


سـال هشتم، شماره 16،پاییز و زمستان  1398
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

فـارسي: معصـومه عـدالـت پور ادبي  بانی                                 ویـراستار  عكس روی جلد: حمیدرضا 
تابنده                                         نفیسه  انگلیسی: مهندس غزل  ویـراستار  نراق(                                  تاریخی  بــازار  )چهارسوق 
همكار اجرایی: مهندس نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                      j.ir.arch.s@gmail.com :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری،  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر مجتبي انصـــاري. دانشـــیار دانشـــگاه تربیـــت مدرس
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  دانشـــیار  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتر اصغر محمد مرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعت ایران
دكتر غالمحســـین معماریان. استاد دانشـــگاه علم و صنعت ایران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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عمارت های باغ نظر شیراز و دگرگونی های كالبدی ـ كاركردی آن ها
علی اسدپور

نویافته های سردر مسجدجامع ارگ بم پس از زلزلۀ 1382
عیسی اسفنجاری كناری/ امیرحسین كریمی/ نسرین پورعیدی وند

معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند
محمدرضا نعمتی/ عباسعلی رضایی نیا

طراحی معماری به كمک پیشینه ها؛ مطالعۀ شیوه های بهره گیری معماران حرفه ای ایران از پیشینه های طراحی
الهام مهردوست/ احمد امین پور/ حمید ندیمی

سیر تحول حرم حضرت معصومه)س( با تأكید بر سلسله مراتب ورود )تشرف( از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار
محمد رضایی  ندوشن/ سید عبدالهادی دانشپور/ مصطفی بهزادفر

سینومرفی  نظریۀ  اساس  بر  تهران  ارگ  خرید  مركز  و  تجریش  تاریخی  بازار  معماری  تطبیقی  بررسی 
)هم ساختی كالبد ـ  رفتار(

ثریا تفكر/ آزاده شاهچراغی/ فرح حبیب
تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانه های تک خانواری معاصر؛ نمونۀ موردی: بررسی سكونت خانوادگی 

مهاجران افغان در ایران
مسعود ناری قمی/ مهدی ممتحن/ معصومه احسانی

ابزار نحو فضا )نمونۀ  از  با استفاده  ارتباطات فضایی  واكاوی تعامل بین گونه های شكلی مسكن سنتی و 
موردی: خانه های سنتی كاشان(

پوریا سعادتی وقار/ اسماعیل ضرغامی/ عبدالحمید قنبران
شناخت الگوي كاركرد فضا در حسینیه هاي شهر تفت

مریم رجبي/ محمدرضا نقصان محمدي/ مهدي منتظرالحجه
بررسی كارایی شاخص های نور روز در ارزیابی كیفیت آسایش بصری كاربران )مطالعۀ موردی: فضاهای 

آموزشی دانشكده های معماری شهر تهران(
نسترن شفوی مقدم/ محمد تحصیلدوست/ زهراسادات زمردیان

الگوی درونی سازی ارزش ها در آموزش معماری
طرح، كاربست و آزمون مدلی برای رشد عاطفی دانشجویان در كارگاه طراحی

فرهاد شریعت راد
حاشیه نویسی در معماری: رویكردی نظام مند در راستای تحرک بخشی و توسعۀ پایه های نظری، پژوهشی و 

انتقادی معماری
مریم غروی الخوانساری

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی
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عمارت های باغ نظر شیراز و دگرگونی های كالبدیـ كاركردی آن ها

علی اسدپور*

چكیده
باغ ایرانی در طول حیات تاریخی خود، كاركردهای گوناگونی داشته و محل رخدادهای متعددی بوده است. ازاین روی، 
افزون بر عمارت اصلی باغ می توان نشانی از دیگر عمارت ها را نیز بازجست. باغ نظر شیراز با قدمتی دست كم از روزگار 
زند همواره باغی كلیدی در مجموعۀ زندیه بوده كه تاكنون تحوالت كالبدی ـ كاركردی متعددی یافته است. با این 
حال مبنای پژوهشی ژرف نبوده است. هدف این پژوهش بازشناسی مجموعه عمارت های جنبی این باغ از روزگار زند 
تاكنون و بازشناسی ارزش های معماری و هندسی این عمارت هاست كه هم اكنون از میان رفته اند. راهبرد این پژوهش 
تفسیری تاریخی است كه با نگاهی تبیینی و كل نگر به روایت تحوالت عمارت های جنبی باغ مبتنی  بر اسناد نوشتاری، 
تصاویر و عكس ها و دیگر مستندات اندك میدانی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند كه این باغ همواره در 
طول حیات خود تا پیش از روزگار پهلوی به عنوان كانون حكومتی تشریفاتی شهر بوده و در دورۀ معاصر نیز ماهیتی 
فرهنگی به خود گرفته است. عمارت های باغ به جز عمارت اصلی آن )كاله فرنگی(، شامل »عمارت های سردر« در 
یكدیگر( و »عمارت خورشید«  به  بنای متصل  یا كاخ همایون« )شامل سه  آینه  زند و مجموعۀ »عمارت  روزگار 
هستند كه در روزگار قاجار ساخته شده اند. عمارت آینه با ایوان آینه كاری شده مهم ترین بنای رسمی باغ با ازاره هایی 
از پهلوانان شاهنامه بوده كه در ضلع شمال غربی باغ ساخته شده است و عمارت خورشید در ضلع شمالی باغ واقع 
شده و محل انجام امور دیوانی بوده است. تحوالت رخ داده در عمارت های جانبی باغ را می توان در شش دسته جای 
داد: 1. شكل گیری عمارت های اولیه )زندیان(؛ 2. تحول و دگرگونی )فتحعلی شاه(؛ 3. تداوم و فرسایش )محمدشاه 

و ناصرالدین شاه(؛ 4. رونق و شكوفایی )مظفرالدین شاه(؛ 5. فرسایش )احمدشاه(؛ 6. نابودی و تخریب )پهلوی اول(.

كلید واژه ها: 
باغ نظر، عمارت آینه، عمارت خورشید، كاله فرنگی، زندیه.

asadpour@shirazartu.ac.ir ،استادیار، دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر شیراز *

تاریخ دریافت: 1397/08/17          تاریخ پذیرش: 1398/11/29

صفحات 5-24
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پرسش های پژوهش
1. معماری عمارت های جانبی باغ نظر در روزگار قاجار چگونه بوده و سازمان فضایی آن ها چه الگویی 

داشته است؟
و  باغ  كلی  نظر طرح  از  آن  جانبی  با عمارت های  )كاله فرنگی(1  باغ  اصلی  میان كوشك  نسبتی  2. چه 

كاركردی وجود داشته است و این عمارت ها به چه ترتیبی ساخته شده اند؟
3. نقش این عمارت ها در تحوالت كاركردی باغ چه بوده است و چگونه خود را با این تحوالت تطبیق 

داده اند؟

مقدمه
مكان قرارگیری باغ نظر در ساخت تاریخی شهر شیراز آن را به پایگاهی برای تحوالت حكومتی، دیوانی و فرهنگی 
بدل كرده كه تا دورۀ پهلوی نیز همچنان زنده و پویا بوده است. به لحاظ تاریخی این باغ بخشی از مجموعۀ زندیه 
است كه در محلۀ »درب شاهزاده« و در ضلع جنوبی میدان توپخانه و روبه روی عمارت دیوان خانه قرار داشته است. 
در خصوص حدود و طرح آن تردیدهایی وجود دارد و احتمال وجود باغ پیش از زندیان همچنان مبهم است؛ برخی 
بر  را  زندیه  بنیاد مجموعۀ  زیرا  )دانش پژوه 1377، 210(  بوده  معمور  دورۀ كریم خان  از  پیش  باغ  این  معتقدند كه 
ویرانه های مستحدثات صفوی می دانند )بنیادی 1371، 62( كه در نتیجۀ آن، بخش هایی از باغ حكومتی صفوی به 
باغ نظر تبدیل شده است. اما آنچه امروز پابرجاست از كریم خان است. نقل است كه »طرح آن را مرحوم وكیل ریخته، 
یك كاله فرنگی چهارفصل ساخته و در چهار سمت آن، چهار حوض بزرگ قرار داده است« )فرصت حسینی شیرازی 
1377، 830(. باغ نظر در زمان او باغ حكومتی است )كریمی 1344، 57(، »محل جلوس حكومت« بوده )فرصت 
حسینی شیرازی 1377، 830( و برای »پذیرایی ها و سالم های رسمی و جشن ها« مورد استفاده بوده است )سامی 
1363، 591(. با این حال این فرضیه نیز وجود دارد كه كریم خان باغ را برای مقبرۀ خود ساخته باشد؛ زیرا پس از مرگ، 
وی را در »شاه نشین شرقی كوشك هشت ضلعی آن مدفون كردند ولی بعداً آقا محمدخان قاجار قبر او را نبش كرد و 
جسدش را به تهران برد و در زیر پلكان قصر گلستان دفن كرد« )بهروزی 1354، 150( و سرانجام در سال 1313ش 

عمارت آن به موزۀ پارس تبدیل شد كه تا به امروز نیز چنین است.
از سوی دیگر، آنچه از عمارت های گوناگون باغ بر جای  مانده، تنها كوشك مركزی آن معروف به كاله فرنگی 
است. دانسته های كنونی از دیگر عمارت های این باغ به ویژه در روزگار قاجاریان پراكنده هستند و دربارۀ طرح آن ها 
ولی  است  اندك  زندیان  روزگار  در  نظر  باغ  تحوالت  هرچند  همچنین،  است.  نشده  موشكافانه ای  بررسی  تاكنون 
دگرگونی های قابل توجهی در دورۀ قاجاریان دارد كه كمتر موضوع پژوهشی مستقل بوده است. ساخت این عمارت ها 
تأثیرات مهمی در تداوم جایگاه حكومتی و دیوانی باغ در روزگار قاجاریان داشته و تخریب آن ها در عصر پهلوی بخش 
مهمی از تاریخ این باغ را پاك كرده است. به همین سبب درك كنونی از باغ نظر، مخدوش و محدود به دورۀ زندیان 
گردیده و عمارت های كلیدی این باغ در روزگار قاجار از تاریخ باغ سازی شهر حذف شده است. هدف این پژوهش، 
بازخوانی معماری و كاركرد عمارت های جانبی باغ نظر در بستر دگرگونی های ایجادشده در نقش و كاركرد باغ از 
زندیان تاكنون است. نقشه ها، عكس ها و تصاویر موجود به همراه متون و اسناد نوشتاری به ویژه در دورۀ قاجار بخشی 

از این ویژگی های معمارانه را روشن می سازند كه در این نوشتار به آن ها پرداخته شده است.

