
 

 

 

 

 

 

 واکاوی نقش آرامگاه شاهچراغ در توسعه کالبدی شهر شیراز

 1داود کریم زاده

 چکیده

. تاسا  خاود  آورباداا   پدیاد  و سااکنی   و فرهنا   جهااببینی  اعتقاادا،،  از منبعث ارزشهاي هویت، تجلی براي محیطی شهر

بموده ابد. لذا  شهرها ي  ایفا وکالبدي سیاسی اقتصادي، اجتماعی، در زمینه هاي مهمی بقش دیرباز از ایرا  در مذهبی فضاهاي
رویکارد ایا  مقالاه بار       .ابد داشته  اسالمی شهرسازي بلوغ در فعالی بسیار بشري، بقش که  تمدبهاي از یکی عنوا  به ایرا 

کالبدي شهر اسالمی به ویژه شهر مزارها متمرکز می باشد و سعی در بررسی بحوه توسعه کالبدي شهر، متاارر از   تحلیل عناصر

شهر شیراز به دلیل وجود عناصر تاارییی و ماذهبی بریار شااه،راغ، مسااجد      هویت اسالمی دارد.  يای  عناصر و شکل ایر

در ای  مقاله به بررسی سیر تحول کالبدي شهر شیراز متارر از لذا  متعدد جزو شهرهاي اسالمی و زیارتی ایرا  قلمداد می شود.
بتیجاه اي کاه از بررسای هاویتی اجازا و       . جهاببینی اسالمی و تبلور کالبدي آ  یعنی زیارتگاه شاه،راغ پرداخته شاده اسات  

ی و باویژه مازار   عناصار ماذهب   حاکی از ایا  واقعیات اسات کاه     عناصر شهر شیراز از ابتداي شکل ایري تاکنو  حاصل شد
از جایگااه   قرار ارفته وشهر  و بیز یکی از مهمتری  عناصر تاریر اذار در ساخت کالبدي شاه،راغ در زمره پایدارتری  عناصر

هم کالبد خاود را حفان بماوده اباد و هام باه        در طی زما  ای  عناصر و فضاها از سوي .برخوردار می باشد هویتی پایداري
  ایرابی ادامه می دهند.  –اهر جهاببینی اسالمی فعالیت خود به عنوا  مر

 شهر مزار، توسعه کالبدی، عناصر کالبدی اسالمی، حرم شاهچراغ،  شیراز :کلمات کلیدی
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 قزوی اسالمی  اددابشگاه آز دابشجوي دکتري شهرسازي 



 

 

 

 مقدمه

شکل ایري شهرهاي که  در سراسر جها  آمیزه اي از بیازها و اعتقادا، ساکنا  اولیه آ  سرزمی  بوه است، بدی  صاور،     

درکناار رودخاباه هاا اردیاد و در      اوقا، تنها برآورده شد  بیازهاي اولیه ابسا  از جمله خوراک سبب یکجابشاینی که ااهی 

ایاري شاهري تاازه بنیاا  اردیاده      برخی اوقا، دیگر وجود مکابهاي مقدس سبب ارد آمد  افراد پیرامو  آ  مکا  و شکل 

 وکالبدي سیاسی اقتصادي، اجتماعی، در زمینه هاي مهمی بقش بیمذه فضاهاي دیرباز از ایرا  در (.4: 1811است ) روحابی، 

اجتماعی  زبدای و کالبدي محیط که مکابی دیگر از سوي و بوده ابد عبادي مراسم برازاري محل سو یک از آبها .بموده ابد ایفا

از ساوي   .(02: 1831دیگارا ،  پرداخته ابد )پور جعفار و   می امور مردم فتق و رتق به و می کرده سامابدهی را محال، ساکنا 

 و کالبادي  ویژایهااي  معناوي،  زمینه هاي و شده تعبیه اسالمی شهرهاي محال، در اي استرده شبکه درقالب مذهبی فضاهاي

 باه  شاد   تبادیل  باراي  باالقوه  توا  آبها تا شده ابد سبب که می باشند بی بدیلی شاخصهاي جمله از آبها عملکردي ویژایهاي

بمایناد   عمال  معنوي و اجتماعی عریم سرمایه هاي صور، به و داشته خود در را اسالمی شهر در کارآمد و تاریراذار عناصري

بعضای از ایا     کاه در شهرهاي ایرا  مساجد، زیارتگاهها و تکایا ااه آب،نا  در چشم ابدازهاي فرهنگی ماورر اسات   . )هما (

زیارتگاهها و مساجد، تنها ساختما  مرتفع شهري را تشکیل می دهند. مابند بموبه دابیاال در دشات خوزساتا ، شااه،راغ در     

بی  بافت مسکوبی شیراز، مساجد و مدارس علمی و مذهبی اصفها ، مقبره امام رضاا)(( در مرکاز شاهر مشاهد، و مجموعاه      

 ماهیت بصري تبلور را آ  عناصر کارکرد و اسالمی شهر کالبدي ویژای چناب،ه (.120، 1831مذهبی در شهر قم و ...) طبیبیا ، 

 پایش  از بایش  هویات،  آ  شاد   تار  برجساته  باراي  کالبادي  عناصر کارکرد و بقش به توجه لزوم وقت آ  دابست آ  اسالمی

