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Abstract 
Although Shiraz had a considerable reputation during the Buyid period, it 

was in the era of the Salghurids government that it found a special situation 

among the Iranian cities. In the days of Atabak Saad and his son Atabak Abu 

Bakr, who sought to expand the territory of Khwarizmshahi, and then during 

the Mongol invasions, large cities were severely damaged, but Shiraz 

remained quite safe and witnessed the prosperity of the construction of 

public places. Although it seems that Fars, due to surrendering to the 

Mongols, remained completely intact against the invasion, the fact is that the 

state did not completely survive the accidents, but because of the presence of 

Sufis and judges, the culture of toleration had spread among people. Also, 

measures taken within the city that promoted the development of public 

spaces played an important role in this regard. This study investigates the 

relationship between the urban culture and the physical development of the 

city through the creation of public spaces as an internal phenomenon in the 

city of Shiraz in the seventh century. 
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و نقش  هجري اول قرن هفتم ۀفضاهاي عمومي در شیراز نیم ۀتوسع

 مداراي مدنيتکوين آن در 
 

 1کیوان مددي
 رازیدانشگاه ش خيتار يادکتر يدانشجو

 انديشالرسول خیرعبد
 استاد گروه تاريخ دانشگاه شیراز

 (160تا ص  98)از ص 

 11/68/1088؛ تاریخ پذیرش: 60/60/1089تاریخ دریافت: 

 ژوهشیپ-علمی

 

 چکیده
بود که اما به روزگار دولت سلغریان  شد توجهقابلای صاحب آبادانی و آوازه هیبوآل ۀاگرچه شیراز در دور

که در  زیرا به روزگار اتابک سعد و فرزندش اتابک ابوبکر؛ موقعیتی خاص در میان شهرهای ایران یافت

بزرگ سخت در معرض آسیب رهای پی گسترش قلمرو خوارزمشاهیان و سپس تهاجمات مغوالن، شه

اماکن عمومی بود. هرچند در یک  وسازساختند، شیراز امن و آباد باقی ماند و شاهد رونق قرار گرفت

چنین شرایطی را به در امان ماندن فارس از تهاجم مغوالن در پی تسلیم در برابر آنان  زدهشتابارزیابی 

ولی به  ؛حوادث نبوده است تندبادچندان هم مصون از  این ایالت ، اما واقعیت آن است کهانددانسته

بود  افتهی گسترشدر میان مردمان  رهنگ رواداریف ،سوکیاز  اهل مدارا ،حضور صوفیان و قاضیان دلیل

 میفضاهای عمو ۀکار خیر در داخل شهر که موجب توسع ا هدفالمنفعه بو هم آنکه اقدامات عمرانی عام

از طرف صاحبان  تنهانهاندیشه وم مدارای مدنی در آن شهر داشته است. این نیز نقش مهمی در تدا شد

عدی نیز ترویج شده ثروت و قدرت بلکه دارندگان منزلت و معرفت همچون شیخ روزبهان و شیخ س

کالبدی شهر از طریق ایجاد فضاهای عمومی  ۀمیان فرهنگ شهری و توسع ۀوهش رابطاست. در این پژ

مورد بررسی قرار گرفته با روش توصیفی و تحلیل  شیراز قرن هفتم درونزا در شهر ایپدیده عنوانبه

 است.
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 مقدمه. 1

الدی، برای تاریخ اول قرن سیزدهم می ۀنیمبا اول قرن هفتم هجری برابر  ۀنیم

است. بسیاری از شهرها در پی تهاجمات بیرونی و  خسارتیپر ۀدور نیانشهرنشینی ایرا

های درونی سخت آسیب دیدند. تکاپوی خوارزمشاهیان به روزگار تکش و کشمکش

 بررا در  (.م 1018/ق ـ.ه 011تا .م 1116/ق .هـ 109) یهاسالفرزندش سلطان محمد که 

ت غزها در خراسان و کرمان ، با تهاجماسالهپنجاه ۀدور نیا از شیپنین بود. ، چردیگیم

نیشاپور،  با تهاجمات مغوالن به ویرانی شهرهای سمرقند، بخارا، هرات، آن از پسو 

 آسیب ندید تنهانه شیرازشهر اما  ؛انجامید سیستان، جیرفت، ری، اصفهان، بغداد و...

، ت متفاوت برای شیرازـن وضعیـل ایـ. در تحلیشاهد بود هم را رونق و آبادانی بلکه

 .هـ 000) پس از سال فارس ، به تحولی اشاره کرد کهدر یک ارزیابی کلیتوان نمی

قبل از هم فارس  زیرا؛ طاعت از مغوالن، شاهد آن بوده استادر پی قبولی  (.م 1061/ق

به قدرت رسیدن اتابک سعد است، شاهد کشمکش در  که سال (.م 1180/ق .هـ 181)سال 

 در سال درگذشت اتابک ابوبکر بعد از و هم ؛بود فارس( )اتابکان درون خاندان سلغریان

های که سال هفتادساله ۀ. این دورها از سرگرفته شداین کشمکش (.م 1006/ق .هـ 019)

-1000/ق .هـ 181-000) یعنی اتابک سعد ،این خاندان ۀبلندآوازحکمرانی دو فرمانروای 

گیرد، همراه می را در بر (.م 1001-1006/ق .هـ 000-019) و پسرش اتابک ابوبکر (.م 1181

. چنانکه، جنگ میان شبانکارگان مستقر در شرق جمات بیرونی به فارس نیز بودبا تها

به  م 1061/.هـ 061 فارس با سلغریان مدام وجود داشت. اتابکان آذربایجان نیز در سال

این خوارزمشاهیان متوجه  .(م 1010/ق .هـ 016)سال فارس لشکر کشیدند. سپس در 

و این بار زیر  بار دیگر خوارزمشاهیان (.م 1001/ق .هـ 018) ایالت شدند. پنج سال بعد

ها نواحی شیراز تا کازرون را غارت کردند. طی همین سال الدین خوارزمشاهفرمان غیاث

؛ بود که در پی تهاجمات بیرونی و تعارضات درونی شهرهای بسیاری در ایران نابود شد

تهاجمات مغوالن یکی از عوامل این ای چون پدیده امان ماند. شد و درچنین ن شیراز اما

در اصفهان  .گرفت کمدسترا نباید تعارضات درون شهرها  کهیدرحال، ه استبود ویرانی

 ؛181-0/190 :1001 )مقدسی، در جریان بود سالمیا مذاهبپیروان  و ری جدال میان

در سمرقند و بخارا کشمکش میان عامه با . (06/000 :1011 اثیر،ابن ؛81: 1091 مستوفی،

هدایت علمای اهل شهر با خوارزمشاهیان وجود داشت. در بلخ تعارض بین خاندان 

: 1000 افالکی،)اند کردهرا گزارش مولوی به پیشگامی سلطان العلما با خوارزمشاهیان 
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مشاهی کشمکش میان خاندان خوارزهم در گرگانج  .(68-00: 1096 ،کوبنیزر ؛0/819

های قبل از حمله مغول ها و صدمات سالو هرات نیز از شورش تجدید شده بود. نیشابور

شرایط  درمجموع .(01/160 :1011 اثیر،ابن ؛190: 1006 )راوندی، ندالتیام نپذیرفته بود

شهر اما ؛ داشت در برابر تهاجم مغول هاآناین شهرها نقش مهمی در سقوط  ۀشکنند

در  کهیدرحال اصفهان مثال عنوانبه. به دور ماندضات ویرانگر درونی شیراز از این تعار

با رئیس  ،الدین ساعدتعارض شدید طرفداران قاضی رکن ،قرار داشتمغوالن  ۀمحاصر

کشاند نابودی مغوالن به  ۀغلب با را شهر (.م 1001/قهـ... 000) کمال خجندی در سال

و  به غارت معموالًسنیان و شیعیان مستمر ض بغداد نیز تعاردر  (.11: 1086 خیراندیش،)