1. روش پژوهش
راهبرد این پژوهش، تفسیری تاریخی است. مراد از تفسیر در اینجا »جستجوی پدیده ای اجتماعی كالبدی در زمینه ای 
پیچیده، با جهت گیری تبیینی روایتی و كل نگر« است كه مبتنی  بر شناسایی، سازمان دهی و ارزیابی/ تحلیل داده ها و 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 16 ـ پاییز و زمستان 98

7

شواهد تعیین  گر، زمینه ای و استنباطی )گروت و وانگ 1384، 136، 152 و 154-157( به بررسی باغ نظر و مجموعه 
بناهای ساخته شده در آن از روزگار زندیان تا پهلوی اول می پردازد. فرایند پژوهش شامل مطالعات نظری پایه، بررسی 
پیشینۀ پژوهش و مطالعۀ عكس ها و كروكی های تاریخی موجود از این بناهاست. اعتبارسنجی عكس های قدیمی با 
توجه به جهت عكس برداری، مشخص بودن ارگ كریم خانی، عمارت كاله فرنگی و اجزای مشترك عمارت ها در هر 
عكس ممكن شده است. نوشته های ذیل هر عكس نیز در صورت وجود به تاریخ گذاری دقیق عكس كمك كرده 
است. شرح رویدادهای رخ داده در هر عكس مانند مراسم نظامی و دیوانی نیز به تاریخ گذاری كمك می كند. تحلیل 
اطالعات دیداری هر عكس به همراه بررسی اطالعات نوشتاری موجود در كتاب ها و سفرنامه ها در انطباق با یكدیگر 
به تقویت تحلیل ها و استنباط درست از موضوع می انجامد كه تا رسیدن به اغنای نظری ادامه داشته است. چنین فرایند 
پشتیبانی داده ها میان منابع گوناگون به نتیجه گیری نهایی منتهی می شود. گاه شماری تحوالت عمارت های جانبی 
باغ نظر در سیری خطی تنظیم شده و تالش شده است كلیدی ترین ویژگی های هر دوره شناسایی شود. ترسیم نماها 
مبتنی  بر اندازه گیری مقیاس های انسانی در تصویر و همچنین اندازه گیری یكی از حجار ی های برجای مانده از ازارۀ 
سنگی یكی از عمارت ها )نقوش پهلوانان شاهنامه( كه هم اكنون در محوطۀ باغ نظر نگهداری می شود، انجام شده 
است. جزئیات نماهای تولیدشده، با مطالعه و مقایسۀ عكس های گوناگون با یكدیگر تدقیق شده است و ترسیم روابط 
فضایی پیشنهادی مبتنی بر ساختار نما و هندسۀ فضایی پالن ها در نمونه های مشابه )مانند بنای دیوان خانه و ارگ( و 
نیز اصول معماری ایرانی و آنچه در تصاویر دیده می شود، حدس زده شده است. این دیاگرام ها قطعیت ندارند با این 

حال الگوی سازمان دهی درونی عمارت ها را تا حدی نمایان می سازند.

2. پیشینۀ پژوهش
بیشتر نوشته های موجود در خصوص باغ نظر شیراز به كوشك اصلی آن )كاله فرنگی( پرداخته اند. شرحی كه از این 
باغ در كتب تاریخ معماری ایران آمده است تنها به عمارت اصلی و طرح و هندسۀ كلی آن اشاره دارند )مانند پیرنیا 
1387، 449؛ 1378، 301؛ 1380، 340(. آریانپور در كتاب پژوهشی در شناخت باغ های ایران و باغ های تاریخی شیراز، 
نقشه ای از پالن های كوشك اصلی باغ عرضه داشته است )آریانپور 1365( و درجایی دیگر نیز به برخی از بناهای 
جانبی باغ اشاراتی گذرا دارد )همو 1383، 126ـ131(؛ با این حال تصویر و مستنداتی از طرح آن ها به دست نمی دهد. 
دیگر پژوهش ها به بررسی ویژگی های هنری كاله فرنگی پرداخته اند. برای نمونه، شایسته فر )1389( در »تزیینات 
كاشی كاری نمای بیرونی موزۀ پارس شیراز« به مطالعۀ مضامین این كاشی كاری ها همت گماشته و یا نقوش گیاهی 
موجود در نقاشی های دیواری درون عمارت كاله فرنگی نیز در بخشی از پژوهش میرشمسی و همكاران )1396( تحلیل 
شده است. بدین  ترتیب تاكنون مطالعۀ مدون و یكپارچه ای در زمینۀ ویژگی های هندسی و تحوالت عمارت های باغ 
انجام نشده است. ازاین روی، پژوهش كنونی می تواند گامی برای بررسی و شناخت دقیق تر عمارت هایی تلقی شود كه 
از دست رفته اند. افزون  بر این، اسناد معماری عرضه شده در این نوشتار نیز پیش تر تهیه نشده است و می تواند مبنایی 

برای تحلیل های دیگر پژوهش ها تلقی شود.

3. عمارت های باغ نظر شیراز در اسناد و مدارک
عمارت اصلی یا كوشك باغ نظر، بنایی هشت ضلعی و ساخته شده از آجر و تزیین شده با كاشی  است. این عمارت 
آجری كه یك و نیم متر از تراز كنونی باغ باالتر است، ازارۀ سنگی حجاری شده  و هشت اسپر كاشی كاری در نماهای 
جانبی دارد. در میانۀ كوشك حوضی هشت ضلعی از مرمر و در چهارسوی اتاق های میانی، چهار شاه نشین با تابلوهای 
نقاشی و آسمانه ای مقرنس كاری شده از ُگل  و  مرغ جای گرفته است )تصویر 1(. هرچند این عمارت پس از سقوط 
زندیان اهمیت گذشته خود را نیافت، باغ نظر همچنان باغی حكومتی باقی ماند. با توجه به اینكه هدف از این پژوهش 
بررسی عمارت های جانبی باغ نظر شیراز است، از ذكر ویژگی های معماری كوشك اصلی آن صرف نظر شده است. 
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داده های موجود از عمارت های باغ، در دو دستۀ كلی تنظیم شده اند؛ دستۀ نخست به طرح كلی باغ در نقشه های 
تهیه شده از آن و در پیوند با مجموعۀ زندیه اختصاص دارد. در این بخش، دیدگاه های گوناگون دربارۀ شكل كلی باغ 
بررسی شده است. بخش دوم به تحلیل عكس های موجود از عمارت های جانبی باغ می پردازد. عكس ها بر اساس 
سیر زمانی تنظیم شده اند و ویژگی های قابل تشخیص در هر عكس روی آن نوشته شده و تحوالت بناها بر اساس 
آن ها دسته بندی شده اند. از آنجا كه تاریخ گذاری عكس ها اهمیت ویژه ای دارد، می بایست پاره ای مالحظات به شرح 

زیر در نظر گرفته شوند:
الف. بخشی از عكس ها دارای نوشته هایی هستند كه در زمان تهیۀ عكس توسط عكاس نگاشته شده اند. این 
نوشته ها شامل موضوع عكس و یا تاریخ آن به هجری قمری است. در این موارد نام والی یا موضوع عكس برای 

كنترل حدود تاریخی عكس مورد استفاده بوده است.
ب. پاره ای از عكس ها كه فاقد داده های نوشتاری هستند نیز به استناد منابعی كه از آن ها اخذ شده اند، دارای 
نوشته هایی در توصیف عكس توسط عكاس یا مالكان عكس بوده است كه عیناً مورد استفاده قرار گرفته اند. كنترل 
این عكس ها با نمونه های پیشین به جانمایی درست آن ها در سیر تاریخی مورد نظر پژوهش كمك فراوانی كرده است.
ج. از آنجا كه تاریخ های اشاره شده برای هر عكس به هجری قمری است، این موارد به هجری شمسی نیز آورده 
شده اند. با توجه به اختالف سال قمری و خورشیدی و از آنجا كه دقت تاریخ های قمری در حد سال می باشند، در تبدیل 
آن ها به هجری شمسی، تالش شده است سال شمسی بر اساس بیشترین تطابق با تاریخ قمری آن در نظر گرفته شود.

