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    Shiraz is rich in history and has always been regarded as one of the most 
important cities in  the central plateau of Iran. Also, it is one of the most 
important habitats of Iran during the  Achaemenid and Sassanid eras, due to 
its proximity to Marvdasht plain and was also considered as one of the most 
important cities of Iran in the post-Islamic period. This role took distinctive 
features after the Mongol invasion and Shiraz was regarded as a hub for  
Iranian culture and literature. Further, the impact of the morphological 
features of the city is of  particular importance. As there is a lack of reliable 
documents for the form of the city in historic  periods, especially until the 
beginning of Safavid, it is necessary to create a clear picture of the  evolution 
of the physical representation of the city. In the present study, with respect to 
its historical  subject, the related data were collected by descriptive method 
based on historical- documentary  approach. Data were analyzed based on 
comparative method. Finally, the changes in architecture  and urban spaces in 
Shiraz were divided into pre-Islamic and post-Islamic period until the advent 
of  the Safavid and the architectural features of the buildings and urban spaces 
in each period were  described based on the presented maps. 
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ترین  یکی از مهم   عنوان به اي برخوردار است و در طول تاریخی همواره  شهر شیراز از پیشینۀ تاریخی غنی 
قرارگیري در مجاورت دشت    ل ی دل به شهرهاي فالت مرکزي ایران به شمار رفته است. همچنین این شهر  

و در دورة پس    رفت ی م هاي مهم ایران در دوران هخامنشیان و ساسانیان به شمار  مرودشت یکی از زیستگاه 
ویژگی    و جایگاه بعد از حملۀ مغول   . این نقش شد ی م از اسالم نیز یکی از شهرهاي مهم ایران محسوب  

. اهمیت سیاسی این  شد ی م قطب فرهنگ و ادب ایران محسوب    عنوان به گرفت و شیراز    به خود ممتازي  
پایتخت مدنظر بود و قرارگیري آن در مرز شمالی دشت شوش، آن   عنوان به ي مختلفی که ها دوره شهر در 

ي شکلی  ها ی ژگ ی و بر    ن آ   ر ی تأث ت. این اهمیت و جایگاه و  ایران کرده اس   دروازة جنوب به شمال   را تبدیل به 
ي تاریخی،  ها دوره اتکا از شکل شهر در ي برخوردار است. در فقدان مستندات قابل ا ژه ی و این شهر از اهمیت 

پیش  از تا طلوع حکومت صفویه، نیاز به بازنمایی تصویري روشن از سیر تحوالت کالبدي این شهر بیش   ژه ی و به 
با توجه به موضوعیت تاریخی آن، جمع   در   . ود ش ی م احساس   با    ها داده آوري  این مقاله  به روش توصیفی 

و نتایج حاصل    ها داده تحلیل    ن ی همچن   گیري از متون و منابع انجام شد. اسنادي و با بهره   - رویکرد تاریخی 
تغییرات معماري بناها و فضاهاي شهري شیراز    توان ی م نهایت  در   تطبیقی بود.   - از مطالعات به روش تحلیلی 

زندیه و قاجاریه را  دورة  ي پیش از اسالم و بعد از اسالم تا ظهور حکومت صفویه و بعد از آن تا  ها دوره در  
هر دوره    شیراز را   ي معماري بناها و فضاهاي شهري ها ی ژگ ی و شده  ي ارائه ها نقشه   کمک به بندي کرد و  تقسیم 

 . به نمایش گذاشت 
 

 شیراز، شهر تاریخی، صفویه، زند، قاجار  :هادواژهیکل
 

 : مسئول  ةسندینو
 ي ربازاریپ نژادی قل رضایعل

  راث یم  پژوهشگاه  ی علمت ئیه  عضو 
 ي، تهران، ایران گردشگر  و  یفرهنگ
 یک:الکترون پست

 gholinejadali@gmail.com 

 

 

  

  شودیمنتشر م Creative Commons Attribution 4.0 International License یالمللنیب نامهی گواه نیتحت قوان است و باز یدسترس  يدارا هینشر نیا رایت انتشار: حق کپی
 .دهدیبر اساس محتوا) را م يشکل و بازساز ریی تغ ب،ی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترک ییو بازآرا ریکه اجازه اشتراك (تکث 

 

 
 
 
 
 
 

هاي کالبدي مرکز شهر تاریخی شیراز پیش . شناسایی ساختار محالت و ارزش) 1399(  داوید ،علیرضا، کرتمنجیان ، نژاد پیربازاري قلی
 216-239 ):2(  41 ،فصلنامه علمی اثراز اسالم تا دوره قاجاریه. 

Journal of Athar 

 ISSN: 2538-1830 | Volume 41 | Issue 2 | Summer 2020 

216



 

 
 
 

 پژوهشی مقالۀ    

 قاجاریه   از اسالم تا دورة   یش پ یراز  ش  یخی مرکز شهر تار   ي کالبد   ي ها ساختار محالت و ارزش   یی شناسا 

 
 2ان یکرتمنج دیداو  ،*1يربازاریپ نژادیقل رضایعل 

 

 ي، تهران، ایرانگردشگر و یفرهنگ راثیم پژوهشگاه یعلم تئیه عضو. 1
 ، ایروان، ارمنستان ارمنستان  يعلوم جمهور یآکادمگروه معماري   ،ي معمار استاد. 2

 

 خالصه  اطالعات مقاله 

 15/10/1399 :افتیدر
 11/12/1399 :رشیپذ

 12/1399/ 30 :نیآنال انتشار
 

 

ترین  یکی از مهم   عنوان به اي برخوردار است و در طول تاریخی همواره  شهر شیراز از پیشینۀ تاریخی غنی 
قرارگیري در مجاورت دشت    ل ی دل به شهرهاي فالت مرکزي ایران به شمار رفته است. همچنین این شهر  

و در دورة پس    رفت ی م هاي مهم ایران در دوران هخامنشیان و ساسانیان به شمار  مرودشت یکی از زیستگاه 
ویژگی    و جایگاه بعد از حملۀ مغول   . این نقش شد ی م از اسالم نیز یکی از شهرهاي مهم ایران محسوب  

. اهمیت سیاسی این  شد ی م قطب فرهنگ و ادب ایران محسوب    عنوان به گرفت و شیراز    به خود ممتازي  
پایتخت مدنظر بود و قرارگیري آن در مرز شمالی دشت شوش، آن   عنوان به ي مختلفی که ها دوره شهر در 

ي شکلی  ها ی ژگ ی و بر    ن آ   ر ی تأث ت. این اهمیت و جایگاه و  ایران کرده اس   دروازة جنوب به شمال   را تبدیل به 
ي تاریخی،  ها دوره اتکا از شکل شهر در ي برخوردار است. در فقدان مستندات قابل ا ژه ی و این شهر از اهمیت 

پیش  از تا طلوع حکومت صفویه، نیاز به بازنمایی تصویري روشن از سیر تحوالت کالبدي این شهر بیش   ژه ی و به 
با توجه به موضوعیت تاریخی آن، جمع   در   . ود ش ی م احساس   با    ها داده آوري  این مقاله  به روش توصیفی 

و نتایج حاصل    ها داده تحلیل    ن ی همچن   گیري از متون و منابع انجام شد. اسنادي و با بهره   - رویکرد تاریخی 
تغییرات معماري بناها و فضاهاي شهري شیراز    توان ی م نهایت  در   تطبیقی بود.   - از مطالعات به روش تحلیلی 

زندیه و قاجاریه را  دورة  ي پیش از اسالم و بعد از اسالم تا ظهور حکومت صفویه و بعد از آن تا  ها دوره در  
هر دوره    شیراز را   ي معماري بناها و فضاهاي شهري ها ی ژگ ی و شده  ي ارائه ها نقشه   کمک به بندي کرد و  تقسیم 

 . به نمایش گذاشت 
 

 شیراز، شهر تاریخی، صفویه، زند، قاجار  :هادواژهیکل
 

 : مسئول  ةسندینو
 ي ربازاریپ نژادی قل رضایعل

  راث یم  پژوهشگاه  ی علمت ئیه  عضو 
 ي، تهران، ایران گردشگر  و  یفرهنگ
 یک:الکترون پست

 gholinejadali@gmail.com 

 

 

  

  شودیمنتشر م Creative Commons Attribution 4.0 International License یالمللنیب نامهی گواه نیتحت قوان است و باز یدسترس  يدارا هینشر نیا رایت انتشار: حق کپی
 .دهدیبر اساس محتوا) را م يشکل و بازساز ریی تغ ب،ی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترک ییو بازآرا ریکه اجازه اشتراك (تکث 

 

 
 
 
 
 
 

هاي کالبدي مرکز شهر تاریخی شیراز پیش . شناسایی ساختار محالت و ارزش) 1399(  داوید ،علیرضا، کرتمنجیان ، نژاد پیربازاري قلی
 216-239 ):2(  41 ،فصلنامه علمی اثراز اسالم تا دوره قاجاریه. 

مجلۀ علمی اثر

شاپا: 1830-2538   دوره 41 | شماره 2 | تابستان 1399

217

http://journal.richt.ir/tr


 

 

 مقدمه 

بارزتر  جمله  از  ملموس   ن ی شهر  فرهنگ    ي ها جلوه   ن ی تر و 
  ساز نه ی ادراك، زم و قابل   ی ن ی ع   ي فضاها   ۀ است که با ارائ   ي بشر 

عرص  در  شهروندان  و    ی اجتماع   ی زندگ   ۀ حضور  درك  است. 
س  تار   ر ی شناخت  ز   ی خ ی تحوالت  سنگ    ت ی وضع   ي ربنا ی شهر، 

تخم  و  است  ممکن    ي ها ی دگرگون   ن ی موجود  را  فردا  شهر 
کالبد   در .  سازد ی م  تحوالت  عالوه   ي شناخت  بررس شهر    ی بر 

کالبد  نحو   ي عناصر  ا   ة آن  در    ن ی ارتباط    ۀ مجموع   ک ی عناصر 
  ن ی . در ا رد ی گ ی منسجم و هدفمند به نام شهر مورد توجه قرار م 

شناخت    ی در پ   ي اسناد   ی ف ی با استفاده از روش توص   ، پژوهش 
تا  پیش از اسالم  دورة  از    راز ی ش   ی خ ی شهر تار   ي تحوالت کالبد 

بررس قاجار  دورة   در    ی مورد  است.  گرفته  ساخت    ن یی تب قرار 
پ   راز ی ش   ي کالبد - ی خ ی تار  تار   ی وستگ ی اصل  در    ی خ ی مرکز 

 قرار گرفته است.   د ی ک أ مختلف مورد ت   ي ها دوره 
می همچـون بسـیاري شـهرهاي  ال اسـ   ة در اوایـل دور   شیراز 

اعــراب در جنگ  توسـط  ایـران    مختلف مسخر هــاي  دیگـر 
نشــان   مــدارك  درآمــد.  آنــان  فرمــان  تحــت  و  شــد 

زمانـی بـا توجـه بـه سـاختار    ة در ایـن دور   شیراز   شـهر   دهد ی م 
به  و  فرهنگـی  و  محـور    ژه ی و اجتماعـی  بـر  نـو،  آییـن 

یافـت  گسـترش  جدیـد  مقالۀ سـاختارهاي    به حاضــر    . 
ان  در دور   در این نقطۀ جغرافیایی   اهمیــت و تــداوم زیســت 

و  اسالم  از  پرداخته  می  ال اسـ   پیش  صفویه  عصر  طلوع  و  تا 
همچنین تداوم و تسلسل ساختارهاي شهري را طی این دوران  

است   داده  قرار  توجه  و  مورد  طبیعـی  خـاص  موقعیـت 
شیراز جغرافیایـی   شـکل   دشت  درنتیجـه  موجـب  و  گیري 

شهر    می سال ا   ة ویــژه دور ، به تـداوم زیسـت در ادوار مختلــف 
اگرچــه مســجد جامــع   شیراز  اســت.  به    شــده  بنا  عتیق 

گیري هستۀ اولیۀ شهر  مرکز ثقل شکل   عنوان به   تواند ی م شواهد  
اسالمی شیراز است، اما قلت مستندات و شواهد در این زمینه  

سـاختار مهـم دیگـر در گسـترش  .  خورد ی م ی به چشم  خوب به 
شـهر   رونـق  بـ شیراز و  بــازار  بــازار  ،  اســت.  از    شیراز ـوده 