 ( 0 1813:موسوي، و پوراحمد) یابد می ضرور،

عنوا  عناصر شاخص در شهرها می توابند حامل بار معنایی متفاوتی باشند و بحوه تاریر ااذاري  با ای  تفاسیر اماک  مذهبی به 

آبها می توابد هویت شکلی و کالبدي شهر را منحصر به فرد بماید. لذا می توا  افت که رابطه تسلط اماک  ماذهبی بار کالباد    

ماید. در ای  شرایط اماک  مذهبی باه عناوا  محاور و    شهر عملکردهاي همجوار و مرتبط با آ  بوعی مرکزیت را تشدید می ب

بیشی از مجموعه عناصر اصلی شهر در یک سلسله مراتب منطقی مورد توجه قرار می ایرد. ای  روبد قر  ها اداماه داشاته و   

و بقش محوریات  تاریر اماک  مذهبی به ویژه مساجد و قبور امام زاداا  تاریرا، بهادي در کاردکرد و کالبد شهر به جا اذاشته 

 خود را حتی امروزه حفن بموده ابد.

رویکرد ای  مقاله بر تحلیل عناصر کالبدي شهر اسالمی به ویژه شهر مزارها متمرکز می باشد و سعی در بررسی بحوه توساعه  

ی مای شاود کاه    ایرابی آبها دارد. اهمیت ای  مقاله از اینجا باش-کالبدي شهر، متارر از ای  عناصر و شکل ایري هویت اسالمی

سعی بر بحوه تاریر عنصر غالب اسالمی )در اینجا مزار شاه،راغ شیراز ( در توسعه کالبدي شهر طی دوره هاي متفااو، دارد.  

 الگوي اسالمی غالاب اذاري آ  در ساخت شهر، لذا شناخت ویژای هاي کالبدي خود مزار طی دوره هاي زمابی و بحوه تاریر

 را مقدور خواهد بمود.تداوم ساختار کالبدي پایدار اسالمی   را شناسایی بموده و

شهر شیراز به دلیل وجود عناصر تارییی و مذهبی بریر شاه،راغ، مسااجد متعادد جازو شاهرهاي اساالمی و زیاارتی ایارا         

ه یافته و در قلمداد می شود. در ای  رهگذر بقش اماک  مذهبی بر روبد توسعه ي کالبدي و شکل ایري هویت آ  جایگاه ویژ



 

 

. به عبارتی در ای  مقاله به بررسی سیر تحول کالبدي شهر شیراز متارر از جهااببینی  ای  مقاله به واکاوي آ  پرداخته شده است

 اسالمی و تبلور کالبدي آ  یعنی زیارتگاه شاه،راغ پرداخته شده است.

 پیشینه تحقیق .1

 کاه  اي اوباه  به است داشته   اسالمی شهرسازي بلوغ در فعالی بسیار بقش بشري، که  تمدبهاي از یکی عنوا  به ایرا  کشور

(، 1838ف، د )اشار مشه به توا  می شهرها ای  مهمتری  از . ابد یافته رشد اسالمی چهرهاي با زیادي شهرهاي سرزمی ، ای  در

فها  )قلعاه باباخاابی، و   ( اصا 1812شاماعی، (، یازد )  1811(، کرماا  )منصاوري،   1810)مرصوص،(، قم 1834ري )کریما ، 

 ارائاه  آ  خصوصایا،  و اساالمی  شهر از مابعی و جامع تعریف تاکنو ( اشاره بمود. 1831یراز )بنیادي، ( و ش1832همکارا ، 

 باراي  اساالمی  شاهرهاي  اصاطال  . اباد  مابده باز پدیده ای  از مقتضی تعریفی ارائه در بررا  صاحب و متفکرا  و است بشده

 از را خاود  شاهري  محیط که است خاصی تارییی و فضایی فرهنگی، ویژه هویت بیابگر مسلما ، باظرا  و پژوهشگرا  عموم

 .(10: 1833) ابراهیمی، کند می جدا آ  از غیر

 باه عناوا    را اسالمی شهر آبها با تا ابد بوده ابعادي شناخت دببال به تمایز ای  داد  بشا  براي محققی  از هریک راستا، ای  در

اجتمااعی )پاور احماد و     و ابساابی  مساائل  با ااه ،کالبدي مسائل با ااه بمایند؛ معرفی هویت داراي و فرد به منحصر اي پدیده

 (.1810؛ مرصوص،  1832( و ااه با شناخت ماهیت و چیستی شهر اسالمی ) فرجام و همکارا ، 1813همکارا ، 

شهر شیراز متارر از عنصار ماذهبی شااه،راغ اساتفاده شاده      در ای  مقاله از مستندا، بسیاري در جهت بررسی سیر تحوال، 

 :است، که در ذیل به شر  تعدادي از مهمتری  موارد پرداخته شده است

باه بررسای دوره    تحول تارییی ساختاري شهري شیراز و فضااهاي شاهري آ   ( تحت عنوا  1831باصر بنیادي در مقاله اي )

( در کتاب آرار العجم به بررسای کامال تحاوال، کالبادي و     1841) شیرزاي است. فرصتپرداخته هاي توسعه کالبدي شیراز 

( روباد تطاور بافات تاارییی     1831)کرامت اهلل افسر در کتاب تاریخ بافت قادیمی شایراز    .تارییی شهر شیراز پرداخته است

 شیراز را با بقشه هاي و تصاویري تارییی تشریح بموده است.