تصویر 1: عمارت كاله فرنگی در باغ نظر شیراز )سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس(

3. 1. طرح باغ و دگرگونی های آن
از پیشینۀ باغ تا پیش از زندیان اطالعی در دست نیست. توسلی و بنیادی )1386( بر این باورند كه مجموعۀ زندیه بر 
ویرانه های صفوی ساخته  شده است؛ ازاین رو، باغ نظر را بخشی از باغ حكومتی دورۀ صفوی می دانند. مبنای این نظر 
را باید در باور نویسندگان به الگوبرداری دیگر شهرها از ایدۀ محورهای چهارباغ اصفهان در توسعۀ شهری دانست. 
چنین تصوری راجع به شیراز و محور منتهی به باغ های حكومتی آن توسط كیانی )1374، 660( و بنیادی )1371، 
61( نیز عرضه  شده است و هندسه و فرضیات مرتبط با آن نیز یكجا جمع شده اند )نك: اسدپور 1386(. تحوالت طرح 
باغ نظر بر اساس منابع موجود در چهار دوره از صفوی تا پهلوی در جدول 1 ارائه شده است. از دید توسلی و بنیادی 
)1386(، باغ نظر در روزگار صفوی مربع شكل بوده و كوشك آن دقیقًا در میانه باغ قرار داشته است. افزون بر تقسیمات 
چهاربخشی، قطرهایی نیز در كرت بندی باغ ترسیم شده است. مشخص نیست كه چه داده هایی نگارندگان را به این 
نتایج رسانده اند، با این حال نگاهی به ساختار پیشنهادی آن ها در پیوند میدان شاه به قصر و باغ نظر كه در این نقشه 
»باغ حكومتی« نامیده شده، نشان دهندۀ الگوی ارتباطی میدان نقش جهان اصفهان با عمارت های حكومتی- اقامتی 
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پیرامون خود است. در این نقشه، ارتباط باغ حكومتی با مجموعه باغ های شمالی آن نیز به مراتب با نحوۀ دسترسی به 
مجموعه باغ های واقع در محور چهارباغ اصفهان مشابه در نظر گرفته شده است. چنین پنداری تاكنون فاقد منابع و 
مستندات كافی برای اثبات است. بازنمایی طرح باغ نظر در روزگار زندیان توسط توسلی و بنیادی نیز نشان می دهد 
كه هندسۀ مربع شكل پیشین به واسطۀ احداث حمام وكیل در سوی غربی مسجد خدشه دار شده و كوشك تازۀ باغ 
نیز دیگر در میانه نیست )1386، 76(. با این حال نخستین نقشۀ دقیق از شیراز )نقشۀ سپاه روس به سال 1850م/ 
ناصرالدین شاه قاجار( باغ را با هندسۀ مربع مستطیل شكل با عمارتی در مركز نشان می دهد كه در شمال آن، میدان 
توپخانه و در غرب آن میدان اسطبل قرار دارد. در این نقشه، برخالف پیشنهادات توسلی و بنیادی، طرح باغ هندسۀ 
منظم و بقاعده ای دارد و حمام وكیل خدشه ای بر طرح كلی باغ ایجاد نكرده است. به نظر می رسد كه نقشۀ روس ها 

به رغم خطاهایی كه در اندازه گیری و ترسیم می توانند داشته باشند، به واقعیت نزدیك تر باشد.
در روزگار پهلوی اول و زمامداری »دولتشاهی« )والی فارس(، یعنی سال 1314ش )1936م(، یا به روایتی دیگر 
1313 )بهروزی 1354، 148( و یا سال 1315ش )سامی 1363، 597( ـ خیابان زند كه در گذشته درختانی مانند چهارباغ 
اصفهان داشت2، امتداد داده شد به طوری  كه از جلوی عمارت كاله فرنگی گذشته، عمارت آینه را خراب و قسمتی از 
بازار وكیل را نیز قطع كرد تا به دروازۀ سعدی منتهی گردید )كریمی 1344، 65(. در این اقدام بخش های فراوانی از 
باغ نظر و میدان مشق در این روزگار تخریب گردید و به جای آن ساختمان های شهرداری، دادگستری، دبیرستان و 
هنرستان نمازی، دبیرستان ناظمیه، دبستان زند، ادارۀ آموزش وپرورش، كتابخانه و ادارۀ دارایی ساخته شدند. علی سامی 
)باستان شناس( دربارۀ تغییرات شهر از سال 1300ش به این سو می نویسد: »باغ كنونی موزه3 از قسمت شمال و مشرق 
بزرگ تر بود. خیابان شرقی موزه و همۀ مغازه های سمت شرقی اش و در سمت شمال موزه هم به اندازۀ طول و عرض 
حوض بزرگ جنوبی موزه، باغ ادامه داشت. یك درب آن یعنی درب شمالی به میدان توپخانه و در جنوبی اش به سایر 
بناهای كریم خانی كه اكنون اداره دارایی است باز می شد؛ بنابراین باغ كریم خانی كه آرامگاه او در عمارت كاله فرنگی 
وسط آن قرار داشته، شامل باغ كنونی موزه، خیابان شرقی و خیابان زند، دبیرستان نمازی، دبیرستان حرفه ای نمازی، 
كتابخانۀ ملی، دبیرستان دخترانۀ ناظمی، دبستان زند، ادارۀ تربیت بدنی و ادارۀ آموزش وپرورش می باشد« )سامی 1363، 

523(. از آن زمان تاكنون، باغ نظر تحوالت چشمگیری نیافته است.

جدول 1: هندسۀ باغ نظر شیراز در آرای گوناگون

پهلویقاجاریانزندیانصفویان

عكس هوایی سال 1335ش)مهریار و دیگران 1378، 229()توسلی و بنیادی 1386، 76()توسلی و بنیادی 1386، 74(

 باغ نظر )به رنگ خاكستری( در شمال
 قصر صفوی و با هندسۀ مربع و كوشكی

 در میانۀ خود است كه با مسجد در
جنوب غرب خود نیز هم جوار است.

 باغ نظر بخش زیادی از مساحت
 مجموعۀ زندیه را در این طرح به خود
 اختصاص داده و هندسۀ آن با ساخت
 بناهای جدید خاندان زند، دگرگون

  شده است. كوشك نیز دیگر مركزیت
هندسی را ندارد.

 باغ نظر در نقشۀ روس ها از بازنمایی
 پیشین به مراتب كوچك تر است، هندسۀ
 مربع مستطیل )كشیدگی شرقی غربی(

 با تقسیمات چهاربخشی منظم در
 كرت بندی ها داشته و عمارتی در میانۀ

هندسی آن قرار دارد.

 محدودۀ كنونی باغ نظر حاصل
 مداخالت سال های 1314 و 1316 در
 توسعۀ معابر شهری و ساخت بناهای

مدرن است.
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3. 2. عمارت های باغ نظر در متون و اسناد تصویری
اصفهانی  موسوی  نامی  محمد صادق  نوشتۀ  گیتی گشا،  تاریخ  یعنی  زند،  روزگار  تاریخ نگاری  منحصربه فردترین  در 
)1363، 5ـ25(، تأكید فراوانی به ارگ و باغ نظر شده ولی شرحی از طرح باغ و عمارت های آن نیامده است؛ برای 
نمونه در آن به صلح و آشتی میان علی مرادخان و علینقی خان در باغ نظر اشاره شده است. كارستن نیبور4 كه در اوایل 
دورۀ زندیان )1765م/ 1178ق، 1143ش( به شیراز سفر كرده، باغ را تنها باغ چشمگیر شهر می داند كه در میانۀ آن 
ساختمان هشت گوشی داشته و »دو ساختمان كنارۀ بلند« نیز در آن دیده می شده است كه در یك سمت از ساختمان 
بلند كناره، در كنار دیوار باغ، محوطۀ چهارگوش بزرگی قرار داشته كه دارای رواق هایی به شكل اتاق های كوچك بوده 
و هنگامی كه كریم خان برای چندی در این جایگاه به سر می برده، از این رواق ها به جای سربازخانه استفاده می شده 
است. در آن  سوی حیاط باغ نیز ساختمان بلند و باریكی به چشم می خورد كه گویا در باالی آن، نوازندگان طبل و 
دهل و نی لبك می ایستادند و می نواختند )رنجبران و گلشنی 1394، 114 و 116(. از آنجا كه ساختمان ارگ در آن 
زمان هنوز به اتمام نرسیده، باغ نظر محل استقرار كریم خان نیز بوده و موضوع مهم دیگر این است كه اشارات نیبور 
نخستین سند مكتوب بر وجود نقاره خانه در مجموعۀ زندیه است كه در ابتدا در عمارتی در باغ نظر قرار داشته و بعدها 

