
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 
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 نشریه معماری اقلیم گرم و خشک
 1397، بهار و تابستان هفتم، شماره ششمسال 

 
 بازیابی ساختار فضایی و طرح کاشت باغ ساالر جنگ شیراز

 بر اساس خاطرات ترنس اودانل 

 
 1علی اسدپور 

 دانشگاه هنر شیراز، فارس، ایران استادیار -1

 
 (27/01/1397 ، تاریخ پذیرش نهائی:17/08/1396 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

های اندکی از های نامدار و برجستۀ دیوانی و حکومتی محدود شده و دادهسازی شیراز به باغهای کنونی از میراث باغدانسته
ل شیرازی نمونۀ درخور توجه باغ ساالر جنگ )مینوی ساالر( از ناصرالدین کوپا ،مانده است. از این میانهای آن برجای دیگر باغ

پایۀ خاطرات ترنس اودانل است که  ای است که ارزش بررسی و پژوهش دارد. هدف این پژوهش بازیابی این باغ برو ازیادرفته
روزگار قاجار و  در باغِ ،خورشیدی( را در آن گذرانده است. توصیفات وی شرحی از طرح کاشت 1338-49سال ) 10نزدیک به 

های تاریخی منطقۀ قصرالدشت )بردی( است گذارد. پژوهش کنونی گامی نخست در شناخت مجموعه باغپهلوی در اختیار می
فضایی، بازخوانی طرح کاشت و فهم شیوۀ  –های هندسی که تاکنون بدان پرداخته نشده است. بر این اساس شناخت ویژگی

اجتماعی نیز  -مثابۀ مکانی برای رخدادهای گوناگون زندگی فردیاین به باغ به افزون بر آبیاری باغ مورد توجه بوده است.
تاریخی و نمونه موردی است که در رویکردی استنتاجی و  -نگریسته شده است. روش پژوهش، ترکیبی شامل راهبرد تفسیری

حاصل  ،دهند که باغباغ به چهار پرده، نشان میبندی مراحل توسعه و ویرانی های پژوهش ضمن بخشرود. یافتهتحلیلی پیش می
ماهیّت پاردوکس گونۀ باغ در تضاد میان مالکین و های الف( مفهومی و ب( کارکردی است؛ دوگانگیاز دو دسته آمیختگی 

 گذار آن و برخی عادات و خصوصیات او و سرانجام تمایز میان باغ و مزرعهساکنین باغ، تضاد میان شخصیت ادبی بنیان
های میوه است که از دو محور عمود های حکومتی و الگوی باغدو ساختار باغباغ حاصل ترکیب . همچنین شناسایی استقابل

ها همه این یابی نگردیده است. برهم شکل یافته و برخالف رسم معمول، کوشک بر تقاطع دو محور طولی و عرضی مکان
باارزش تولیدی تبدیل شود.  ،گذارانی به باغی هر از مکانی برای تفریح و خوشای باغ در حومۀ شگردد گونهسرانجام سبب می

گردد که نشان از تنیدگی ای یکپارچه از زیست اجتماعی، اقتصادی و طبیعی بدل میسان باغ ساالر جنگ به سامانهبدین
 شناسی باغ با جنبۀ کارکردی و تولیدی آن دارد.زیبایی

 
 ناصرالدین کوپال شیرازی، ترنس اودانل، باغ مینوی ساالر، باغ حومۀ شهری، باغ میوه: هاواژه کلید
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 مقدمه -1
های شناخت جامعۀ علمی از گوناگونی باغ

آور و سرشناس تاریخی در شیراز به تعدادی باغ نام
آباد، دلگشا، نظر، های ارم، عفیفهمچون باغ

نما و مانند آن محدود شده است )ن.ک جهان
؛ 1365؛ آریانپور، 1383خوانساری و دیگران، 

(. به عبارت دیگر ارزش و نقش 1383ویلبر، 
گیری تجربۀ باغ ایرانی به تاریخی شیراز در شکل

روایتی ناقص و گزینشی فروکاسته شده که به 
های فریبنده تر و عمارتاریخی کهنهای تدوره

ها را نادیده گرفته است. تأکید داشته و دیگر باغ
توان به اند؛ از این میان میدالیل این امر گوناگون

ها در طول زمان درپی از بین رفتن عرصۀ باغ
های گسترش افقی شهر و احداث زیرساخت

شناختی کافی شهری، نبود یا ضعف شواهد باستان
ازیابی طرح باغ، ارزش معماری و هنری برای ب

ها و اندک و در برخی موارد متفاوتِ عمارت
های های برجای مانده به نسبت دیگر نمونهکوشک

شاخص و سرانجام نقش اجتماعی، تاریخی و 
ها در گذر زمان حکومتی ضعیف برخی از این باغ
های ها در کتاباشاره نمود. نام بسیاری از این باغ

ورده شده با این حال اطالعی از چند و تاریخی آ
های ها در دست نیست؛ به عنوان نمونه باغچون آن

صفا، نشاط، صاحب دیوان، رحمت آباد، ناری و 
هایی هستند که نام خود را به معابر و بعثت نمونه

توان بقایای اند، ولی به سختی میمحالت شهر داده
روی های پیشها را بازجست. از دیگر چالشآن

در مطالعۀ باغ ایرانی کمبود اطالعات قابل اعتنا 
پیرامون طرح کاشت در باغ ایرانی به طور کلی و 

های شیراز به طور ویژه است. هرچند هندسه باغ
ای نظم در کاشت را طلب فضایی باغ گونه

های انتهای نماید ولی طرح کاشت بویژه در باغمی
که دارای  هاییدوره قاجار و اوایل پهلوی یا باغ

اند، چندان نقش حکومتی و دیوانی ضعیف بوده
 پرداخته و شناخته شده نیستند.

کوشد با استفاده از شرح پژوهش کنونی می
خاطرات ترنس اودانل، هندسه و طرح کاشت باغ 

را بازشناسی نموده « مینوی ساالر»یا « ساالر جنگ»
بر شناخت طرح باغ و طرح کاشت و  و افزون

مثابۀ مکانی برای رخدادهای ه باغ بهآبیاری آن، ب
اجتماعی نیز بنگرد.  -گوناگون زندگی فردی

تنها به سبب بازۀ اهمیّت پرداختن به این باغ نه
بلکه بیشتر به دلیل  ،پهلوی آن -تاریخی قاجاری

سرگذشت عجیب، متضاد و چندوجهی باغ است 
که آن را از محلی ساده برای سرگرمی و 

هی پیچیده و چند گذرانی به جایگاخوش
کارکردی بدل ساخته و آن را به ظرفی تبدیل 
نموده که پیوند انسان ایرانی با محیط خود را 

ای از تواند در عین حال نمونهتاباند و میبازمی
های شهری دامداری در حومه های تولیدی وباغ

 باشد.
 
 های پژوهشپرسش -2

های زیر این پژوهش در پی پاسخ به پرسش
طرح باغ ساالر جنگ چه بوده و نسبت  -1است: 

طرح  -2کوشک و باغ در آن چگونه بوده است؟ 
 -3رسانی در باغ چیستند؟ کاشت و مسیرهای آب

چه نوع رخدادها، وقایع اجتماعی و رویدادهای 
 ای در این باغ رخ داده است؟روزمره

 
 پیشینۀ پژوهش -3

ی های تاریختاکنون پژوهشی برای بازیابی باغ
محدودۀ قصرالدشت شیراز به انجام نرسیده است. 
دو نویسندۀ برجستۀ روزگار قاجار یعنی حاج میرزا 

« نامۀ ناصریفارس»حسن حسینی فسایی در کتاب 
« آثار عجم»و فرصت الدوله شیرازی در کتاب 
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چهارصد و »های این محدوده را برابر با شمار باغ
اعظم و نهر »اند که از آب برشمرده« چهل و اند