( به تحوال، تارییی شهر و روبد اساتر   1810در کتاب خود به بام ساخت اصلی شهر) ار بیزرزمحمد رضا بافزو  بر ای  

 فضایی مورد بررسی قرار داده است. از منرر ساختارشهر طی دوره هاي تارییی اشاره بموده و ساخت اصلی شهر شیراز را 

 روند تطور شهر شیراز  .2

 و شاواهد  یعنی زما  عبدالملک ب  مراوا  بسبت می دهناد، اماا  اغلب مورخی  اسالمی احداث شیراز را به قرو  اولیه اسالم 

است که در دوره هاي قبل اسالم اساتیر   داشته وجود محلی یا شهر منطقه ای  در اسالم از پیش که دارد وجود فراوابی دالیل

 چناد  کاه  بوده بزرای باحیه و بلوک بام واقع در شیرازاز سوي افسر بر ای  باور است که (. Limbert, 0224بامیده می شد )

 دیاده  اساالم  از قبال  مورخی  آرار در اسالم از پیش شیراز بام به شهري تأسیس دلیل همی  به و ارفته می بر در را آبادي و شهر

 (1813:883 افسار،  ) اساالم  لشکریا  به را شیراز شهر بناي ، تارییی اسناد براساس(. با ای  وجود،  1813:3 افسر، )شود بمی



 

 

توسعه تارییی شایراز را مای تاوا  باه     بنابرای  . است اردیده عنوا  قمري هجري 34 سال آ  احداث زما  و شده داده بتبس

 پرداخته شده است. هاکه در ذیل به بررسی آب ،شش دوره تحول تقسیم بندي بمود

 آل بویهاز اوایل شکل گیری تا دوره  .2.1

 و توسعه آغاز بویه لآ حکومت .شود می مربوط هجري چهارم قر  در بویه آل دورا  به شهر اصلی درساختار تحول بیستی 

 دو دوره ایا   در .سااخت  شایراز  در بازر   اي کتابیابه و باشکوه قصري دیلمی عضدالدوله. است شیراز شهر استرده آبادابی

 اصالی  هااي  مشیصاه  صاور،  باه  حکاومتی  و مذهبی هاي حوزه تفکیک و بازار بر عمود محورهاي یعنی عمده خصوصیت

 از دیلمای  ابوکالنجاار  امیار  توساط  شهر باروي بیستی . شد تبعیت آبها از بیز بعد هاي دوره در و درآمد شیراز شهر ساختاري

 شهر مذهبی و حکومتی محدوده دو به استیر دروازه طریق از شهر اصلی عابرم (.31:  1831ادي، نی) بشد ساخته بویه آل امراي

 مساجد  ارفات  شاکل  شاهر  بنادي  استیوا  و آمده بوجود شهري خدما، و بازارها تدریج به معابر ای  مسیر در بودبد مرتبط

 (.83: 1831ست)افسر،ا یافته می ادامه استیر دروازه طرف به و بوده بازار بزدیک شهر جامع

 

 1810بذرار  باز ترسیم بگاربده بر اساس،ساخت کالبدي شیراز در دوره آل بویه منبع:  .1

 

 دوره اتابکانشیراز در  .2.2

 برخای  قبور و بقعه جامع، مسجد شامل شیراز شهري فضاهاي و عناصر پایدارتری از اوایل شکل ایري شهر تا دوره اتابکا    

 باشاند  مای  شاهر  باه  خروجای  و ورودي اصالی  راههااي  بیاز  و شاهر  کنوبی بازار از بیشی حمزه، ب  علی مابند امامزاداا  از

(Andalib, 0218:11.) بو )شهداي امروزي(  بیز از شاهکارهاي معماري ایا  دوره باه حسااب     با عرمت و تارییی مسجد

 می آید که در تقویت قطب مذهبی شهر بقش مهمی ایفا کرده است.

 مای  پایش  شامال  سامت  به رو و آغاز جمعه مسجد غرب شمال سمت از بود شده احداث دیلمیا  عهد از که شهر بزر  بازار

 بود اتابکا  آرار دوره از که دیگري بازار چهار .کرد می خودبمایی شاه،راغ بقعه غرب در کمی فاصله به بواتابکی مسجد .رفت

 شاهر  باه  را شایراز  کاه  راهای  بودبد عبار، دوره ای  در شهر اصلی راههايبه هم می پیوست.  را صح  مسجد و بقعه صح 

 به را شیراز که راهی و کرده می وصل شیراز به را بیشابور که راهی شد، می شیراز وارد فیروزآباد از که راهی رسابده، می استیر



 

 

 ایاري  شاکل  ابتداي از که شوبد می محسوب شیراز شهر دسترسی راههاي مابداارتری  اینها. است رسابده می دارابگرد و فسا

در ایا  دوره   (.118: 1810هساتند)بذرار،   دارا را خاود  اولیه عملکردهاي هنوز و ابد داده ادامه خود حیا، به امروز به تا شهر

 از ساوي حضاور   مطار  بودباد.   مذهبی بشابه عنوا  به ها دروازه و ها و اذرااه میتلف هاي آرامگاه و شاه،راغ و بو مسجد

