوم ی، 
 انسجام فضایی شر 

 محالت مسکونی
مسجذ  امع 

 ع یق
تهههههاغ یرههههه   

 عضذالذوله
 آل تویه

محور یهای  
 حکوم ی

 محالت مسکونی
مسجذ  امع 

 ع یق
 اتاتکان تاغ اتاتک

یهههای  هههارت ی
 ع ومی

 صفویه تاغ حکومی مذرسه خان

یهههای  هههارت ی
 ع ومی

 مسجذ و یل
تهههههاغ ه ار      

   ی خان
 زنذیه
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خیابان حوض بزرگ مربع شکلی است که لبه های آن از سنگ مرمر ساخته شده و همیشه پر از آب است. پهنای 
این حوض به اندازۀ عرض خیابان است و برای اینکه بتوان از دو طرف آن گذشت، سردر باغ های دو سو، به اندازۀ 
سی پا عقب نشسته اند« )تاورنیه 1336، 658ـ657(. آب الزم برای آبرسانی به باغ های این محور توسط لوله کشی 
از قنات رکن آباد به این محور منتقل می شد. هربرت در سفرنامۀ خود، این نحوۀ آبرسانی را توصیف می کند: »لوله ها 
که بر پایه هایی استوار است از کوه به کوه گذشته به شیراز می رسد. این کوه را ایرانی ها تنگ اهلل اکبر می گویند، از 
این تنگ آب به اکثر باغ های پر از گل و میوه و خوش منظر اطراف می رسد« )خوب نظر 1382، 915(. آنچه هربرت 
از لوله کشی آب در تنگ اهلل اکبر دیده بود، آغازه ای از کار لوله کشی آب به شهر شیراز بود. کاری که در دورۀ صفویه 

آغاز شد و کریمخان در دوره های بعد به پایان برد. 
2.2.2. باغ محور غرب شهر

در دورۀ صفویه، نقطه آغاز این محور، باغ حکومتی قرار گرفته در میدان شاهی بوده و به »باغ شاه« که خارج از 
شهر قرار داشت، منتهی می شد. باغ های رجال و درباریان در اطراف این محور، آن را تکمیل می کردند. از شیراز که 
خارج می شوند، در طرف شمال غربی یک خیابان بزرگ دیده می شود و به باغی که موسوم به باغ شاه است منتهی 
می شود )تاورنیه 1336، 512(. روی سر در این باغ یک عمارت زیبا وجود دارد و در طرف چپ آن عمارت یک دریاچه 
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 )افسر 
1374، 143(. در دوران زندیه، کریم خان این محور را دوباره بازسازی و تکمیل کرد. رشد این محور در دوران قاجار 
ادامه یافت و توانمندان شهر و رجال سیاسی در اطراف آن باغ های چندی بنا کردند. در پژوهش های اخیر، چهارباغ 
شمالی شهر، با موضوعات گوناگون تحلیل و بررسی شده است، اما محور دوم که دارای جهت گیری شمال غربی ـ 
جنوب شرقی است و به موازات محورهای حکومتی تأسیس شده، کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است؛ این محور از 