شاهد کشمکش میان  بغداد تهاجم مغوالن، ۀ؛ در آستانانجامیدمیمحله کرخ  سوزاندن

 010) سقوط شهر در سال تینها درو او  مذهبعهیشفرماندهان ترک سنی خلیفه با وزیر 

 .(08/11 ؛110-00/101 ؛006-016-080-091-096-00/006 :1011 اثیر،ناب)شد  (.م 1019/ق .هـ

توان فقط به اقدامات سیاسی و نظامی فرمانروایان مصون بودن شیراز در این دوره را نمی

عارفان و های بروز چنین تعارضاتی به دلیل وجود بلکه عدم زمینهسلغری نسبت داد، 

اند و نیز اشرافیت فرهنگ مدارا و فرهنگ صلح کمک کرده ۀقاضیانی که به توسع

. در نظر گرفتنیز باید  را در پیش گرفته بودندالمنفعه شهری که اقدامات عام ردیوانساال

عمران و  و اشراف محلی در ساالرانشواهد مربوط به اقدامات عمارت دولتی دیوان

فضاهای  ۀگسترد ۀتوسع محوریت و با بخش بزرگی از شیراز و ادغام محالت آبادانی شهر

های اجتماعی و غلبه بر فرهنگ مدنی، میان گروه دارایگیری م، که موجب شکلعمومی

 ارائه خواهد شد. این نوشتار ۀدر ادام پژوهشاین عنوان هدف  ای گردید بهمحله
 

 هجري اول قرن هفتم ۀها و مراکز شهري شیراز در نیممحله. 2

صفاریان آغاز شد. در این  ۀتاریخی شهر شیراز از دور یاتدر حتغییر و تحول اساسی 

های محلی فارس از زیر نفوذ مستقیم خالفت عباسی خارج و تحت تسلط حکومت دوره

و افزایش  شهری بافت ۀغییرات که با توسع، اوج این ت(91: 1090)بیضاوی،  قرار گرفت

 توانمیحکومت عضدالدوله دیلمی  یژهوبهدیلمیان  ۀدر دوررا  بود همراه شیراز جمعیت

شیراز مرکز  .(م 809/ق .هـ 000) عضدالدوله در سال الدوله پدرپس از فوت رکندانست. 

، حکومت بوییان در این عصر بخش بزرگی از ایران و عراق را در شدحکومت بوییان 

 آن احتماالً ۀبلند شدن آواز و و اهمیت شیراز . توسعه(0/698: 1010 ،)مسکویه گرفتبرمی

 ترمـمهفهان و هزار گام بلخی بسط آن را چند برابر اصنـابکه  ن دوره استـدر همی
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فارس بعد از یک سده امنیت نسبی، توسعه، شکوفایی . (006: 1016بلخی، )ابن داندمی

ای جدید از وارد مرحله (.م 1616-806/ق .هـ 669-000) انییبو ۀاقتصادی و تجاری دور

به مدت یک قرن ادامه یافت. با  نزدیککه  تصادی و اجتماعی خود شدحیات سیاسی، اق

آنان با  برخوردو  جنوبو ورود تدریجی سلجوقیان به در فارس ها رت گرفتن شبانکارهقد

مستمر میان  هایدرگیری. (000)همان:  بر فارس حاکم شد یو پریشان یثباتبی ،یکدیگر

هرچند موجب اطاعت  (10: 1060)محمد بن ابراهیم، و سلجوقیان کرمان  هاشبانکاره

موجب ان آن میان رقابت ، اما(080: 1016بلخی، )ابن ان شدها از حکومت سلجوقیشبانکاره

تا استقرار حکومت اتابکان سلجوقی  و این روند (000)همان:  شد و ویرانی فارس ثباتیبی

از شهر تخریب و  بزرگی هایبخش . شیراز در این دوره آسیب فراوانی دید.ادامه یافت

 .(.م 1166/ق .هـ 160)در ابک چاولی از زمان به قدرت رسیدن اتجمعیت آن کاهش یافت. 

. با به قدرت رسیدن اتابکان ایجاد شددر شیراز و بخشی از فارس،  نسبیثبات و امنیت 

 .توسعه یافت تدریجبهاین روند  (.م 1091-1161/ق .هـ 091 -160) سلغری

 1181/ق .هـ 180) در تا زمان به قدرت رسیدن اتابک سعد سلغری فارس ۀاتابکان اولی

درونی آنان بر سر جانشینی  هایدرگیری ،ستعمده روبرو بودند. نخ هایچالشبا  (.م

سابق عموزادگانش  با مودود سنقر بن ، جانشینزنگی بن مودودجدال چنانکه در  .بود

و  (166: 1006)مستوفی،  بزابه فرزندان اتابکارسالن  آلپ برادر او، و زنگی[ شوهر خواهر]

فراوانی  خسارت ینیسر جانش بر ،طغرل شانعموزاده ابسعد  اتابک تکله وهمچنین نزاع 

چالش آنان با سالطین سلجوقی نیز موجب لشکرکشی دوم؛  .(جاهمان) وارد آمدبه فارس 

اتابکان  در زمان زمامداری خوزستان انحاکم لهشم و یعقوب بن ارسالن اناتابک مکرر

: 1006 ،مستوفی ؛86: 1086 ،زرکوب)شد به فارس  بن مودودبرادرش زنگی سپس و  سنقر

حاکم آذربایجان ادامه  اتابک پهلوان، توسطرقابت  نیاتکله نیز اتابک در زمان  (166

با  .(98 :1090 )وصاف، مردم انجامید و غارتو قتل  شیراز یورش او به فارس و به یافت که

عراق عجم  یسوبهقلمرو خود را  ۀتضعیف حکومت سلجوقیان، اتابک سعد توسع

و  تسلیم که به او با خوارزمشاهیان شد یی. این سیاست موجب رویارورش دادگست

انجامید. پس از هجوم مغوالن به خراسان در  (.م 1010/ق .هـ 016) در سال آناناطاعت از 

خوارزمشاهیان مناسب  زمان را برای خروج از اطاعت اتابک سعد ،(.م 1018/ق .هـ 011)

 شد. در این واقعه (.م 1001/ق .هـ 018) بعد از به فارس آنان تهاجم دید. این اقدام موجب

 و شیراز را تصرف کردند نواحی شیراز تا کازرون را غارت سپاهیان خوارزمشاهی
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به ایران و  الدین از هندجاللسلطان تا زمان ورود  اشغال فارس .(06: 1086 )خیراندیش،