چشمه جوشک و قنات حاجی شمس و دیگر 
؛ 1382اند )حسینی فسایی، شدهسیراب می 1«قنوات

(. این توصیفات 1377فرصت حسینی شیرازی، 
های قاجاری در این بخش از نشان از رونق باغ

حومۀ شهر شیراز آن روزگاران دارد که بخش 
اند. هزیادی از آن در سه دهۀ گذشته نابود شد

شهری شیراز را های برونتوان باغکلی میطور به
گرفته های شکلدرگذشته به دو بخش الف( باغ

های پیرامون بافت تاریخی شهر شیراز )مانند باغ
خانی، نو، آباد، ابوالفتحتخت، ارم، دلگشا، عفیف

های منطقۀ قصرالدشت نما و ...( و ب( باغجهان
 )باغ نوابی، ساالر جنگ و ...( بخش نمود که

به همین نام )بردی(  2همگی متأثر از عنوان مسجدی
های دستۀ نخست بیشتر قابل شناسایی بودند. باغ

اند، در حالی حکومتی داشته -کارکردی دیوانی
نامۀ ناصری نیز که در فارسچنانکه دستۀ دوم آن

: 1382)حسینی فسایی، « برای جلب منفعت»آمده 
ر کنونی در روی نوشتااند. ازاین( ساخته شده168

سازی در منطقۀ قصرالدشت پیشینۀ مطالعات باغ
 مشخص و در خور توجهی ندارد.

جز چند نقد ادبی از سوی دیگر، تاکنون به
پیرامون ارزش ادبی و هنری کتاب باغ ساالر جنگ 

؛ باستانی پاریزی، 1368من، )ر.ک اسپراک
های (، نوشتۀ دیگری دربارۀ باغ و ویژگی1384

آن نگاشته نشده و تالشی برای  معماری و منظر
حال بازیابی طرح آن به انجام نرسیده است. بااین

 های تاریخی ایران برکوشش برای بازیابی طرح باغ
ها و مانند آن های تاریخی، ادبی، سفرنامهپایۀ نوشته
ترین های گذشته کم نیستند. از تازهدر سال

تاریخ »توان به های موجود در این زمینه میکتاب
اشاره نمود که باغ ایرانی « سازی در ایرانباغ و باغ

را از نخستین قرون اسالمی تا عصر صفویه بر اساس 
ایت کرده است متون و اسناد تاریخی رو

(. کار ارزشمند دیگر در این 1396الدین، )جمال
منظر باغ؛ سیر تحول، نقش شهری و »زمینه، کتاب 
بر منابع است که آن نیز مبتنی« گیریاصول شکل

شده به دست های ترسیمنوشتاری، تصاویر و نقشه
گیری و جهانگردان در پی الگویی برای شکل

ست. این کتاب به ها در ایران بوده اتوسعۀ باغ
های دهم و یازدهم هجری و محدود به سده

شهرهای هرات، تبریز، قزوین و اصفهان به 
گیری منظر های مشترک موجود در شکلویژگی

 (.1396پور، باغ پرداخته است )جیحانی و رضائی
بازسازی نقشۀ باغ شمال تبریز بر اساس اسناد و 

( و 1386مسعود، مدارک تاریخی دورۀ قاجار )بانی
بر ساختار و شکل باغ فردوس شمیران  یا بازیابی

های تاریخی و پیمایش میدانی )جیحانی پایۀ عکس
های هایی از بازیابی باغ( نمونه1391و منصوری، 

رفته بر مبنای مدارک ترسیمی و تاریخیِ ازمیان
های خراسان تصویری هستند. یافتن نام و شرح باغ

( و یا 1387ندی، در تاریخ بیهقی )قیومی بیده
تصویر کاخ و باغ شاه موبد در مثنوی ویس و 

( و 1394رامین فخرالدین اسعد گرگانی )جیحانی، 
 سرانجام بازخوانی حضور باغ در خیابان قزوین بر

پایۀ اشعار عبدی بیگ و دیگر مکتوبات آن 
توان ( را نیز می1391هاشمی، روزگار )آل

قی نمود اساس متون نوشتاری تل هایی برپژوهش
های تاریخی اند. از میان باغکه به سرانجام رسیده

ای است که شیراز، باغ تخت تنها نمونه
های متعددی پیرامون آن انجام شده است. پژوهش

( 1388رضا خوئی و محمدرضا گراوندپور )حمید
های قاجاری بازنمایی این باغ را با محوریت عکس

و یا در  نمودند و هندسه و طرح آن را بازجستند
نوشتاری دیگر توصیف کردند )خوئی و 
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(. مقایسۀ تطبیقی باغ تخت با باغ 1389گراوندپور، 
( و یا 1391پور و بهرامیان، قصر قاجار )اعتمادی

بر مطالعات پیشین و  تر هندسه آن با تکیهشرح دقیق
های هوایی موجود )زندیه و مقایسه آن با عکس

اخته شده دیگر های پرد( نمونه1391سلغار، عرب
های نوشته از حال استفادهدر این زمینه هستند. بااین

های نویسندگان معاصر برای بازیابی طرح باغ
رفته در شیراز نمونۀ مشابهی ندارد یا دستکم ازمیان

 نویسنده در این زمینه کاری را نیافته است.
 
 روش پژوهش -4

شناسی، پژوهش کنونی از به لحاظ روش
مورد »و « تاریخی -تفسیری»ی شامل راهبرد ترکیب

(. 1384جوید )گروت و وانگ، بهره می« پژوهی
ای دیده شده است در این راستا، باغ همچون پدیده

 -گیری تبیینیای پیچیده نیازمند جهتکه در زمینه
نگرانه است. از میان انواع شواهد روایتی و کل

« ایخاطره»و « استنباطی»، «ایزمینه»، «گرتعیین»
( از سه مورد آخر بیشتر 159-154: 1384)همان، 

مورد پژوهی در اینجا به معنی »استفاده شده است. 
یندها، فرآسنجش مستند و سامانمند 

است که از « ها و نتایج یک پروژهگیریتصمیم
نیمه تجربی،  ،های تجربیهایی مانند روشروش

 ,Francis)برد سرایی و ترکیبی بهره میداستان

هایی واجد های موردی داستاننمونه. »(2001 :16
که تفسیر  ( ,2015Dumez :46)« پیام هستند

ایجاد پیوند میان »شوند و تفسیر آنان به معنی می
ها، اجراء خرد است؛ پیوند میان جزئیات، موقعیت

 ,Stake) «های یک رخداد معینها  و زمینهسکانس

32: 1994). 
ای مکتوب قابل اعتنایی در هازآنجاکه داده

نوشتارهای تاریخی در دسترس نیست، متن 
خاطرات ترنس اودانل منبع کلیدی است. 

ترتیب در گام نخست اطالعات موجود در بدین
هایی شامل بندی شده و در دستهاین متن طبقه

یابی، هندسه و طرح کلی باغ، طرح کاشت و مکان
های محقق آبرسانی و در نهایت رویدادها و رخداد

شده در باغ تقسیم شدند. در گام دوم، ضمن 
مصاحبه با پنج نفر از اهالی کهنسال محدوده باغ که 
اطالعاتی در خصوص مکان باغ داشتند، حدود 
اولیه باغ با مشاهده  و پیمایش میدانی مشخص 
گردید. در گام سوم، ضمن بررسی و تفسیر تنها 

اویر و دیگر تص 1349عکس هوایی موجود از سال 
های به دست آمده از ای امکان انطباق دادهماهواره

ای واحد ممکن گردید. مراحل پیشین بر روی نقشه
تمامی این مدارک در فرآیندی استنتاجی و 

های شوند. یافتهانتقادی به روایتی منسجم منتهی می
مشترک به نحوی در کنار یکدیگر قرار گرفتند که 

انی بیشتری دارند و هایی که فراوآن دسته از داده
در دیگر مراحل به نحوی مورد اشاره هستند، 
برجسته شده و مورد پشتیبانی واقع شوند. در این 

« ارزیابی»و « دهیسازمان»، «شناخت»بررسی 
پیوسته همپیاپی و به مسیریکه ها مدارک و یافته