دو جنبه حائز اهمیت و قابل بررسی است:
الف. نحوۀ آبرسانی به محور در دورۀ زندیه: در دوران زندیه، کریم خان زند این محور را تکمیل کرد. »به جای خیابان 
چهارباغ صفوی، خیابانی ساخت که وسطش مشجر بود، درختان بسیار داشت و اطراف آن را باغ های بسیاری زینت 
می داده است« )کریمی 1344، 65(. کریم خان زند برای آبرسانی به مجموعه باغ های این محور، آب قنات رکن آباد را 
از شمال شهر به وسیلۀ آب روهای زیرزمینی و سازه های آبی به این محور منتقل کرد که در خاک برداری های دوران 
معاصر سازه این آب روها نمایان شد )تصویر 5 و 6(. جواهری در توضیح آن می نویسد: »آب رو زیرزمینی کریم خان 
از آغاز ـ تنگ اهلل اکبر ـ تا به پایان )پیرامون ارگ( بیش از 3 کیلومتر درازا دارد و دست کم دو متر در زیر رویۀ زمین 
استوار شده  است. در خاک برداری زیر گذر بازار وکیل نمونه هایی از سازه های آبرسانی دوره های پیشین در دل خاک 
نمایان شد. یکی از این نمونه ها آب رو زیرزمینی رکن آباد بود که درست در زیر میدان شهرداری شیراز در ژرفای دو 
متری از رویۀ زمین آشکار شد. شالوده، دیوار و تاق این آب رو همه از آجر و مالت ساروج به کلفتی 45 سانتی متر 
است. پهنای این آبراه بر روی شالوده 70 و در پای تاق 35 سانتی متر است و بلندای آن نیز به 80 می رسد )جواهری  
1378، 39(. ارزش کار کریمخان را آنجا می توان روشن کرد که بهداشتی ترین آب شیراز را فراهم کرده بود. ویلز8 
پزشک ایرانی انگلیسی تبار می نویسد: »آب مصرفی شیراز به جز آب های رکنی و زنگی بقیه چون در مسیری روباز 
جریان دارند و در طول مسیر از کوهستان تا رسیدن به شهر و محل های آن مرتبًا به طریق مختلف آلوده می گردند، 

اصاًل قابل شرب و مطمئن نیستند« )ویلز 1389، 275(. 
ب. نقش محور در توسعۀ شهر شیراز در دوران بعد: در نخستین سال های سدۀ سیزدهم، شیراز برای نخستین بار 
پای از دیوارهای بافت تاریخی خود بیرون گذاشت و بافت های نوین شهری را به گونه ای منظم با خیابان ها و معابر 
مستقیم و عمود بر هم و به شکل شطرنجی به وجود آورد. هستۀ اولیۀ شهر جدید در اطراف مرکز حکومتی پیشین 
نزدیک ارگ و بازار شکل گرفت. محور چهارباغ غربی شهر به عنوان اصلی ترین محور شهر، بسیاری از سازمان ها 
و ادارات و بناهای عمومی را در حاشیۀ خود گردآورد و خود را به منزلۀ شاخصه و مبدأ انشعاب ها و گسترش های 
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تصویر 5 و 6:  نمایش آبروی کریمخان )جواهری 1380، 39(

تصویر 7: محور منتهی به باغ شاه )فلکه استانداری( سال 1307ش  )صانع 1380، 121(

بعدی شناساند )تصویر 7(. احداث خیابان زند از دروازۀ سعدی تا دروازۀ باغ شاه در امتداد چهارباغ قدیمی و مترو که 
و خیابان لطفعلی خان زند به موازات آن و هر دو عمود بر محور اصلی و قدیمی شهر گذشته از گسیختگی در بافت 

قدیمی شهر، پایه های تغییر جهت استخوان بندی شهر را نهادند )بنیادی 1371، 65(. 
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2. 3. مؤلفه های مؤثر بر محل استقرار باغ در ساختار شهری )و برون شهری(
برای درک چگونگی رابطۀ ساختاری میان باغ و شهر و شناخت مؤلفه های مؤثر بر این موضوع، استقرار باغ ها در 
با توجه به دو حوزۀ درون شهری )درون دروازه های تاریخی شهر قدیم( و برون شهری )دامنه های طبیعی(  شیراز 
)رودخانه،  طبیعی  عوامل  مورد  دو  استقرار،  محل  بر  مؤثر  مؤلفه های  مهم ترین  شود.  مطالعه  باید  همزمان  به طور 
ارتفاعات، منابع آب، جهت شیب، جنس خاک( و عوامل انسانی است. بررسی تکوینی ساختار شهر نشان می دهد که 
شهر بر بستر دشتی با گستره شمالی ـ جنوبی، محدود به ارتفاعات در سمت شمال، جنوب، غرب و دریاچۀ مهارلو در 
سمت شرق، رشد یافته است. رودخانه خشک و ارتفاعات شمالی شهر به عنوان عوامل طبیعی در جهت طولی دشت 
و محور انسان ساخت )بازار( در جهت عمود بر آن، استخوان بندی اصلی شهر را به وجود آورده که توسعۀ بسیار کند 
گذشته و توسعه های چند دهۀ اخیر به حول آن شکل گرفته و تداوم یافته است. اکنون که شیراز گسترده ترین شرایط 
کالبدی و پرجمعیت ترین موقعیت خود را در طول تاریخ شهر به دست آورده است، این استخوان بندی هنوز تأثیرات 