 .(109: 1096 )نسوی،دامه یافت ا (.م 1006/ق .هـ 000)مساعدت اتابک سعد به او در سال 

ملوک لر در  ازجملهبا رقابت حکام محلی  ،سلغریان در تمام طول حکومتشان بر فارس

روبرو  نیز و شبانکارگان در شرق فارس فارسخلیجشمال غرب قلمروشان و قیصریان در 

با به قدرت رسیدن اتابک سعد و جانشینش  ،هاچالش نیا وجود با .(68همان: ) بودند

به مناطق  ترین و آبادترینبا یورش مغوالن بود، فارس از امن زمانهماتابک ابوبکر که 

که سلغریان در تکاپوی ایجاد ثبات سیاسی و  دورانیدر طول  .(81 همان:)رفت میشمار 

 مانندمشایخ بزرگ صوفیه  تأثیرند. فضای عمومی و دینی شهر تحتامنیت فارس بود

، مشایخ خاندان باغنویی و بزرگانی چون بیضاوی الشیوخشیخخاندان  ،شیخ روزبهان

ای دور نگاه داشته های مذهبی و فرقهسعدی که صاحب منزلت اجتماعی بودند، از رقابت

 خاندان بیضاوی، خاندان فالی و خاندان حسنی حسینی چون فارسبزرگ قضات . شد

 بر را ی و عدالت نسبیبا روادار توأم، فضایی با گرایشی که به اهل تصوف داشتندنیز 

 شیراز حاکم کردند. مناسبات اجتماعی

. شرایط ندحاکم کرد انبا امنیت و عدالت نسبی که بر قلمروش ان سعد و ابوبکراتابک

میانه بعد  ۀشهر در ایران دور ۀتوسع .ندکردایجاد  الزم برای رونق تجارت و تجمع ثروت

نهادهای ایجاد شده در تمدن  جتماعی وساختار ا تأثیربافت شهری تحت نظر ازاز اسالم 

تمدن اسالمی منسجم و  ۀها طی روند توسع. این نهاد(8: 1080 )لمبتون، اسالمی بود

 تأثیرنیز تحت شیراز تا زمان اتابک سعد شهرتر شدند. روند توسعه و گسترش متکامل

 عنوانبههمین نهادها بود. اساس این نوع شهرسازی حول مسجد، بازار و ارگ حکمران، 

شد. چنانکه اتابک های ساخته شده در اطراف آن تعریف میمرکزی شهر و محله ۀهست

های حکومتش، اقدام به ساخت مسجد جامع سنقر بعد از تصرف شیراز و تحکیم پایه

 حکومتی در محله باغ نو شیراز کرد تأسیساتو سایر  انبارآب سنقری، رباط، بازار،

این نگرش  ان سعد و ابوبکراتابک ۀشهر شیراز در دور ۀتوسع .(019: 1009 شیرازی،)جنید

و  هاای گسترده از شوارع عام و ایجاد مجموعهرا تغییر داد. در این دوره با ایجاد شبکه

 پذیرامکانکه با ادغام محالت در یکدیگر  عمومی، در بخش بزرگی از شهر تأسیسات

الت مجزا از یکدیگر تغییر داد. ادغام مح و مرکزی ۀیک هست عنوانبهشد، مفهوم شهر را 

این  و ساکنان بزرگان مبتنی بر مدارا و رواداری محالت در یکدیگر بدون وجود فرهنگی
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نبوده  پذیرامکان، و مهاجرین و مسافرین هاحالت، جهت پذیرش اهالی سایر محلهم

 است.

های جاری و ، آبها، بازارهادانـها، معابر، میدروازه :آنشوارع عام که منظور از 

انبار، مسجد، بازار، مدرسه، آب همچوناماکن عمومی  های عمومی داخل شهرها وقنات

دارالحدیث، دارالسیاده، دارالشفاء، بیمارستان، میدان، دارالحکومه، سرای قاضی و نظایر 

مباحات »از مصادیق مالکیت عمومی است. این نوع مالکیت در فقه اسالمی ست، هاآن

 موجببرای عموم آزاد است مشروط به آنکه  هاآنشوند. استفاده از سوب میمح «عامه

این اماکن نزد  (011: 1601 قمی،مومن؛ 016: 1611 زهره،ابن)نشود آسیب افراد دیگر  زیان و

در این رابطه  نظراختالف ای هستند.فقهای مذاهب مختلف اسالمی دارای حقوق ویژه

 این حقوق متعلق بودن آن به عموم مردم است ازجملهمیان مذاهب بسیار اندک است. 

ساکنان هر شهر بلکه مسافرین نیز حق استفاده از آن را داشتند. استفاده از  فقط نهکه 

بنابراین بهره ؛ این اماکن و فضاها خارج از تعلقات دینی و مذهبی، عام و عمومی است

تا جایی که نماز گزاردن در  حقوق اسالمی برای همه یکسان است. نظر ازبردن از آن، 

: 1610 )شهید ثانی، استشود، ممنوع  وآمدرفتختل شدن موجب م کهدرصورتیشوارع، 

 مدارا. گسترش شوارع عام در یک شهر و دسترسی آسان به آن، به میزان فرهنگ (1/111

بستگی دارد. بافت جمعیتی  در مناسبات مدنی و رواداری باشندگان و ساکنان آن شهر

 .ه استقومی، خونی، مذهبی و یا صنفی بود عموماًها و محالت، در تاریخ میانه، کوی

در شهرها، موجب ایجاد شوارع عام  مذهبی هایای و نزاعفرهنگ رقابت محله ۀغلب

 این تنش حاصل از و شدمی بر استفاده باشندگان همان محله مختص در هر محله

امکان  ،سایه افکنده بود شهرها این میبر فضای عمو که همواره هاو رقابت مجادالت

این بدان مفهوم است  د.کرمیسر نمی رای همگانب را استفاده از اماکن و شوارع عمومی

ادغام محالت در  پیوستگی و موجب آنان شوارع و اماکن عمومی که یکه شهرهای

وده باشندگان آنان حاکم ب بر مناسبات مدنی ی، مدارا و رواداری بیشترشدیکدیگر می

 ۀهفتم در شیراز افتاد و دوازده محله از هفده محل ۀاتفاقی است که در سد این است.

ای از بازارهای صنفی که از بازار اصلی منشعب بازار بزرگ و ایجاد شبکه ۀشیراز با توسع

ن عمومی و ـاماک ۀساز گستردوتـن ساخـشدند و همچنیالت اطراف میـو وارد مح

ای آن از بین رفت. همزمان بازارها در هم ادغام و پیوستگی محلهالمنفعه در اطراف عام
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شهری؛ جمعیت شیراز نیز چندین برابر افزایش یافت که موجب تغییر  ۀبا این توسع

 که روند مدارا و رواداری در مناسبات مدنی را تجدید کرد. بافت سنتی محالت گردید

هفتم، تغییرات در ساختار تا  چهارم هایسدهبا مقایسه عناصر مهم شهری در منابع 

 166 که به سال القلوبنزهت در مستوفی حمداهلل 1.میابییرا درم و کالبد شهری شیراز

 محالتاما از  ،دانده میمحلدارای هفده  شیراز رای گزارش کرده است. در تألیف ق .هـ

این  نام سو کتابچه امالک اینجوی فار شد االزار ،شیراز نامه برد. با بررسینامی نمی

 :به شرح زیر استخراج کرد توانمی را هاآنمحالت و موقعیت جغرافیایی 

گچ  ۀمحل .1 1وباغ ن ۀمحل .6 6تلغباغ ق ۀمحل .0 0فدباال ک ۀمحل .0 0باغ ۀمحل .1

 تا 1کلثوماماین گروه از محالتی بودند که به ترتیب از جنوب شرقی مجاور آرامگاه  0.زانپ