 اند.در جای خود مورد توجه بوده داشته است؛
 
خاطرات اودانل و ارزش ماهّیت  -5

 های آننوشته
ای م.( در خانواده 1924-2001ترنس اودانل )

کشاورز در پرتلند آمریکا زاده شد و در همان 
آموختۀ فلسفه و کشور نیز درگذشت. وی دانش

خواندۀ زبان انگلیسی از دانشگاه شیکاگو و درس
تاریخ در ترینیتی کالج دانشگاه دابلین در ایرلند 

 سالی که به مسافرت گذراند، 25بود. از مجموع 
 1957سال را در ایران به سر برد. او در سال  14

خورشیدی( به ایران آمد؛ ابتدا در  1336میالدی )
انجمن ایران و آمریکا به تدریس زبان انگلیسی 
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سال را در کانون فرهنگی ادارۀ  7پرداخت، 
ها در اطالعات آمریکا در اصفهان بود و سال

ریس های اصفهان و شیراز زبان انگلیسی تددانشگاه
(. اودانل از اوایل دهۀ Hicks, 2001نمود )می

خورشیدی( در باغ ساالر  1338میالدی ) 1960
جنگ در نزدیکی شیراز آن روزگار زندگی کرد و 

برد تا اینکه در سال حدود یک دهه در آن به سر 
خورشیدی( که صاحب باغ برای  1349) 1971

ویالسازی تصمیم به تخریب باغ گرفت، مجبور به 
 گردید. ک آن تر

نوشت و وی خاطرات خود را به طور روزانه می
باغ ساالر »های خود از این باغ را با نام یادداشت

منتشر نمود.  1980به سال « جنگ؛ خاطرات ایران
خورشیدی به  1384کمال فهیم این کتاب را در 

فارسی برگردان کرد. فهیم دربارۀ کتاب و در 
قول اودانل و  صفحات نخستین چاپ فارسی آن از
نویسد که وی شرح پشت جلد کتاب اصلی می

ای حدود هشت هزار صفحه های روزانهگزارش
ها که او داشت و در پاسخ به اعتقاد ایرانیان و روس

نمودند، خود را را به کار اطالعاتی متهم می
(. به هر 17: 1384نامید )اودانل، کارفرمای خود می

سرایی ایران تانحال اودانل مورخ، محقق و داس
دوست بود؛ باستانی پاریزی کتاب باغ ساالر جنگ 

داند که متن زندگی را دلپذیر و با قلمی توانا می
بینانه نگاشته شده است ایرانی را کاویده و واقع

(. به گفته پاریزی، اودانل به 1384)باستانی پاریزی، 
لهجۀ شیرازی و اصفهانی آشنایی کامل داشت و با 

نمود. همچنین مردی تیزبین، دقیق، یآن صحبت م
کنجکاو و صلح طلب بود. وی افزون بر کتاب یاد 

هفت سایۀ خاطره: »شده، کتابی نیز به نام 
( و  ,1999O'Donnell« )های ایران قدیمداستان

هایی و نوشته 3«صوفیان و تصوف»ای نیز به نام مقاله
پیرامون تاریخ و طبیعت زادگاهش )اورگون( 

اودانل گزارش کوتاهی نیز راجع به  4دارد.
نارنجستان؛ مختصری »نارنجستان قوام شیراز به نام 

نگاشته که توسط « از تاریخ و و تفسیری از خانه
موسسه آسیایی وابسته به دانشگاه شیراز آن روزگار 

 منتشر شده است.
 
 وجه تسمیه و بانیِ نخستینِ باغ -6
لقبی است که به ناصرالدین « ساالر جنگ»

 خان اهللحبیب کوپال شیرازی، پیشکار میرزا
عنوان الملک به سبب دالوری و رشادتی که بهقوام

(. 1391فرمانده قشون داشته اعطا شده است )معین، 
خان، والی فارس در زمان قلینسبت وی به امام

 1262گردد. او در شیراز و به سال صفویان بازمی
انگلیسی را در شیراز و خورشیدی زاده شد و زبان 

 بزرگ تجار از خانوادۀ وی»هندوستان آموخت. 
دعوت  به بسیار ثروت با بود که هند در ایرانی
 که سفری در.  ...آمدند ایران به ]قاجار[ شاه محمد

 به که از ارسنجان مخصوصاً و اهالی از بسیاری عدۀ
 دزدان بودند، گرفتار شده رهسپار مکه سوی

 و آبصحرای بی در عرب وحشی و صحرایی
 داده کف از را خود چیز همه و شده حجاز آبادی
 کاروان موقع این هالکت، در به مشرف و بودند
 در گویا که را آنان همۀ 5نورالدین میرزا حاج

 به خود کاروان با بودند نفر هفتاد -شصت حدود
 پایان در و کندمی آنان پذیرایی از و بردمی مکه
 از کرایه و سوغات با خود شخصی جهاز با را آنان

 پذیرایی راه، مخارج و ارسنجان و شیراز تا بوشهر
 6«.دهدمی

بر زندگی سیاسی و دیوانی، ساالر جنگ  افزون
 انجمن زندگی ادبی درخوری نیز داشت؛ ریاست

خورشیدی هنوز  1314بود که تا  او با فارس ادبى
 سبک به و بزرگی داشت ادامه داشت، کتابخانه

گفت. بدن وی پس از مرگش در شعر می خراسانى



 1397، بهار و تابستان هفتم، شماره ششمنشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال                                              28

 

به شیراز منتقل و در همسایگی  1325تهران به سال 
های غربی صحن آرامگاه حافظ در یکی از اتاق

( و 76: 1354شمالی به خاک سپرده شد )بهروزی، 
در همین شهر  1357دیوان اشعارش نیز به سال 

 ،(. همین طبع ادبی1377پژوه، چاپ گشت )دانش
او را بر آن داشت که آن انجمن ادبی را در حدود 

ریزی کند و باغ خود را خورشیدی پایه 1300
های هفتگی آن به این عنوان محل تشکیل نشستبه

« باغ مینوی ساالر»کار اختصاص دهد. این باغ به 
نیز مشهور است که در محلۀ مسجد بردی و باالتر 

روستانی، از باغ نوابی قرار داشته است )کمالی س
 توابع در آبادعلی و آباد زیاد هایباغ (.79: 1384

شده به دست او در های احداثدیگر باغ ارسنجان
 7فارس هستند.

 
باغ ساالر جنگ در خاطرات ترنس  -7

 اودانل
برای اینکه بتوان به درک درستی از شرح باغ 
در کتاب دست یافت، الزم است که در ابتدا 
ساختار کتاب را تا حدی بازشناخت. کتاب باغ 
ساالر جنگ در هفت دفتر ساماندهی شده است. 

های افراد در کتاب به گواهی هرچند بیشتر نام
نویسنده، ساختگی هستند، ولی تیزبینی در ذکر 

ها در آن لحاظ شده است. شرح مکان رویدادها و
کتاب سیری تاریخی داشته و قبل از اینکه به دفتر 

های آن نخست وارد شود، شرحی از باغ و ویژگی
)در بخش سرآغاز( و توضیحی پیرامون سرایدار 
باغ در بخشی به همین نام دارد. در این دو بخش 
تصویری از مکان رخداد خاطرات کتاب برای 

م آمده است. باغ، کانون و مرکز تمام خواننده فراه
توان آن را سختی میداستان است به همین سبب به

یک سفرنامه دانست؛ چراکه هر سفری که در 
شود سرانجام به نقطۀ جریان خاطرات نقل می

گردد. اگر از آغازین خود یعنی به باغ منتهی می
ورسوم شناسی، فرهنگی و آدابهای مردمداده

خوبی ایرانیانِ آن زمان که در متن بهمردم محلی و 
پوشی گردد، متن کتاب را بدان اشاره شده چشم

که دیک دیویس در پیشگفتار چنانتوان آنمی
کند بدان اشاره می 2003چاپ دوم کتاب به سال 

دربارۀ سرسختانه ماندن در یک مکان...، زالل، »
آوری فاقد حشو و زواید و به نحو حیرت

( که در 24: 1384انست )اودانل، د« انگیزخاطره
 ها آن است.آن، باغ کانون همۀ روایت

 
 سرگذشت باغ -1-7

شرح گذشته، حال و فرجام باغ را در خاطرات 
توان به چهار پردۀ کلی بخش نمود؛ پردۀ اودانل می

 1318گیری )تا حدود نخست را باید روزگار شکل
-1338هـ. ش( نامید، پردۀ دوم دوران فرسایش )

-1349هـ. ش( و پردۀ سوم دوران بالندگی ) 1318
هـ. ش( است و پردۀ واپسین را باید روزگار  1338

تاکنون( باغ دانست. متن کتاب  1349نابودی )
های پیرامون دوران فرسایش و نابودی باغ داده

بسیار اندکی دارد. شاید این امر به دلیل اندوهی 
اب )به عنوان انگیزۀ نگارش کتباشد که نویسنده به

 سبب نابودی باغ( نیز برشمرده شده است.
 