و قرارگیــري در میــان    ي دلیــل موقعیــت شهر دیربــاز بــه 
بــه مرکــز ایــران آن را بــه یــک    جنوب هــاي ارتباطــی  راه 

کـرده   تبدیـل  مهـم  بازرگانـی  و  تجـاري  اقتصـادي،  مرکــز 
سلسله   .بـود  در  شهر  عناصر  نقش  سایر  و  جایگاه  مراتب 

را    ي بعدي ها دوره دي در  عملکر  شمال    به سمت توسعۀ شهر 
 . اند داده شکل  
  . واقع است   ران ی ا   ن ی در قلب سرزم ،  مرکز استان فارس   ، راز ی ش 

  120عرض و    لومتر ی ک   15با    ی ع ی جلگۀ وس   ي بر رو   راز ی شهر ش 
شهر    ن ی ا   ی مکان   ت ی طول متوسط واقع شده است. موقع   لومتر ی ک 

هم  محوطه   ي جوار و  با  تخت   ی خ ی تار   ي ها آن    د، ی جمش چون 
  ي ر ی قرارگ  سو  گر ی و... و از د  شان ی پر اچۀ ی در   شاپور، ی مرودشت، ب 

باعث    ی، کشور با بنادر جنوب   ی و بازرگان   ي مبادالت تجار   ر ی در مس 
رونق و آبادان    ی خ ی تار   هاي ان شهر در تمام دور   ن ی شده است که ا 
در    ران ی ا   ي از شهرها   ي ار ی مانند بس   ز ی شهر ن   ن ی باشد. اگرچه ا 
  ، بوده است   ار ی بس   ي خود شاهد فراز و فرودها   ات ی طول دوران ح 

شهر در    ن ی ا   ی تخت ی زند و اعالم پا   خان م ی اما با شروع حکومت کر 
خود    ات ی از ح   ي د ی وارد دورة جد   راز ی ق شهر ش   . ه   1180سال  

  ش ی کماب   ز ی در دورة حکومت پادشاهان قاجار ن   ت ی وضع   ن ی ا   . شد 
دو    ن ی شهر متعلق به ا   ی خ ی که اعم آثار تار   یی تا جا   افت، ی ادامه  

 است.   ی خ ی دورة تار 
ح   از ر ی ش   ت ی اهم   رغم ی عل   سفانه أ مت    ، ی اجتماع   ات ی در 
  ر ی در رابطه با س   ي ا کشور، مطالعات پراکنده   ی اس ی و س   ی فرهنگ 

دو دورة    ژه ی و به   ، مختلف   ي ها شهر در دوره   ن ی ا   ي تحوالت کالبد 
  ی و عموم   ی اجمال   ی با نگاه حاضر  گفته موجود است. نوشتۀ  ش ی پ 

به تحوالت کالبد  در دورة حکومت    شهر   ن ی ا   ي در حد مجال 
  ، بر اسناد و مدارك موجود   ی و مبتن   پرداخته   ه ی و قاجار   ه ی زند 

ا   ي کالبد   ت ی از وضع   ی کل   یی ما ن  داده  ارائه    روزگار   ن ی شهر در 
 . است 
 

 روش پژوهش   

باید در نظر گرفته شود.   چند نکته در چرایی پژوهش حاضر 
احیاي    تر مهم  و  مرمت  براي  اقدام  هرگونه  در  اینکه  همه  از 

عزیمت شناسایی است و اگر به هر دلیل مانند  نقطۀ  شهري،  
کمبود اطالعات یا عدم توجه کافی از اصل شناسایی دور بیفتیم،  

 

عمده جۀ  ی نت در   مشکالت  داد بحث  خواهد  رخ  شناسایی  اي   .
هاي تاریخی که  ساختار و عناصر شهر و اندرکنش آنها در دوره 

کلی به متون  گونۀ  و فقط به    رد ی گ ی م معموًال مورد غفلت قرار  
ترین نکات مربوط به مرمت و احیاي  ، از اصولی شود ی م توجه  

 شهري است. 

ها و گاه  ها و قرن یافتن روندهاي تاریخی پس از گذشت سال 
تغیی هزاره  و  ناممکن  ها  گاهی  و  مشکل  بسیار  شهر  ذاتی  رات 

و   عناصر  شناخت  براي  روشی  به  پیداکردن  دست  است. 
در   شهر  مختلف  ساختارهاي  و  شهر  تاریخی  محدودهاي 

هاي مختلف امکان ترسیم روند تحوالت تاریخی کالبد شهر  دوره 
را امري مهم و ضروري ساخته است. در این مقاله با تکیه بر  

و ارجاع به منابع تاریخی و اسنادي و قول  هاي میدانی  تحلیل 
نظران تالش شده دورنمایی از روندهاي تحوالت شهري  صاحب 
 هاي مختلف ترسیم شود. در دوره 

در مبانی نظري مورد توجه این پژوهش دو موضوع اصلی وجود  
ها و مرزهاي شهر را مشخص  دارد؛ اول عناصري که محدوده 

ارها، برج و بارو و ساختارهایی  بقایاي حص   اند از: کنند که عبارت 
هاي خارج از شهر (به دور  اي مانند گورستان با عملکردهاي کرانه 

تاریخ  مبناي  بر  مذهبی  اماکن  سنگ از  دوم  گذاري  و  قبرها)؛ 
عناصر   و  تاریخی  شواهد  و  قراین  تعیین  و  مستندسازي 

اماکن  دهندة  تشکیل  دیگر  و  بازار، مسجد  مانند  تاریخی  شهر 
 دهد. ر و گذري که اینها را به هم پیوند می مذهبی و مسی 

گیري  اسنادي بوده و با بهره   - روش تحقیق در این مقاله تحلیلی 
هاي  ي موجود و همچنین بررسی ا کتابخانه از منابع اسنادي و  

میدانی در زمینۀ شناسایی آثار تاریخی معماري و شهري موجود  
موجود  به بررسی و تحلیل وضعیت و موجودیت عناصر کالبدي  
برهم  از  پس  و  است  پرداخته  شیراز  تاریخی  شهر  نهشت  در 

یابی عناصر تاریخی معماري و شهري  اطالعات مربوط به مکان 
دوره  در  در  شهر  تاریخی  مرزهاي  معرفی  و  قاجار  و  زند  هاي 

به ها دوره  مذکور  آن  دست ي  تدقیق  و  تاریخی  اسناد  از  آمده 
هاي مربوط به هریک  شکل ها و مطالعات میدانی،  توسط برداشت 

 هاي فوق ترسیم و ارائه شده است. از دوره 

  ي ساختارها   یی مباحث مربوط به شناسا   ی طوالن   ۀ رغم سابق ی عل 
  م ی توجه به بافت قد   ۀ ن ی ش ی در جهان، پ   ی خ ی تار   ي شهرها   ی خ ی تار 

  ن ی . در اثر موارد ا گردد ی بازم   ش ی قرن پ   م ی به حدود ن   ران ی در ا 
کشو   ها ت ی فعال  سوابق  از  از    یی اروپا   ي رها متأثر  حفاظت  در 

) بوده و  ي شهر   راث ی (م   ی خ ی تار   - ی فرهنگ   ي ها ارزش   ي ها ثروت 
  ن ی مرتبط با ا   ي ها ت ی موجب ارتقا به سطوح باالتر فعال   گاه چی ه 

  ، ی جزئ   ي ها از مطالعات و گزارش   گذشته   .موضوع نشده است 
به    ران ی شهر در ا   م ی بافت قد   ۀ ن ی در زم   ی اقدام علم   ن ی اول   ۀ سابق 

برگزار   1349سال   برم   ی الملل ن ی ب   ة کنگر   ي و    گردد ی معماران 
 )Kalantari & Poorahmad, 2005, P. 181 ( . 

 

 ها یافته   

 پژوهش خچۀ  ی تار 

ابعاد کارکرد   ی صنعت   ۀ شهر در دوران قبل از توسع  و    ي و 
  ي برخوردار   زان ی بود که در رابطه با م   ي ا تازه، مجموعه   ی اجتماع 

موهبت  قدرت    ۀ منطق   ی شناخت بوم   ي ها از  با  رابطه  در  و  خود 
تول   ی ت ی جمع   ، ی مال  تسلط   ي د ی و  و  بود  اندوخته  بر    ی که  که 

کالبد   ي ها ن ی سرزم  وسعت  داشت  خود    دا ی پ   یی فضا - ي اطراف 
  ، ی فرهنگ   ، ي اقتصاد   ، ی ت ی جمع   ي ها ده ی پد   ۀ و روند توسع   کرد ی م 
شهر   ی اس ی س  ن   ي و  کند به   ز ی آن  و    ی نسب   ي خاطر 

  ، ي ر ی شگ ی و پ   ی ن ی ب ش ی پ   قابل ر ی متقابل و اکثرًا غ   ي ها ي ر ی پذ شرط 
  ی هماهنگ   یی فضا - ي ساختار کالبد  توانست ی بود که م   ی به شکل 

 ). Falamaki, 2005, P. 23را به وجود آورد ( 
المللی  ي ملی و بین ها حرکت میالدي تاکنون،    1960از دهۀ  

  هاي مراقبت مراقبت از شهرهاي تاریخی بر رعایت اصول و روش 
اندیشمندان    این موضوع با ارائۀ نظریات   اند کرده تأکید فراوان  

المللی  نظران و سپس تصویب قوانین حفاظتی ملی و بین صاحب 
و   حفاظتی  قوانین  و  ضوابط  مقررات،  وضع  آن  ادامۀ  در  و 

دارد.  ادامه  همچنان  و  شروع شده  مرمت    ت ی اهم   منشورهاي 
ناسایی است.  ش نظرهاي مختلف قابل ي تاریخی از نقطه ها بافت 

هاي بافت تاریخی  و ارزش   ها ت ی اهم طبیعتاً تنها پس از شناسایی  
ها براي حفاظت از آنها  متناسب با این ارزش   توان ی م است که  

ي اجرایی مناسب تدوین و توصیه کرد. این  ها برنامه راهبردها یا  
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عمده جۀ  ی نت در   مشکالت  داد بحث  خواهد  رخ  شناسایی  اي   .
هاي تاریخی که  ساختار و عناصر شهر و اندرکنش آنها در دوره 

کلی به متون  گونۀ  و فقط به    رد ی گ ی م معموًال مورد غفلت قرار  
ترین نکات مربوط به مرمت و احیاي  ، از اصولی شود ی م توجه  

 شهري است. 

ها و گاه  ها و قرن یافتن روندهاي تاریخی پس از گذشت سال 
تغیی هزاره  و  ناممکن  ها  گاهی  و  مشکل  بسیار  شهر  ذاتی  رات 

و   عناصر  شناخت  براي  روشی  به  پیداکردن  دست  است. 
در   شهر  مختلف  ساختارهاي  و  شهر  تاریخی  محدودهاي 

هاي مختلف امکان ترسیم روند تحوالت تاریخی کالبد شهر  دوره 
را امري مهم و ضروري ساخته است. در این مقاله با تکیه بر  

و ارجاع به منابع تاریخی و اسنادي و قول  هاي میدانی  تحلیل 
نظران تالش شده دورنمایی از روندهاي تحوالت شهري  صاحب 
 هاي مختلف ترسیم شود. در دوره 

در مبانی نظري مورد توجه این پژوهش دو موضوع اصلی وجود  
ها و مرزهاي شهر را مشخص  دارد؛ اول عناصري که محدوده 

ارها، برج و بارو و ساختارهایی  بقایاي حص   اند از: کنند که عبارت 
هاي خارج از شهر (به دور  اي مانند گورستان با عملکردهاي کرانه 

تاریخ  مبناي  بر  مذهبی  اماکن  سنگ از  دوم  گذاري  و  قبرها)؛ 
عناصر   و  تاریخی  شواهد  و  قراین  تعیین  و  مستندسازي 

اماکن  دهندة  تشکیل  دیگر  و  بازار، مسجد  مانند  تاریخی  شهر 
 دهد. ر و گذري که اینها را به هم پیوند می مذهبی و مسی 

گیري  اسنادي بوده و با بهره   - روش تحقیق در این مقاله تحلیلی 
هاي  ي موجود و همچنین بررسی ا کتابخانه از منابع اسنادي و  

میدانی در زمینۀ شناسایی آثار تاریخی معماري و شهري موجود  
موجود  به بررسی و تحلیل وضعیت و موجودیت عناصر کالبدي  
برهم  از  پس  و  است  پرداخته  شیراز  تاریخی  شهر  نهشت  در 