ساختمانی مستقل در میدان ارگ برای خود می یابد. 
در كتاب تاریخ بافت قدیمی شیراز به نقل از كتابی دست نویس از روزگار زندیان به نام تاریخ زندیه، بعد از ذكر 
ارگ و بازار وكیل، راجع به باغ نظر آمده است كه »... و در مدت شش ماه چهار دیوار او را از آجرهای خوش تراش و 
كاشی های نیكو قماِش رنگین مشتمل بر تاق نمای متین برآورده و دو در عالی از سمت شمال و جنوب آن قرار داده و 
بر فوق هر دری طاالر و ایوانی با میل پایه های سنگ ده ذرعی كه من حیث الوسعة هر طاالری ثانِی كاخ نعمان و قصِر 
خورنق و بحسب رفعت تالی فلِك اطلس و چرِخ مطبق بود بنا نهاد و در وسط باغ حوض خانه ای بطریق كاله فرنگی 
بنیاد كرده و ... تا مدت سه ماه آن كاخ بلند و قصر گردون مانند تمام... گردید و در سطح وسطش حوضی كوثر مثال 
مثمن بوسعت چهار ذرع شاه از سنگ یكپارچه مرمر تبریزی قرار داد... باغ كاران و چمن آرایان عرضۀ باغ را به طریق 
هندسه به گذرها و چمن های مربع تقسیم كرده و به حكم همایون اطراف چهار خیابان را درختان سرو و چنار غرس 
نموده و در واسطۀ هر درختی گل های مختلف الوان بنمایش آورده...« )افسر 1353، 185ـ187(. دو عمارت جانبی 
مورد اشاره در این دو منبع می توانند یكسان باشند؛ عمارت نخست در شمال باغ است كه احتمااًل افزون بر ورودی باغ 
از جانب میدان ارگ، برای مدتی نیز به عنوان نقاره خانه نیز به كار می رفته )توصیفات فرانكلین در دورۀ جعفر خان زند، 
1200ق/ 1786م دسته های نقاره چی را در میدان و روی سكو توصیف می كند( )رنجبران و گلشنی 1394، 135(  و 
عمارت دوم در جنوب باغ، كه نه تنها مدتی سرای موقتی كریم خان بوده بلكه امكان دسترسی باغ به خانه های پسران 

و نزدیكان وی را نیز كه در سال های بعد ساخته می شوند، تأمین می نموده است.
اطالعات موجود از باغ نظر در ابتدای روزگار قاجار )آقا محمد خان/ 1211ق تا فتحعلی شاه/ 1212ق( اندك است؛ 
زیرا فارس در این دوره همواره محل نزاع و هرج ومرج بوده است. با روی كار آمدن حسینعلی میرزا فرزند فتحعلی شاه 
)1214ق، 1178ش( به عنوان والی فارس، دورۀ 36 سالۀ حكومت وی توأم با تحوالت گوناگون و كلیدی در باغ نظر 
و مجموعۀ زندیه است. حسینعلی میرزا فرمانفرما »قدری از شهر را كه مشتمل بر عمارات شاهی است و مشتمل بر دو 
دروازۀ باغ شاه و اصفهان باشد به طریق ارگ از شهر موزوع و موسوم به ارگ حسین آباد فرمود و حصاری بس محكم 
و مرتفع بر آن گذاشته و به سمت داخل شهر دو دروازه بزرگ و یكی كوچك مقرر« )افسر 1353، 232( كرد. متأسفانه 
نشان یا اطالعاتی از محل قرارگیری دروازه  های درونی مورد اشاره نیست با این حال بررسی ساختار مجموعۀ زندیه 
و نقشۀ روس ها این فرضیه را مطرح می سازد كه این دروازه ها احتمااًل می بایست در »گوشۀ شمال غربی مجموعه 
حدفاصل ارگ و دیوان خانه«، »گوشه جنوب غربی ارگ و حدفاصل ارگ با میدان مشق« و »جایی حدفاصل باغ نظر 
و مسجد وكیل« ساخته شده باشند. اقدامات او به مجموعه ای محاط شده توسط دیوارها و خندق ها انجامید كه با دخل 
و تصرف در طرح اولیۀ زندیان و پر نمودن فضاهای واسط میان اجزای كلیدی آن و ایجاد ارتباطات فضایی و فیزیكی 
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پیش بینی نشده مبتنی بر نیازهای ارتباطی جدید آن دوره، رشد و تحول می یابد. 
نمونه ای از دخل و تصرفات وی، ساخت »عمارت آینه یا كاخ باغ نظر« در باغ نظر كریم خانی است. این عمارت در 
گوشۀ شمال غربی باغ ساخته شده و مركب از چند تاالر و اتاق آینه كاری و ازاره های حجاری شده با نقوش پهلوانان 
داستان های شاهنامه بوده است. برخی معتقدند این عمارت بخشی از بنایی زیبا و نیكو به نام »كاخ همایون« بوده كه 
در سال 1230ق )1194ش( به دست وی ساخته شده است )خرمایی 1382، 100(.  فرصت حسینی شیرازی )1377، 
831( در آثار عجم در این  باره می نویسد: »باغ نظر، آن را باغ شهر و باغ حكومت نیز گویند... مرحوم حسینعلی میرزا 
فرمانفرما، در سمت شمال غربی آن باغ، كاخی رفیع كه از پا تا سر، آینه كاری است، برافراخته و در دو جنب آن نیز، 
عمارتی عالی ساخته. در جلوی كاخ مذكور، حوضی باشكوه مقرر فرموده و در سمت شمال شرقی آن باغ، عمارتی، 
دیگر است مسّمی به خورشید كه در جلوی آن نیز، حوضی كشكولی است و حكام فارس، اكثر در این عمارت جلوس 
می فرمایند و در فضای آن اشجار گوناگون فراوان است و باغچه هایش از ریاحین، رشك جنان؛ و این باغ را سه درب 
است: یكی: در سمت جنوب غربی. دیگری در جانب شمال شرقی كه از آن در میدان توپخانه می روند؛ بر سردر آن، 
عمارتی است؛ اكنون خیاط خانۀ حكومتی است. مقرب الحضره، میرزاعلی خیاط باشی، آنجا كارخانه ای دارد؛ مشارالیه، 
والد جناب میرزا محمدحسین خان ـ ناظم دفترخانۀ طهران ـ است؛ خیاطی است كه در كارخانۀ قضا و قدر، جامۀ این 
هنر را خیاط صنع به قامت قابلیتش دوخته. درب دیگر، در سمت شمال غربی كه از آن می روند در میدان طویله. در 
پشت عمارت خورشید مذكور، خلوتی است و در ورای آن خلوت، ارگ است... .« توصیفاتی كه تا اینجا آمد، دو بنای 

كلیدی باغ نظر را به همراه دو عمارت سردر آشكار می سازد )تصویر 2(:
1. عمارت  سردر شمالی باغ برجای مانده از روزگار زندیان و محل استقرار خیاط خانۀ حكومتی و دسترسی باغ به 

میدان ارگ )توپخانه در دورۀ قاجار(؛
2. عمارت سردر جنوبی باغ برجای مانده از روزگار زندیان با امكان دسترسی به مجموعه بناهای مسكونی متعلق 
به نزدیكان و بستگان خان زند كه به »اندرون كوچك كریم خان و خانه های بزرگان زند« مرتبط بوده و همه توسط 
شاهزادگان قاجار و عمال حكومتی آن دوره اشغال شده بود )افسر 1353، 278( )در دورۀ قاجار از اهمیت این درگاه 

كاسته و چه بسا مسدود شده باشد(؛
3. كاخ آینه با ایوانی آینه كاری شده در مركز و دو ساختمان جانبی و پیوستۀ دیگر در دو سوی كاخ آینه در ضلع 

شمال غربی باغ؛
4. عمارت خورشید در ضلع شمال شرقی باغ با خلوتی در پشت آن، كه به ارگ راه داشته؛

تصویر 2: جانمایی تقریبی عمارت های باغ نظر در پهنۀ باغ و دسترسی های آن
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قدیم ترین تصویر موجود از كاخ آینه )تصویر 3( به دورۀ محمدشاه قاجار بازمی گردد و آن ترسیمی از اوژن فالندن5 
)1840ـ1841م/ 1256ق، 1219ش( است كه از آن به »كاخ ارگ« یاد كرده است؛ این بنا با عمارت »اندرون كوچك« 
كه در جنوب باغ نظر و بیرون از آن قرار داشته متفاوت است. اندرون كوچك، حرم سرای كریم خان بوده و در سمت 
شمال غرب آن نیز چند خانۀ بزرگ متعلق به برادران و فرزندان كریم خان وجود داشته است. آن طور كه از تصویر 
برمی آید، در آن زمان ایوان عمارت جنوبی، دو ستون داشته و سقف آن نیازمند تعمیر بوده است. این ایوان در تصویر 
شمارۀ 4 دارای سه ستون است كه به دالیل سازه ای افزوده  شده است. حوض جلوی عمارت دارای 5 فواره است و 
بخشی از دیوار جنوبی كاخ كه همان دیوار باغ نظر است نیز در تصویر دیده می شود. این تصویر تنها ترسیمی است 
كه اطالعاتی از دیوار باغ نظر را به دست می دهد؛ دیوار آجری بلند كنگره دار با طاق نماهای ساده. در آن سوی دیوار 
مذكور، دو بادگیر مشاهده می شود كه احتمااًل مربوط به عمارت اندرونی كریم خان یا خانۀ فرزندان و نزدیكان وی بوده 

است. این ترسیم، قدیمی ترین ترسیمی است كه از این بنا و دیوارهای مجاورش تاكنون یافت شده است.