 گیریالف( پردۀ نخست: شکل
گزارشی از چندوچون باغ تا پیش از ناصرالدین 

توان حال میکوپال شیرازی در دست نیست. بااین
تر موجود بوده ولی تصور نمود که باغ پیش

از هوّیت  بهرهبسا بیعمارت شاخصی نداشته و چه
هوایی  بوده باشد. بررسی عکس اعتنایی نیزقابل

از محدودۀ باغ و تحلیل  1349موجود به سال 
ها و مزارع موجود ها و هندسۀ باغساختار گذرگاه

دهد که احتماالً باغ در در محدودۀ باغ، نشان می
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 1این دوره گسترۀ بیشتری داشته که در تصویر 
نشان داده شده است. اودانل گذشتۀ باغ را 

کند که به آن نقل می 8بان پیرراست از باغیک
هنگام حضور او در باغ، زندگی کوتاهی داشته 

جای همستوفی ایالت بود که ب ،است. ساالر جنگ
اقامت در شیراز که رسم معمولی بود تصمیم 
گرفت در باغ خود زندگی کند. این تصمیم 
جسورانه و متهورانه نیازمند تدارکات نظامی 

وتاز قبایل، ایالت اختای برای رویارویی با تویژه
روی، وی باغ را به و راهزنان احتمالی بود. ازاین

بانی پادگانی شخصی بدل نمود، بقایای برج دیده
هـ. ش نیز باقی بوده  1338افراد پادگان تا سال 

تنها محل زندگی ساالر ترتیب باغ نهایناست. به
جنگ بلکه مکانی برای انجام کارهای اداری وی 

ست. این موضوع باعث شده است که نیز بوده ا
نخستین خط تلفن در ایالت از باغ به ادارۀ مالیات 

(. خاطرات 38: 1384در شهر کشیده شود )اودانل، 
 نوازی پرمهمان»دهندۀ باغبان پیر باغ نشان

، حضور نوازندگان یهودی و اجرای «وپاشریخت
موسیقی در فصل کاشت و برداشت در باغ است 

مارت مرکزی باغ در این دوران (. ع38)همان: 
ساخته شده که همچون قلعۀ سپید چهارگوشی با 
دیوارهای خشتی مستحکم به پهنای یک متر و نیم 

کاری و سفیدکاری با طرح انار بوده است. با گچ
داده پناهی مشبک شکل میگرد بام را جان

ای که گویی آبادی قصرالدشت و پیرامون گونهبه
(. در 40موده است )همان: نآن را نگهبانی می

سرداب عمارت غل و زنجیرهایی به دیوار متصل 
تواند نشان دهندۀ روحیۀ برخورد با بود که می

 (. 38گیری باشد )همان:  متخلفین مالیاتی یا باج
اش در غرب سرانجام ایلی که چراگاه تابستانی

باغ واقع بود به باغ حمله کرد و آن را به مدت 
اشغال درآورد. رئیس ایل در عمارت شش هفته به 

اصلی ساکن شد و یارانش در گوشه و کنار 
های جانبی و در بخشی از های میوه و ساختمانباغ

چادر زدند تا سرانجام قلع و « سر ِمزرعه»باغ به نام 
شدند و ساالر توانست به باغ بازگردد )همان:   عقم
دانل (. متأسفانه تاریخی از این حمله در نوشتۀ او39

حال اینو دیگر منابع موجود یافت نشده است با
از این رویداد نشان شرح اودانل نابودی باغ را پس 

های های رنگین چراغدهد؛ خُرد شدن حبابمی
ها، درختان گلخانه در تمرین تیراندازی ایالتی

نظمی در باغ شده از میوه و آشفتگی و بیعریان
این دست در  هایی از( همگی توصیف39)همان:  

 متن کتاب هستند.

 

 
مآخذ: قاجار و مکان آن در محدودۀ روستای قصرالدشت واقع در شمال غرب شیراز )گسترۀ احتمالی باغ در دورۀ  -1تصویر 

 نگارنده(
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 ب( پردۀ دوم: فرسایش
با توجه به اینکه جلسات شعرخوانی و 

ش هـ. 1314های ادبی انجمن تا سال نشینیهم
تباهی توان تصور نمود که همچنان ادامه داشته می

باغ از همین تاریخ و با حملۀ ایل یاد شده، آغاز 
هـ.ش شتاب  1325گشته و با مرگ ساالر در سال 

دارند که باغ را دو  ها باوربیشتری یافته باشد. محلی
بهره، در هنر بی»پسر وی به ارث بردند که از 

« اندیشیگذارانی زمخت و هرزه و فاقد مال خوش
ۀ نهایی، قتل پسربچۀ ( بودند. ولی ضرب39)همان: 

در باغ به دست « حیاط سرِ مزرعه»باغبانی در گوشۀ 
یکی از فرزندان ساالر بود که سبب بدنامی باغ 
گشت و سرانجام مالکیت آن به بازرگانی در شهر 

هایی ناچیز در منتقل شد. مالک جدید، دگرگونی
عنوان ویالی تابستانی آورد و از آن به باغ پدید

هایی مانند ایجاد تعداد دگرگونیخود بهره جست؛ 
شماری پنجره در عمارت اصلی باغ برای خلق بی

تر به فضای بیرونی و منظر طبیعی باغ دید مناسب
بسا تا حدود سال (. این اوضاع چه221)همان: 

این  ش به همین روال ادامه داشته باشد. درهـ. 1338
ساله، باغ هرروز بیش از گذشته بازۀ حدوداً بیست

ای که در آن اندازهماند بهاستفاده و متروک مییب

( تشابه داشته تا 39)همان: « جنگل»سال بیشتر به 
ها بر تنیده، پیچکدرختان درهم»خانه؛ جنگلی با 

ها و آستانۀ همچون دهانۀ غار... النۀ پیکر ساختمان
ها های بلند پرچینهای ساکن در باغ، دیوارهشغال

)سقف فروریختۀ اصطبل، ها و فرسایش ساختمان
)همان: « ها و مانند آن(های شکستۀ پنجرهشیشه

40.) 
ای در دورۀ پهلوی اول که احتمااًل ساخت جاده

بسا در راستای گذرگاه از پیش موجودی از چه
چهارم زمان قاجاریان بوده سبب شد که حدود یک

( و 1باغ از بخش جنوبی آن حذف گردد )تصویر 
رسی به پیرامون باغ از این سان امکان دستبدین

گذر نیز فراهم شود. در همین روزگار بخش 
بسا از آن جدا گشته و به دیگری از باغ نیز چه

فروش رفته باشد که این محدوده نیز در حدود 
چهارم از مساحت بازمانده از باغ است. این یک

استنتاج بر اساس ساختار هندسی باغ و عکس 
و همچنین  1349هوایی موجود از آن در سال 

جوار آن قابل بیان های همبندی باغالگوی تقسیم
 (.2است )تصویر 

 

 

 
 )مآخذ: شهرداری شیراز با اصالحات( خورشیدی 1349عکس هوایی محدودۀ باغ در اواخر سال  -2تصویر 
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 بالندگیج( پردۀ سوم: 
به اجارۀ اودانل  1338باغ از حدود سال 