 در هام  و کارده  عمال  و راه ارتبااطی  محور عنوا  هم به که یکدیگر به شهري میتلف بقاط دهنده پیوبد عنصر عنوا  به بازار

   کند می ایفا را مؤرري بقش شهري اره صور،. به فعالیتی فضاي ایجاد

 

 1810ساخت کالبدي شیراز در دوره اتابکا ، ماخذ: بازترسیم بگاربده بر اساس بذرار،  

 

 دوره صفویهشیراز در  .0.8

 1810)پوپ، ارفات  قارار  صافوي  حاکما  توجه کابو  در و شد تبدیل جمعیت پر و آباد شهر دومی  به صفوي عصر در شیراز

 در خاا   مدرساه  از آماد  بوجاود  دوره ای  در که شیراز در شهري فضاهاي ایجاد و جدید ساختاري عناصر شد  اضافه .(101:

 مسجد و دارالشفا و قصر که صفوي شاه میدا  به و رسید می بازار شاخه دو فاصل حد در خا  داوود بازار به و شده آغاز شرق

 (.14:  1831) بنیادي و توسلی، شد می منتهی بودبد آ  اطراف در صفوي

 ساختار. درآمد وار بیضی صور، به شهر شکل و ارفت ابجام متقاطع محورهاي امتداد در شیراز شهر استر  دوره ای  در

 ای  . ارفت شکل داشت قرار فارس اتابکا  و بویه آل دوره محورهاي موازا، به که جدیدي محور بر صفوي دوره در شهر

 ای  در .است شده می ختم شاه میدا  به داوودخا  بازار و قیصریه بازار طریق از و شده شرو( خا  مدرسه از بازار یا محور

 1833)دیو ال فوا،یافت می امتداد اکبر اهلل تنگه تا اصفها  دروازه از که شد احداث چهارراه صور، به دیگري محور زما 

 ب  علی پل و قرآ  دروازه صفوي، باغ چهار مسیر از شیراز قدیم بافت ورودي محور که است دوره ای  از تنها (.033-033:

طریق  از شیراز ورودي همواره صفویه زما  تا شیراز تاریخ اذشته سال هشتصد طول در حالیکه در ایرد می صور، حمزه

در ای  دوره عنصر کالبدي شاه،راغ در جهت مرکزیت بیشید  به تفکر مذهبی شیعه به عنوا  بشابه  .است بوده سعدیه تنگه

  سامابدهی سیماي شهر ت شهر، تاریر به سزایی داشته است )طرقوي عمل کرده و حضور آ  بیز در سامابدهی کلی

 (.183 : 1813شیراز،
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 شیراز در دوره زندیه .2.2

 اقداماتی یافت کاهش رعایا مالیا، . شد پرداخته اصالحا، به او زما  در است ایرابی حاکم بیستی  بویه آل از پس خا  کریم

 شیراز به بودبد آمده بادرشاه زما  در که هندي صنعتگرا  .داد ابجام دهقابا  استثمار از جلوایري و آبیاري هاي شبکه ایجاد در

روباق مجادد    دوره زبدیه. شد پرداخته دیوابی امور اصال  به و کرد پیدا رواج سازي شیشه کارااههاي وي زما  در .کرد منتقل

. در ایا   رساید  خاود  روباق  و عرمات  اوج به زبد خا  کریم زما  در شیراز(. 181: 1813شهربشینی در شیراز بود)سلطابزاده، 

 اماام ) شااه  میادا   از تقلید به توپیابه میدا ایجاد شد تغییر جهت داد و پس از آ  بندي که  دزما  مسیر رودخابه به وسیله س

 از شاهر  . اس صفوي دوره در شهر ساخت تابع شهر فضاي اصلی ساخت(. 08-04: 1814( ساخته شد)م.م پی ایرا ، اصفها 

   (.181: 1831) بنیادي، بود شده تقسیم محله11 به و یافت می ارتباط خارج با دروازه 1ق طری

 

 1810ماخذ: بازترسیم بگاربده بر اساس بذرار  . ساختار کالبدي شیراز تا دوره زبدیه4

 که آورد ارمغا  به را تزئینا، در بسبی سادای خارجی، تزئینا، زمینه در آجر مجددًا و شد کاسته بناها ابعاد از دوره ای  در

 حصار بناي تجدید در زبد کریمیا  (.183: 1813)م م. فجر توسعه، : .است دوره ای  شهرسازي و معماري ویژایهاي یکی از



 

 

 ها دروازه تعداد و ارفت قرار حصار از خارج در شهر هاي قسمت از بعضی بمود.  بطوریکه کوچکتر قدري را آ  محیط شهر 

 (.1838:133بمود)افسر،  منحصر دروازه شش به را

 

 : باز ترسیم بگاربده بر اساس بقشه م.م  فجر توسعه ماخذ، محال، در دوره زبدیه. 3

 

 شیراز در دوره قاجاریه  .2.2

 صافوي  دوره سااختار  تاابع  آ  فضائی و ساختارکالبدي د.بو باچیز زبدیه دوره به بسبت شیراز شهر کالبدي توسعه دوره ای  در

 از دریائی بازراابی ارفت  روبق بیز و تهرا  به پایتیت ابتقال و محمدخا  آقا جابشینا  عهد در کشور اوضا( بابسامابی . است