از  توصیفاتی  حال  این  با  است،  نشده  دیده  ناصری  روزگار  در  كاخ  عمارت  یا  آینه  عمارت  از  عكسی  تاكنون 
فرستادۀ  )نخستین  فوروكاوا6  نوبویوشی  باشد.  راهگشا  دارد كه می تواند  این خصوص وجود  در  فرنگی  جهانگردان 
كشور ژاپن به دربار قاجار( كه به سال 1880ـ1881م )1297ـ1298ق/ 1259ـ1260ش( به ایران سفر و در زمان 
معتمد الدوله فرهاد میرزا به دارالحكومه شیراز وارد شده بود، یكی از آن هاست. وی ایوان عمارت اصلی )یعنی عمارت 
آینه( را »قرائت خانه ای بزرگ به طول 9، عرض 7 و ارتفاع 9 ذرع« توصیف می كند كه دیوارها و ستون های آن به 

تصویر 3: كاخ ارگ یا به تعبیر دیگر مجموعۀ عمارت آینه در سال 1840ـ1841م )1256ـ1257ق/ 1219ـ1220ش(
 در اواخر دورۀ محمدشاه قاجار، اثر اوژن فالندن و پاسكال كست )فالندن و كست 1372، 71(
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جز سقف ایوان، همگی آینه كاری شده بودند و در سقف به جای آینه، صحنه هایی از نبرهای حماسی شاهنامه نقاشی 
شده بوده است. با این حال برخی از این تزیینات طبق نوشته های او فرو ریخته بودند )فوروكاوا 1384، 218 و 219(. 
هنریش كارل بروگش7 آلمانی نیز كه حدود 6 سال بعد )1886م/ 1304ق، 1265ش( در زمان شاهزاده سلطان مراد 
میرزا به شیراز آمده، روایتی مشابه دارد؛ بروگش راهروهای عمارت را مزین به »نقاشی ها و تصاویری از داستان های 
)1888م/  بروگش  از  پس  سال  دو  كه  انگلیسی  براون8  ادوارد   .)476  ،1368 )بروگش  می كند  توصیف  شاهنامه« 
1306ق، 1267ش( از این عمارت بازدید كرده نیز ضمن اشاراتی كه به نقوش برجسته  از قهرمانان باستانی ایران 
]منظور شاهنامه[ در ازارۀ ایوان دارد، از برخی تخریب ها در آن نیز یاد می كند. برای نمونه وی به پوشانده شدن این 
تصاویر و نقوش برجسته با رنگ به دستور شاهزاده جالل الدوله اشاره دارد و یا در جایی دیگر به تغییر كاربری برخی 
اتاق های این عمارت به آشپزخانه و سیاه شدن برخی نقاشی های موجود بر دیوارهای آن از جمله تصویری از چهرۀ 
ناصرالدین شاه در روزگار جوانی اش گالیه می كند. براون سقف برخی اتاق ها را مزین به نقش هایی از چهرۀ زنان 
می داند و به ابیاتی كه بر روی درها و آتش دان های بنا نوشته شده بود نیز اشاره كرده است )براون 1384، 313 و 314(.
نخستین عكسی كه از مجموعه عمارت آینه در دسترس است، حدود یك دهه بعد و به روزگار مظفری تعلق دارد. 
تصویر 4، سالم نظام الملك در كاخ یا عمارت آینه را در سال 1316ق )دورۀ سلطنت مظفرالدین شاه( نشان می دهد. در 
این دوره میرزا عبدالوهاب خان )نظام الدوله( نوۀ میرزا آقاخان نوری از رمضان 1316 تا ذیقعده 1317ق حاكم شیراز 
بوده است. در این عكس، كاخ آینه و بناهای مجاور آن به خوبی قابل  مشاهده هستند. بخشی از كف سازی باغ نظر 
نیز در عكس دیده می شود. این بنا حدود دو سال بعد یعنی به سال 1318ق مورد مرمت واقع شده است. در تصاویر 
جدول 2 )الف و ب( تخریب ها و فرسایش های گذشته دیگر مشاهده نمی شوند. ارسی ها و بازشوها مرمت گردیده و 
خورشیدی تاالر آینه نیز ترمیم شده است. ازاره های سنگی در آراستگی كامل هستند و تصویر نشان از مراسم و یا 
جشنی رسمی در باغی دیوانی دارد. هرچند صانع )1369، 57( تاریخ عكس »ب« را حدود سال 1318ق آورده است، 
از دو جهت این تاریخ گذاری می تواند مورد تردید باشد: نخست اینكه میزان مرمت های انجام شده روی عمارت ها بسیار 
فراوان و چشمگیر هستند و دوم اینكه مقایسه ای ساده با تصویر »ج« عناصر مشتركی را نشان می دهد كه در تصویر 
»ب« وجود ندارند و آن پایه  های چراغانی در حاشیۀ كرت های باغ هستند. در تصویر »ج« كه در سال 1324 ق و در 

تصویر 4: سالم نظام الملك در كاخ یا عمارت آینه 1316ق )1277ش، دورۀ سلطنت مظفر الدین شاه( )صانع 1382، 18(
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اواخر دورۀ مظفری یا ابتدای دورۀ محمدعلی شاه تهیه شده، پایه های متعددی چهت چراغانی باغ قابل مشاهده هستند. 
رأس پایه ها كه به صورت حرف Y ساخته شده تا بتوانند تیرهای افقی را حمل كنند از یك طرف و طرح خورشیدی 
مانندی كه بین هر دو پایه تعبیه شده تا رانش آن ها را كنترل نماید از سوی دیگر، كاماًل با هم مشابه اند. به این موارد 
متشابه باید آینه های آویزان را نیز افزود كه در هر دو عكس دیده می شوند. به همین سبب تاریخ این عكس چه بسا 

همان سال 1324ق بوده باشد كه روی عكس »ج« نیز نوشته شده است. 
افزون بر این در عكس »ج« جدول 2، بخشی از حوض آب روبه روی كاخ آینه نیز دیده می شود. این عكس تنها 
تصویری است كه رابطۀ میان عمارت آینه و كاله فرنگی را نشان می دهد؛ حوض آب، عنصر مشتركی است كه بر 
مبنای آن می توان جانمایی عمارت های جانبی با كوشك اصلی باغ را بازشناخت. در اطراف كرت بندی های باغ نظر 
)باغ دیوانی( آذین بندی و چراغانی دیده می شود و در میانۀ دو كرت غربی باغ و در راستای محور غربی كوشك باغ نظر 
نیز چادری برپا شده است. سنگفرش های كف باغ و نظم كاشت درختان در محورهای چهارگانه و اصلی باغ تاكنون 

همچنان موجود و قابل  رؤیت هستند.
جدول 2: عمارت كاخ آینه در دورۀ مظفرالدین شاه قاجار )عكس ها به ترتیب برگرفته از صانع 1369، 57، 74 و 94(

شرح/ راهنمای عكسعكس

الف

 سالم مؤیدالدوله در كاخ آینه 1318ق )1279ش؛
ابتدای دورۀ سلطنت مظفرالدین شاه(

ب

 عمارت كاخ در باغ نظر 1324ق )1285ش؛
 انتهای دورۀ سلطنت مظفرالدین شاه یا

ابتدای دوره محمد علی شاه(

شمارۀ عكس
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ج

 چراغانی در باغ دیوانی )باغ نظر( 1324ق
 )1285ش؛ انتهای دورۀ سلطنت مظفرالدین

شاه یا ابتدای دوره محمد علی شاه(

پس از دورۀ مظفری، دوباره فرسایش و تخریب در این بنا آغاز می شود. مجموعه عكس هایی كه از روزگار احمدشاه 
قاجار در دست است این فرسایش را به خوبی نشان می دهد. مراسم سالم در حضور مخبرالسلطنه )مهدی قلی خان 
هدایت( والی فارس در عمارت كاخ در تصویر »الف« جدول 3 كه به سال 1331ق )اوایل دورۀ احمدشاه( بازمی گردد، 
شاهد خوبی بر این مدعاست. مخبر السلطنه از سال  1330 تا 1333ق به مدت سه سال والی فارس بود و حضور وی 
در فارس همزمان است با جنگ جهانی اول )حاجیان پور و منفرد 1391، 83(. این عكس كه حدود سیزده سال بعد از 
مراسم سالم مؤیدالدوله در كاخ آینه انداخته شده نشان از فرسایش شدید عمارت كاخ دارد به نحوی كه از میان رفتن 
تزیینات بخش خورشیدی در هر دو عمارت كاخ قابل مشاهده هستند. سازه های تازه ای برای چراغانی در تصویر دیده 
می شوند كه از نمونۀ پیشین بسیار بلندتر هستند. هرچند شیرسرهای هر دو عمارت قابل مشاهده در تصویر نسبتاً سالم 
هستند، تخریب دیوارهای بام دیده می شود. از آخرین عكس های موجود از این دوره، عكس های »ب و ج« جدول 
3 هستند كه عبدالحسین میرزا فرمانفرما والی وقت فارس را در سال  های 1335 و 1337ق )در نیمۀ پایانی سلطنت 
احمدشاه( نشان می دهد. در مركز تصویر، شخص فرمانفرما در حد فاصل دو اسلحه و گلوله های آن ایستاده كه به خوبی 
قابل تشخیص است. همۀ این تصاویر به نقش باغ نظر به عنوان مقر دیوانی دارالحكومه اشاره دارند. تصویر »ج« جدول 
3، تنها عكسی است كه عمارت كاخ آینه را از نزدیك نشان می دهد و می توان در آن به جزئیات آینه كاری های ایوان 

و ستون آن پی برد.
هرچند عكس های متعددی از كاخ آینه تاكنون منتشرشده، تنها یك عكس از »عمارت خورشید« در دسترس 
است )تصویر 5( كه به استناد صانع )1382، 33( آصف الدوله را در هنگام مشق نظام در جلوی عمارت خوشید در سال 
1320ق )1281ش/ مظفرالدین شاه( نشان می دهد. تاریخ ذكرشدۀ عكس با تاریخ حضور آصف الدوله در فارس منطبق 
نیست. حاج محمد قلی خان آصف الدوله در سال 1286ق به وزارت و پیشكاری ظل  السلطان والی فارس منصوب شده 
بود و پس از دو سال نیز به دلیل پاره ای ناآرامی ها در فارس به تهران فراخوانده شد. در این صورت اگر این عكس به 
مشق نظام در برابر او تعلق داشته باشد، نمی تواند در سال 1320ق گرفته شده و می بایست به سال های 1286ـ1288ق 
تعلق داشته باشد. با این پیش فرض، عكس یادشده می بایست متعلق به دوره ناصری باشد. نكته قابل توجه دیگر به 
وضعیت حصارهای باغ در كرت بندی ها بازمی گردد. در این عكس، دورتادور كرت های باغ نظر را ستنون های آجری 
امتداد محور اصلی  در  نیز  فلزی  به یكدیگر متصل شده اند. حتی درگاهی  آهنین  نرده هایی  با  فرا گرفته است كه 
)شرقی غربی( باغ دیده می شود. این موارد در عكس های پیشین كه مربوط به روزگار مظفری و احمد شاهی بودند، 
دیده نمی شوند؛ در عكس های پیشین، پایه های چوبی در پیرامون كرت ها دیده می شدند. از آنجا كه پوشش و كاله 
برخی مردان موجود در عكس كماكان همان كاله های روزگار قاجاری است، می توان انتظار داشت كه این عكس 
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همچنان به زمان قاجاریان تعلق داشته باشند. با این حال با توجه به موارد یاد شده می توان با تردید آن را به انتهای 
دوره احمدشاه قاجار نسبت داد.