مسجد جامع  با توجه به جایگاه واقع شده بودند. 9دروازه دولت شمال شرق شیراز مجاور

عتیق در مرکز شهر، تعدادی دیگری از محالت را به استناد گزارش منابع، نسبت به 

 ۀمحل .1 جامع عتیق جنوبدر  8،محله سراجان .0 توان شناسایی کرد.مختصات آن می

درب  ۀمحل .8 16دشتک ۀحلم در جنوباالنگران پ ۀلحم .9در قبله جامع عتیق  دشتک

در  10دزک ۀمحل .16 11مسجد جامع عتیق تا دیوار جنوبی شهر شرقی ، در جنوبسلم

 مسجد جامع عتیق شرق در، راستهپی ۀمحل .11 جامع عتیق تا باروی شهر غربی جنوب

 .10 16رودباال ۀمحل .10 10واقع شده بود محالت شرقی و مسجد جامع ۀحد میانکه 

 ۀمحل .61 عتیق واقع شده بودند. مسجد جامع غربدر این دو محله  11،شیراز ۀمحل

 ۀشیراز و محل ۀمحل حدفاصلدر غرب شیراز  10،یقاریضدر مجاورت آرامگاه م ،یضاریمق

کازرون در جنوب  دروازه ۀمحل .11در جنوب غربی شهر واقع شده بود  دروازه کازرون

تمام سمت  ،شیراز بود ۀمحل ترینکه وسیع 19درب اصطخر ۀمحل .10 11غربی شیراز

درب  ۀمحل ۀانیمشمال شیراز، در  18نامدار ۀمحل .11 شدشمال غرب شیراز را شامل می

از  دهیتندرهمی واقع شده بود. محالت دارای بافتی ـو محالت شمال شرق اصطخر

ها تر به سایر محلهبودند که با یک یا چند کوچه اصلی و پهنهای درون محله کوچه

 با بستن معابر اصلی، محله شدمیشدند. در مواقعی که شهر مورد هجوم واقع می مرتبط

ها بودند، هایی که در مجاور دروازهمحله معموالً. شدمیو مجزا تبدیل  به یک دژ مستقل

محالت گذشته و تا بازار بزرگ ادامه  ند و ازشدمیها آغاز از دروازه هاآنمعابر اصلی 

دارای یک یا چند بازارچه نیز بود که در همین معابر اصلی واقع . هر محله یافتندمی

مشایخ صوفیه، بودند. اماکن عمومی مانند مساجد، مدارس، مقابر بزرگان دینی و 
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ترین شوارع عام نیز در معابر اصلی واقع بودند که اصلی هاحمامو  هارباطو  هاخانقاه

را کُلو  هاآندوره  نیدر ادند. بو سیرئشدند. محالت دارای کدخدا یا محسوب می

از  بودند ودر ارتباط  01ها با پهلوانان و عیاران که روسای اصناف بودندکُلو 06.نامیدندمی

واقع در  ند. قدرت اصلی شهر درشدمیهای بازار مرتبط طریق آنان با خواجگان و حاجی

 00.(0: 9101 کوب،)زرین بود هاآندست 
 

 (م 1119-1229/هـ 911-923ک سعد )عمراني اتاب اقدامات .3

ای از بازارهای جدید ایجاد شبکه بازار بزرگ شیراز و ۀشهر را با توسع ۀاتابک سعد توسع

 00بافت شهر د.آغاز کر در محالت مرکزی شهر ،اماکن عمومی یتعدادو ساخت  صنفی،

ر کز شهبوییان بود. مر ۀاتابک سعد با اندکی تغییر، همان بافت دور ۀدور تا پیش از

 بازار .(91: 1090)بیضاوی،  صفاریان و بازار شیراز بود مسجد جامع عتیق از بناهای دورۀ

بنای آن به پیش  احتماالً 06،(0/066: 1001)مقدسی،  بودشیراز  اماکن ترینقدیمیاز  بزرگ

رسید. این بازار مرکز تجارت و رونق تجاری شیراز در از ساخت مسجد جامع عتیق می

 .از رونق افتاد ،بوییان از پسبازار تجاری شیراز  .(111: 0666ری، خ)اصط ان بودبویی ۀدور

 در عصر اتابکان سلغری .ردای به امنیت و عدالت بستگی دارونق تجارت در هر دوره

اتابک سعد  به یک مرکز بزرگ تجاری تبدیل شد. مجدداًبازار شیراز  سعد و ابوبکر ویژهبه

انجام  سوق الکبیر[] رازیشبازار بزرگ  ۀو توسع با بازسازیالت محبرای ادغام  را اولین گام

 که از ای از بازارهای مستقل صنفیساخت شبکه . سپس با(0/111 :1011 )حافظ ابرو، داد

: 1010، بطوطهابن)داد  گسترش توسعه وآن را ، شدندمی وارد محالت مجاور بازار بزرگ

 نیز خان اتابک بزازان به نام ۀویژ و بازار ر مربعیبه نام بازا دیگری بازار جدید وی .(016

وارد  رافـاط التـبه درون مح کهی ـبازارهای صنف .(0/111 :1011 حافظ ابرو،)ت ـساخ

 در منابع این دوره نام بعضی از این .ندکرد ند، نام این محالت را به خود منتسبشدمی

 شیرازی، جنید بن یسیع) 01جانمحله سرا مانند ها آمده استها و محلهکوی بازارها و

]سوق  (111: 1086زرکوب،)دوزان وهیگیا کوی  (091 )همان: کفشدوزانبازار ، (00: 1006

 ۀ. محل(008 )همان: ]سوق الصفارین[. بازار رویگران (010: 1009 شیرازی، )جنید االساکفه[

جد جامع اطراف مسکه از محالت  دوزانبازار کالهو  (006 )همان: ]قتّادین[ 00پاالنگران

 ۀبازار شیراز عالوه بر رونق تجاری و توسع .(169: 1086)زرکوب، عتیق و بازار بزرگ بودند

گردید که در تحوالت سیاسی  اجتماعی مراتبسلسلهو  صنفیکالبدی، دارای یک نظام 

 سیرئداشت. هر صنف دارای یک  یمؤثر اینجویان و مظفریان نقش ۀو اجتماعی دور
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آن صنف  دانیسفشیراز بزرگان و  معموالً. روسای اصناف (019: 1010، طهبطوابن) بود

یکی  معموالً. (109 )همان: 01دانندمیبودند. بعضی از پژوهشگران کلوها را روسای اصناف 

 رئیس. روسای اصناف زیر نظر شدبازار می رئیسبازار،  های معتبرها و یا حاجیخواجه از

مشایخ صوفیه  یسوبه عمدتاًرداختند. گرایش مذهبی بازار پبازار به امور صنف خود می

رایج بود و از این طریق با کلوها  هاآنبود. فرهنگ جوانمردی، رندی و پهلوانی در میان 

را به یک نیروی  هاآن. این نوع مناسبات (0: 1019 کوب،)زرین و رنود شهر در پیوند بودند

 هاآناعی که از استقالل و پیوستگی صنفی کرد. نیروی اجتماجتماعی قدرتمند تبدیل

 آفریننقش، موجب شد که در اغلب وقایع و حوادث اواخر ایلخانیان گرفتمیسرچشمه 

 09(.166: 1090 نطنزی،)معینی باشند

، بطوطهابن) شدمیآغاز  حسنبازار بزرگ از جلوی درب شمالی جامع عتیق به نام 

شمال شهر مانند یک ستون فقرات ادامه  تسم جنوب بهاز  این بازار. (016: 1010

از سوی مسجد جامع  بزرگ . ابتدای بازاردادمیو محالت شهر را به هم پیوند  یافتمی

 08.(جاهمان) دیگومیاز زیبایی آن  بطوطهابنکه  شدمیآغاز  فروشانمیوهعتیق با بازار 

مع عتیق مسجد شیراز در سمت غرب مسجد جا ۀباالرود و محل ۀاتابک سعد در محل

مسجد  این طول .شدمیمساجد جهان اسالم محسوب  ترینبزرگجامعی ساخت که از 

امع به اتابکی و ج این مسجد (0/100 :1011 )فرصت، است گام 166 گام و عرض آن 066

 ۀدر محلجامع عتیق و جامع نو، بازار مربعی را  ۀاتابک سعد در میان است. شده نو معروف

شمالی مسجد جامع عتیق  باز سوی دربازار بزرگ  ابتدای ن بازار ازساخت. ای رودباال

 حافظ ابرو،)شد کشیده می جامع نو مسجد درگاه شرقی آغاز و در امتداد غرب به سمت

متقاطع، بازار دیگری از آن  صورت بهبازار جدید با یک چهارسو  ۀدر میان .(0/111 :1011