 باه  زباد  خیابا  (.184: 1831) بنیادي، بدهد دست از را خود اذشته اهمیت شیراز که شد باعث خوزستا  و کارو  رود طریق

 قاجار دوره در کنوبی صور، به شهر بعدي هاي توسعه فقرا، ستو  و شهر مدر  عمومی فضاي تری  شاخص و اولی  عنوا 

 باه  اااه  های   شیراز شهر وسعت قاجار دوره پایا  تا و بداشت زبدیه دوره با چندابی تفاو، شهر کالبدي ساختار. ارفت شکل

   (.118:  1831) بنیادي و توسلی، برسید صفوي دوره ابدازه
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 تا امروز  در دوره پهلویشیراز  .2.2

با ظهاور مدربیسام، بیاش تااریخ شاهر      . شود می تلقی ایرا  شد  مدر  در عطفی بقطه پژوهشگرا ، تمام بزد تقریباً دوره ای 

( 0مدربیزاسیو  در خابدا  پهلوي،دوره ( 1 ه است.ستیو  تغییرا، عمده اي شدتا امروز د 1824در سه دوره از سال شیراز 

سعی در  رضاخا  با ابجام اقداماتی .تا امروز( 1833بعد از دوره ابقالب اسالمی )( 8، 1832تا  1842توسعه شهر بی  سالهاي  

مدر  کرد  بافت قدیم داشت که از برر او بافتی بامناسب بود، که منجر به تحول کالبدي در بافت قدیم شهر شد. ای  امار در  

ری  امکا  را در اختیار قرار می داد یعنی مقطع مراکز حکومتی سانتی و میادابگاه قادیمی    بقطه اي صور، ارفت که عینا بیشت

ي باز استرده غرب که از یک سو رو به سمت باغاها و اماالک زمای  دارا  داشات و از ساوي دیگار باه سامت        ضاشهر و ف

 . (31: 1813حس  زاده، )مهمتری  زیارتگاه شهر) شاه،راغ( می برد
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ه از غرب به عاریت ارفته شده بود. با وجود اینکه اولای   جامع شهر بود کمتارر از طر   1832و  1842تغییرا، شهر در دوره 

هاي جدید و باحیه قدیم شهر داشت، اماا هرااز   ( سعی در برقراري تعادل بی  ساختار فضایی توسعه 1843طر  جامع شهر )

 خیاا  از اي مجموعه صور، به شهر مرکز زما  ای  در. به هدف خود برسید و چه بسا که تعارضا، بی  آبها شد، بیز ارفت

 سانتی  اقشار براي هم،نا  قدیم مرکز اما ارفت شکل غرب جهت در عمدتا و زبد خیابا  اصلی محور پیرامو  در مدر  بابهاي

 اسست و ها افت علیرغم که شد اذاشته شهر فضائی ساختار در بنیادي ، تحول از دوره ی  ا در . داشت را خود خاص جایگاه

 ایا   در .(11: 1811بقاش جهاا  پاارس،     .)م مبود اذار تأریر شهر فضائی ال، تحو بر هم،نا  شهري سیاست در بعدي هاي

 صور، به کامالً بعد به 1822 سال از شهر یافته توسعه محدوده و بود هکتار 1222 به بزدیک چیزي شهر کالبدي محدوده دوره

 که ستاد میدا  به مرکزیت است چلیپایی شبکه یک محدوده ای  هاي خیابا  تری  مهم و تری  اصلی د. بو یافته رشد شطربجی

 ساه  امتداد در هم،نا  و بکرده اساسی تغییر شهر فضائی ساختار دوره ای  در .کنند می عبور آ  از بادر و زبد متقاطع شبکه دو

 شاهر  صاور،  باه  قبال  دوره در کاه  شهر شد  قطبی .است رفته پیش زبد – بازار محور موازا، به ویژه به و قبلی دوره محور

حسا  زاده،  )بود شده افزوده آ  به بیز جنوبی و شرقی بیش با غربی و شمالی بیش تمایز صور، به اینک ، بود قدیم و جدید

1813 :31) 
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 وجودآورد. ایا   به کالبدي برر بقطه از خاصی محدوده و داد ادامه غرب سمت به را خود توسعه شهر، 1843 سال تا آ  از پس

 شاامل  محدوده ای  ساختی عناصر تری عمده  شودمی  مشاهده بقشه در چناب،ه، است مشهور شیراز شهر میابی بافت به بیش

 در کاه  قبلای  شابکه  دو بار  عمود )بادر( جنوبی  شمالی خیابا  یک و زبد( خیابا  و دشت قصر غربی)خیابا   شرقی خیابا  دو

 (.1811باشد )م م فجر توسعه،  می است آورده وجود به را چلیپایی شکل کامال ترکیبی بها آ با برخورد

 از فضائی ساختار ابسجام عدم تشدید بهتر، عبار، به یا فضائی ساختار ابسجام عدم پیامد مهمتری  عنوا  به شهر روئی پراکنده

مهمتاری    )هماا (. مای یاباد    یابناده  استر  پیش از بیش و تر متراکم چند هر اي هسته که، است دورا  ای  فضائی تحوال،