آید. در این روزگار وی به مرمّت بنا و درمی
تا »پردازد با این هدف که ساماندهی باغ می

حدودی شبیه روزگاری شده باشد که ساالر جنگ 
(. 40)همان: « کرددر آن خوش و خرم زندگی می

ریزی شدند و مسیرهای عبوری در باغ از نو شن
های باغ تان میوه، هرس گردیدند و عمارتدرخ

همگی بازسازی و تعمیر گشتند. این دوران چندان 
نپائید و کمی بیش از ده سال به درازا کشید. عمدۀ 
توصیفاتِ باغ از این روزگار است که مبنایی برای 

باشند و در جای خود بازیابی طرح و منظر باغ می
این بخش  روی از تکرار آن درخواهند آمد. ازاین

باغ »خودداری شده است. اهالی بومی محل باغ را 
های وجو از قدیمیخوانند و پرسمی« جنگی

باغ را همین محل شناسایی قصرالدشت مکان 
د که در حال حاضر در امتداد شمال غربی نمایمی

منبع »میدان قصرالدشت و روبروی محلی به نام 
غ که عکس هوایی با 2واقع است. در تصویر « آب

زمان با خورشیدی یعنی هم 1349را در سال 
دهد آخرین سال حضور اودانل در باغ نشان می

شود که مساحتی در خوبی ساختار باغ دیده میبه
 مترمربع دارد. 33000حدود 
 

 د( پردۀ چهارم: نابودی
 1349میالدی برابر با  1970در اوایل دهۀ 

« حومه»ش، مالک اصلی باغ به سودای خلق هـ.
ی )همان: برای شیراز همچون شهرهای آمریکای

به نوارهایی  ن کوچهید( باغ را با ساخت چن232
متر  60بخش نمود که امید داشت آن را به قطعات 

بندی نموده و هر یک را جداگانه متر بخش 60در 
« آسفالت و خودرو(. »234به فروش رساند )همان: 
« ان خودجلو بودن از زم»دو عنصری بودند که 

مثابۀ ( را برای مالک تاجرپیشۀ باغ به233)همان: 
ساختند. بینی آینده، موجه میهایی برای پیشنشانه

های داخلی باغ را احداث نمود. وی خیابان
ای موجود نشان های هوایی و ماهوارهعکس

دهند که شبکۀ معابر جدید بر روی راستای می
ر تقسیم باغ های داخلی باغ ساخته شدند و دخیابان

تر تردیدی وجود ندارد. بعد از به قطعات کوچک
یعنی حدودًا هشت  1357انقالب اسالمی به سال 

سال پس از بازگشت اودانل به آمریکا و ترک باغ، 
(. 1یابد )جدول سرعت تخریب باغ نیز افزایش می

هایی از دورۀ پهلوی در حال اندک ساختمانبااین
د و بیشتر بناها نوسازی انماندهاین محدوده باقی

جز چند درخت کهنسال براین به اند. افزونشده
شود. چیز چندانی از درختان باغ نیز دیده نمی

جامانده نیز طرح اندک درختان کلیدی به
 دهند.ای نشان میساماندهی باغ را تااندازه

 
 منظر پیرامون باغ -2-7
های اودانل و آنچه پیرامون باغ در نوشتهمنظر 

در بررسی میدانی نیز قابل تأیید است به چند جزء 
اند. باید توجه داشت که وی کلیدی قابل تقسیم

مردی کشاورز زاده بود و در اندیشۀ او زندگی 
برداشت  روستایی، شکل اصیل زندگی ایرانی را در

 «هاباقی آدم»و « طبیعت»، «خدا»که متشکل از 
( بود. به باور او روستائیان در ایران بیش 50)همان: 

از آنکه در جوار طبیعت زندگی کنند در درون آن 
( که ناشی از نوعی 51کردند )همان: زندگی می

روی ( مذهبی بود. ازاین56)همان: « شناسیکیهان»
نگاه وی به محیط پیرامون خود نگرشی مبتنی بر 

هرچند وی  های منظری محدوده باغ استویژگی
ادعای چنین بینشی را ندارد. اودانل باغ )یا مزرعه( 
را در نزدیکی روستای قصرالدشت )یا آبادی( و هر 

دل کویر؛ صحرایی واقع بین دو »دو را در 
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کند. آبادی ( توصیف می44)همان: « کوهرشته
ها و گهگاه های میوه، تاکستانباغ»متشکل از 

چند بیشۀ  هایی از درختان سرو وباغکوچه
)همان( است. « انگیز از درختان سپیدارفرح

موجودیت آبادی مدیون یک قنات بود... که از »
های شمالی شروع و در نزدیکی مزرعه کوهرشته

 در محلی به نام مقسم به آبگیری به مساحت چهار
هزار مترمربع دوباره از زمین به بیرون جاری 

شد... حدود چهل جوی آب منشعب و به می
 )همان(.« شدسرتاسر آبادی جاری می

هاِی خاکِی باغدر توصیفات او منظرِ کوچه 
و « کتیبۀ سبزی از درختان»با « دیوارهاِی بلند»

گرفت )همان(. منظر روستا شکل می« صدای آب»
ای دیدنی داشت؛ چهار عنصر برجسته یا تااندازه

گلی کوتاه و برج کم )ساختمان کاه« آسیاب»
سالِ مجاور آن(، ت گردویِ کهنارتفاع و درخ

متر ارتفاع و  25)چناری با حدود « درخت حاجت»
نقش برجستۀ »چشمۀ کوچکی در کنار خود( و 

ای در میان یکی از )در برآمدگی صخره« پادشاه
( و مسجد و زیارتگاه 45های سپیدار( )همان: بیشه

ای با گنبد مخروطی سپید رنگ با )امامزاده
 (.157رنگ( )همان: های آبییای از کاشآستانه

 
 (نگارندهمآخذ: )های هر دوره چهار دوره در سرگذشت باغ ساالر جنگ و شاخص -1جدول 

ره
دو

اغ
ی ب

ند
ب

 

    
 د: نابودی ج: بالندگی ب: فرسایش گیریالف: شکل

بازۀ 
 تاریخی

 تا کنون 1349 1338-1349 1318-1338 1318تا 

 توضیحات
هندسۀ باغ در این دوران در 

جنوب  -راستای شمال شرق
 یابد.غربی گسترش می

در این دوران، حدود یک 
چهارم از باغ، تفکیک شده 

 گردد.و از آن جدا می

با عبور خیابانی از بخش 
جنوبی باغ، بخش قابل 

توجهی از باغ تفکیک و از 
 شود.آن مجزا می

دوران، با تفکیک باغ  در این
به قطعات مسکونی، عمالً باغ 

هایی از میان رفته و به پالک
 شود.کوچک بخش می

 ناصر الدین کوپال شیرازی مالک
ورثۀ ناصرالدین کوپال/ 

 بازرگانی گمنام
 - بازرگانی گمنام

 ویالهای خصوصی تولیدی -باغ سکونتی باغ سکونتی سکونتی -باغ دیوانی کارکرد
 ندارد دارد دارد دارد عمارت

رویداد 
 شاخص

حملۀ ایالت و کشیدن خط 
 تلفن به شهر

مرگ ناصرالدین کوپال 
(1325) 

 خلق حومه به شیوۀ غربی زندگی اودانل در باغ

  
درک او نگرشی زاینده و مؤنث نسبت به 

 هایو باغ« آب و برگ و شکوفه»طبیعت، 
دارد که در « آوربخش و رخوتازحد لذتبیش»

عبوس، »مثابۀ عنصری مردانه، ها بهبرابر کوه
پیکر و بایر بدون گردی یا برآمدگی یا نرمی، غول

بودند به نحوی که کسی در« برهنه، سخت و پایدار
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های وی از حال ستایشکرد. بااینآن زندگی نمی 
ای، گل بهی، کوها )زرد مایل به قهوه رنگ