بررسی مكان قرارگیری دوربین نشان می دهد كه این عكس احتمااًل از ایوان سه ستونی عمارت جنوبی واقع در 
عمارت آینه انداخته  شده است. در این عكس، بخش هایی از دیوار غربی باغ در گوشۀ تصویر دیده می شود كه در 
گوشۀ سمت چپ عكس نشان داده شده است. عمارت سفیدرنگ موسوم به خوشید، احتمااًل متقارن بوده است. در 
این صورت حجم میانی، یك ایوان دوطبقه و دو گوشوار در دو طرف داشته است كه راهرو ارتباطی آن ها طبق الگوی 
مرسوم معماری خانه های شیرازی بوده است. در دو سوی این ایوان، رواق مرتفع و بیرون زده ای دیده می شود كه 
شش ستون چوبی دارد و در حدفاصل هر دو ستون نیز دو عدد پنجرۀ دیده می شود. حوض كشكولی روبروی ایوان 
با حوض مربع شكل موجود در حیاط در یك امتداد نیستند. بخشی از دیوارهای سمت شمالی باغ نیز در تصویر دیده 

می شوند كه دارای درگاهی برای ارتباط با فضای پشت میدان توپخانه بوده است.

جدول 3: عمارت كاخ آینه در دورۀ احمدشاه قاجار )عكس ها به ترتیب برگرفته از صانع 1369، 109، 115 و 114(

شرح/ راهنمای عكسعكس

الف

 مراسم سالم در حضور مخبرالسلطنه
 والی فارس در عمارت كاخ 1331ق

)1292ش؛ دورۀ احمدشاه(

ب

 مراسم سالم در حضور والی فارس
 احتمااًل عبدالحسین میرزا فرمانفرما
 1335ق )1295 تا 1296ش؛ دورۀ

سلطنت احمدشاه(

شمارۀ عكس
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ج

 عبدالحسین میرزا فرمانفرما والی
 وقت فارس 1337ق )حدود

1297ش؛ دورۀ سلطنت احمدشاه(

4. بحث و تحلیل یافته ها
بخش مهمی از تصاویر و مدارك موجود به كاخ آینه اختصاص دارند. این موضوع به دلیل تحوالتی است كه در ساختار 
حكومتی قاجار نسبت به زندیان رخ  داده است؛ در روزگار زند، دیوان خانۀ مركز دیوانی و حكومتی شهر بود. خان زند 
در ارگ سكونت داشت و باغ نظر را برای انجام امور رسمی و تشریفاتی به كار می برد. حتی اگر بپذیریم كه عمارت 
كاله فرنگی باغ را نیز برای مقبرۀ خود ساخته باشد، باز هم بر نقش تشریفاتی باغ تأكید شده است. این در حالی است 
كه تغییر حكومت از زند به قاجار نه تنها از اهمیت شیراز به عنوان پایتخت كاست بلكه آشوب و كشمكش های سیاسی بر 
سر قدرت سبب دگرگونی در ساختار مجموعۀ زندیه در روزگار حسینعلی میرزا فرمانفرما )فرزند فتحعلی شاه قاجار( نیز شد. 
این دگرگونی ها ضمن حصاركشی مجموعۀ زندیه با دیوارها و دروازه های داخلی به تغییر مركز دیوانی مجموعۀ زندیه 
از دیوان خانه به باغ نظر نیز انجامید. در نتیجۀ آن، مركزیت دیوانی از عمارت دیوانخانۀ زندیان واقع در شمال مجموعه 
زندیه به عمارت های تازه تأسیس در ضلع غربی باغ نظر منتقل شد. در این راستا مجموعه بناهایی مورد نیاز بود تا بتوان 
این دگرگونی را سامان داد. به همین سبب مجموعۀ كاخ آینه و عمارت خورشید ساخته شدند. برپایی سالم های رسمی 

تصویر 5: جلوی عمارت خوشید در اواخر روزگار قاجار )صانع 1382، 33(
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با محوریت كاخ آینه است و همان  طور كه از متون برمی آید، عمارت خورشید بیشتر محل جلوس حاكمان و والیان 
فارس در روزگار قاجار بوده است. به همین سبب تصاویر بیشتری از عمارت كاخ آینه نسبت به دیگر عمارت های باغ 
در دسترس است. وجود خیاط خانۀ حكومتی بر درگاه شمالی باغ نظر كه پیش تر به آن اشاره شد، نیز بر اهمیت این باغ 
می افزاید. با این حال از درگاه جنوبی باغ كه امكان ارتباط با فضاهای سكونتی واقع در بخش جنوبی را در روزگار زندیان 
ممكن می ساخت خبری در دست نیست. به نظر می رسد كه این امر را بتوان بر پایۀ نگرانی والیان قاجاری فارس از 
امنیت مجموعۀ »ارگ حسین آباد« نیز تعبیر كرد. به همین سبب احتمال می رود كه این درگاه به كل مسدود شده باشد.
جدول شماره 4، دوره بندی تحوالت در عمارت های جانبی باغ را نشان می دهد. همان گونه كه از جدول برمی آید، 
روزگار زندیان شامل شكل گیری عمارت های اولیه و پایه ای باغ هستند كه در ابتدا مكانی برای سكونت كریم خان  زند 
و محلی برای نقاره خانه بودند و در ادامۀ این عصر، درگاه های شمالی و جنوبی باغ به ترتیب برای ارتباط با میدان ارگ و 
فضاهای سكونتی سلطنتی مهم هستند. به قدرت رسیدن حسینعلی میرزا فرمانفرما در سال 1214ق و به طور مشخص 
سال 1230ق نقطۀ عطفی در ساخت بناهای جانبی باغ است كه شامل عمارت های آینه و خورشید می باشند. از این  پس 
كاركرد باغ به دیوانی ـ تشریفاتی دگرگونی می یابد و تا دورۀ پهلوی اول نیز همین كاركرد را حفظ می كند. هرچند تصویری 
از عمارت های جانبی باغ نظر در روزگار محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار در دسترس نیست ولی می توان حدث زد كه این 
بناها می بایست رو به فرسودگی نهاده باشند. ازاین روی، این دوران را باید عصر فرسایش عمارت های جانبی دانست؛ در 
این دوره اقدامات جدی برای مرمت عمارت ها انجام نمی شود. رونقی كه حسینعلی میرزا فرمانفرما در روزگار فتحعلی شاه 
برای این عمارت ها به ارمغان آورده بود می تواند در بی توجهی به آن پس از شكست تالش وی برای جانشینی پادشاه 
نیز تأثیرگذار بوده باشد. به عبارت دیگر توجه حكومت مركزی و والیان آن روزگار فارس نسبت به این عمارت ها چندان 
جایز تلقی نمی شود. ولی در عهد ناصری علت های دیگری را می توان برشمرد. یكی از مهم ترین آن ها را باید در ساختار 
دیوانی حاكمان محلی فارس یافت؛ در دورۀ كمابیش 50ساله ناصر الدین شاه، 11 والی برای فارس منصوب می شود كه 
به طور متوسط تقریباً هر چهار و نیم سال یك نفر مستند والیت فارس را بر عهده دارد. همچنین نقش بارز خاندان های 
دیوان ساالر محلی شیراز یعنی قوام الملك، مشیرالملك و قشقایی را نباید از نظر دور داشت. كشكمش های داخلی میان 
آن ها موقعیتی متزلزل و شكننده ایجاد كرده و از عوامل بی ثباتی بود كه پیامد آن انتقال قدرت مركزی به خاندان های 

بزرگ و متنفذین محلی  و استقالل نسبی آن ها است )یزدانی مقدم و دیگران 1393، 255، 258 و 287(. 
با این حال در روزگار مظفرالدین شاه قاجار، تالش های مهمی برای مرمت عمارت های جانبی و تزیینات و اجزای 
آن ها به عمل می آید. عكس های موجود از این دوره، جشن ها و مراسم شادی را در باغ و عمارت های مرمت شده نشان 
می دهد. در روزگار احمدشاه مجدداً عمارت های جانبی باغ دچار فرسایش جدی می شوند با این حال هنوز كاركرد 
دیوانی و تشریفاتی خود را در برگزاری سالم های نظامی حفظ می كنند. سرانجام در دورۀ پهلوی اول و با احداث خیابان 
زند كنونی، این عمارت ها تخریب می شوند و با ساخت بناهای آموزشی فرهنگی و حكومتی نوین در محدودۀ باغ، از 