تاریر اذار بوده اباد، در جادول زیار اشااره شاده اسات        تا ای  دوره عناصر و فضاهاي شهر شیراز که در ساخت کالبدي شهر

 (.1818)بذرار 

 اماکن فرهنگی اماکن تفریحی اماکن مذهبی

 آرامگاه سعدي باغ ارم شاه،راغ

 آرامگاه حافن باغ دلگشا مسجد جامع عتیق

 مقبره خواجوي کرمابی  آستابه سید عالء الدی  حسی 

 ار  کریمیابی  مسجد بو

   مسجد وکیل

 . مهمتری  عناصر و فضاهاي شهر شیراز1جدول 



 

 

عمادتا بار روي محورهااي اصالی و      ،جزء عناصر تارییی و پایدار محسوب می اردبدکه بیشتر عناصر بشابه اي و مهم شهر 

که  آ  استقرار یافته ابد. عمده تری  عناصر بشابه اي شهر شیراز در جوار راههاي اصلی بنا شده ابد و بسیاري از آبها بیاز در  

 تقاطع چند راه اصلی قرار داربد. هم،نی  بیشتر عناصر بشابه اي و بمادی  شهر در درو  بافت متراکم شاهر قارار ارفتاه اباد    

  (.1818)بذرار، 

 هر از بیش آبها معنایی بار که داربد وجود تارییی شهر شیراز محور در بیصوص دیگري فراوا  بمادی  و تارییی عناصر

 دلیل به. هستند شهري هاي بشابه دسته ای  جزء مساجد و ها حسینیه و تکایا مقابر، تمامی است اشته آبها سبب تقویت چیز

 توابسته عناصر ای  ،(دارد مردم مذهبی و سنتی اعتقادا، در ریشه خود ای  و) داربد مردم ذه  عناصر در اوبه ای  که اهمیتی

 اي اوبه به. هستند شاخص کالبد هم و معنایی بار داراي هم که شوبد مبدل هاي شهري بشابه به و کنند پیدا کالبدي بمود ابد

 هفت بقعة  کرمابی خواجوي مقبرة. کنند می کمک افراد به یابی جهتدر  وسیعتر حتی یا و محله سطح در آبها از بعضی که

 شاه آرامگاه تنا ،

 مراحل توسعه شیراز و ویژگی های کالبدی آن .2جدول 

 عبدالملک ب  مراوا  زما  بدست محمد ب  یوسف رقفی احداث شیراز در قرو  اولیه اسالم 

 ادوار

 حکومت ها کالبد شهری توضیحات

    

 باه  کاه  مسااجد  و حصار بداشته،  معابدشهر 

 طبیعی  محیط درو  اراابیک کامال صور،
 عنصر کالبدي در ای  دوره کهندژ و دارلعماره بوده

 848قبااااال از 

 هجري

شیراز بعد 

 از اسالم

 اواخر قار  جهاارم حصاار بداشاته اسات،     تا 

مسجد شهر یکی از بی بریرتری  مساجد عالم 

عضدالدوله دیلمی ساخت حصار توسط ، بود.

 ه.ق 811در 

دروازه  1شااهر ، مسااجد جمعااه ، عمااار، دارالعماااره

 داشت، قسمتی از بازار کنوبی
 دیلمیا 

شیراز باراي اولای  باار پایتیات مای شاود،       

ساخت بیستی  مسجد جامع شاهر و حصاار   

 .شهر

 مسجد جامع عتیق،

 باروي شهر 
 صفاریا 

 دروازه داشت. محاور  1شهر در ای  دوره هم 

هاي عمود بار باازار و تفکیاک حاوزه هااي      

شایراز در ایا  دوره بیاز     مذهبی و حکومتی.

 پایتیت بوده است.

باغ و قصر عضدي و کتابیابه، مساجد عتیاق، بااروي    

 شهر و قسمتی از بازار شهر،
 آل بویه



 

 

ساخت مزار شاه،راغ، ساخت بقعه علی با   

 شایخ  آرامگااه  و ربااط  حمزه، ایجاد خابقااه، 

 دختارا  ، مدرساه   بی بای  ، آرامگاهابوعبداهلل

منصوریه، ساخت خابه سعدي در کنار مسجد 

بو، ساخت بازار بی  الحارمی ، مارتبط شاد     

 شاهجراغ به صح  مسجد بو 

مجموعه حکومتی و مذهبی، ساخت مسجد بو )شهدا( 

 ، بیشی از بازار کنوبی،

 محله داشت، 13دروازه و  3شهر  

 اتابکا 

توسط مادر شاه شجا(، توسعه بقعه شاه،راغ 

 احداث مدرسه مسعودیه، مرمت حصار شهر
 اتابکی دوره قدیمی طر  هما  اساس بر شهر وضعیت

دوره بااااااای  

اتابکاااااااا  و 

 صفویه 

محله داشت، توسعه شهر به صاور،   14شهر

بیضی وار، ساخت محاور جدیاد توساعه باه     

موازا، محورهااي دوره آل بویاه و اتابکاا ،    

، و حیاادري شااکل ایااري محااال، بعمتاای 

وباازار داودخاا ، میادا      ساخت مدرسه خا 

 شاه صفوي

حصار ، باغشاه، قصر حکومتی، میادا  شااه ، مدرساه    

 خا ، بازار داود خا ، شاه،راغ ، مسجد عتیق ، بازار
 دوره صفویه

بازار و حماام وکیال و عماار، دیوابیاباه و     

 14کاروابسراهاي متصل به بازار ساخته شدبد.