انگیز نیست بلکه تنها حزنای( نهارغوانی و سرمه
شیرهای »ها در روز و شب به ضمن ستایش آن
(. 46است )همان:  تعبیر شده« آرمیده در آفتاب

و « هایشآبادی و باغ»البته نوعی پارادوکس میان 
در توصیفات اودانل وجود « هایشبیابان و کوه»

ها نقش نوعی مرز نیز کوه ،بر این دارد. افزون
مرزی بر آسمان و حصار و حفاظی دور »داشتند؛ 

و همچنین عنصر معنا بخشی بودند که این « آبادی
در نقطۀ »بخشیدند که احساس را به مخاطب می

مشخص و معلومی بر سطح کرۀ خاک به سر 
)همان(. « کرانگیای در میان بیبرد و نه بر لکهیم

یک موجود »ترتیب باغ ساالر جنگ همچون اینبه
( که در دل تمایزها و تشابهات 47)همان: « زنده بود

 کرد.زندگی می
 
 های پژوهشیافته -8

های پژوهش در دو بخش قابل ارائه یافته
هستند؛ بخش نخست به ساختار باغ و طرح آن 

ها و رخدادهای باغ زد و بخش دوم، فعالیتپردامی
کند که در پیوند با هم کلیت باغ را عرضه می

 اند.ساختهساالر جنگ را می
 

 ساختار باغ و طرح آن -1-8
( و 3جز دیوار و سردر )تصویر در متن کتاب به

(، باغ دارای یک عمارت 169دروازۀ پشتی )همان: 
اصلی )کوشک( و تعدادی بنای جانبی و فرعی نیز 
بوده است؛ بناهایی مانند اصطبل، گلخانه، خانۀ 

انبار. از میان همۀ سرایدار و خدمتکار، مهتابی و آب
باغ صورت  این بناها، بیشترین توصیف از کوشک

گرفته که بنایی دو اشکوبه دارای یک سرداب 
هایی به بیرون، )زیرزمین( بوده است. سرداب پنجره

کاری شده، یک اتاق یک حوض آب کاشی
نشیمن تابستانی با بادگیر و یک اتاق خواب )هر دو 

ای سبزرنگ( های کرکرهسپید رنگ با پنجره
در  رشته پلکان سنگی( داشته است. یک41)همان: 

های وسط نمای اصلیِ عمارت به سرسرایی با پنجره
شد که سرتاسر طول ساختمان را قوسی منتهی می

سوی سرسرا پس از گذر گرفت و در آندر برمی
از یک تاق ضربی، تاالر وجود داشت که اتاق 
بزرگی با سقف بلند با بخاری دیواری در 

اش بود. اتاق کفی از جنس پارکت چهارگوشه
شد. پید داشت که کمتر از آن استفاده میسیاه و س

در گوشه عمارت اتاقی بود که ترکیبی از اتاق 
های عمیق و هایی با مزغلمطالعه و کار بود و پنجره

 (. 40اندازی دلنواز به باغ داشت )همان: چشم
توان از کوشک این تمام تصویری است که می

های اودانل داشت. مکان قرارگیری باغ در نوشته
ایر بناها در متن آورده نشده است. با این حال در س

توان فهمید که ها و رویدادها میجریان نقل داستان
( یا 54خانۀ سرایدار در کنار گلخانه بوده )همان: 

داری در باالی یکی  ایوان کوچک نرده»مهتابی، 
( بوده است. 42)همان: « های جنبیاز ساختمان

( آورده شده به 3 تصویری که از سردر باغ )تصویر
وسیله مترجم آن متن اصلی کتاب تعلق ندارد و به

آمده است؛ یعنی دستاز یکی از دوستان اودانل به
درگاه چوبی رفیعی که بر باالی آن خورشیدی 

شود که بدون آذین ای شکلی دیده میدایرهنیم
کاری رود که در گذشته کاشیاست. گمان می

ه است. همچنین مفصلی داشته که از میان رفت
های اطراف درگاه همگی نوعی ساختار آجرکاری

هایی گذارند که ازارهباغ قاجاری را به نمایش می
هایی در دو طرف درگاه داشته سنگی و پیلک
رسد که دو دیوار منتهی به درگاه است. به نظر می

اند در یک راستا نباشند و دو سوی مختلف داشته
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دیوارهای ضلع شمال  این فرضیه با زاویه متفاوت
توان تصور نمود که غربی باغ منطبق هستند و می

بایست در محل تقاطع آن دو با درآیگاه اصلی می
 یکدیگر تعبیه شده باشد.

 

 
 (240، 1384اودانل، برگرفته از افزودۀ مترجم کتاب مآخذ: عکسی از سردر اصلی باغ ساالر جنگ ) -3تصویر 

 
 الف( طرح باغ
های ای از هندسۀ آشکار باغطرح باغ آمیزه

رسمی ایرانی و الزامات یک باغ میوۀ تولیدی است 
 -(. محور شاخص عرضی )شمال غربی4)تصویر 

ترین راستای باغ است شاخص ،جنوب شرقی( باغ
« حیاط آجر فرش»، «کوشک»که به ترتیب شامل 

)به اندازۀ یک زمین تنیس با شش درخت چنار 
« چمنزار»)دراز و افقی(، « حوض آب»سال(، کهن

روی )به طول سی متر که در هر دو طرف آن پیاده
ازآن با پرچین محصور شده بود که به شنی و پس

سال، شکیل و کامل کهن« گردوی»یک درخت 

)با « کوچۀ باغ»( و 5رسید( بوده است )تصویر می
( در انتهای 41و  40سال( )همان: درختان سرو کهن

کرد و محور شاخص همین مسیر آن را قطع می
در شرق « گاهبنه»داد. دوم را عمود بر آن شکل می

( 41)همان: « وسط باغ میوۀ شمالی»این محور و در 
مدور آجری به بلندی شصت واقع بود و سکوی 

متر با درختان چنار در پیرامون آن را تعریف سانتی
سنگ کرد که در اطراف و روی آن شش قطعهمی

شده بود هایی تعبیهگرانیتی برای نهادن آتشدان
 )همان(.
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 نگارنده(مآخذ: طرح کلی و شماتیک محورها در باغ ساالر جنگ ) -4تصویر 

 

 
 نگارنده(مآخذ: طرح شماتیک باغ با تأکید بر محور عرضی باغ ) -5تصویر 

 
 

 ب( طرح کاشت در باغ
ها را ای از کرتنظم هندسی یادشده مجموعه

ی و به آورد که هر یک برای کاربه وجود می
ها اختصاص داشتند. ای از فراوردهکشت گونه

نامد؛ به می 9اودانل در بیشتر مواقع باغ را مزرعه
کشاورزی آن در مغرب  –همان مفهومی تولیدی 

( 42)همان: « غرض از آن کسب درآمد»زمین که 

ای ای مجموعۀ تولیدیِ تااندازهنیز بوده است. گونه
خودکفا که فروش محصوالت آن امکان پرداخت 

داده و حتی های زندگی را میحقوق و هزینه
توانسته درآمد بیشتری نیز در پی داشته باشد می

(. به همین سبب باغ دارای دو بخش 44)همان: 
کاری، باغبانی )صیفی -باارزش کشاورزی
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اری مانند شمعدانی در زیر درختان چنار( و کگل
 (. 7و  6دامداری است )تصویر 

شده، باغ سرو اشارهدر انتهای کوچه
(، 41های انگور قرار داشتند )همان: تاکستان

درختان چنار در پیرامون حیاط آجر فرش )محور 
گاه )محور طولی( باغ کاشته شده عرضی( و بنه

ت چپ و راست محور های میوه در سمبودند و باغ
های باغ سرو( در کرتموازات کوچهطولی )به

میانی بودند. بیشترین محصول باغ به ترتیب انار، 
های فراوانی( بوده است و انگور و گردو )در فصل

هایی مانند سیب، گالبی، آلو، لیمو و آلبالو نیز میوه
(. باغ 43رسیدند )همان: تنها به مصرف اهل باغ می