تعیین کنندۀ خود را بر روند گسترش شهر اعمال می کند )مهندسین مشاور شهر و خانه 1384، 63(. 
بستر طبیعی شهر تأثیر اساسی در شکل گیری ساختار آن داشته  است )بذرگر 1382، 133(، از سوی دیگر تصمیمات 
کارگزاران حکومتی و حاکمان برای نمایش قدرت و اثبات حکومت خود معیار تعیین کنندۀ مهم دیگری می باشد. 
تابع وضعیت جغرافیایی و  باغ های  به دو دسته  به نحوۀ مکان یابی آن می توان  با توجه  را  باغ های شیراز  ازاین رو 
و  قصرالدشت  مثمر  باغ های  مجموعه  که  است  ذکر  شایان  کرد.  تقسیم بندی  حکومتی  محورهای  تابع  باغ های 
زمین های زراعی و حاصلخیز دشت های مصلی و جعفرآباد خارج از این تقسیم بندی است و تنها باغ های با طراحی 

رسمی در نظر بوده است.    
الف. باغ های تابع وضعیت جغرافیایی منطقه )شیب زمین و منابع آب( 

شکل گیری باغ ها در شهر، در مرحله اول وابسته به منابع تأمین آب بوده  است. جلگه شیراز یکی از جلگه های درون 
سلسله جبال زاگرس است و جهت آن هماهنگ با جهت این سلسله جبال یعنی شمال غربی ـ جنوب شرقی می باشد و 
از نظر ساختمان طبیعی به شکل ناودیسی است که دو رشته کوه نسبتًا مرتفع در شمال و جنوب آن را احاطه می کند. 
رودخانه هایی که از کوه های اطراف جلگه سرازیر می شوند، جلگه را مشروب کرده که مهم ترین آن ها، »رودخانه 
خشک« است که سیالبی بوده و در برخی روزهای زمستان و در اوایل بهار سیالب ها در آن جریان می یابند )طرح 
رویۀ  آهکی هستند، چنان که  لیتولوژی  دارای  و جنوبی دشت شیراز، عمومًا  جامع شیراز 1370(. کوه های شمالی 
سطحی کوه های شمالی، از رسوبات تشکیل شده و دارای چشمه های پر آبی است که بخصوص در دامنه جنوبی 
آن ها )شمال غربی شیراز( باعث توسعۀ باغ ها و سرسبزی نسبی سطح آن شده است )شرکت تحقیق و توسعه پویش 

جنوب 1381(. 
باغ های شیراز را که منطبق با وضعیت طبیعی جلگه شکل گرفته اند، می توان به دو گروه تقسیم کرد: 

- باغ هایی که در دامنۀ جنوبی کوه شمالی شهر شکل گرفته اند، از جمله این باغ ها، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
باغ دلگشا، باغ هفت تنان، باغ پادشاه کچل، باغ صبوح آباد، باغ تخت قراچه، باغ ناری، باغ فردس، باغ ارم و...

- باغ های قرارگرفته در راستای رودخانۀ فصلی شهر )رودخانه خشک(؛ ازجمله باغ میرزامحمدرضا، باغ صفا، باغ 
رشک بهشت، باغ ابوالفتح خانی، باغ حبیب آباد و... )جدول 3(.