صفوي در یکادیگر تلفیاق شاد.    محله دورا  

 تغییر مسیر رودخابه خشک

حصار، برج و بارو ، مجموعه حکاومتی کاریم خاابی    

 بازار وکیل ،،میدا  مشق،  میدا  توپیابه، شاه،راغ

 دروازه داشت 1محله و  11شهر در ای  دوره  

 زبدیه

 درزمینه تنها دوره ای  در شهر کالبدي اقداما،

استقرار بااغ هااي   زبد و  خیابا  کالبدي حفن

 درباریا  دراطراف آ 

شکل ساختار کالبدي شهر منبعث از دوره قبال اسات   

 وتغییر چندابی بمی کند.
 قاجاریه

خیابا  کشی هاي شاخص ، ورود اتومبیل باه  

 عرصه زبدای شهري، تیریب میدا  توپیابه

تیریب حصار شهر، ایجاد خیابا  هاي متعادد، کالباد   

شبکه معابر متقاطع در مرکاز   شهر در قالب توده اي از

 شهر و مجموعه از میدا  هاي وچهاراه ها

 پهلوي اول

 
ساااخت عناصاار جدیاادي بریاار بیمارسااتا    

بمااازي، باارج رادیااویی، ورزشااگاه، کارخابااه 

 سیما  و غیره

رشد کالبدي شهر در خارج از محدوده بافت قادیم و  

 عمدتا به سمت غرب و شمال غرب

تااا  1802دوره 

 امروز

 

 

 



 

 

عتیق،  جامع مسجد شاه،راغ، آرامگاه حنیف، اب  آرامگاه حمزه، هاي ب  آرامگاه کوهی، بابا مقبرة تنا ، چهل تکیه شجا(،

 بهاا ،  روز شایخ  آرامگااه  محمد، میر سید سیبویه، آرامگاه آرامگاه الدی ، تاج سید زاده امام بصیرالملک، مسجد بو، مسجد

 چاو   آبهاا  از برخای  می باشند البتاه  هاي شهري بشابه اوبه ای  هاي بموبه از الیه داعی شاه آرامگاه خاتو ، آبش آرامگاه

 تأریري وافاري  آ  شد  شاخص در بیز آ  قوي معماري و تارییی سابقه و قدمت معنایی، بار بر عالوه عتیق جامع مسجد

  .چشم پوشید آ  از توا  بمی که داشته

 شاهچراغ  مزار .8

 در اساترده  حرمای  و جلو در ایوابی بر مشتمل ،که در محدوده مرکزي بافت قدیم شیراز واقع شده است شاه،راغ حرم بناي

 شده ساخته( غرب سمت) حرم پشت در بیز مسجدي و ارفته قرار بشی  چهارشاه حرم، جابب چهار در که است ایوا  پشت

 کاشای  بازر   ساردر  دو زیار  از حارم  شمال و جنوب سمت در که است ورودي اصلی در دو داراي شاه،راغ حیاط.  است

 درختکااري  آ  دراطاراف  و شاده  سااخته  بزراای  حوض حیاط، میا  در. شود می حرم وسیع حیاط وارد و اذشته شد کاري

 قارار  حیااط  شارقی  شامال  سمت در شاه،راغ برادر  میرمحمد سید حرم و حیاط غرب سمت در شاه،راغ حرم.  است شده

 .است ارفته قرار مجموعه شرقی جنوب ضلع در هم عتیق جامع مسجد. دارد
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ي آرار تارییی ایرا ، اسکلت بناي امامزاده احمد ب  موسی یا شاه چراغ شیراز باه زماا  اتاباک اباوبکر      بر اساس فهرست بامه

مسعود، بدرالدی  وزیر اتابک ابوبکر چهار طاق و انبدي ه( تعلق دارد. در زما  امیر مقرب الدی   101 - 131سعد ب  زبگی )

ي  ي آ  حضر، ساخته و پرداخته اردابید. پس از آ  اتابک ابوبکر خود رواقی بر آ  آستابه افزود. در زما  ملکاه  بر فراز بقعه

آ  و متصل به بقعه  ه( انبد بقعه تعمیرا، اساسی شد و در جنوب 343 - 341معرمه تاشی خاتو  مادر شاه ابواسحق اینجو )



 

 

راهنماي آراار تاارییی شایراز،    ي بقعه بنا کرد ) اي عالی به دستور او بنا اردید که بعدها ای  بابو مدف  خود را همسایه مدرسه

 . (11ص 

 تجزیه و تحلیل یافته ها .2

) به ویژه حارم  شهراست که بیشتر عناصر اصلی و مهم  حاکی از ای شهر شیراز  کالبد اصلیمطالعه به عمل آمده در خصوص 

فاقاد   کناوبی  در محدوده مرکزي و با شعاعی بسبت به بافت تارییی واقع شده ابد و بیش اعرمی از ساطح شاهر   شاه،راغ(

 اسالمیفضاها، عناصر و بناهاي مهم و اصلی است. در حقیقت عناصر پایدار ، عمومی ، داراي تراکم فعالیتی ، داراي ارزشهاي 

و  )که شااه،راغ یکای از مهمتاری  ایا  عناصار مای باشاد(        و با ابدازه هاي وسیع ، عموما در محدوده مرکزي شهر واقع ابد

از ساوي   قسمت هاي دیگر شهر فاقد فضاهاي فعال شهري ، عناصر شاخص و فاقد عناصر و فضااهاي مهام و اصالی اسات.    