سال و بزرگ داشت درخت توت کهنتنها یک 

های (. دیگر محصول شاخص باغ، بوته154)همان: 
های آن برای بوته( بود که گل 10نسترن )

شدند. گیری به روستائیان فروخته میعرق
کاری در باغ نیز رونق فراوانی داشت؛ صیفی

زمینی دو نمونۀ مورد اشاره کاشت خربزه و سیب
(. دامداری نیز از 43 در متن کتاب هستند )همان:

های تولیدی در باغ بود. تعدادی گوسفند، فعالیت
مرغ و خروس و قفسی بزرگ پر از کبک، سه عدد 
سگ و یک مادیان عربی و حتی یک میمون از 

ترین فعالیت جمله حیوانات باغ بودند. ولی مهم
دامداری باغ، پرورش زنبور و تهیۀ عسل بوده که 

شده از گِل انجام تهایِ ساخدر کندوهای خمره
 (. 66شد )همان: می

 

 
 نگارنده(مآخذ: بازیابی طرح شماتیک کاشت و هندسۀ کلی باغ ساالر جنگ ) -6تصویر 
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 نگارنده(مآخذ: پرسپکتیو دید پرنده از باغ ساالر جنگ شیراز ) -7تصویر 

 
 رسانی به باغج( آب

گاه، جوی آبی به پهنای شصت در گرداگرد بنه
متر بود که از آن آب برای آبیاری باغ سانتی

بایست از شد. آب می( استفاده می42و  41)همان: 
شمال غربی و در محورهای فرعی باغ بدان 

هایی ن جویدرو ،گاهواردشده و پس از گذر از بنه
شده که در ادامۀ راه خود احتماالً به استخر 

رسیده است و سپس سرداب کوشک و حوض می
سان محور عرضی نمودند. بدینکاشی آن را پر می

شد. احتماالً از همین جوی باغ از آب سیراب می
اصلی دیگر انشعابات آب برای تأمین آب 
کشاورزی و باغبانی در کل باغ و در امتداد 

شدند که جنبۀ رهای طولی باغ جدا میمحو
شان برتری ها بر نقش زیباشناختیکارکردی آن

داشته است. این شیوه آبیاری بر نظم فضایی و طرح 
اولیه کاشت منطبق بوده و تغییرات اندکی نیز 

بایست برای انطباق با شرایط طبیعی داشته باشد. می
با این حال سند دیگری برای تکمیل این بحث 

توان از مستندات اشاره شده در کتاب یا شواهد نمی
 میدانی به دست آورد.

 

 د( منظر باغ
خوبی همان توان بهانداز اصلی باغ را میچشم

که از عناصر توصیف اودانل دانست هنگامی
مشاهدۀ باغ از زیر تاق ضربی تاالر کوشک در قابل

قطعۀ موسیقی »راستای محور عرضی آن به مثابۀ 
یا قطعۀ دلکشی از یک کتاب آرامش انگیز و دل

)همان: « بخش و نظم و زیبایی پدید آمده در لحظه
کند. یا محل قرارگیری آالچیق و میز ( یاد می41

سنگ آسیاب قدیمی باغ را در انتهای کوچۀ باغ 
« انداز باغ انگور تا کوهستانبهترین چشم»سرو به 
نماید. گوش دادن به صدای ( تعبیر می234)همان: 

باغ است که  10گاه بخشی از منظر صوتیب در بنهآ
از تفریحات شبانۀ اهل باغ بوده است. تشبیه باغ 

های زرد و ای پر از رنگجقهپارچۀ بته»عنوان به
( منظر پائیزی باغ 106)همان: « زنگاری و نارنجی

 است.
 

های جاری رویدادها و فعالّیت -2-8
 در باغ

تنها موطن رفتارهای کشاورزی و باغبانی باغ نه
است که محلی برای زندگی روزانه نیز هست. 

ها در زندگی روزمرۀ اهل باغ و نحوۀ زیست آن
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تواند عالوه بر معرفی برخورد با طبیعت باغ می
ورسوم عادی مردم زمان خود تفریحات و آداب

تر از پیش پدیدۀ باغ را در ادراک ایرانی روشن
های ساالر در وپاشد. از نوازندگی و ریختساز

روزگار خود گرفته تا زندگی ساده خدمتکاران و 
کارگران باغ همگی نوعی رفتار محیطی بودند که 

تر که پیشچنانگاه آنها بود. بنهباغ میزبان آن
های حیات شبانۀ اهل باغ بود که آمد، یکی از مکان

انی وداع با شد. مهمهای متعدد فروزان میبا مشعل
(. مهتابی 237جا برپا شد )همان: باغ نیز در همان

مکان دیگری در زندگی شبانه و البته عاشقانۀ اهل 
تنها صاحب باغ که تمام اهل روستا را باغ بود که نه

داشت میکوبی واهای مهتابی کامل به طبلدر شب
(. باغ در روز رنگ دیگری داشته است. 42)همان،

بسیاری از رفتارها بوده است؛ حوض، قرارگاه 
خدمتکار باغ کنار سنگفرش استخر )حوض( 

( یا 54کرد )همان: نشست و روزها بافندگی میمی
خدمتکاری دیگر سجادۀ نمازش را در کنار آن 

( یا مهمانی )دلقک( با سایه 110انداخت )همان: می
نمود )همان: بازیِ خود، دیگران را سرگرم می

اغ تنور نانی برپا شده بود (. در بخشی از ب112
کرد یا ( که نان اهل خانه را تهیۀ می101)همان: 

( محل 234آالچیقی با درختان انگور )همان: 
 انداز اطراف باغ بود.استراحت و تماشای چشم

 
های مقایسۀ طرح باغ با نمونه -3-8

 مشابۀ آن در شیراز
محورهای انتظام بخش به باغ ساالر جنگ 

های ایرانی از دو محور عمود همچون دیگر باغ
حال برخالف رسم برهم شکل یافته است. بااین

معمول که کوشک بر تقاطع دو محور طولی و 
سوم شمالی باغ هم در میانه یا یکعرضی باغ آن

شده است، کوشک باغ در انتهای یابی میمکان

سان از محور عرضی باغ جایابی شده است. بدین
ک کاسته گردیده و اهمیّت و ارزش بصری کوش

ارزش بیشتری به خود باغ داده شده است. این 
توان ناشی از رشد تدریجی باغ در موضوع که می

از آمیختگی دو  نوعی برآمدهطول زمان باشد که به
های میوه است. باغ های حکومتی و باغساختار باغ

های سکونتی با الگوبرداری از باغ -حکومتی
آباد، نظمی از عناصر عفیفویژه باغ رسمی شیراز به

کالبدی و طبیعی را در پی خود قرار داده است 
( در حالی که الگوی باغ میوه با طرح 5)تصویر 

تر در باغ تقسیمات منظم چهاربخشی خود پیش
(. 7و  6شده بوده است )تصایر ریزیطرح

توان نتیجه گرفت که باغ میوۀ ساالر ترتیب میاینبه
ی خود )قاجاریه( با گیرجنگ در دورۀ شکل

شده که باغ ریزی کارکرد تولیدی چنان طرح
ای )باغ میوۀ شمالی( را در جانب بزرگ و گسترده

گاه تعریف سوم شمالی باغ قرار داده که با بنهیک
جامانده باغ با تقسیمات شده است و دوسوم بهمی

بخش به دیگر درختان مثمر  هندسی چهار
ه لزوم ساخت اختصاص یافته است. بعدها ک

عمارت در باغ احساس شده است، محور فرعی باغ 
های باغ که حدفاصل باغ میوۀ شمالی و دیگر بخش

بوده برای این کار مناسب دیده شده و 
 هایی در آن ایجاد شده است.دگرگونی

مقایسه جایگاه کوشک باغ ساالر جنگ در 
های شیراز تشابهاتی هندسۀ فضایی باغ با دیگر باغ

(. ترکیب کوشک + 8دهد )تصویر ن میرا نشا
زار( حیاط آجر فرش+ حوض+ میان کرت )چمن

+ درختکاری ردیفی منظم در این باغ بسیار مشابه با 
آباد است. در باغ ترکیب کوشک با باغ در عفیف