یابی عناصر تاریخی معماري و شهري  اطالعات مربوط به مکان 
دوره  در  در  شهر  تاریخی  مرزهاي  معرفی  و  قاجار  و  زند  هاي 

به ها دوره  مذکور  آن  دست ي  تدقیق  و  تاریخی  اسناد  از  آمده 
هاي مربوط به هریک  شکل ها و مطالعات میدانی،  توسط برداشت 

 هاي فوق ترسیم و ارائه شده است. از دوره 

  ي ساختارها   یی مباحث مربوط به شناسا   ی طوالن   ۀ رغم سابق ی عل 
  م ی توجه به بافت قد   ۀ ن ی ش ی در جهان، پ   ی خ ی تار   ي شهرها   ی خ ی تار 

  ن ی . در اثر موارد ا گردد ی بازم   ش ی قرن پ   م ی به حدود ن   ران ی در ا 
کشو   ها ت ی فعال  سوابق  از  از    یی اروپا   ي رها متأثر  حفاظت  در 

) بوده و  ي شهر   راث ی (م   ی خ ی تار   - ی فرهنگ   ي ها ارزش   ي ها ثروت 
  ن ی مرتبط با ا   ي ها ت ی موجب ارتقا به سطوح باالتر فعال   گاه چی ه 

  ، ی جزئ   ي ها از مطالعات و گزارش   گذشته   .موضوع نشده است 
به    ران ی شهر در ا   م ی بافت قد   ۀ ن ی در زم   ی اقدام علم   ن ی اول   ۀ سابق 
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 ها یافته   

 پژوهش خچۀ  ی تار 

ابعاد کارکرد   ی صنعت   ۀ شهر در دوران قبل از توسع  و    ي و 
  ي برخوردار   زان ی بود که در رابطه با م   ي ا تازه، مجموعه   ی اجتماع 

موهبت  قدرت    ۀ منطق   ی شناخت بوم   ي ها از  با  رابطه  در  و  خود 
تول   ی ت ی جمع   ، ی مال  تسلط   ي د ی و  و  بود  اندوخته  بر    ی که  که 

کالبد   ي ها ن ی سرزم  وسعت  داشت  خود    دا ی پ   یی فضا - ي اطراف 
  ، ی فرهنگ   ، ي اقتصاد   ، ی ت ی جمع   ي ها ده ی پد   ۀ و روند توسع   کرد ی م 
شهر   ی اس ی س  ن   ي و  کند به   ز ی آن  و    ی نسب   ي خاطر 

  ، ي ر ی شگ ی و پ   ی ن ی ب ش ی پ   قابل ر ی متقابل و اکثرًا غ   ي ها ي ر ی پذ شرط 
  ی هماهنگ   یی فضا - ي ساختار کالبد  توانست ی بود که م   ی به شکل 

 ). Falamaki, 2005, P. 23را به وجود آورد ( 
المللی  ي ملی و بین ها حرکت میالدي تاکنون،    1960از دهۀ  

  هاي مراقبت مراقبت از شهرهاي تاریخی بر رعایت اصول و روش 
اندیشمندان    این موضوع با ارائۀ نظریات   اند کرده تأکید فراوان  

المللی  نظران و سپس تصویب قوانین حفاظتی ملی و بین صاحب 
و   حفاظتی  قوانین  و  ضوابط  مقررات،  وضع  آن  ادامۀ  در  و 

دارد.  ادامه  همچنان  و  شروع شده  مرمت    ت ی اهم   منشورهاي 
ناسایی است.  ش نظرهاي مختلف قابل ي تاریخی از نقطه ها بافت 

هاي بافت تاریخی  و ارزش   ها ت ی اهم طبیعتاً تنها پس از شناسایی  
ها براي حفاظت از آنها  متناسب با این ارزش   توان ی م است که  

ي اجرایی مناسب تدوین و توصیه کرد. این  ها برنامه راهبردها یا  

شناسایی ساختار محالت و ارزش های کالبدی مرکز شهر تاریخی شیراز ǀ  علیرضا قلی نژاد پیربازاری، داوید کرتمنجیان
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اسناد و مدارك موجود در جهت ارائۀ الگویی براي    کمک به مقاله  
و  ها ارزش شناسایی   بررسی  زمینۀ  در  فرهنگی  میراث  ي 

هستۀ    هاي میراث فرهنگی در شناسایی ساختار محالت و ارزش 
اولیۀ شهر تاریخی شیراز تهیه و تدوین شده است. انتخاب مرکز  

ي است که  ا ه ی ته هاي در دست  تهیۀ طرح   ل ی دل به تاریخی شهر  
ارائه  راه امید است مدارك  این مقال  آثار  شده در  گشاي حفظ 

 هاي مذکور باشد. ریخی این محدودة ارزشمند در طرح تا 
از قدیمی ا مجموعه   مرکز تاریخی شیراز    ي ها محله ترین  ي 

محدوده با وسعت    ن ی ا   شهر شیراز را در خود جاي داده است. 
هکتار از شمال به خیابان احمدي و از جنوب به    33تقریبی  

به  (   ن ی حس بارگاه سید عالءالدین   از غرب  و  و درب شیخ  ع) 
خان زند محدود  الحرمین و از سمت شرق به خیابان لطفعلی بین 

مربوط به سیر تحول کالبدي شهر شیراز حکایت    مطالعات   است. 
گیري و توسعۀ کالبدي  از آن دارد که این شهر در روند شکل 

ي اولیۀ  ها هسته گیري  داشته است. شکل   دوران پرفراز و نشیبی 
ي شرقی (حوالی  ها محدوده شهر در دوران پیش از اسالم و در  

ادامه داشت    شمال و شمال غرب   به سمت و امتداد آن    ) دلک برم 
که ساختار شهر در دورة پیش از اسالم را تشکیل داده است، اما  

در مرکز   بًا ی تقر ي دیگر از دشت شیراز و ا نقطه شهر اسالمی در  
رو این محدوده  این   از   بافت تاریخی شهر اسالمی بنا نهاده شد؛ 

که محل تجمع    شود ی م هستۀ تاریخی شهر شناخته    نوان ع به 
از آنها در    توجهی است که تعدادي فرهنگی قابل   - آثار تاریخی 

   . واجد اهمیت هستند   المللی سطح ملی و بین 
 

 بحث 
 تاریخی شیراز شهر    میراث کالبدي مرکز 

تا قرن هیبو(آل  ي قرن چهارم هجر  یرشد شهر در ط  (
صورت گرفته که    ي طور قانونمند) بههی(زند  ي دوازدهم هجر

ا زند  ه یاتابکان، صفو  ه،یبوآل  ي هاحکومت   انیم  نیدر    ه یو 
 Mansouriاند (شهر داشته  ي ریگدر شکل  يترنقش پررنگ 

& Arab Solghar, 2015, P. 18.(  ورود  تیمرکز  يها ي و 
است    یاصل ممکن  ساختار  هستند.  ساختار  به  متصل  شهر 
  تی آنها کل  قیباشد که از طر  یو فرع  یاصل  ي هااندام  ي دارا 

پ   ستم یس م  گر یکدیبا    وندی را در  . عنصر شاخص  دهدیقرار 
 ). Mansouri 2007, P. 4ساختار در اغلب حاالت معبر است (

(شمال بیگ  اسحق  ۀبخش جنوبی محل  مرکز تاریخی در
استالحرمینبین  واقع  که    نیتری میقد  .)  شهر  تاریخی  اثر 

- 287(  انیصفاربه دوران    متعلق   ، همان مسجد جامع عتیق
  .)1  شکلمدعاست ( شاهدي بر این    )م  840- 866ه. ق/    261

  به   شرق  از  درب شاهزاده،  ةمحدود  بهشمال    از  این محدوده
به جنوب  از    و  شاهمیدان  ۀ محل  بهغرب    از  باالکفت،  ۀمحل

   .شودمتصل می محالت سردزك و درب مسجد 
 ي عنصر شهر  کیعنوان  به بعد به   هیصفو  ةمعبر که از دور

 ي در راستا  ،چهارباغ) مطرح شده است   ابانیشده (خیطراح
همچن  دیجد  تیهو  یمعرف و  گردشگاه    نی تربزرگ   نیشهر 

عنوان محور  و به  یرانیمحور باغ ا  ي مشجر شهر مطابق با الگو
 Haghighatbin, Ansariاحداث شد ( ي باغ شهر صفو یاصل

& Pourjafar, 2007, PP. 22-23.( 
پهلوي اول، شمال قسمتی    ةدور  ي هایکشپس از خیابان

خان زند محدود شد و در پهلوي دوم  ابان لطفعلی یاز آن به خ
که این خیابان امتداد پیدا کرد، تمام سمت شمال را شامل 

  1049-1146ه. ق/    470-617دورة اتابکان،  چراغ (شاه   .دش
- 1019ه. ق/    320-440(دورة دیلمیان،    و بازار حاجی   م)

  ن یحس، مرقد سید عالءالدین  در غرب و جنوب غربی  م)  899
ش( جنوب  در  وآستانه)  صفویه،    خان  ۀمدرس  رقی  (دورة 

ق/    1135-906 شمال   م)  1485-1614ه.  بناهاي   ،در 
 دارند.در مرز این محدوده قرار    تاریخی ارزشمندي هستند که

صورت چهارباغ احداث  به  ي گریمحور د  هیصفو  ةدر دور
 افتیی امتداد م»  اکبرتنگ اهللا«تا    »اصفهان  ةدرواز«شد که از  

)Dieulafoy, 1887, PP. 253-255 .(    مستندات براساس 
گیري فاقد در آغاز شکل  و  شهر در دوران اسالمی  ،تاریخی

حصار و برج و بارو بوده است. متأسفانه از وضعیت اجزا در  
اسالمی هیچ مدرکی در دست نیست. تنها اسناد    ۀقرون اولی

یعنی   ،گیري شیرازموجود مربوط است به دو قرن بعد از شکل 
با شهادت امام   که مصادف استم)    782(  ق  ه.  203در سال  

مأمون دست  به  (ع)  خلیفۀ  رضا  و   دوران(  یعباس،  امویان 

 

» دادهعباسیان).  رویه  تغییر  مأمون  نظر    ،چون  جلب  براي 
و  عباسیان   برادر  از  نفر  چند  داد  دستور  علویان  تعقیب  به 

بن موسی و محمد بن    برادرزادگان آن حضرت، مانند احمد
موسی و حسین بن موسی و علی بن حمزه بن موسی که در 

تعقیب  مورد  نواحی دیگر  یا در  به شیراز رسیده  موقع  این 
و در همین شهر مدفون   رسندی واقع شده گرفتار و به قتل م

گفت که بناي اولیۀ این شهر به    توانی م بنابراین    1»گردندی م
 دست حکام اموي گذارده شده است. 

 
 

 
 از اسالم  شیپ  رازیش یابیمکان. 1 شکل

 گانمنبع: نگارند

 
1. Afsar, 1974, PP. 39-40. 
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و  عباسیان   برادر  از  نفر  چند  داد  دستور  علویان  تعقیب  به 

بن موسی و محمد بن    برادرزادگان آن حضرت، مانند احمد
موسی و حسین بن موسی و علی بن حمزه بن موسی که در 

تعقیب  مورد  نواحی دیگر  یا در  به شیراز رسیده  موقع  این 
و در همین شهر مدفون   رسندی واقع شده گرفتار و به قتل م

گفت که بناي اولیۀ این شهر به    توانی م بنابراین    1»گردندی م
 دست حکام اموي گذارده شده است. 

 
 

 
 از اسالم  شیپ  رازیش یابیمکان. 1 شکل

 گانمنبع: نگارند

 
1. Afsar, 1974, PP. 39-40. 
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سیماي کلی شهر در این زمان، شامل داراالماره و چندین  
مسیر عبوري آن    نیتریاصلمسجد و بازاري است که حول  

مسجد و دارالعماره   محل  از  .ردیگی مبه طرف استخر) شکل  (
محدود شهر  ةو  دوران،  مسکونی  آن  دست   در  در  اطالعی 

م  ،نیست احتمال  و مسجد در همین   ودریولی  جاي شهر 
زیرا در گذشته بر روي   ؛بوده باشد  مرکز شهر تاریخی) (  یحوال

مخصوصاً    ؛اندکردهی پا م  شده بنایی جدید بربناهاي تخریب
اعتقاد  لحاظ  داشتند  ي به  بناي   ،که  مسجد  زمین  روي  بر 

نم را  م  ؛ ساختندیدیگري  که مسجد    توانی پس  زد  حدس 
سال   در  که  عتیق  (  ه.  281جامع  دست  860ق  به  م)   .