ب. باغ های تابع محورهای حکومتی 
دستۀ دیگر از باغ ها که در بخش های قبلی این مقاله مرور شد، در بافت مرکزی شهر قرار دارند و محل استقرار آن ها 
از محورهای حکومتی تأثیر پذیرفته است. این باغ ها نقطۀ آغازین محور حکومتی بوده، موجب رشد و تکمیل آن 
شده و موجب شکل گیری سازمان فضایی شهر بوده اند. انگیزۀ ایجاد باغ های حکومتی را می توان نشان دادن ثروت، 

قدرت و عظمت حکومت نام برد. 
ج. سایر باغ ها 

دستۀ دیگر از باغ ها که مثمر بوده و در نواحی غربی شهر، منطقۀ قصرالدشت قرار داشته اند. 
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جدول 3: دسته بندی باغ های شیراز با تکیه بر نظام استقرار

3. تحلیل چگونگی نظام استقرار باغ در سازمان فضایی شهر ) و برون شهر(   
برای تحلیل چگونگی رابطه باغ و شهر، این موضوع از دو دیدگاه مطالعه شد: اول نقش باغ در سازمان فضایی شهر 
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یک سمت مشخصات طبیعی شهر همچون ارتفاعات، مسیر رودخانه، منابع آب و حتی تصمیمات حکومتی مبنی بر 
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چگونگی ساختار شهر، به گونه ای از پیش تعریف شده، محل قرارگیری باغ را مشخص می کنند. از سمت دیگر باغ با 
هویت بخشیدن به محورهای حکومتی و هدایت مسیرهای توسعه شهر در دوره های بعد، نقشی کلیدی در سازمان 
فضایی شهر ایفا می کند.  در نقشۀ 1 نظام استقرار باغ در شهر، در هر دو بعد درون شهری پیرو از تصمیمات حکومتی 

و برون شهری پیرو از عوامل طبیعی نمایش داده شده  است. 
نمودار 1: نمایش چگونگی تعامل دو سویه باغ و شهر  

تحوالت گذشتۀ شهر شیراز نشان می دهد که ساختار تاریخی شهر را باید در محورهای چهارگانه متقاطع و عمود 
بر بازار جست. در گذشته، تفکیک حوزه های عملکردی در شهر رعایت می شد و شهر در دوره های تاریخی دارای 
مشخصه های ساختاری مشترک بود. عملکرد تجاری عمدتًا در شریان اصلی بازار متمرکز بود و فضاهای مذهبی در 
شرق محور بازار و در محدودۀ مسجد جامع و شاه چراغ تمرکز داشت. بناهای حکومتی دوره های مختلف ازجمله 
قصر عضدالدوله و باغ اتابک و ارگ کریم خان و مجموعه اداری حکومتی معاصر در غرب محور بازار قرار داشتند و 
فضاهای رابط این بناها را به ساختار کالبدی شهر ارتباط می دادند )بنیادی 1371، 65(. قابل توجه است که محورهای 
عرضی حکومتی به موازات مسیر قنات عضدی است که در زمان عضدالدوله دیلمی برای آب رسانی به مجموعه 
بناهای حکومتی خود احداث کرد. مسیر قنات از غرب به شرق و در جهت شیب عرضی دشت شیراز است. در ادامه، 

چگونگی رابطه ساختاری میان باغ و شهر با توجه به سیر تحول و تکامل شهر تبیین شده  است:  
- ایجاد قنات عضدی در قرن چهارم هجری، پیروی از شیب دشت شیراز؛

- بنیان محور حکومتی آل بویه هم جهت با قنات عضدی در قرن چهارم هجری، ابنیه حکومتی در غرب و 
عناصر مذهبی در شرق محور بازار عمود بر محور حکومتی؛ 

- بنیان باغ حکومتی عضد الدوله به عنوان نقطه آغازین محور حکومتی؛ 
- ایجاد محورهای حکومتی دوران اتابکان و صفویه به موازات محور حکومتی و قنات عضدی، پیروی از 

شیب دشت شیراز، ایجاد باغ های حکومتی در جوار بناهای حکومتی در نقطۀ آغازین محور؛ 
- بنیان باغ تخت قراچه و باغ صبوح آباد در ارتفاعات شمالی شهر در دوران اتابکان در قرن پنج هجری؛ 

- انتقال آب از قنات رکن آباد در شمال شهر برای آبیاری به مجموعه شاهی صفویه؛
- ایجاد باغ محورهای شمالی و غربی شهر در دوران صفویه، هویت بخشی به دروازه های شهر، ایجاد جهت 