عرصۀ آن كاسته و به حد كنونی تقلیل می یابد )تصویر 6(. 
تاریخ گذاری دقیق ساخت عمارت های كاخ آینه و عمارت خورشید به نظر شدنی نمی آید. با این حال بررسی معماری 
و سبك ساخت آن ها در كنار عكس های تاریخ گذاری شده نشان می دهند كه می بایست كاخ آینه پیش از عمارت خورشید 
ساخته شده باشد. مجموعۀ كاخ آینه )یا كاخ همایون( شامل سه بنای به هم پیوسته است كه ایوان آینه كاری شده )عمارت 
آینه( در مركزیت آن هاست. بناهای جنوبی و شمالی این ایوان از نظر ارتفاعی با خود ایوان آینه كاری شده در یك ارتفاع 
نیستند و حالتی پلكانی از جنوب به شمال دارند. به نظر می رسد نقشۀ از پیش تعریف شده ای برای احداث هر سۀ آن ها 
وجود نداشته باشد و آن ها در دوره های زمانی گوناگون ساخته  شده باشند )تصویر 7(. عمارت جنوبی در بیشتر دوره ها 
دچار فرسایش بوده است و این امر نشان می دهد كه اهمیت چندانی در مقایسه با ایوان آینه نداشته است. وجود ایوان 
در تراز طبقۀ دوم در این بنا در معماری بناهای دیوانی شیراز سابقه ای ندارد و همین امر ارتباط ایوان با باغ را تضعیف 
می كرده است. متأسفانه هیچ تصویری از عمارت شمالی كاخ آینه نیز موجود نیست؛ تنها بخشی از آن در تصویر شمارۀ 
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جدول 4: دوره بندی سیر تحوالت در عمارت های جانبی باغ جهان نمای شیراز

ره
ما

ش

ره
دو

ن 
نوا

ع

 كاركرددورۀ زمانی )تاریخ(
ویژگی های شاخصباغ

1

لیه
ی او

ت ها
مار

ی ع
گیر

كل 
ش

اوایل دورۀ زندیه )1178ق(

تی
یفا

شر
- ت

تی
کون

 ساخته شدن دو ساختمان کنارۀ بلند:س
• ــه 	 ــی ب ــا رواق های ــان( ب ــکونت کریم خ ــت س ــزرگ )جه ــوش ب ــۀ چهارگ محوط

ــخص؛ ــکان نامش ــربازخانه( / م ــت س ــاده )جه ــاق س ــکل ات ش
• ــرقی 	 ــمال ش ــدگان(/ ش ــگاه نوازن ــا جای ــه ب ــک )نقاره خان ــد و باری ــاختمان بلن س

بــاغ؛

زندیان

تی
یفا

شر
ت

عمارت های سردر باغ شامل:
• عمــارت درگاه شــمال بــاغ بــا تــاالر و ایــوان بــا پایه هایــی ســنگی بــه عــرض 10 ذرع/ 	

ضلــع شــمال شــرقی بــاغ؛
• ــا فضاهــای مســكونی 	 ــاط ب ــرای ارتب ــا درگاه شــمالی ب ــی مشــابه ب عمــارت درگاه جنوب

ــاغ؛ ــی ب ــع جنــوب غرب خصوصــی و ســلطنتی/ ضل

2

نی
رگو

 دگ
ل و

حو
ت

قاجاریان
 )1230ق(

 )فتحعلی شاه/ حسینعلی
تیمیرزا فرمانفرما(

یفا
شر

- ت
نی

دیوا

احداث عمارت های تازه در باغ شامل:
• ــا 	 ــته ب ــای به هم پیوس ــه بن ــامل س ــون( ش ــه )كاخ همای ــارت آین ــا عم ــارت كاخ ی عم

ــاغ؛ ــی ب ــع شــمال غرب ــه/ ضل ــوان آین ــت ای مركزی
• عمــارت خورشــید بــا ایوان هایــی بیــرون زده در دو طــرف فضــای مركــزی/ ضلــع شــمال 	

ــرقی باغ؛ ش
• تبدیل باالخانۀ عمارت سردر شمال شرقی باغ به خیاط خانۀ حكومتی؛	

3

ش
سای

 فر
م و

داو
ت

قاجاریان
)محمدشاه و ناصرالدین شاه(

تی
یفا

شر
- ت

نی
•دیوا ــه دو 	 ــوم ب ــتون س ــدن س ــه ش ــه و اضاف ــارت آین ــی عم ــاختمان جنوب ــایش در س فرس

ــه؛ ــش از مجموع ــن بخ ــود در ای ــتون موج س
• تغییــر كاربــری برخــی اتاق هــا بــه آشــپزخانه و تخریــب برخــی تزیینــات نقاشــی ســقف 	

؛ بنا

4

یی
وفا

شك
 و 

نق
رو

قاجاریان
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• ــوب 	 ــه و خورشــید، عمــارت ســردر شــمالی و بخش هــای جن ــب عمارت هــای آین تخری
ــی؛ ــطۀ خیابان كش ــر به واس ــاغ نظ ــرقی ب ش

• ــی 	 ــی فرهنگی و حكومت ــای آموزش ــداث فضاه ــی و اح ــردر جنوب ــارت س ــب عم تخری
ــاغ؛ ــی ب ــوب غرب ــدودۀ جن ــد در مح جدی
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»ب« جدول 2 قابل  مشاهده است. به همین سبب امكان بازنمایی هندسۀ این بخش از كاخ ممكن نیست. با این حال 
نقشۀ وضع موجود باغ و ابعاد و اندازه هایی كه از ازاره های برجای مانده از عمارت ایوان آینه در دسترس است، همگی 
حدودی برای ابعاد نهایی عمارت های تصویرشده در عكس ها را فراهم می آورند كه همنشینی آن ها در كنار یكدیگر، 
دستكم به این نتیجه منتهی می گردد كه عمارت شمالی یاد شده حداكثر می توانسته است تا مجاورت عمارت خورشید 
پیش رفته باشد و آنچنان كه در تصویر 8 به صورت خط چین نشان داده شده است، این بنا نمی تواند طولی بیش از این 
مقدار را داشته باشد. به همین سبب، آنچه نشان داده شده را باید حدكثر طول نهایی و احتمالی این بنا تلقی كرد. شواهد 

میدانی الزم برای اظهار نظر قطعی در این باره به سبب احداث زیرگذر زند دیگر ممكن نیست.
بررسی روابط فضایی موجود میان اندام های داخلی عمارت های كاخ آینه كه در عكس ها دیده می شود، نشان می دهند 
كه به احتمال فراوان، عمارت جنوبی )تصویر 8/ بخش »ب«( حالتی متقارن داشته و در یك  زمان ساخته شده باشد. این 
بخش به ظن قوی در راستای محور شرقی غربی باغ نظر جای داشته است. بنابراین می توان حدس زد كه نخستین بنای 
افزوده شده در این بخش از باغ، با محور تقارن كوشك كاله فرنگی در یك راستا سامان دهی شده باشد. برای اینكه بتوان 
بخش الف )ایوان آینه( را به این عمارت افزود فضایی خالی میان دو بنا شكل می گرفته كه این فضا به وسیلۀ ساخت اتاقی 

كوچك میان دو بنا به مثابۀ مفصل فرمی، حل  شده است. با این حال دو نكتۀ قابل  توجه در این میان وجود دارد:
ساختار روابط فضایی عمارت جنوبی )ایوان سه ستونی( به نحوی است كه در تمامی دوره ها فاقد هرگونه بازشو در 
اتاق میانی در زیر ایوان طبقۀ دوم خود بوده است. به عبارتی این بخش از بنا كه بهترین دید را می توانست نسبت به 
باغ از تراز همكف داشته باشد، فاقد بازشو است. و در عوض، ایوان رفیعی در تراز طبقۀ نخست تعبیه  شده است كه 
آن هم در بیشتر مواقع در وضعیت نابسامانی بوده و از آن استفاده نمی شده است. فقدان بازشوهای رفیع و شاخص 
در طبقۀ همكف می تواند به دالیل گوناگونی باشد. می توان حدس زد كه این بخش محلی برای ثبت و نگهداری از 
اسناد دیوانی بوده باشد و یا از آن به عنوان مكانی برای استراحت و استقرار نگهبانان و نظامیان استفاده می شده است.