  بر جاي مسجد قدیم بوده   ، عمرولیث صفاري ساخته شده بود
 ). 2است (شکل 

 

 
 )انیخالفت امو ةشهر و عناصر ارزشمند آن در دور محدودة( رازیش یخ یتار شهر. 2 شکل

 منبع: نگارندگان

 

ادامه داشت   هاي بعدهمچنان در سال  حصاري شهربی«
زمان صمصام در  اینکه  عضد تا  پسر  کالنجار  با  الدوله  الدوله 

بوغانم و    ۀکه از حمل   م)  1015ق (  ه.  436دیلمی در سال  
بترسید سلجوقیان  شهر    ،قدرت  گرد  بر  بارویی  داد  دستور 

 1». شیراز کشیدند
ادا« فرسخ  یک  قریب  شیراز  چهارم  قرن  داشتدر   ، مه 

تنگ بازارهاي  دروازه   ،داراي  هشت  و  بود  پرجمعیت  ولی 
درواز  2». داشت... دروازه  شش  (درواز  ةمحل  سلم    ة درب 

دروازشاه  (درواز  ةداعی)  درواز  ةکوار  (کل    ةقصابخانه)  منذر 
خان زند در طرف الیه خیابان لطفعلی منتهی   -شیخ ابوذرعه

درواز شهر)  (درواز   ةشرق  دروا  ةفهندر  اصطخر   ةز سعدي) 
کازرون) کامالً محقق   ةشوشتر (درواز  ةاصفهان) درواز  ة(درواز

بند آستانه و    ةدیگر که درواز  ةولی دو درواز  ، و روشن است
نیست.   ةدرواز معلوم  باشد  دور  3غسان  دیلمیان،در  قصر    ة 

و تقویت مرکز    شودی حکومتی از مرکز مذهبی شهر جدا م
در یکی از محالت سرباغ یا    آن رامحل    توانی م   کهحکومتی  

زد حدس  آب  لب  یا  دسترسی    4سردزك  که  شد  باعث 
استخر به مرکز حکومتی شکل گیرد که    ةاز درواز   ي اعمده

موازات بازار حاجی بوده  گیري بازار مهم دیگري به باعث شکل 
 . است
بازار شهر  نیز  درمورد  زمان  این  آمده   در    است:   چنین 

یلمیان و شاید پیش از آن بنیاد بازار بزرگ شهر که از عهد د«
از سمت  بود،  بازسازي و تکمیل گردیده  بعداً  نهاده شده و 
به سمت شمال پیش   رو  و  آغاز  شمال غرب مسجد جمعه 

بازار شیراز است   نیتریمیقد که  . امروز این بازار را  رفتی م
 ). 3(شکل  5» نامندی بازار حاجی م

نیم« در  آن ح  ۀو  اینجو  را  قرن هشتم محمد شاه  صار 
در این دوره بود که مسجد نو ساخته شد و    6».مرمت کرد

احتماًال .  مزار سید عالءالدین حسین در باغ قتلغ کشف شد

 
1. Afsar, 1974, P. 57. 
2. Rastegar Fasaee, 1975, P. 320. 
3. Afsar, 1974, P. 51. 
4. Afsar, 1974, P. 55. 

تعدادي در کنار این بازار    ،سراهایی که شناخته شده از کاروان
سراها  ولی در حال حاضر از جاي این کاروان  ،گرفتهیقرار م

  : م یکنی اطالعی در دست نیست و ما به بیان نام آنها بسنده م
محل در  (احتماًال  سنقري  آبش    ۀ رباط  رباط  است)  باالکفت 

(احتماًال در کنار آبش خاتون بوده) رباط شهر اله، رباط خائر،  
 رباط سربند، رباط عدتی. 

ه نزدیک مسجد جامع عتیق  الدوله وزیر اتابک تکلامین 
امینی شهرت   ۀشیراز مدرسه و رباطی ساخت... که به مدرس

در بازار «الدین یکی از وزراي اتابک ابوبکر  امیر مقرب  7داشت.
مدرسه شیراز  مدرس  ي ابزرگ  به  که  کرد  بنا  مقرب    ۀعالی 

شهرت داشته و در مقابل آن مدرسه رباطی ساخته بود که 
گرچه در حال حاضر    8.»است   به مسجد عتیق متصل بوده

 هیچ اطالعی از آنها در دست نیست. 
اتابک به قرار زیر    ةدر دورة مورد مطالعه  محدود  محالت
 بوده است: 

 ؛باالکفت ۀ محل .1
 ؛باغ قلتغ  ۀمحل .2
 ؛درب اصطخر لۀمح .3
 ؛پیراسته  ۀمحل .4
 .پزان و سرپولکمحالت گچ .5

  ، اطالعی در دست نیستها نیز در این دوران  از میدان
ولی احتماًال در کنار مسجد و بازارها میدانی نیز وجود داشته 

  ، طور که قبالً هم اشاره شداست و گذرهاي اصلی شهر همان 
استخر بوده که از داخل بازار حاجی و با بازار    ةیکی از درواز

کازرون   ةو از درواز   گذشتهیبازار م  ي موازي آن و چهارسو
به گذر گود عربان اشاره    توانی طور م همینو    شده ی خارج م

 . )4 شکل( رفتی شیخ ابوذرعه م ةکرد که به سمت درواز
 

5. Afsar, 1974, PP. 80-81. 
6. Rastegar Fasaee, 1999, P. 320. 
7. Afsar, 1974, P. 68. 
8. Afsar, 1974, P. 72. 
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ادامه داشت   هاي بعدهمچنان در سال  حصاري شهربی«
زمان صمصام در  اینکه  عضد تا  پسر  کالنجار  با  الدوله  الدوله 

بوغانم و    ۀکه از حمل   م)  1015ق (  ه.  436دیلمی در سال  
بترسید سلجوقیان  شهر    ،قدرت  گرد  بر  بارویی  داد  دستور 

 1». شیراز کشیدند
ادا« فرسخ  یک  قریب  شیراز  چهارم  قرن  داشتدر   ، مه 

تنگ بازارهاي  دروازه   ،داراي  هشت  و  بود  پرجمعیت  ولی 
درواز  2». داشت... دروازه  شش  (درواز  ةمحل  سلم    ة درب 

دروازشاه  (درواز  ةداعی)  درواز  ةکوار  (کل    ةقصابخانه)  منذر 
خان زند در طرف الیه خیابان لطفعلی منتهی   -شیخ ابوذرعه

درواز شهر)  (درواز   ةشرق  دروا  ةفهندر  اصطخر   ةز سعدي) 
کازرون) کامالً محقق   ةشوشتر (درواز  ةاصفهان) درواز  ة(درواز

بند آستانه و    ةدیگر که درواز  ةولی دو درواز  ، و روشن است
نیست.   ةدرواز معلوم  باشد  دور  3غسان  دیلمیان،در  قصر    ة 

و تقویت مرکز    شودی حکومتی از مرکز مذهبی شهر جدا م
در یکی از محالت سرباغ یا    آن رامحل    توانی م   کهحکومتی  

زد حدس  آب  لب  یا  دسترسی    4سردزك  که  شد  باعث 
استخر به مرکز حکومتی شکل گیرد که    ةاز درواز   ي اعمده

موازات بازار حاجی بوده  گیري بازار مهم دیگري به باعث شکل 
 . است
بازار شهر  نیز  درمورد  زمان  این  آمده   در    است:   چنین 

یلمیان و شاید پیش از آن بنیاد بازار بزرگ شهر که از عهد د«
از سمت  بود،  بازسازي و تکمیل گردیده  بعداً  نهاده شده و 
به سمت شمال پیش   رو  و  آغاز  شمال غرب مسجد جمعه 

بازار شیراز است   نیتریمیقد که  . امروز این بازار را  رفتی م
 ). 3(شکل  5» نامندی بازار حاجی م

نیم« در  آن ح  ۀو  اینجو  را  قرن هشتم محمد شاه  صار 
در این دوره بود که مسجد نو ساخته شد و    6».مرمت کرد

احتماًال .  مزار سید عالءالدین حسین در باغ قتلغ کشف شد

 
1. Afsar, 1974, P. 57. 
2. Rastegar Fasaee, 1975, P. 320. 
3. Afsar, 1974, P. 51. 
4. Afsar, 1974, P. 55. 

تعدادي در کنار این بازار    ،سراهایی که شناخته شده از کاروان
سراها  ولی در حال حاضر از جاي این کاروان  ،گرفتهیقرار م

  : م یکنی اطالعی در دست نیست و ما به بیان نام آنها بسنده م
محل در  (احتماًال  سنقري  آبش    ۀ رباط  رباط  است)  باالکفت 

(احتماًال در کنار آبش خاتون بوده) رباط شهر اله، رباط خائر،  
 رباط سربند، رباط عدتی. 

ه نزدیک مسجد جامع عتیق  الدوله وزیر اتابک تکلامین 
امینی شهرت   ۀشیراز مدرسه و رباطی ساخت... که به مدرس

در بازار «الدین یکی از وزراي اتابک ابوبکر  امیر مقرب  7داشت.
مدرسه شیراز  مدرس  ي ابزرگ  به  که  کرد  بنا  مقرب    ۀعالی 

شهرت داشته و در مقابل آن مدرسه رباطی ساخته بود که 
گرچه در حال حاضر    8.»است   به مسجد عتیق متصل بوده

 هیچ اطالعی از آنها در دست نیست. 
اتابک به قرار زیر    ةدر دورة مورد مطالعه  محدود  محالت
 بوده است: 

 ؛باالکفت ۀ محل .1
 ؛باغ قلتغ  ۀمحل .2
 ؛درب اصطخر لۀمح .3
 ؛پیراسته  ۀمحل .4
 .پزان و سرپولکمحالت گچ .5

  ، اطالعی در دست نیستها نیز در این دوران  از میدان
ولی احتماًال در کنار مسجد و بازارها میدانی نیز وجود داشته 

  ، طور که قبالً هم اشاره شداست و گذرهاي اصلی شهر همان 
استخر بوده که از داخل بازار حاجی و با بازار    ةیکی از درواز

کازرون   ةو از درواز   گذشتهیبازار م  ي موازي آن و چهارسو
به گذر گود عربان اشاره    توانی طور م همینو    شده ی خارج م

 . )4 شکل( رفتی شیخ ابوذرعه م ةکرد که به سمت درواز
 

5. Afsar, 1974, PP. 80-81. 
6. Rastegar Fasaee, 1999, P. 320. 
7. Afsar, 1974, P. 68. 
8. Afsar, 1974, P. 72. 
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 )انیلمید ةشهر و عناصر ارزشمند آن در دور محدودة( رازیش یخ یتار  شهر. 3 شکل

 منبع: نگارندگان

 

 
 ) آن از پس  و اتابکان دورة در آن ارزشمند عناصر و شهر محدودة( رازیش یخ یتار شهر. 4 شکل

 گانمنبع: نگارند
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 ) آن از پس  و اتابکان دورة در آن ارزشمند عناصر و شهر محدودة( رازیش یخ یتار شهر. 4 شکل

 گانمنبع: نگارند
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شهر دور  رازیش  ي ساختار  محور   هیصفو  ةدر  بر  که 
قرار   »اتابکان فارس« و  »هیبوآل« ةموازات محدودبه ي دیجد

  دان یخان در شرق آغاز و به م  ۀشکل گرفت و از مدرس  ،داشت
 ي ا شاه مجموعه  دانی. م شدی م   یدر غرب منته   ي شاه صفو

بود که در پشت   ي متشکل از قصر، دارالشفا و مسجد صفو
حکومت  ،ي صفوقصر   ضلع    یباغ  داشت.  قرار  آن  به  منظم 

بود که در خارج از شهر به    ي مجاور معبر  یشمال باغ حکومت 
 ییهاآن باغ   ي هر در دو سوو بزرگان ش   شدیباغ شاه مرتبط م 

 ). Falamaki 2004, P. 64احداث کرده بودند (
شهري بوده و حصاري گرداگرد  «در دوران صفویه شیراز  

هاي باغ  ۀآنرا فرا گرفته و خندقی عمیق این حصار را از حوم
م جدا  می کردهیاطراف  و  کریم...  عهد  تا  که  خان دانیم 

 1. »ده استدروازه بو 10شهر در حدود  ي هادروازه
دوران این  م  ،در  پیدا  گسترش  بسیار  به    کندی شهر  و 