بازار  06.بعدتر به چهار بازار معروف شد وعی بازار مرب شد. به همین علت بهمنشعب می

نویی که اتابک سعد در این دوره ساخت نشان از تحوالت سیاسی در منطقه و رشد 

قبل داشت. رشد، توسعه و رونق  ۀیک مرکز تجاری نسبت به دور عنوانبهجایگاه شیراز 

و  بازار در زمان اتابک ابوبکر نیز ادامه و گسترش بیشتری یافت؛ که پی آمد گسترش

 سیق ۀارضی حکومت او و تصرف دریای پارس و جزایر آن و سقوط امرای جزیر ۀتوسع

نادر . پس از تصرف جزایر و ب(161-166: 1090 وصاف، ؛0/196 :1091 ای،شبانکاره)بود  کیش[]

بوییان میسر  ۀهای تجارت دریایی و زمینی از طریق شیراز همچون دورهرا فارسخلیج

 برداشتشد و ثروت فراوانی را برای رونق تجاری شیراز و خزانه دولت اتابک ابوبکر در 
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بازار مربوط به  ۀبازار شیراز و شبک ۀ. توسع(181: 1011، دبارتل؛ 09: 1086 )خیراندیش،

بزرگ تجاری تبدیل کرد.  ۀبه یک ناحی ای اطراف بازار و جامع عتیق راه، محلهاصناف

های پیراسته، سراجان، دشتک، پالنگران، باالرود و تجاری شامل محلهبزرگ  ۀاین ناحی

اتابک ابوبکر محالت اطراف مسجد عتیق با  ۀشد. در دورمی 01شیراز ۀمحل

 مراکز مهم دینیو  تأسیسات ،ه، رباطمدرسوسیع اماکن عمومی شامل  وسازهایساخت

اماکن  وسازهایساخت درواقعد. های شهر تبدیل شدنمحله ترینمهمبه  و مذهبی

 شعاع بزرگی در اطراف مسجد عمومی در اطراف جامع عتیق چنان گسترش یافت که تا

 شدند.، شوارع عام محسوب میو بازار
 

 (م 1229-1299/هـ 923-999) عمراني اتابک ابوبکر اقدامات .9

پس از به  پیچیده و پرچالشی بود او ۀاز نظر سیاسی دور اتابک ابوبکرداری زمام ۀدور

دست به  درونی هایچالش ی بایو رویارو تخت نشستن در جهت تثبیت حکومت خود

. (80: 1090 )وصاف، در امور مالی و دیوانی زد ویژهبهاقدامات وسیعی در ساختار حکومت 

 بود محلی اندیوانساالرو  دارزمین های اشرافضعیف خانداندر راستای ت اقداماتاین 

از  حکومتش ی با عمده چالش بیرونییو در جهت رویارو (011: 1009 شیرازی، جنید)

پشتیبانی کرد و پس از  خوارزمشاه جهت جلوگیری از پیشروی مغوالن نیالدجالل

د، در این فاصله و امنیت فارس را تضمین کر ، با مغوالن صلحخوارزمشاهیانشکست 

کرد که منابع مالی زیادی برای دولت او  فارسخلیجارضی در منطقه  ۀاقدام به توسع

 توسعۀ ابوبکر کـکومت اتابـح ۀاز در دوررـشی .(09: 1086 ش،ـراندیـخی)نمود جاد ـای

 ساخت و دیگر اماکن عمومی انبارآبتعداد زیادی رباط، مدرسه،  وی ای یافت.جانبههمه

 ۀبخش بزرگی از توسع (.86: 1090 )وصاف، ری از اماکن عمومی شیراز را مرمت کردو بسیا

 ایجاد شدبه دلیل افزایش جمعیت  سمت قبله در محالتدر این دوره شیراز شهری 

در زمان اتابک ابوبکر مردم به قلمرو او  شداالزار ۀنویسند ۀبنا به گفت (166: 1086 زرکوب،)

ود مسکن روبرو و شهر با کمب پر شدنداز جمعیت  هاراهرها و رو آوردند تا آنجا که بازا

مساجد و  آنجاشیراز بناهایی بسازند و در  ۀاتابک دستور داد در سمت قبل شد. پس

 ۀگیری دورمالیات ۀشیو ۀوصاف در رابط .(018: 1009 شیرازی، جنید)ساختند  هاگرمابه

که مشخص  دهدمیارائه راز ـتی شیـشهری و جمعی ۀی از توسعـگزارش اتابک ابوبکر

 ۀجمعیت و وسعت شهر شیراز در زمان اتابک ابوبکر در قیاس با دور افزایش کندمی

 ابک سعیدروایت کنند در عهد ات» شده است تربزرگچه اندازه بیشتر و  اتاتابک سعد 
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و ازدحام خالیق  قصرهاو  هاخانهزینت شیراز از حیث  آبادانی و تربیت و سعد بن زنگی

ساخت  ابوبکر عالوه بر اتابک 00.(80: 1090)وصاف، « ده یک آنچه اکنون هست نبوده است

نیز در این  و بستانی عمومی دارالشفاءشیراز،  ۀقبلسمت ها در محالت مساجد و گرمابه

توسعه را  الزم برای شرایطجنوب مسجد جامع عتیق  محالت .(86)همان: محالت ساخت 

های شهر و زیرساخت سلمو قدیمی الت به گورستان بزرگ حدّ جنوبی این مح، ندداشت

از اراضی زراعی این  که ،بزرگ عضدیهمتروکه عضدالدوله، گرد فنا خسرو از جمله قنات 

 .(060: 1098 الحکمایی،خیش و )افشار رسیدمی گذشتناحیه می

از طریق  و اماکن عمومی جنوب جامع عتیق با شوارع عامسمت  محالت ۀتوسع

شهر، یعنی جامع عتیق و بازار بزرگ در پیوند بود. در  با مرکز بات صنفی بازارانشعا

در آن که چند شاخه از انشعابات بازار  واقع بودپیراسته  ۀسمت شرق جامع عتیق محل

او  مصری و مدرسۀ الدینجمالاتابک ابوبکر،  ۀ. محل استقرار قاضی دوریافتمیامتداد 

خرتر که قضاوت به متأ ۀ. در دور(111: 1086)زرکوب،  بود این محله دوزانگیوهدر بازار 

مقربی در  ۀالدین عمر بیضاوی در مدرسخاندان بیضاوی ارجاع شد، محل استقرار امام

جامع عتیق  تاتابک ابوبکر در مجاور .(081: 1009 شیرازی، )جنید کنار مسجد عتیق بود

. (111: 1011)حافظ ابرو،  ار آن ساختانباری نیز در کنبه نام مظفری و آب بنا کردرباطی 

 تأسیسات ۀگسترد ۀمجموعدر شمال مسجد جامع نو، درب اصطخر  ۀاو در محل

توسعه  وخفیف را مرمت  عبداهللو رباط آرامگاه  ، همچنینرا بنا کرددارالحکومه خود 

از طریق مسجد نو و بازار مربعی با بازار و مسجد  درب اصطخر ۀداد. اماکن عمومی محل

 عتیق در پیوند بود.
 