توسعه در دوران زندیه و قاجار و پهلوی؛ 
- احداث باغ های جهان نما، باغ نو، باغ شاه و دیگر باغ های رجال برای تکمیل و هویت بخشی به محورهای 
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شمالی و غربی شهر؛   
مجموعه  به  منضم  باغ  نظر،  باغ  احداث  دوازدهم هجری،  قرن  در  زندیه  دورۀ  شاهی  مجموعه  بنیان   -

حکومتی ارگ کریم خان؛ 
- تکمیل فرایند انتقال آب از قنات رکن آباد برای آبیاری به مجموعه شاهی زندیه؛ 

- تکمیل باغ محورهای غربی و شمالی شهر؛ بازسازی باغ جهان نما و ... 
- احداث باغ ابوالفتح خانی در جوار رودخانه شهر و احداث باغ هفت تنان در دامنه کوه های شمالی شهر؛ 

- ادامۀ فرایند احداث باغ های حکومتی و باغ های رجال در دوران قاجاریه؛ 
نقشه 1: مکان یابی با غ های شیراز در نظام ساختاری درون شهری و برون شهری در طی قرون چهارم تا دوازدهم هجری

نتیجه گیری
در این مقاله با توجه به رابطۀ متقابل باغ و شهر در دوره های تاریخی مورد بررسی، از سویی نظام فضایی شهر و از 
سوی دیگر نظام استقرار باغ در شهر تعریف شده  است. مشخصات طبیعی شهر همچون ارتفاعات، مسیر رودخانه، 
منابع آب و حتی تصمیمات حکومتی مبنی بر چگونگی ساختار شهر، به گونه ای از پیش تعریف شده، محل قرارگیری 
باغ را مشخص می کند. از طرف دیگر باغ با هویت بخشیدن به محورهای حکومتی و هدایت مسیرهای توسعۀ شهر 
در دوره های بعد نقشی کلیدی در سازمان فضایی شهر ایفا می کند. درنتیجه، باغ های تاریخی شیراز عنصری برای 

عینیت یافتن ساختار نوین شهر در دوره های مختلف حکومتی بوده است.    
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به این ترتیب نتایج حاصل از این تحقیق روشن می کند که چگونه در روند تحوالت سازمان فضایی شهر شیراز 
با نظم مشخصی تعریف  از چهار دورۀ حکومتی، سلسله مراتب ساختار شهر  تا قرن دوازدهم هجری و در هریک 
شده است. در هر دوره، یک محور حکومتی بر سایر نظام های شهری حاکم بود که با عنصر »کاخ و باغ منضم 
به آن« آغاز شده و به یک عنصر مذهبی ختم می شده است. در قرن چهارم، »باغ حکومتی عضدالدوله دیلمی« و 
در قرن پنجم هجری، »باغ حکومتی اتابک« عنصر آغازکننده و هویت بخش محور حکومتی بود. در دورۀ صفویه، 
شکل گیری دو باغ محور شمالی و غربی شهر از یک سو نمایش دهندۀ اصول باغ سازی صفویان برای هویت بخشی 
به ورودی های شهر )دروازۀ اصطخر و دروازۀ باغ شاه( بود و از سوی دیگر به توسعه شهر در دوران زندیه و قاجار و 
پهلوی جهت می بخشید. در دورۀ کریم خان زند نیز ایجاد مجموعه شاهی و تلفیق آن با باغ های حکومتی ازجمله 
باغ نظر و باغ منضم به ارگ کریم خان، در کنار تقویت دو باغ محور شمالی و غربی، این نظام شهری را تقویت کرد. 
در اولین مراحل توسعۀ شهری شیراز، باغ محور غربی شهر در دورۀ پهلوی اول به خیابان کریم خان زند تبدیل شد 
و در دوره های بعد فعالیت های مهم اداری در این خیابان تجمیع شد؛ فرایندی که در توسعۀ سال های بعد، منجر به 

تفکیک و نابودی این باغ ها شد. 
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