م کشیده  شهر  شمال  هست   ؛شودی سمت  مرکزي    ۀبنابراین 
مورد مطالعه ما نیز به سمت شمال کشیده شده و در آنجا 

م) هجري قمري   1601ق (  ه.  1022خان... در سال  قلیامام«
مدرسه  شیراز  در  داد  بازارچ  يادستور  بسازند...   ۀبزرگ 

ان قرار گرفته و امروز نیز آن را    ۀب مدرسرکوچکی در مغ
 2. »نامندی طل حصیربافان م

دوره   آن  بازارهاي  از  دیگر  محدودکه  یکی  مورد   ةدر 
داوودخان بانی  «  .بازار داوودخان است  ردیگیما قرار م   ۀمطالع

است که  خان سردار بزرگ شاه عباس  قلیاین بازار برادر امام
است  بوده  فارس  ایاالت  تمام  و  شیراز  بازار    . حکمران  این 

از دهانه  بر چهار داالن است. یکی  بازار منجر   ي هامشتمل 
دیگر    ۀبه میدانی که جلو خانه حاکم واقع شده و دهان  شودی م

کاروان به  مولتانی بازار  مسراي  باز  مولتانیشودی ها  اهل  .  ها 
دیگر   ۀد هستند. دو دهانشهر مولتان، از شهرهاي بزرگ هن

سراهاي  . بهترین کاروانشودی بازار به جاهاي دیگر منتهی م 
که به    نامندی را قیصریه م  سرایی است که آنشیراز کاروان

 3. »معنی بازار شاهی است
 ۀخان در محلعلیسراي چراغکاروان«سراي دیگر  کاروان

غفران بناهاي  از  اصل  در  مرغ،  بیگ،  بازار  ویردي  امام  مآب 
  1669ق (  ه.  1090خلف بیگی والی مملکت فارس در سال  

آنرا ساخته وقف بر مدرسه امامیه فرموده و بعد از    ،م) و اند
خان علی) مرحوم چراغ1795ق (  ه.  1216خرابی آن در سال  

اس  به  نموده  تعمیر  آنرا  فارس  مملکت  وزیر  م شهرت  نوائی 
 4».یافته

صفویه عبارت   تا پایان دورة  شهر تاریخی شیرازمحالت  
 بودند از: 
 . دشتک11 موردستان ۀمحل .1
 . سراجان12 شاه میدانمحله  .2
 چراغ . شاه 13 های میکل ۀمحل .3
 . شیادان14 . سرباغ 4
 . اسحاق بیک 15 . سنگ سیاه 5
 . لب آب16 . دروازة کازرون 6
 . باغ نو 17 شازده. درب 7
 . باالکفت 18 . بازار مرغ 8
 . درب مسجد19 . باهلیه 9

  . سردزك10
ترتیب شیراز در پایان دورة صفویه تا حملۀ افغان بدین 

 ). 5(شکل  ي آباد و معمر را سپري کرد ادوره
 

 
1. Afsar, 1974, P. 164. 
2. Daneshpajooh, 1998, P. 126. 
3. Afsar, 1974, PP. 155-156. 

4. Rastegar Fasaee, 1999, PP. 1126-1127. 
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 زندیه و قاجاریه دورة  تا    راز ی شهر ش   ي تحول کالبد   ر ی س 

شهرهاي تاریخی کشور    نیترمهم شهر تاریخی شیراز از  
هاي میراث رغم تنوع و گستردگی ارزش. علیرودی مبه شمار  

هاي کالبدي شهر، بیشترین توجه به ارزشفرهنگی در این  
بر   این در حالی است که  و  بوده است  زندیه  و  قاجار  دورة 

هاي این شهر و قراین تاریخی ارزش  اساس شواهد، مستندات
 لیدلبهدو دورة تاریخی نبوده، بلکه این شهر    نیبه امحدود  

موقعیت جغرافیاي و ارتباطی آن از سپهر تاریخ واجد جایگاه  
نشان   خاصی مقاله حاضر  بوده است. در  ایران  در سرزمین 

گیري شهر شیراز در دورة پیش و  داده شد که ساختار شکل 
قابل از اسالم  جایی استقرار شهر در تفکیک است. جابهبعد 

دورة بعد از اسالم و محل استقرار شهر از این دوره به بعد  
 حاصل   . این تحوالتدهدیم تحولی خطی و پیوسته را نشان  

تغییر مکان عناصر اصلی ساختار شهر است که با وجود تغییر 
شمال شهر را طی کرده است.    به سمتمکان جزئی مسیري  

بار   اولین  براي  که  واقعیت  ي هادورهنقشۀ    صورتبه این 
شناسایی   امکان  است،  شده  ارائه  مقاله  این  در  تاریخی 

ي هادورهتحوالت تاریخی شهر از نظر کالبدي را به تفکیک  
 ).7و  6 ي هاشکل (مختلف فراهم آورده است 

کر  رازیش دوران  آن میدر  مهم  آثار  و  زند   خان 
 )15و   14هاي (شکل 

ش   خان م ی کر  افغانان،  حملۀ  دفع  از  پس  مقر    راز ی زند  را 
  ی ق به عمارت و آبادان   . ه   1180حکومت خود قرار داد و از سال  

پرداخت  غالبًا  ی حکومت ۀ  ی ابن   ي و   . شهر  را  محور    ي رو   خود 
  ي صفو   ة شد ران ی و   ي ها بناها و باغ   ي جا شاه و به به باغ   ی منته 

صاحب    . ) Tavassoli & Bonyadi, 1992, P. 64(   احداث کرد 
شهر را از گچ و آجر بنا    ۀ قلع   «اول   : سد ی نو ی م   ي اصر فارسنامۀ ن 

رسان  اتمام  به  ارگ   د، ی کرده  آن  از  و    من ی نش   ي برا   ی بعد 
رسان   ي سرا حرم  انجام  به  و  بساخت  ( د ی خود   «...Rastegar 

Fasaee, 1999, P. 609 ( . 
ن م ی کر  فرمانروا   ز ی خان  سال   ان ی مانند  از  پس  ها  بزرگ 

در تابستان    ي به شهر   ي از شهر   ی ن ی نش و عقب   وقفه ی ب   شرفت ی پ 

ش   . ه   1197 وارد  به   راز ی ق  آنجا  در  توانست  و  عنوان  شد 
  ي بنا   د ی و تجد   ي به نوساز   ران ی بالمنازع بخش عمدة ا   ي فرمانروا 

 .Daneshpajooh, 1998, P(  بپردازد   اش ده ی برگز   تخت ی پا 

نشان داد و    ي اد ی شهر محبوب خود عالقۀ ز   ی به آبادان   او .  ) 109
خود، از    ی زندگ   ي روزها   ن ی شد، تا آخر شیراز  که وارد    ي از روز 

بازنا  آبادکردن  و  کارها ستاد ی ساختن  به  او  توجه    ل ی اص   ي . 
بس هم    ان ی ن ی ش ی پ   ي معمار  توجه  گو   ار ی درخور    یی است. 

  ي از شروع به کارها   ش ی به قدرت و پ   دن ی از رس   ش ی خان پ م ی کر 
شکل و نقش آن را    ، بود   ده ی د   با ی ز   ی جا عمارت   هر   ، ی ساختمان 

 . ) Rajabi 1972, P. 163(   به خاطر سپرده بود   ی خوب به 
ش   با  پا   راز ی انتخاب  زند   ی تخت ی به  شهر    ه، ی حکومت  بافت 

توسعه    راز ی جلگۀ ش   ی سرعت به سمت شمال و شمال شرق به 
محلۀ موردستان و محلۀ درب  (   س ی التأس د ی دو محلۀ جد   . افت ی 

 ,Rasouli, 2002(   است   ی توسعۀ ناگهان   ن ی حاصل ا   ) شاهزاده 

P. 19 (  . حس رزا ی م «و سد ی نو ی م   یی فسا ی  ن ی حسن  با   :    د ی به 
محله    19دروازه و    12  ي در زمان معمور   راز ی دانست که شهر ش 

بود و    ی م ی فرسخ و ن   ک ی به    ک ی آن نزد   ي داشته است و دو بارو 
کر  وک   خان م ی نواب  طاب ل ی زند،  ش السلطنه  در    راز ی ثراه،    6را 
  ی باچ ج   ة و درواز   ضا ی ب   ة محله قسمت فرمود و درواز   11دروازه و  
  ة گوسفند و درواز   ة فسا و درواز   ة آباد و درواز سعادت   ة و درواز 

فرمود و    ی فرسخ   ک ی خاتون را موقوف بداشت و دور بارو را  
دشتک    ۀ درب کازرون و محل   ۀ و محل   ه ی باهل   ۀ باغ نو و محل   ۀ محل 

  ۀ و محل  ادان ی ش  ۀ (ع) و محل   چراغ شاه  ۀ برازجان و محل  ۀ و محل 
 ,Rastegar Fasaee(   » د نمو   گر ی موردستان را جزو محالت د 

1999, P. 906 ( . 
کر   ي ر کا   ن ی نخست  ا م ی که  داد  انجام  به    ن ی خان  که  بود 

به  دور شهر    ی دستور او حصار دفاع  تعم   م ی ترم شروع  و    ر ی و 
فرسخ    1/ 5دور شهر را که    ط ی خان ابتدا مح م ی شد. کر   ي بازساز 

با صرف  از خانه بود    ک ی و دورافتاده به    م ی قد   ي ها نظر کردن 
بر    که استحکام حصار شهر،    ي برا   ن ی چن هم داد.    ل ی فرسخ تقل 

  ي ها دستور داد خانه   د، ی سال به اتمام رس   ک ی اثر کار مداوم در  
صادق  مانند  خاندانش  برجستۀ  ش افراد  و  و    خان ی عل خ ی خان 

 بنا کنند.   تخت ی را در درون حصار پا   خان ی نظرعل 
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 ی خانمیکر ارگ. 8 شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل یوک  بازار. 9 شکل

 
 راز،یو استحکام حصار و قلعۀ ش   ریبر تعمخان عالوهمیکر

  ک یبر گرد حصار به    یخندق جادیرا با ا   رازی گرفت ش   میتصم
در برابر حمالت و   یت یو امن  یدفاع  ریدژ مطمئن و نفوذناپذ

 ض یعر  یفرمود خندق  بنابراین  ؛کند  لیتبد  یاحتمال  ي خطرها

 ,Rajaei(  به دور آن حصار استوار حفر کردند  قیعم  اریو بس

2005, PP. 319-320(.   خان که عبارت از  میکر  ي هاساختمان
آب)10(شکل    ، مسجد)9(شکل    بازار د،   خانه،وانیانبارها، 

حکومت)8(شکل    ارگ  دان،یم باغ  مدرسه،  اندرون،  و    ی ، 
 

در گوشۀ شمال غرب شهر در محالت    ، بزرگان زند بوده   ي ها خانه 
در    د ی نکته را با   ن ی شاه قرار گرفته است. ا دان ی در شاهزاده و م 

  ن ی در محل آنها زم   عمارت   ن ی نظر داشت که هنگام ساختن ا 
قسمت    ، م ی گفت   ی خ ی بلکه چنانچه در شرح تار   ، نبوده   ی ال بکر و خ 
و قصر    ه ی صر ی مانند بازار داوودخان، بازار ق   ه ی دورة صفو ۀ  ی اعظم ابن 

عالوه  به   . بوده است   ی حوال   ن ی شاه در هم دان ی و م   خان ی قل امام 
شرق  قسمت   ی قسمت  محل  در  وک   ی و  بازار  قبرستان    ل ی از 

  اهللا ابوعبد   ر ی کب   خ ی که در گوشۀ آن خانقاه ش   بوده   ي ا گسترده 
 . ) Afsar, 1974, P. 212(   قرار داشت   ف ی محمد بن خف 

در شمال شهر قرار دارد و شامل    لیوک  ادینوبن  عمارت
شاه است که پس از دانیاز محالت در شاهزاده و م  یقسمت

. شودی م  لیاصفهان وارد بازار نوساز وک  ةورود به شهر از درواز
ا غرب  طرف  دو  م   نیدر  که    یعیوس  دانیبازار  داشت  قرار 

آن را    یخانه و قسمت غربنقاره   دانیآن را م  ی قسمت شرق
عمارت    دانی م   نی. در سمت شمال ادندینام یتوپخانه م   دانیم

احداث    لیانبار مشهور وکاز دو آب  یکیآن    ری خانه و در ز نقاره 
ساخته   خانهوانیخانه عمارت د ود. در طرف غرب نقاره شده ب

م  غرب  دو طرف  در  و  عظ  دانیشده  مانند    م یعمارت  ارگ 
  اد یباغ نوبن   دانی م  ی در سمت جنوب  .کردی م  ییامروز خودنما

آن احداث   یفرنگموسوم به باغ نظر و عمارت کاله خانمیکر
 شده بود. 