 شیروابی هاي سقف با بناهایی ترکیب که است واقعیت ای  مصداق زشیرا تارییی بافت در بویژه فرد به منحصر معماري الگوي

 مای  تعریاف  را اي ویاژه  آساما   خاط  (غریب الدی  تاج سید و آستابه شاه،راغ،) مذهبی بناهاي مابند ویژه معماري عناصر با

سال آرام آرام شاکل اصالی خاود را     1822محدوده اي از شهر که بافت تارییی محسوب می شود در طول بزدیک به  .بمایند

 اساالمی   و فضااهاي  هکتار وسعت دارد و با وجود ابدازه کوچک ، داراي عناصار  422یافته است. ای  محدوده تنها بزدیک به 

 صلی تری  و مهم تری  عناصر و فضاهاي شهر محسوب می اردباد. بسیاري است که ای  عناصر و فضاها هنوز هم به عنوا  ا

 . (03: 1810)بذرار، 

سااخت اصالی   متارر از عناصر اصلی بررسی هاي به عمل آمده بشا  داد که مت  شهر و بویژه راههاي ارتباطی قدیمی همواره 

. بیزبه شمار می روباد اساس و شالوده اي براي شکل ایري بیش هاي جدید شهر  بوده که  در محدوده بافت قدیم شهرشهر 

کالبد در توسعه که ای  ارتباط بوده اصلی امل وع در ای  بی  مقبره شاه،راغ به عنوا  یکی از عناصر شاخص به عنوا  یکی از

 در ماؤرري  بقاش  تاارییی  میتلاف  هااي  دوره طول در شاخص عناصر از سوي .بموده استرا ایفا  کلیديشهر بقش  فضایی

 باه  ورودي قاوي  بشابه یک عنوا  به قرآ  دروازه به می توا  جمله آ  از که ابد داشته ذهنی تأریراذاري و شهر هویت تقویت

 در تأریرااذار  و شاهر  کلیات  دهناده  ساازما   و بیش هویت عنصر عنوا  به بازار مذهبی، بشابه عنوا  به شاه،راغ بقعه شهر،

 طبیعای  لباه  یاک  عناوا   به دومی و طبیعی بشابه عنوا  به اولی که خشک رودخابه و باغا، چو  طبیعی عناصر شهر، خوابایی

 .کرد اشاره کنند، می عمل

اجزا و عناصر شهر شیراز از ابتداي شکل ایري تاکنو  حاصل شد ای  است که عناصر ماذهبی  هویتی بتیجه اي که از بررسی 

قرار ارفته ابد. ای  عناصر و فضااها هام کالباد خاود را      و بیز بویژه از جایگاه هویتی پایداري شهرزمره پایدارتری  عناصر در 

 ادامه می دهند. ایرابی  –به عنوا  مراهر جهاببینی اسالمی  خود حفن بموده ابد و هم به فعالیت

در جوار اماک  ماذهبی بوجاود آماده     شبکه هاي مرکزي شهر و بویژه آ  دسته از شبکه هایی که بشا  می دهد که ها بررسی 

اجزا و عالوه بر ای  شهر به عهده داربد.  کالبد فضاییمیزا  مراجعا، مردم به آبها بیشتر است، بقش اصلی را در  متعاقبا و ابد

ی عناصر محدوده مرکزي و تارییی شهر داراي اتصال کالبدي بیشتري هستند. یعنی به هم پیوستگی فضایی در آبها مشاهده ما 

شود. ای  محدوده با وجود فرسودای هاي کالبدي ، هنوز داراي اصلی تری  و مهم تری  فعالیت ها ، فضاها ، و عناصار شاهر   

است که به وسیله اذرهاي اصلی به یکدیگر اتصال پیدا کرده و پیوستگی فضاایی را در آبهاا تقویات بماوده اسات. در حاال       



 

 

بریر بی  الحرمی  از هم اسسته و به کلیت مجموعه خسارا، جبرا  باپاذیري  ای  پیوستگی تارییی بافت با پروژهاي حاضر 

 .وارد آمده است

داراي اوبه ویژه اي هستند یعنی مردم با رویت ای  عناصر و فضااها باه    ،شهر مذهبیاز برر سیمایی و کالبدي اجزا و عناصر 

قرارایاري   عالوه بر ایا   جزاي شهر شناسایی بمایند. واسطه شکل و اوبه خاصشا  قادر هستند آبها را به عنوا  اصلی تری  ا

به عنوا  وزبه سنگینی بر هویت و کالبد شهر، به عنوا  ضامابت پایاداري سانت،     عنصر شاخصی هم،و  مجموعه شاه،راغ

 -المیهویت و جهاببینی اسالمی ایرابی در طول تاریخ شهر پا بر جا بوده و شیراز را به عنوا  یکی از الگوهاي شهرسازي اسا 

 ایرابی در جها  مطر  بموده است.
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