 ابوالمفاخر مسعود ابن بدر الدينعمراني امیر مقرب اقدامات .9

 .هـ 009-019) زنگی سعد بنابوبکر بن  اتابک وزرای نیآورترناماز  نیالدمقربامیر 

که  شیراز بود هجری در هفتم ۀهای بسیار مشهور سداز شخصیت و .(م 1006-1006/ق

از  پسوزارتش  ۀاز اتمام دور بعداو . لی این دوره آمده استنام او به نیکی در منابع مح

 برخوردار بود و بزرگان شیرازدر میان مردم  و احترام اجتماعی نفوذ اتابک ابوبکر نیز از

هرگز در و خیر بود  نویسد که وزیریقاضی بیضاوی در وصف او می .(166: 1086)زرکوب، 

 پس از شورش اتابک سلجوقشاه در .(106: 1090)بیضاوی،  نبود کسچیهآزار پی قصد و 

 هاآنو فرزندان  اننگان مغول و زنحش موجب کشته شدن که (.م 1000/ق .هـ 001)سال 

و  ارت و کشتارغسرکوب شورش و  قصد بهیان مغول سپاه هوالکو دستور داد .ه بودشد
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ول غقبال سپاه مبه همراه بزرگان شیراز به است الدینامیر مقرب .وندانتقام عازم شیراز ش

. داشت اهدر امان نگرا  هرشو  داد نجات هاآنتجاوز  غارت وقتل و را از  یانرفت و شیراز

ر ـ. امی(100همان: )گرفت قرار مردم فارس  احترام مورد شـیازپشـیب جهت نیا از

او  وسازهایساختبسیاری در شیراز ساخت. بخشی از  المنفعهعاماماکن الدین مقرب

مسجد جامع عتیق و بازار بود. این مجموعه شامل  تی پیوسته در مجاورامجموعه

آن رباطی در کنار مسجد و در کنار رباط،  در کنارو بود مقربی در بازار بزرگ  ۀمدرس

این  ۀالدین برای ادارنیز احداث نمود. امیر مقرب انبارآبدارالحدیث و دارالشفاء و 

زیارتی نیز  ۀمجموعیک او  .(166: 1086زرکوب، ) مجموعه موقوفات بسیاری نیز وقف کرد

 شیرازی، )جنید ساخت ه بودکه در همین ایام کشف شد ع() یموس احمد بن ۀبر مقبر

بین مسجد جامع عتیق و  ۀدر فاصل الدینامیر مقرب تأسیسات ۀمجموع .(006: 1009

 .(101: 1090 )بیضاوی، ساخته شد بازار مربعی موازاتبه نومسجد جامع 
 

 ابوبکر بن ابونصر حوايجي اقدامات عمراني امیر فخرالدين. 9

 .هـ 009-019)بود سعد بن زنگی بن مشهور اتابک ابوبکر  انوزیر امیر فخرالدین نیز از

: وزارت او با امیر سدینویم. وصاف در مورد وزارت اتابک ابوبکر (.م 1006-1006/ق

 فخرالدین ابوبکر از خاندانخاندان الدین مسعود بود. گویا فخرالدین ابوبکر و مقرب

ست. به اپدر او از خادمان آشپزخانه اتابک بوده  .است آمدهینمبه شمار وزیران  اشراف و

)وصاف،  شد دارخزانهدلیل زیرکی و شهامتی که داشت در درگاه اتابک ارتقاء یافت و 

د ـکیاو تأ یپرورنیدو  یـدوستدانشی، سخاوتمندی، ـدانای وصاف بر. (81-80: 1090

الدین فخرالدین ابوبکر همانند وزیر دیگر اتابک ابوبکر، امیر مقرب .(جاهمان) کندمی

 خر ساخت. این مجموعه نیزای در نزدیک درگاه اتابک ابوبکر در درب اصطمجموعه

 متصلشد که پیوسته و می انبارآبو  جامع، مدرسه، دارالشفاء، دارالحدیث شامل: مسجد

 00این مجموعه وقف کرد ۀبرای ادارموقوفاتی  وی. (166: 1086)زرکوب،  بودند هم به

اتابک  تأسیساتدر کنار  امیر فخرالدین المنفعهاماکن عمومی و عام. (80: 1090)وصاف، 

مسجد  در پیوند بادرب اصطخر  ۀعمومی محل تأسیسات ۀابوبکر ساخته شد. مجموع

 .درود بوباال ۀدر محل جامع نو و بازار مربعی

 و امیر فخرالدین دو الدینامیر مقرب ،که از گزارش زرکوب مشخص است طورهمان

و متکلمان در کنار  حکماعلما، مشایخ و محدثین و  ادیبان، آموزشی جهت ۀمجموع

اما در کنار هم و پیوسته بودند، این دو  مجزا صورت به کدام هر ؛ کهیکدیگر ساختند
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استقرار واقع بودند.  درب اصطخر ۀو محل قمسجد جامع عتی غربی در بخشمجموعه 

حضور بدون شک هویدا است.  کامالًها فرهنگ مدارا و رواداری در احداث این مجموعه

ک مجموعه در هم پیوسته و در ادیبان، متکلمان و پزشکان، فقها، عرفا و صوفیان، در ی

ت مدنی میان در به وجود آمدن فرهنگ رواداری و مدارا در مناسبا یک فضای فرهنگی،

 فراوانی داشته است. تأثیرآنان و جامعه 

الدین و امیر اتابک ابوبکر و امیر مقرب ساخته شده توسط المنفعهعاماماکن عمومی و 

که بزرگان شیراز در این محالت ساختند؛ ازجمله  المنفعهعام و سایر اماکنی فخرالدین

پیراسته  ۀ، در محل(186 )همان: (، شریفی111: 1086 )زرکوب، مصری الدینجمالمدارس، 

 ۀو مقبر (006: 1009 شیرازی، )جنید دشتک ۀخاندان دشتکی در محل ۀو مقبره و مدرس

حکمایی،  و افشار)سراجان  ۀدر محل [اینجو] ینیحسسادات حسنی  ۀدارالسیاده و مدرس

د، ساخته شده بودن دوره نیا از شیپاماکن عمومی که  همچنین و مل کنیمتأ (01: 1098

خواجه  ۀمدرس مانندها اقدام کرد، ازی آنـت و نوسـکر نسبت به مرمـک ابوبـو اتاب

قاضی فزاری،  ۀمدرس 06(088 )همان: بنجیر خوزی ۀ، مدرس(80: 1086 )زرکوب، الدینامین

در کالبد شهری  زیادیرات یتغی یابیمدرمیقراچه ساقی،  ۀمنکوبرس، مدرس ۀمدرس

و دشتک در  دوزان، رویگران، کالهدوزانراجان، گیوه، سمحالت درب سلم، پالنگران

 ۀو محل باالرود ۀو محل عتیق جامعپیراسته در شرق  ۀجنوب مسجد جامع عتیق و محل

آمده  به وجود ،شمال غربی مسجد درب اصطخر در ۀمحلو  در غرب جامع عتیق شیراز

در سمت جنوب، شیراز را  ۀاز محالت، که دوازده محله از هفده محل گروه . ایناست

 یافشردهدرهم ۀبه مجموعگرفت، بخش وسیعی از شیراز را مرکز و غرب شهر در بر می

 مفهوم جدیدی از شهرسازی را بر محوریت که کرداز شوارع عام و اماکن عمومی تبدیل 

 .کندمیتعریف  شوارع عام ۀو توسع

ششم با  ۀسد دوم ۀگسترش فرهنگ مدارا به عنوان یک سلوک عرفانی از نیم ۀزمین

های مذهبی شده بود. با حضور مشایخ پرنفوذ صوفیه موجب رواداری دینی در میان گروه

زمامداری اتابک سعد و اتابک  ۀهفتم در دور ۀشهری و جمعیتی شیراز در سد ۀتوسع

فضاهای عمومی،  ۀگسترد ۀابوبکر که منتج به ادغام اغلب محالت شیراز همراه با توسع

، رواداری دینیر و تبدیل یتغیشد؛ زمینه را برای  المنفعهی خیر و عامشوارع عام و بناها

فرهنگ به مدارای مدنی به عنوان فرهنگ عمومی در مناسبات اجتماعی و غلبه بر 

 ای فراهم نمود.های محلهرقابت
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 نتیجه. 9