 

 
 لیوک مسجد. 10 شکل

Rasouli, H. (2002) منبع. 

 
ب   یکم شرق  سمت  به  مقابل    نیدورتر  باغ  و  بازار 

وک  ،خانهنقاره  نبه   ل یمسجد  از  مه یصورت  داشت.  قرار  تمام 
ا غرب  کوچه  نیطرف  فاصلۀ  به  آب  ي امسجد  و  انبار  حمام 

قسمت  لیوک مسجد  قبلۀ  طرف  در  بود.  شده   ي هاساخته 
بن  يامدرسه   یاصل مرگ    ادیرا  هنگام  که  بودند  نهاده 
بود. در جنوب باغ به فاصلۀ    دهیاتمام نرس  ههنوز ب  خانمیکر
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در گوشۀ شمال غرب شهر در محالت    ، بزرگان زند بوده   ي ها خانه 
در    د ی نکته را با   ن ی شاه قرار گرفته است. ا دان ی در شاهزاده و م 

  ن ی در محل آنها زم   عمارت   ن ی نظر داشت که هنگام ساختن ا 
قسمت    ، م ی گفت   ی خ ی بلکه چنانچه در شرح تار   ، نبوده   ی ال بکر و خ 
و قصر    ه ی صر ی مانند بازار داوودخان، بازار ق   ه ی دورة صفو ۀ  ی اعظم ابن 

عالوه  به   . بوده است   ی حوال   ن ی شاه در هم دان ی و م   خان ی قل امام 
شرق  قسمت   ی قسمت  محل  در  وک   ی و  بازار  قبرستان    ل ی از 

  اهللا ابوعبد   ر ی کب   خ ی که در گوشۀ آن خانقاه ش   بوده   ي ا گسترده 
 . ) Afsar, 1974, P. 212(   قرار داشت   ف ی محمد بن خف 

در شمال شهر قرار دارد و شامل    لیوک  ادینوبن  عمارت
شاه است که پس از دانیاز محالت در شاهزاده و م  یقسمت

. شودی م  لیاصفهان وارد بازار نوساز وک  ةورود به شهر از درواز
ا غرب  طرف  دو  م   نیدر  که    یعیوس  دانیبازار  داشت  قرار 

آن را    یخانه و قسمت غربنقاره   دانیآن را م  ی قسمت شرق
عمارت    دانی م   نی. در سمت شمال ادندینام یتوپخانه م   دانیم

احداث    لیانبار مشهور وکاز دو آب  یکیآن    ری خانه و در ز نقاره 
ساخته   خانهوانیخانه عمارت د ود. در طرف غرب نقاره شده ب

م  غرب  دو طرف  در  و  عظ  دانیشده  مانند    م یعمارت  ارگ 
  اد یباغ نوبن   دانی م  ی در سمت جنوب  .کردی م  ییامروز خودنما

آن احداث   یفرنگموسوم به باغ نظر و عمارت کاله خانمیکر
 شده بود. 

 

 
 لیوک مسجد. 10 شکل

Rasouli, H. (2002) منبع. 

 
ب   یکم شرق  سمت  به  مقابل    نیدورتر  باغ  و  بازار 

وک  ،خانهنقاره  نبه   ل یمسجد  از  مه یصورت  داشت.  قرار  تمام 
ا غرب  کوچه  نیطرف  فاصلۀ  به  آب  ي امسجد  و  انبار  حمام 

قسمت  لیوک مسجد  قبلۀ  طرف  در  بود.  شده   ي هاساخته 
بن  يامدرسه   یاصل مرگ    ادیرا  هنگام  که  بودند  نهاده 
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آن  خانمیکر  ي سراحرم  ي اکوچه که  بود  شده  را   ساخته 
 . )Afsar, 1974, PP. 217, 219( دندینام یاندرون کوچک م

ش  ي هاخانه  ي جد  ازین عالوه  به و    رازیمردم  آب  به 
سي جار برف  یناش  ي هالیشدن  ذوب  در    ي هااز  موجود 

زمان سه طرح  هم  خانمیارتفاعات اطراف شهر، باعث شد کر
احداث رودخانۀ خشک شمال از جمله  با   یرا دنبال کند.  و 

آنان هنوز   ي هااز قسمت  یکه بعض   یمحکم  ي سد بندها  جادیا
ت  یباق هم  وانستاست،  که   یشگیمشکل  را  شهر  مردم 

سي جار ناح  البیشدن  بود،   رازیش  یشمال  ي هاکوهۀ  یاز 
  ر یکه در ز   یعیوس  ي هااحداث کانال   نیبرطرف سازد. همچن
بود کرده  و  ،شهر حفر  عمارات خود   هايخانه   زین  فاضالب 

م  ی مسکون انتقال  خارج  به  را  شهر  مختلف  . دادی محالت 
 رون یدر ب  ییهاداد خندق  تورکار دس   نیخان به موازات امیکر

در سطح معابر و...    ي ادیز  ي هاحفر کردند تا آب  رازیحصار ش
انتقال   آنها  کار مهم دابدیبه  ن  خانمیکر  گری.   ي جد  ازیکه 

انتقال آب    کرد،ی م  ن یمأرا به آب ت  ی شهر و عمارت حکومت
و   هیساختن آن در ابني و جار  رازیآباد به داخل شهر شرکن

 به خود بود. تعلقم ي هاساختمان

از نوزده    رازیمحالت ش  لیتقل  خان،میاقدامات کر  گرید  از
به   اسام  ازدهیمحله  بود.  از:    ی محله  بود  عبارت    . 1محالت 

شاهزاده م .  2  ،محلۀ  مرغ.  3  ،شاهدانیمحلۀ  بازار  .  4  ،محلۀ 
 ،محلۀ سردزك.  6  ،مسجد  بمحلۀ در.  5  ،گ یبمحلۀ اسحاق

آب.  10،  (بالکفد)  باالکفتمحلۀ  .  7 لب  محلۀ  .  11  ،محلۀ 
شاه، درب مسجد دان یسه محلۀ م  ن یو جهود که ب  انیمیلک

) بود  واقع  مرغ  بازار    اما ،  )Rajaei, 2005, PP. 331-332و 
  ي آن را قدر  طی حصار شهر، مح  ي بنا  دیزند در تجد  مخانیکر

نمودکوچک بعض ي طوربه  ؛تر  قسمت  یکه  در   ي هااز  شهر 
ها را در شش دروازه دروازه  تعدادحصار قرار گرفت و  خارج از  

احداث و در    عیوس   یدانیم  ،منحصر نمود. در مقابل هر دروازه
 ,Afsar, 1974(  دار مانند چنار غرس کردهیآن درختان سا

P. 197( . 
 

  خان زندم یاز حومۀ شهر در زمان کر بورین فیتوص
 )16(شکل 

ا  «آرامگاه از   یزمان   ران،یحافظ، شاعر معروف  در خارج 
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 هم در آن قرار دارد...»  ي آرامگاه علما و مردان بزرگ چند

)Niebuhr 1774-1778, P. 114( . 
زم  یمطالعات در  در شهرها  تی موقع  ۀنی که   ي گورستان 

م  رانیا نشان  است،  شده  انجام  اسالم  از  که   دهدی پس 
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است و   افتهیشهر انتقال    ی رونیاست که گورستان به مرز ب

ن   ییشناسا رو   زیدوره  قبور    خ یتار   ي از  بر  اسناد   ایمندرج 
 است.  ییو شناسا نیتخم قابل ،یخیتار

 ه ی در دورة قاجار   راز ی ش 
 ران یا  ي هادر دوره قاجار، با وجود جنگ  رانیا  ي شهرها

  ی و رونق  تی امن  هیدر سا  گر،یو روس و مسائل و مشکالت د
اافتندیتوسعه    ، آمد  دیکه پد رونق   ۀجینت   ،ي رشد شهر  ن ی. 
فراهم    یآرامش و ثبات نسب  یۀخود (که در سا  ۀزمان  ي اقتصاد

به  و  بود)  ب  ژهی وآمده  تجارب  بود.  تجارت  و   ي شهرنی رونق 
ب و تجارت    ي شهر   یزندگ  بیترت  نیبه ا  ی والملل ن یتجارت 
که در قرن هجدهم رو به زوال نهاده    ي صفو  ةدور  ةگسترد

همچنین    ). Lambton, 1991, P. 432وارونه شد (  ي بود تا حد
بهبود    ي حکومت قاجارها تا حد  تختسال    30در    یبازرگان

 ). 7 شکل( )Issawi, 1991, P. 494( افتی
کانون   ي شهرها قاجار،  به   ییهادوره   ي برا  ژه یوبودند 

  ةخود در دور  ییکاال و خدمات که بعد از اوج شکوفا  ۀمبادل
  يقمر  ي دوم قرن دوازدهم هجر ۀمین یو زوال عموم ي صفو

 

) از آغاز دوره قاجار مجدداً رونق گرفته ي الدی(قرن هجدهم م
 ). Kinneir, 1813, PP. 64, 110بودند (

دورة   رازیشهر در دورة قاجار نسبت به ش  ي کالبد  تحول
دوره و انتقال    نیاوضاع کشور در ا   ینابسامان   .بود  زیناچ  هیزند

خود را    ۀگذشت   تیاهم  ازری به تهران سبب شد که ش   تختیپا
پا تا  و  بدهد  دست  ه  انیاز  شهر  وسعت  قاجار  گاه  چیدورة 

 ,Tavassoli & Bonyadi, 1992( نرسد ي اندازة شهر صفوبه

P. 65(  .ق منجر .  ه   1269و    1229و مخرب    ب یمه   ي هازلزله
تخر ساخت  بیبه  شد.  شهر  بافت  اعظم   ي سازها  و   بخش 

قاجار  یو رسم  یمردم زلزله  عمدتاً  هی در دورة  از  بر   هاپس 
بافت تا اواخر    ي ریگها انجام گرفت. روند شکل مخروبه  ي رو

تقر قاجار  ادامه    باًی دورة  توسعه  و   افتیبدون  حصارها  و 
 ,Rasouli, 2002(  ماندند  یباق   رییشهر بدون تغ  ي هادروازه

P. 19 (  .نص  جز مشریمسجد  نارنجستان    ر،یالملک،  عمارت 
عهد    نیدر ا  یجالب  ي اثر هنر  گریمعدود د  ي قوام و چند بنا

را حفظ و   هیو لطف دوران زند  ییبایز  ی، ولامدهیبه وجود ن
 است   کردهجلوه    یو جذاب  بایکماکان شهر ز  احان،یدر انظار س

)Sami, 1968, P. 94( . 
 

بهتر  دلگشا عمارت    داراي و    رازیشهاي  باغ   ن یاز  چند 
آن    کیست و نزدزیباعمارت    ي دارا  زینما نست. باغ جهانبایز

کاله د  یفرنگ عمارت  باغ  دارد.  قاجارباغ    ،گریقرار   هیتخت 
بهترشودینم  ي نگهدار  یخوببه کدام  چیاز ه  یول  ،است   ن ی. 