یاد شده به ترتیب کوشک+ حوض+ میان کرت 
زار( + درختکاری ردیفی قرار دارد. به )چمن

فرش حذف شده است. شاید عبارتی حیاط آجر 
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ترین علت را باید در نیاز به حضور در فضای مهم
باغ دانست که مکانی را برای این کار طلب 

نمود و حیاط آجر فرش مکان مناسبی بود که می
های دیگر گرفته و نبود آن را جای ایوان را در باغ

پذیری الگوی باغ ایرانی در نمود. انعطافجبران می
توان محور عرضی ای است که میندازهااین باغ به

شود را نوعی خانه با باغ که با کوشک آغاز می
راه نیست سان بیحیاطی بزرگ تلقی کرد بدین

باغ در  -اگر گفته شود که الگوی دیگری از خانه
طرح آن لحاظ شده باشد؛ الگویی که به حیاط 

داده است و حضور در بیش از خود خانه ارج می

مراتب بیش از حاضر شدن در خانه باغ ارزشی به
داشته است. پیوند میان باغ میوه، باغ سکونتگاهی و 

ای از باغ با یکدیگر مجموعۀ پیچیده -خانه
کارکردها و تنوعی از ساختارها را با یکدیگر 

ها تعادل برقرار ساخته همسو نموده است و میان آن
است. تعادل نه تنها در الگوهای طراحی و نیازهای 

گونۀ باغ نیز  رکردی که در ماهیت پارادوکسکا
متجلی است. تضاد میان مالکین و ساکنین باغ، 

گذار آن و برخی تضاد میان شخصیت ادبی بنیان
عادات و خصوصیات او و سرانجام تمایز میان باغ و 

 دست هستند.هایی ازاینمزرعه نمونه
 
 

 
ها فاقد مقیاس هستند ولی تناسبات هر مورد صحیح های مشابه در شیراز )نمونهمقایسۀ هندسه باغ ساالر جنگ با باغ -8تصویر 

 نگارنده(مآخذ: است( )
 

 گیری نتیجه -9
ای از باغ ساالر جنگ )مینوی ساالر( نمونه

قاجار و اوایل های ساخته شده در انتهای دوران باغ
پهلوی در شیراز است. باغی در حومۀ شهر که از 

گذارانی به باغی  مکانی برای تفریح و خوش
باغ تنها مکان این شود. تولیدی تبدیل می باارزش

بسا چون قرارگاهی برای کشت و کار نبود چه
تحقق بسیاری رفتارهای عادی و اجتماعی اهل خانه 

بایست به روی آن را میشد. ازایننیز شمرده می

ای یکپارچه از زیست اجتماعی، شکل سامانه
اقتصادی و طبیعی دانست که در سنت دیرپای 

این باغ  ترتیب بدین یابد.سازی ایرانی بروز میباغ
 :جود آمدهای متعددی به ودر سنتز میان دوگانگی

گذار باغ بنیان باغ: های مفهومیدوگانگیالف( 
)ناصرالدین کوپال شیرازی( بااینکه مردی اهل 

بسا برای گردآوری مالیات به فرهنگ بود چه
آورد. باغ که برای تفریح او گیری نیز روی میباج

انی قابل دفاع تبدیل شد. یافته بود به پادگسامان
تعارض میان الزامات زندگی در شهر و حضور در 
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حومه را با ارتباطات تلفنی که برای نخستین بار به 
که چناناین باغ متصل شدند رفع گردید. و آن

اودانل نیز بدان اشاره دارد، بااینکه باغ مفهومی 
گرا رمانتیک داشت، در عین حال موضوعی واقع

شناسی باغ در تعارض با نا که زیباییبدین معبود؛ 
 گرفت.جنبۀ کارکردی آن قرار نمی

باغ ساالر  های کارکردی باغ:( دوگانگیب
ای یافتهبه نمونۀ تکاملدر طول حیات خود جنگ 
های تولیدی حومۀ شهری بدل گردید که تا از باغ

به دادوستد  با این حالاندازۀ زیادی خودبسنده بود 
ترکیب الگوهای با بیرون از خود نیز عالقه داشت. 

باغ  -طراحی باغ حکومتی با باغ میوه و خانه
چینشی پیچیده از نیازها و الزامات کارکردی و 

نمود که در هندسۀ هرکدام را طلب می زیباشناختی
تنیده باغ با یکدیگر درآمیخته شده و درهم

اند. از سوی دیگر این باغ طرح کاشت گردیده
تواند مبنایی برای ویژۀ خود را داراست که می

های مختلف نشینی گونهها باشد. همدیگر پژوهش
ها و مواردی کاریجات، گلدرختان میوه، صیفی

با نظم ردیفی درختان سرو و چنار،  دستازاین

ای بزرگ تبدیل بندی باغ را به مزرعهکرت
 نموده است. می

از آنجا که هیچ سند مکتوب دیگری به 
و نقد موازات خاطرات ترنس اودانل برای سنجش 

و باغ نیز  ندهای این پژوهش در دسترس نیستیافته
واره در ، همبه طور کامل از میان رفته است

توان تردیدهایی داشت. از این های کنونی مییافته
روی باید به آن به مثابۀ گامی نخست در پژوهشی 

شایسته راجع به باغ ساالر جنگ نگریست. تر جامع
های بیشتری پیرامون محل کاشت پژوهشاست 

مشابه انجام  هایدرختان و گیاهان در دیگر باغ
توانند به های آینده میشوند. همچنین پژوهش

های روزگار قاجار نقش زراعت و دامداری در باغ
و پهلوی نخست متمرکز شوند و در این میان باغ 

تواند مبنای خوبی برای مطالعات ساالر جنگ می
بویژه در منطقه قصرالدشت شیراز تطبیقی و قیاسی 

توانند برای تکمیل این نتایج می .شود انگاشته
و مشخص نمایند  های این نوشتار به کار آیندیافته

حد شیوۀ ساماندهی فضایی و هندسی این چه که تا 
خود دارای تشابه یا تمایز  همترازهای باغ با نمونه

 .است
 هانوشتپی

 

ترین چشمۀ جلگۀ شیراز بوده است که پس از کیلومتری شمال غرب شیراز پر آب 24چشمه جوشک در قصر قمشه و در  -1

ها وارد باغات قصرالدشت گشته و نه نهر اعظم تغییر نام داده و از آشده، بآنکه با قنات قصر قمشه و چندین قنات دیگر متصل می

 (.67 :1382 ،شده است )رسولیآنجا به سمت بافت قدیمی شیراز روانه میاز 

هـ.ق( بر دیوار ایوان آن به قرن نهم  871-882ای از اوزن حسن پادشاه آق قیونلو )مسجد قصرالدشت )بردی( به استناد کتیبه -2

 (.139: 1382 ،)خرماییشاعر شیرازی و دو نفر دیگر نیز است « مکتبی»هجری تعلق دارد و آرامگاه 

 ( حاصل تجارب خود از بقعۀ شاه نعمت اهلل ولی در ماهان بود.Sufis and Mysticismاین مقاله )  -3

 .12-14(، صص 1384برگرفته از مقدمه کتاب باغ ساالر جنگ نوشته ترنس اودانل )  -4

ساالر و از ثروتمندان روزگار خویش بود. گفته شده  ناصرالدین مادری جد توابع، نورآباد مالک هندی، نورالدین میرزا حاج -5

 خان و مادرش همایون نام داشته است.پدرش علی

 در شیراز. 1357برگرفته از مقدمه کتاب دیوان اشعار ناصرالدین کوپال شیرازی چاپ   -6

 ن تبدیل نمود.هجری شمسی به دبستا 1311وی همچنین خانۀ شخصی خود در ارسنجان را نیز به سال  - 7
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 اند.عنوان شده که دو پسر بچه نیز به عنوان کارگران باغ با وی همکاری داشته« علیرئیس»نام وی در کتاب،  - 8
9 - Farm 

10 - Soundscape  
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