دارند، اما  ...و های درون شهرها هرچند علل دینی، قومی، صنفیها و کشمکشرقابت

کشمکش  صورتبهکه سرانجام  است هامحلهدر  هاآنبروز و ظهور و کارپذیری ظرف 

برای استقرار قدرت عوامل  یجغرافیای بهها محله ازآنجاکهآید. به صحنه می هاآنمیان 

فضاهای اختصاصی برای اشراف و اصناف  صورتبه کمکمد، نشورقیب در شهر تبدیل می

مسجد جامع، بازار،  همچونفضاهای عمومی رع عام و شوادر این حال ایجاد . ندیآیدرم

میدان، دارالحکومه،  دارالشفاء، بیمارستان،انبار، دارالحدیث، دارالسیاده، مدرسه، آب

 در زمان زمامداری اتابک سعد و اتابک ابوبکر در در شیراز هاآنسرای قاضی و نظایر 

اقدامات خیر  سوکیکه از  این امکان را فراهم ساخت هجری قمری هفتم ۀسداول  ۀنیم

بر فضای رقابت اشرافیت شهری حاکم شود و از  المنفعهعام وسازهایساخت صورتبه

توسعه دهد. چنین شرایطی در  هامحلهسوی دیگر فضاهای عمومی را در مقایسه با 

جمعیت  ،این ضرورت نیز همراه شده بود که در پی تهاجم مغوالن این دوره باشیراز 

کالبد  بافت و تغییربه این شرایط،  ۀمجموع .اسکان یابنداز مهاجران در شهر  یتوجهقابل

و  فرهنگی اماکن عمومی، گستردۀ وسازهایساخت ا، بهجری قرن هفتم رازـیشهر ش

. انجامید اصطخرق و درب عتی جامع در محالت جنوب، شرق و غرب مسجد المنفعهعام

فرهنگ مدارا و  و حاکمیت به ترویج امشوارع ع ۀگسترد ۀتوسع محالت بااین ادغام 

 از تاریخاین دوره  ایهای محلهها و کشمکشو غلبه بر رقابت رواداری در مناسبات مدنی

 .شدشیراز 
 

 هانوشتيپ
، استخر، دارای هشت دروازهکرده است. شیراز را  تألیفچهارم  ۀتقاسیم که در اواخر سدمقدسی در احسن. 1

دو  نیدر ا استخر ۀدرواز داند.می (0/061: 1001)مقدسی، ، فهندژ [منذر] ، مندرکوار ، سلم،غسان بنداستانه، شوشتر،

 ۀر نام دادند. دروازیبه دراک موسی و غسان به بیضاء تغی غسان شوشتر به کازرون، ۀبه همین نام بود. درواز سده

دولت  ۀمندر به درواز ۀتغییر نام داد. دروازفسا  ۀبه درواز و سپسکوار ابتدا به همین نام  ۀسلم به همین نام و درواز

آن از  یجا بهو  بردینمآن نامی  از (.م 1060/هـ 166 تألیف)القلوب نزهتمستوفی در  حمداهلل مهندر[]فهندژ  ۀو درواز

 .(118-119: 1009 شیرازی، جنید ؛111: 1091 مستوفی،)دهد میباب نو و سعادت گزارش  ۀدو درواز

 لیخاتون فع ۀفلک. 0

ون بخشی از این ـق شدند و اکنـملح کفد()کفت باال  ۀقاجار به محل ۀنو در دور باغ های باغ، باغ قتلغ،. محله0

 اندمحله

 مجاور سیدعالالدین حسین. 6

 شیخ روزبهان آرامگاهمجاور . 1

 شیخ ابوزرعه آرامگاهمجاور . 0
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 میدان خاتون فعلی. 1

 سعدی فعلی ۀدرواز. 9

 وریهمنص ۀشمال مدرس. 8

 . حوالی میدان شاهزاده قاسم فعلی16

 .اندمعروفلب آب  ۀهای دشتک، سراجان و درب سلم هر سه محله اکنون به محلمحله ،فعلی یشاه داع ۀدرواز. 11

 کازرون واقع است. ۀشاهزاده قاسم و درواز ۀنیز به دزک مشهور است و در فاصل اکنونهماین محله . 10

 اسحق بیگ معروف است. ۀلاین محله اکنون به مح. 10

باالرود  ۀشیراز و محل ۀمحل حدفاصلشد در هایی که از سمت شمال غربی شیراز وارد شهر می. یکی از قنات16

. مسجد جامع نو نیز در حد جنوبی گفتندیمرود باال ۀسمت شمالی قنات را محل ۀگذشت. به همین دلیل محلمی

 درب مسجد معروف بود.ۀ به محل متأخر ۀباالرود در دور ۀرود بود. محلۀ باالمحل

که در  گفتندیمبه این محله سرباغ  متأخر ۀهفتم و هشتم بود در دور ۀ. عنوان یکی از محالت شیراز در سد11

 جنوب مسجد جامع نو قرار دارد

 سنگ سیاه است ۀمقاریضی اکنون بخشی از محل ۀمحل. 10

 سنگ سیاه معروف هستند. ۀبه محل اکنونهمدرب کازرون  ۀمقاریضی و محل ۀمحل. 11

 میدان شاه تغییر نام داد. ۀبه محل متأخر ۀدرب استخر در دور ۀمحل. 19

درب شاهزاده  ۀبخشی از محل متأخر ۀموردستان تغییر اسم داد و در دور ۀهشتم به محل ۀنامدار در سد ۀ. محل18

 شد

: 1016 ابن بلخی،)برد چهارم نام می ۀدر شیراز سد هاسیئرخاندان  عنوانبهاولین بار ابن بلخی از خاندان مردآسا . 06

018) 

ممکن است  باشد صنف رئیسکدخدای محلی که یکی از اصناف بازار در آن محله واقع بود همان  که نیا. 01

 باشد. تأملقابلو  یبررسقابل

را در این دوره برجسته  هاآنبین مردم و حکومت بود. آنچه نقش  یگرواسطهشهر،  ۀدر ادار هاآن. نقش 00

های اواخر هایی که در رویدادبه علت دخالت هاآندر امور سیاسی است. نام بعضی از  هاآن روزافزون، قدرت کندمی

موردستان  ۀکلو عمر پیشوای محل ایلخانان و دوران اینجویان و مظفریان داشتند در منابع تاریخی آمده است مانند

و یا کلوفخرالدین سلیمانی و  (00 همان:)کازرون درب  ۀخرالدین پیشوای محلو کلوف (161: 1006 کتبی،)

باال کت، باال کفد[ ]کود و کلو حسین از محله بال  (100: 1096 حافظ ابرو،)استخر خاصه از بزرگان درب  الدینجمالکلو

 یهارقابتدر  هاآناتکای  بزرگ مسلحی از رندان و اوباشان در اختیار داشتند که به یهادستهکلوها،  .(جا)همان

 کردند.هشتم نقش ایفا می ۀسیاسی سد

 ها، گذرها، کویهادروازهبه مفهوم . 00

و بازرگانان  (111: 0666ری، خ)اصطتجاری بود  ۀکند که شیراز در قرن چهارم از مراکز عمدمی دیتأکاصطخری . 06

 .(9-6: 1061)ابن حوقل، تجارت مشغول بودند راف به یس رثروتمند آن از طریق بنادر دریای پارس بخصوص بند

 . در جنوب جامع عتیق01

 منصوریه ۀ. جنوب مدرس00

و  کسوتشیپکلو به معنى کالنتر و » سدینویمدر این رابطه  بطوطهابن ۀموحد مترجم سفرنام یمحمدعل. 01

ایران نیز کلویان بودند. سردمدار و رئیس صنف است و این اصطالح اختصاص به اصفهان ندارد. در شهرهاى دیگر 

سلمانى و خواجه  نیفخرالدشیرازیان، اکابر و کلویان مثل خواجه »التواریخ حافظ ابرو آورده است: هدر زبد

خاصه و خواجه حاجى قوام و کلو فخر و اتباع او اتفاق کردند و کلو حسین و جمعى اکابر که یاغى  نیالدجمال
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روشن است که در این عبارت کلویان یا سردمداران « استى را گرفتندایشان بود، طرف یاغى ب ۀباستى در محل