که در    موزة پارس معاصر، یا همان  ها، باغ شاهزاده استباغ 
را   گرید  ي هادرختان باغ   نیربهتاست.  شهر قرار گرفته    داخل

ا و  ز  نیکنده  را  دردروازهتعداد    اند.داده  نتیباغ  همان    ها 
چون حصار شهر    اما  ، ثابت ماند  خانم یشش دروازة دورة کر

بر اثر عبور و مرور مردم از   ،درست شده بود  نهیچ  و  با خشت 
در   ،کردی تر مکه راه را به خارج شهر کوتاه   میمحل دروازة قد

وجود آمده که  ه ب  ییهارخنه  هیدورة قاجار  ادیبنحصار سست 
بر شش  عالوه  نیبنابرا  ؛گفتندی آنها را کل م  یاصطالح محلبه

وجود آمده  هب یمیدروازة قد ي چهار کل در جا یدروازة اصل
پ دورة  مانند  درواقع  که  زند  ش یبود  ده    آنهاتعداد    هیاز  به 

م عبارت    دیرسیدروازه  اصفهان.  1  :ازبود  که  .  2  ،دروازه 
.  4  ،میقد  ي ضایدر محل دروازة ب  ریکل مش.  3  ،شاهدروازة باغ

.  7  ی،دروازة شاه داع  6  ،کل شاهزاده قاسم.  5  ،دروازة کازرون
قصابخانه ابوذرعه.  8  ، دروازة  قد  ةدرواز،  کل  .  9،  میدولت 

  . 12ي،  دروازه سعد  نیب .  11ي،  موریکل ت.  10  ي،سعد  ةدرواز
 . )Afsar, 1974, P. 274(  دروازة کازرون
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 )هیقاجار دورة در آن ارزشمند عناصر و شهر محدودة( رازیش یخ یتار شهر. 7 شکل

 منبع: نگارندگان

 

نکرده   رییتغ  هیدر زمان قاجار  رازینام محالت ش  نیهمچن
اسام   ازدهیو   همان  به  آن  زند  یمحلۀ  از    یکیبود.    هیدورة 

است. از آثار او در    یمازندران  یاشرف  وسفیرزایم  رازیش  ي وزرا 
از جانب دروازة اصفهان در امتداد بازار   که  است  ي بازار  رازیش
بازار   نیت. ااس  ه ساخته و آن را بدان بازار متصل ساخت  لیوک

  ي فارسنامۀ ناصر  تألیف  که سال اختتام  . قه   1314تا سال  
از اواخر دورة   یول  ،شهرت داشته  یوسفیرزای به بازار م  ،است

شده   معروف  نو  بازار  به  است هم  اکنون    وقاجار   موجود 
)Afsar, 1974, P. 230( .  قاجار  در شهر    یهدورة  داخل  در 

وجود   ي آنامروز  ي به معناو مسیري    یابانینوع خ  چیهشیراز  
 بود:   ریبه شرح ز  ي سرتاسر  ي هامعابر و راه  نی ترمهم   و  نداشت

که از دروازة اصفهان وارد بازار نو و از آنجا داخل   یراه .۱
وک کوچه  ،شودی م  لیبازار  از  عبور  بازارچهبا  و  ها ها 

با گذشتن از کوچۀ سنگ   ،شده  لیسمت غرب متمابه
کازرون از   ةدرواز  قیاز طر  بیغر  یحاج  دیو در س  اه یس

اردو    ي راه از ابتدا  نیا  گری. شعبۀ دشدی شهر خارج م
راه دوشاخه   یسمت چپ در مدخل بازار حاج  هبازار ب

شاخه به داخل گود عربان و محلۀ قوام   کیکه    شودی م
  ی را ط  یتمام طول بازار حاج  گریو شاخۀ د  شدیموارد  
پس از گذشتن از جمعه گذشته و    از جلو مسجد  ،کرده

به آن دروازه   یداعو بازار دروازة شاه   هیبازارچۀ منصور
 . دیرسی م

 ی شمال  یبرخالف راه اول که جهت  گری د   ي راه سرتاسر .۲
  ي رشی راه از کل م  نیا  .بود  یغرب  -یشرق  ،داشت  یجنوب

پس از عبور از   و  شروع شده  میقد  ي ضا یدروازة ب  یعنی
و عبور از گود   یکردن بازار حاجبازار شاه، پس از قطع 

دولت   ةابوذرعه (درواز  خیعربان و محلۀ قوام به کل ش
 . دیرسی ) ممیقد

پس از عبور از   ،شروع شده  ي سعد  ةاز درواز  ي گریراه د .۳
ف شده  لیبازارچۀ  شعبه  و   یکی   ،چند  عربان  گود  به 

دوزها زار کفش به با  یدر سمت غرب شعبۀ اول  ي گرید
حاج بازار  به  آنجا  از  بد  یو  راه   قیطرنیو  دو  به 

 . وستیپیم یاول ي سرتاسر

شهر وارد    یاز دروازة قصابخانه در جنوب شرق  زین  یراه .٤
آستانه ادامه   ی که تا درب جنوب  شدیم   ي بازارچۀ بلند

ن   نیا  .داشت م   زیراه  محل  یکی  ، شدیچند شعبه   ۀبه 
م د  رفت یسردزك  راه  اسحق  گریو  و   گیببه محالت 
 گود عربان. 

شاه بود که دخول شهر دروازة باغ  ي هااز راه  گرید  یکی .٥
در جنوب   ي اشعبه   ،مشق دوشاخه شده  دانیدر جلو م

از   گری. شعبۀ دافتییبه داخل شهر راه م   لیانبار وکآب
شاه و بازار مرغ   دانی به محالت م  لهیطو  دانی پشت م

 ). Afsar, 1974, PP. 286-287( رفتی م
 شیراز در توصیف جهانگردان 

  شاه یاز حومۀ شهر در زمان فتحعل  ي نگبر ی هال  فیتوص
م  «حدود):  م  1799-1801سال  ( جنوب   لی سه  طرف  به 

و    لیدارد به طول پنج م   وجود  ییهاشهر مجموعه باغ   یشرق
است...    صدی ها سباغ  نیتعداد ا  شودی گفته م  لیبه عرض دو م

معروف است و امتداد و   ي ها به مسجد بردباغ  نیا  ۀمجموع
رودخانه کوه   ياکنار  از  که  است  گرفته    ی شرق  ي هاقرار 

  ست ین  لی از چند م   شیکه ب  ي ریو در مس  ردیگیسرچشمه م
دربه است. جر  رازیش  ةجانب  ا  انیروان  در   نیآب  رودخانه 

که پس از   شودیو به رودخانه وارد م  ابدییزمستان شدت م 
ش از  در  رازیعبور  نزد  ۀاچیبه  م  کینمک    »زد یری شهر 

)Hollingbery, 1814, PP. 130-131( . 
شهر    فیتوص حومۀ  از  سال(بروگش  - 1886  ي هادر 
بناها  یکی«):  م  1859 است    یکاخ  رازیش  یدنیواقعاً د  ي از 

خود بنا کرده    ي ) در آنجا برا1798-1834(  شاه یعلکه فتح 
در شمال    ي اتپه  ي از گورستان ارامنه که باال   دیاست... بازد

خاطر شده،  واقع  هم  یکی  ةشهر  دوستان  زنده از  را  وطن 
اکندی م فوق  نی.  بر عمارت  بر دشتگورستان  و  که    یالذکر 

 ,Brugsch(  در آن گسترده شده مشرف است»  رازیش  رشه

1862, P. 182( . 
و    1787  ي هادر سال (  رازیاز حومۀ ش   ن یفرانکل  فیتوص

چهارطاقی«مصل):  م  1786 مصل  ی :  حدود    ی معروف  در 
  ی به کل  باًیمشرق قبر حافظ قرار دارد و تقر  یلیچهارم ماکی
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با گذشتن از کوچۀ سنگ   ،شده  لیسمت غرب متمابه
کازرون از   ةدرواز  قیاز طر  بیغر  یحاج  دیو در س  اه یس

اردو    ي راه از ابتدا  نیا  گری. شعبۀ دشدی شهر خارج م
راه دوشاخه   یسمت چپ در مدخل بازار حاج  هبازار ب

شاخه به داخل گود عربان و محلۀ قوام   کیکه    شودی م
  ی را ط  یتمام طول بازار حاج  گریو شاخۀ د  شدیموارد  
پس از گذشتن از جمعه گذشته و    از جلو مسجد  ،کرده

به آن دروازه   یداعو بازار دروازة شاه   هیبازارچۀ منصور
 . دیرسی م

 ی شمال  یبرخالف راه اول که جهت  گری د   ي راه سرتاسر .۲
  ي رشی راه از کل م  نیا  .بود  یغرب  -یشرق  ،داشت  یجنوب

پس از عبور از   و  شروع شده  میقد  ي ضا یدروازة ب  یعنی
و عبور از گود   یکردن بازار حاجبازار شاه، پس از قطع 

دولت   ةابوذرعه (درواز  خیعربان و محلۀ قوام به کل ش
 . دیرسی ) ممیقد

پس از عبور از   ،شروع شده  ي سعد  ةاز درواز  ي گریراه د .۳
ف شده  لیبازارچۀ  شعبه  و   یکی   ،چند  عربان  گود  به 

دوزها زار کفش به با  یدر سمت غرب شعبۀ اول  ي گرید
حاج بازار  به  آنجا  از  بد  یو  راه   قیطرنیو  دو  به 

 . وستیپیم یاول ي سرتاسر

شهر وارد    یاز دروازة قصابخانه در جنوب شرق  زین  یراه .٤
آستانه ادامه   ی که تا درب جنوب  شدیم   ي بازارچۀ بلند

ن   نیا  .داشت م   زیراه  محل  یکی  ، شدیچند شعبه   ۀبه 
م د  رفت یسردزك  راه  اسحق  گریو  و   گیببه محالت 
 گود عربان. 

شاه بود که دخول شهر دروازة باغ  ي هااز راه  گرید  یکی .٥
در جنوب   ي اشعبه   ،مشق دوشاخه شده  دانیدر جلو م

از   گری. شعبۀ دافتییبه داخل شهر راه م   لیانبار وکآب
شاه و بازار مرغ   دانی به محالت م  لهیطو  دانی پشت م

 ). Afsar, 1974, PP. 286-287( رفتی م
 شیراز در توصیف جهانگردان 

  شاه یاز حومۀ شهر در زمان فتحعل  ي نگبر ی هال  فیتوص
م  «حدود):  م  1799-1801سال  ( جنوب   لی سه  طرف  به 

و    لیدارد به طول پنج م   وجود  ییهاشهر مجموعه باغ   یشرق
است...    صدی ها سباغ  نیتعداد ا  شودی گفته م  لیبه عرض دو م

معروف است و امتداد و   ي ها به مسجد بردباغ  نیا  ۀمجموع
رودخانه کوه   ياکنار  از  که  است  گرفته    ی شرق  ي هاقرار 

  ست ین  لی از چند م   شیکه ب  ي ریو در مس  ردیگیسرچشمه م
دربه است. جر  رازیش  ةجانب  ا  انیروان  در   نیآب  رودخانه 

که پس از   شودیو به رودخانه وارد م  ابدییزمستان شدت م 
ش از  در  رازیعبور  نزد  ۀاچیبه  م  کینمک    »زد یری شهر 

)Hollingbery, 1814, PP. 130-131( . 
شهر    فیتوص حومۀ  از  سال(بروگش  - 1886  ي هادر 
بناها  یکی«):  م  1859 است    یکاخ  رازیش  یدنیواقعاً د  ي از 

خود بنا کرده    ي ) در آنجا برا1798-1834(  شاه یعلکه فتح 
در شمال    ي اتپه  ي از گورستان ارامنه که باال   دیاست... بازد

خاطر شده،  واقع  هم  یکی  ةشهر  دوستان  زنده از  را  وطن 
اکندی م فوق  نی.  بر عمارت  بر دشتگورستان  و  که    یالذکر 

 ,Brugsch(  در آن گسترده شده مشرف است»  رازیش  رشه

1862, P. 182( . 
و    1787  ي هادر سال (  رازیاز حومۀ ش   ن یفرانکل  فیتوص

چهارطاقی«مصل):  م  1786 مصل  ی :  حدود    ی معروف  در 
  ی به کل  باًیمشرق قبر حافظ قرار دارد و تقر  یلیچهارم ماکی
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 یلیچهارم ماکی  ۀفاصل  در...  و انهدام است  یدر شرف خراب
درواز م  ةشمال  بناریشاه  وجود    یضلعبزرگ هشت  ي حمزه 

 خانمیکر  لیخان، پسر دوم وک  میدارد که آرامگاه عبدالرح
 . )Hollingbery 1814: 201, 204( ...»باشدی م

 

 
 شیراز رالملکینص . مسجد11شکل 

 منبع: نگارندگان

 
 1315 از شیپ حافظ آرامگاه. 11 شکل

Rasouli, H. (2002) 9.منبع 
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Rasouli, H. (2002) منبع. 
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ي الد ی م   1756  بور ی ن   اثر   راز ی ش   شهر . نقشۀ  16  شکل   

 .Niebuhr, C. (1774-1778)منبع:  
 

 ي ر ی گ جه ی نت 
زمام  با دورة  پا  خان میکر  ي دارآغاز  و  شهر    ی تختی زند 

(شکل    شهر شامل ارگ  دیبه دستور خان زند مرکز جد  راز،یش
،  ) 11و  10هاي شکل ( ، مسجد)9(شکل  بازار وانخانه،ی، د)8