عمارت ایوان آینه )بخش »الف«( دارای اشكوبی در زیرزمین نیز بوده است كه ازاره های سنگی حجاری شده و 
متخلخل وظیفۀ تهویۀ آن را بر عهده داشته اند. اما آنچه اهمیت دارد، تشابه ساختاری آن با دیوان خانۀ زندیان است. در 

تصویر 6: عمارت های جانبی باغ نظر و نسبت آن با كوشك كاله فرنگی در عرصه بندی باغ
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ازاره های سنگی دیوان خانۀ زندیان نیز حجاری هایی از شاهنامه شامل نبرد رستم با اشكبوس در زیر ایوان دوستونی 
بنا دیده می شود. با این حال هم به لحاظ ارتفاع ازاره  و هم با توجه به ابعاد و اندازه های نقوش قهرمانان شاهنامه در 
عمارت ایوان آینه، نمی توان تصور نمود كه این نقوش پیشتر در بنای دیوان خانۀ زندیان نصب شده باشند. با این 
حال، ساختار هندسی این دو بنا به هم شباهت هایی دارند كه با الگوی دیگر بناهای زندیه همچون ارگ، عمارت های 
هفت تنان و چهل تنان )ایوان+ راهرو+ اتاق( نیز تشابهاتی دارد. مهم ترین وجه اختالف این بنا با موارد یادشده این 
است كه در روزگار زند هیچ یك از  بناهای دیوانی آینه كاری نداشتند. با این حال ایوان آینه كاری عمارت آینه با ایوان 
مرمر كاخ گلستان هم از نظر الگوی كالن در ساماندهی فضاها و هم از نظر وجود آینه كاری در ایوان مشابه اند. هر دو 
عمارت برای برپایی سالم های رسمی به كار می رفته اند و تا روزگار پهلوی نیز همین نقش را تا حدی حفظ كرده اند. 
نباید از نظر دور داشت كه سودای سلطنت حسینعلی میرزا فرمانفرما می تواند در تالش او برای برقراری پیوندی ظاهری 
میان این دو بنا مهم باشد كه پرداختن بدان در این نوشتار نمی گنجد. با این حال، الگوی چیدمان فضاها آن گونه كه 
در تصویر 8 نشان داده شده است بعدها در شكل گیری عمارت نارنجستان قوام شیراز و عمارت باغ عفیف آباد نیز نیز 
دیده می شوند كه هر دو در دورۀ ناصری پی ریزی شدند. این دو بنا همگی به خاندان های دیوان ساالر شیراز دورۀ قاجار 

تعلق داشته است و نشان می دهد كه چگونه این بناها از الگوی یكسانی تبعیت كرده اند.

تصویر 7: بخش بندی عمارت های اصلی و الحاقی در كاخ آینه

تصویر 8: روابط فضایی پیشنهادی فضاهای داخلی در مجموعۀ كاخ آینه
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نتیجه 
باغ های ایران در برخی موارد نقش های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آیینی را در پیوند با نقش ثمردهی و 
زیباشناختی خود به مثابۀ تفرجگاهی طبیعی با یكدیگر تلفیق كرده اند. همین تنوع وظایف است كه باغ ایرانی را برای 
بقا، نیرومند ساخته و حیات آن را در طول زمان تضمین كرده است. نیازهای تازه به عمارت هایی نو نیاز دارند كه 
عرف شناخته شده ای در باغ های تاریخی است. باغ نظر شیراز، یكی از مهم ترین باغ های روزگار زندیان است كه كمتر 
پژوهشی مستقل برای شناخت كاركردها و عمارت های آن انجام شده است. تصور كلی از این باغ تنها به كوشك 
كاله فرنگی در مركز باغ محدود شده است. مطالعات این پژوهش كه با بررسی تصاویر، نقشه ها، عكس ها و دیگر 
مستندات اندك میدانی برجای مانده از عمارت های جانبی این باغ انجام  شده، نشان می دهند كه این باغ همواره در 
طول حیات خود تا پیش از روزگار پهلوی به عنوان ثقل حكومتی تشریفاتی شهر بوده و در دورۀ معاصر نیز ماهیتی 
فرهنگی به خود گرفته است. تحوالت رخ داده در عمارت های جانبی باغ را می توان در 6 دسته جای داد: 1. شكل گیری 
عمارت های اولیه )زندیان(؛ 2. تحول و دگرگونی )فتحعلی شاه(؛ 3. تداوم و فرسایش )محمدشاه و ناصرالدین شاه(؛ 4. 

رونق و شكوفایی )مظفرالدین شاه(؛ 5. فرسایش )احمدشاه(؛ 6. نابودی و تخریب )پهلوی اول(.
در دورۀ نخست، كاركرد باغ سكونتی و تشریفاتی است و بناهای جانبی باغ شامل سربازخانه و نقاره خانه هستند كه 
بر ساختمان سردرهای باغ متمركز بوده اند. در روزگار حسینعلی میرزا فرمانفرما مهم ترین عمارت های جانبی باغ یعنی 
كاخ آینه )كاخ همایون( و عمارت خورشید در سمت شمال غربی باغ ساخته می شوند و سردر باغ نیز نقش خیاط خانۀ 
رسمی را بر عهده دارد. در این دوره نقش غالب، دیوانی و تشریفاتی است. در دورهۀ سوم این عمارت ها با نقصان 
و فرسایش جدی مواجه می شوند با این حال كماكان نقش دیوانی و تشریفاتی خود را حفظ می كنند. هرچند روزگار 
حسینعلی میرزا فرمانفرما، دورۀ ساخت این بناهاست، دورۀ مظفری را باید اوج رونق و شكوفایی این دو عمارت و باغ 
دانست. تصاویر موجود در این دوره افزون بر عمارت های یادشده، حاوی برپایی چادر نیز در محوطه باغ هستند. در 
انتهای روزگار قاجار، این عمارت ها بار دیگر رو به فرسایش دارند تا سرانجام با اقدامات عمرانی پهلوی اول در پی 
تصویب »قانون تعریض و توسعۀ معابر و خیابان ها« )1312ش( عماًل این عمارت   ها با احداث خیابان كریم خان زند 
كنونی از میان رفتند. تشابهات و تمایزهای عمارت های كاخ آینه و خورشید همگی نشان از زیبایی شناسی گوناگونی 
در طراحی نما و هندسۀ فضایی عمارت ها دارند. بناهایی آجری با تزیینات اندك آجركاری تا آینه كاری های متنوع 
ایوان آینه و در نهایت نمای سادۀ سفید رنگ عمارت خورشید با ستون های چوبی معرف بناهایی كاربردی هستند كه 
در خدمت ماهیت تشریفاتی و دیوانی باغ نظر بوده است. در روزگار قاجار، تصاویر و یا نوشته ای از اهمیت عمارت 
كاله فرنگی در مناسبات رسمی به چشم نمی خورد كه می تواند متأثر از ارجاعی باشد كه این كوشك به كریم خان و 
دودمان او دارد. با این حال اهمیت باغ نظر به واسطۀ همین عمارت های جانبی به مراتب از ارگ و دیوان خانه بیشتر 

شده و اثرگذاری آن بر كاركرد دیوانی باغ غیرقابل  انكار است.

پی نوشت ها
 1. كاله فرنگی در معماری ایران »ساختمان كوچك با شكوه در میانگاه )مركز( باغ است كه از هر چهارسو به بیرون باز می شود
 و به گفتۀ محمد كریم پیرنیا در ابتدا ُكل آفرنگ بوده كه "ُكل" برابر با پوشش و "آفرنگ" یا اورنگ، برابر با تخت یا شكوه و فر
 بوده است و در زمان های كهن به كوشك های میان باغ می گفتند... این واژه مترادف با كوشك است كه محمد معین آن را

برابر با كیوسك فرانسوی آورده است« )رفیعی سرشكی، رفیع زاده، و رنجبر كرمانی 1387، 353(.
 2. گفته شده است كه درختان وسط این خیابان در سال 1303 كاشته شد )سامی 1363، 528( و در زمان امیر لشكر محمود
 آیرم بریده  شده است )كریمی 1344، 65(، در سال 1309 خیابان عریض و طویلی شد و به سال 1338 به بلوار تبدیل گشت

)سامی 1363، 528(.
 3. مقصود كاله فرنگی باغ نظر است كه در سال 1313 رسمًا به عنوان موزۀ فارس مطرح شد و در سال های 1315 و 1316
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The Buildings of Nazar Garden in Shiraz and Their 
Physical/Functional Modifications 

‘Ali Asad-pour
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Shiraz University of Art. 

The Persian Garden has had various functions during its history and has been host 
to numerous events. Henceforth, in addition to the main building of the garden, it is 
essential to examine other structures in it as well. The Nazar Garden of Shiraz, dating 
from at least the Zand period, has always been the key garden in the Zandieh complex, 
which has gone through many functional modifications throughout its history. The pur-
pose of this research is to identify the buildings of this garden from the Zand era up to 
the present time, and their architectural and geometric values as well. The strategy of 
this research is "interpretive-historical" and it aims to narrate the development of the 
auxiliary buildings based on texts, images, photographs, and other limited available 
documentation. The results of this research show that this garden had always been 
a royal/ceremonial center up to the Pahlavi era, and in the contemporary period, it 
has acquired a cultural character. Other than the main building (Kolah-Farangi), oth-
er buildings include the “Gatehouse”, the “Ayeneh (Mirror) Building” or the “Palace 
of Homayoun” (including three inter-connected buildings), and the “Khorshid (Sun) 
Building”, which were built during the Qajar period. The Ayeneh Building, the most 
significant official building of the garden, has a mirror-worked iwan and was decorated 
with plinths depicting the heroes of the Shah-nameh. It was built on the northwest side 
of the garden. The Khorshid Building is located north of the garden and served admin-
istrative purposes. The development of the garden buildings can be classified into six 
phases: 1. Formation of the primary buildings (Zand period); 2. Transformation (Fath-
‘Ali Shah period); 3. Continuity and deterioration (Mohammad Shah and Nasser-ad-
Din Shah); 4. Flourishing (Mozaffar-ad-Din Shah), 5. Deterioration (Ahmad Shah), 
and 6. Destruction (Pahlavi I).

Keywords: Nazar Garden, Ayeneh (Mirror) Building, Khorshid (Sun) Building, Ko-
lah-farangi Building, Zand
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