 .است رفته کاربهاصناف در برابر اکابر یا اعیان و معاریف شهر 

انجامید که یکدستی شهر در مقابل خشونت خارجی را دستگی و رقابت محلی نیز میگیری کلوها به دو. قدرت09

 یبستبارز آن را در رقابت میان اینجویان و یاغی  کشاند. نمونۀمیکرد و خشونت را به داخل شهر متزلزل می

. البته در (1/006 :1096 حافظ ابرو،) مینیبمظفریان می ۀلیوس بهو دیگری در تصرف شیراز  (166: 1090 نطنزی،معینی)

رقیب  ۀلهای درگیر مناقشات از طرف اهالی محهمین منازعت هم مدارای اجتماعی برای نجات ساکنین محله

 .(016: همان)است  مشاهدهقابل

 .نامندیمبازار شیراز است، بازار حاجی  نیتریمیقدامروز این بازار را که . 08

یدان مبود و با احداث خیابان و  پابرجاان چنشیراز در عصر پهلوی اول همتا زمان شهرسازی جدید  چهار بازار. 06

 احیاء شده است. مجدداًبخشی از این بازار  چراغشاهداث بازار جدید . با اح(91: 1016 )افسر، احمدی از بین رفت

که در  گفتندیمبه این محله سرباغ  متأخر ۀهفتم و هشتم بود در دور ۀ. عنوان یکی از محالت شیراز در سد01

 جنوب مسجد جامع نو قرار دارد

زمان است. این ق عجم و آذربایجان همحکومت اتابک ابوبکر با یورش مغوالن به خراسان و شهرهای عرا ۀ. دور00

هایی توان در نظر گرفت که بخشی از مردمی که در این دوره وارد شیراز شدند، ساکنان سرزمیناحتمال را می

 .و یورش مغوالن واقع شدند موردحملهبودند که 

د و تصرف فرزندان او تعدی بیگانگان و فسا وجود باهنوز از موقوفات او  که سدینویموصاف در این رابطه . 00

 .(80: 1090)وصاف،  شودیمهزار دینار صرف خیرات و مبرات  هرسال

بن بهرام بن  عبداهلل نیالدشرف ششم و هفتم بود. پزشک و فیلسوف معرف این سده ۀمشهور سد ۀ. مدرس06

 (081: 1009، شیرازینید ج) در این مدرسه به تدریس مشغول بود (060: 1006عیسی بن جنید، )کانی شنجیر الببالزکی ال

، )عیسی بن جنید فراگرفتدر این مدرسه  را نزد وی سیناابن قانون شیرازی کتاب الدینقطب عالمهدانشمند برجسته 

شیرازی، جنید )بود ش از شاگردان برجسته وی غبز رالدین عبدالرحمن علی بنظهیو عارف برجسته شیخ  (060: 1006

 بود. الدین عمر بیضاویامام فراگرفتو دیگر علوم را  اتیاو ادبکه در نزد  ای عصرعلماز دیگر  .(089: 1009

خود را در نزد وی نوشت  فاتیتألادبیات و علوم بعضی از  یریبر فراگعالوه  زبیضاوی نی عبداهللن دیناصرال

 .(جاهمان)

 

 منابع
 .1016، آگه،علی موحد، تهران ۀ، ترجمسفرنامهعبداهلل محمد، الدین ابیبطوطه، شمسابن

 شناسی،فارس فسایی، شیراز، بنیادمنصور رستگار ۀبه تصحیح و تحشی بلخی،ابن ۀفارسنامبلخی، ابن

1016. 
 بنیاد فرهنگ ایران، شعار، تهران، جعفر ۀ، ترجمصوره االرضحوقل، ابوالقاسم محمد بن حوقل، ابن

1061. 

 .0666 . لندن، دار صادرالممالکمسالک و سحاق ابراهیم بن محمد الفارسی، اصطخری، ابواال

 .1016 ، تهران، قطره،تاریخ بافت قدیم شیرازاله، افسر، کرامت

 .1098 ، تهران، فرهنگستان هنرامالک اینجوی فارس ۀکتابچعمادالدین،  ایرج، حکمایی، افشار،

 ،افشار محمود تهران، بنیاد موقوفات زاده،همایون صنعتی ۀ، ترجمجغرافیای تاریخ ایرانبارتلد، ویلهم، 

1011. 



 يمدن يمدارا نيو نقش آن در تکو ياول قرن هفتم هجر ۀمین رازیدر ش يعموم يفضاها ۀتوسع/ 199

 ،هاشم محدث، تهران، بنیاد موقوفات محمود افشار، تصحیح میرنظام التواریخبیضاوی، ناصرالدین، 

1090. 

 .1006 احمدی شیراز، ۀنورانی وصال، شیراز، کتابخان ۀ، تصحیح و تحشیهزار مزارجنید شیرازی، عیسی، 

 تهران، مجلس، محمد قزوینی و عباس اقبال، ۀشیتصحیح و تح . بهشداالزرارالدین، جنید شیرازی، معین

1009. 

تهران، وزارت فرهنگ  ،جوادیسید کمال حاج، تصحیح سیدزبده التواریخاله، عبداهلل بن لطف حافظ ابرو،

 .1096 و ارشاد اسالمی،

 .1611 ، قم، امام صادق،غنیه النزوع الی علم االصول و فروع ،زهرهحلبی، ابن

 .1086 . تهران، آبادبوم،فارسیان در مقابل مغوالنول، خیراندیش، عبدالرس

 فارس، ۀ، تصحیح و توضیح اکبر نحوی. شیراز، دانشنامنامهشیرازالخیر، الدین ابیزرکوب شیرازی، شهاب

1086. 

 .1091 سخن، ،، تهرانرندان ۀاز کوچ عبدالحسین، کوب،زرین

 تهران، امیرکبیر، ،هاشم محدثحیح میر، تصمجمع االنسابای، محمد بن علی بن محمد، شبانکاره

1091. 

قم، موسسه معارف االسالمیه،  مسالک االفهام الی تنقیح شرایع اسالم،الدین بن علی، شهید ثانی، زین

1610. 

 .1011 فسایی، تهران، امیرکبیر،، تصحیح منصور رستگارآثار عجمنصیر، فرصت، محمد

 .1006حسین نوابی، تهران، امیرکبیر، . تصحیح عبدالتاریخ آل مظفرکتبی، محمود، 

نشر کتاب،  منوچهر امیری، تهران، بنگاه ترجمه و ۀ، ترجممالک و زارع در ایرانلمبتون، آن کاترین، 

1016. 

پاریزی، تهران، باستانی میمحمدابراه، محقق و مصحیح کرمان و غز درسلجوقیان محمد بن ابراهیم، 

 .1060 طهوری،

 .1091 محمد دبیرسیاقی، تهران، حدیث امروز، ۀتحشی ، تصحیح والقلوبنزهتمستوفی، حمداهلل، 

 .1010 نقی منزوی، تهران، توس،علی ترجمۀ، تجارب االمم ابوعلی، مسکویه الرازی،

 .1090 تصحیح پروین استخری، تهران، اساطیر،منتخب التواریخ معینی، الدین، معین نطنزی،معینی

تهران،  تقی منزوی،علی ۀ، ترجماحسن التقاسیم فی معرفه االقالیم مد،مقدسی، ابوعبداهلل محمد بن اح

 .1001 شرکت مؤلفان و مترجمان اول،

 .1601 سازان ظهور امام عصر،، قم، زمینهجامع الخالف و وفاقمؤمن قمی، علی، 

 .1096 ، تهران، علمی و فرهنگی،الدین منکبرنیسیرت جاللالدین محمد، نسوی، شهاب

 و عبدالمحمد آیتی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی ۀنوشتتاریخ وصاف، اله، هلل بن فضلعبدا وصاف،

 .1090مطالعات فرهنگی، 

 
 

 