شهر    دیمرکز جد  ي ریگ. شکلردیگی و... شکل م  لیحمام وک
از سنت    ت یاز آن به تبع  ش یپ  ي بدون تعرض به مرکز شهر

  ژه یوبه   دیمحالت جد   جادیاما ا   ، انجام گرفت  یرانیا  ي شهرساز
 جادینوساز باعث ا  یخیمرکز تار  نیمحلۀ شاهزادگان در جوار ا

پ  ي شهر  ي از فضاها  ي دیگونۀ جد تا  از آن در   شی شد که 
  ع ی متمرکز و وس  ی دانیم  جادیتجربه نشده بود. ا  رازیشهر ش 

  ، یتمرکز عناصر حکومت  نی شاه و همچنوانخانۀ  یمشرف به د

به ارگ    ي مرکز  دانیشهر حول م  يو تجار  ی مذهب مشرف 
  يعناصر و عملکردها یدهاز سازمان ي دینوع جد خان،میکر

  ن یا  ).13و    12هاي  (شکل  شهر را مطرح نموده است   یعموم
ن  ي شهر  دانیم قاجار  دورة  اهم  زی در    ياالعادهفوق  تیاز 

.  رفتیشهر به شمار م  یمرکز حکومت  عمالً  برخوردار بود و
مشرف به    دانی با م  هدر مواجه  یحکومت  دانیمرکز و م  نیا

مذهب فعالشاه   ی مجموعۀ  نو،  مسجد  و  (ع)   ي هات یچراغ 
مذهب  یوانید  ،یفرهنگ   یاجتماع قطب   یو  دو  در  را  شهر 

ا  کردندیمی  دهسازمان   ی و جنوب  یشمال در   یژگیو  ن یکه 
از    هیمجموعۀ زند  یهماهنگ  نیاست و در ا   ر ینظنوع خود کم

ابود.    برخوردار  ي ممتاز  یژگیو ارزشمند  عناصر   ن یوجود 
تار بقا   ی فرهنگ-یخیمجموعۀ  ا  ي و  معاصر  دورة  تا    ن یآنها 

  ندایفر  یو ط  ي جد  یوجود آورده است که با توجهه امکان را ب
فضا بتوان  یخیتار  ي مرمت  بهره   میشهر،  از   ي مندبا 

 ینیآن شاهد بازآفر  یو اجتماع  یفرهنگ   ،یتیهو  ي هات یظرف
 . م یمحدوده باش نیشهر در ا یخیمرکز تار

 
 

 ي سپاسگزار 
 شان ي ار نویسندگان از کسانی که در راه این پژوهش ی

 .اند، سپاسگزارندکرده
 

 منابع مالی 
 . در منافع وجود ندارد   ی تعارض   سندگان ی نو   ن ی ب 
 

 تعارض منافع 

 . این پژوهش از محل شخصی تأمین شده است منابع مالی 
 

 
 

References 
 
Afsar, K. (1974). History of the Old Texture of Shiraz, 

Tehran: Society for the National Heritage of Iran 
Publications Series.  [in Persian] 

Brugsch, H. K. (1862).  Reise der königlich 
Preussischen Gesandtschaft nach Persien, 1860 
und 1861, Leipzig: J. C. Hinrichs'sche 

 

Buchhandlung, Persian Translation as: Dar 
sarzamin-e āftāb, by: Majid Jalilvand, Tehran: 
Nashre Markaz after: Širāz dar safar-nāme-hā, 
Fars Encyclopedia Publications, p. 182. 

Dieulafoy, J. (1887). La Perse, la Chaldée, la 
Susiane, Paris: Hachette, Persian Translation as: 
Safar-nāmeh-ye Irān, by Homayoun Farhvashi, 
Tehran: Dehkadeh Publications, 1353. 

Daneshpajooh, M. (1998). Shiraz: A brilliant gem in 
the culture and civilization of Iran-Zamin. 
Tehran: Helmand Publications. [in Persian] 

Falamaki, M. M. (2004). An Essay on Urban 
Conservation from Venice to Shiraz. Tehran: Faza 
Publication. [in Persian] 

Falamaki, M. M. (2005). Urban Renovation and 
Improvement, 2nd ed. Tehran: The Organization 
for Researching and Composing University 
textbooks in the Humanities. [in Persian] 

Haghighatbin, M., Ansari, M., & Pourjafar M. R. 
(2007). Sustainable design in urban green space 
of Isfahan during the Safavid era. The Modares 
Semiannual Art, 2(1), 19-26. [in Persian] 

Hollingbery, W. (1814). A Journal of Observations, 
made during the British Embassy to the Court of 
Persia, in the years 1799, 1800 and 1801, 
Calcutta: Press of Ferris, Persian Translation as: 
Rouz-nāme-ye safar-e hey’at-e Sir John Malcolm, 
by: Amir-Houshang Amini, Tehran: Ketab-sara 
(after: Širāz dar safar-nāme-hā, Fars 
Encyclopedia Publications, pp. 130-131). 

Issawi, Ch. (1991). European Economic Penetration, 
1872-1921. In: Peter Avery et al. (eds.), The 
Cambridge History of Iran, 7: From Nadir Shah 
to the Islamic Republic, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 590-607. 

Kalantari, H., & Poorahmad A. (2005). Historical 
context restoration planning techniques and 
experiences. Tehran: Institute for Humanities and 
Cultural Studies. [in Persian] 

Kinneir, J. M. (1813). A Geographical Memoir of the 
Persian Empire: Accompanied by a Map, 
London: Printed for John Murry, viii + 486 pp. 

Lambton, A. K. S. (1991). Land Tenure and Revenue 
Administration in the Nineteenth Century, In: 
Peter Avery et al. (eds.), The Cambridge History 
of Iran, Volume 7: From Nadir Shah to the 

Islamic Republic, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 459-505. 

Mansouri, S. A. (2007). Spatial Organization of 
Iranian City in Tow Periods: Before and After 
Islam. Bāgh-e Nazar, 3(7), 49-60. [in Persian] 

Mansouri, S. A., & Arab Solghar, N. (2015). 
Development of the Structural Relationship of the 
Garden and the City in the Spatial Organization 
of Shiraz: From the Fourth to the Twelfth Century 
AH. Journal of Architecture Studies, 4(8), 5-20. 
[in Persian] 

NIEBUHR, C. (1774-1778). Reisebeschreibung nach 
Arabien und andern umliegender Ländern, Vol 2. 
Copenhagen, Persian Translation as: Safar-nāme-
ye Niebuhr, by: Parviz Rajabi, Tehran: Touka 
(after: Širāz dar safar-nāme-hā, Fars 
Encyclopedia Publications, p. 114). 

RAJABI, P. (1972). Karim Khan Zand and his time, 
Tehran: Amirkabir Publications. [in Persian] 

RAJAEI, GH. A. (2008). Iran and Karim Khan, 
Tehran: Niktab Publications. [in Persian] 

Rastegar Fasaee, M. (ed.), (1995). Fārs-nāme-ye Ibn 
Balkhi. Shiraz: Fārs-šenāsi Foudation. [in 
Persian] 

Rastegar Fasaee, M. (1999). Fārs-nāme-ye Nāseri, 
by: Hājī Mīrzā Ḥasan Ḥosseynī Fasāʾī, Tehran: 
Amirkabir Publications. [in Persian] 

RASOULI, H. (2002). Historical, Cultural and 
Natural Attractions of Shiraz, Tehran: Pazineh 
Publishing Institute. [in Persian] 

SAMI, A. (1968). Shiraz: The Homeland of Sa’di and 
Hafez, Shiraz: Mousavi Publication. [in Persian] 

Tavassoli, M., & Bonyadi, N. (1992). Urban Space 
Design, Tehran: Archoma Publishers. [in Persian] 

 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 2 تابستان 1399

238



 

Buchhandlung, Persian Translation as: Dar 
sarzamin-e āftāb, by: Majid Jalilvand, Tehran: 
Nashre Markaz after: Širāz dar safar-nāme-hā, 
Fars Encyclopedia Publications, p. 182. 

Dieulafoy, J. (1887). La Perse, la Chaldée, la 
Susiane, Paris: Hachette, Persian Translation as: 
Safar-nāmeh-ye Irān, by Homayoun Farhvashi, 
Tehran: Dehkadeh Publications, 1353. 

Daneshpajooh, M. (1998). Shiraz: A brilliant gem in 
the culture and civilization of Iran-Zamin. 
Tehran: Helmand Publications. [in Persian] 

Falamaki, M. M. (2004). An Essay on Urban 
Conservation from Venice to Shiraz. Tehran: Faza 
Publication. [in Persian] 

Falamaki, M. M. (2005). Urban Renovation and 
Improvement, 2nd ed. Tehran: The Organization 
for Researching and Composing University 
textbooks in the Humanities. [in Persian] 

Haghighatbin, M., Ansari, M., & Pourjafar M. R. 
(2007). Sustainable design in urban green space 
of Isfahan during the Safavid era. The Modares 
Semiannual Art, 2(1), 19-26. [in Persian] 

Hollingbery, W. (1814). A Journal of Observations, 
made during the British Embassy to the Court of 
Persia, in the years 1799, 1800 and 1801, 
Calcutta: Press of Ferris, Persian Translation as: 
Rouz-nāme-ye safar-e hey’at-e Sir John Malcolm, 
by: Amir-Houshang Amini, Tehran: Ketab-sara 
(after: Širāz dar safar-nāme-hā, Fars 
Encyclopedia Publications, pp. 130-131). 

Issawi, Ch. (1991). European Economic Penetration, 
1872-1921. In: Peter Avery et al. (eds.), The 
Cambridge History of Iran, 7: From Nadir Shah 
to the Islamic Republic, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 590-607. 

Kalantari, H., & Poorahmad A. (2005). Historical 
context restoration planning techniques and 
experiences. Tehran: Institute for Humanities and 
Cultural Studies. [in Persian] 

Kinneir, J. M. (1813). A Geographical Memoir of the 
Persian Empire: Accompanied by a Map, 
London: Printed for John Murry, viii + 486 pp. 

Lambton, A. K. S. (1991). Land Tenure and Revenue 
Administration in the Nineteenth Century, In: 
Peter Avery et al. (eds.), The Cambridge History 
of Iran, Volume 7: From Nadir Shah to the 

Islamic Republic, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 459-505. 

Mansouri, S. A. (2007). Spatial Organization of 
Iranian City in Tow Periods: Before and After 
Islam. Bāgh-e Nazar, 3(7), 49-60. [in Persian] 

Mansouri, S. A., & Arab Solghar, N. (2015). 
Development of the Structural Relationship of the 
Garden and the City in the Spatial Organization 
of Shiraz: From the Fourth to the Twelfth Century 
AH. Journal of Architecture Studies, 4(8), 5-20. 
[in Persian] 

NIEBUHR, C. (1774-1778). Reisebeschreibung nach 
Arabien und andern umliegender Ländern, Vol 2. 
Copenhagen, Persian Translation as: Safar-nāme-
ye Niebuhr, by: Parviz Rajabi, Tehran: Touka 
(after: Širāz dar safar-nāme-hā, Fars 
Encyclopedia Publications, p. 114). 

RAJABI, P. (1972). Karim Khan Zand and his time, 
Tehran: Amirkabir Publications. [in Persian] 

RAJAEI, GH. A. (2008). Iran and Karim Khan, 
Tehran: Niktab Publications. [in Persian] 

Rastegar Fasaee, M. (ed.), (1995). Fārs-nāme-ye Ibn 
Balkhi. Shiraz: Fārs-šenāsi Foudation. [in 
Persian] 

Rastegar Fasaee, M. (1999). Fārs-nāme-ye Nāseri, 
by: Hājī Mīrzā Ḥasan Ḥosseynī Fasāʾī, Tehran: 
Amirkabir Publications. [in Persian] 

RASOULI, H. (2002). Historical, Cultural and 
Natural Attractions of Shiraz, Tehran: Pazineh 
Publishing Institute. [in Persian] 

SAMI, A. (1968). Shiraz: The Homeland of Sa’di and 
Hafez, Shiraz: Mousavi Publication. [in Persian] 

Tavassoli, M., & Bonyadi, N. (1992). Urban Space 
Design, Tehran: Archoma Publishers. [in Persian] 

 

شناسایی ساختار محالت و ارزش های کالبدی مرکز شهر تاریخی شیراز ǀ  علیرضا قلی نژاد پیربازاری، داوید کرتمنجیان

239


