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 تخطٌط مدٌنة شٌراز فً العصر الزندي
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 شٌرٌن سٌد عبدهللا غٌته 
)*( 

 

 الملخص

 
ٌتناول هذا البحث تخطٌط مدٌنة شٌراز منذ بداٌة العصر اإلسالمً وحتى   

عصر الدولة الزندٌة، ٌبدأ البحث بمحاولة الكشؾ عن أصل مدٌنة شٌراز وأنها 
ً ثم ٌرصد البحث تخطٌط مدٌنة شٌراز على حتى ترجع إلى ما لبل العصر اإلسالم

نهاٌة عصر الدولة الزندٌة ، وذلن من خالل الولوؾ تارة على الناحٌة التارٌخٌة، 
وتارة أخرى على تخطٌط المدٌنة ؛ ومن هنا تكمن أهمٌة هذه الدراسة كمحاولة لربط 

بك دراستها تراث مدٌنة "شٌراز" من حٌث الشكل والمضمون؛ تلن المدٌنة التً لم ٌس
من الناحٌة الفنٌة من لبل مما ٌثري الدراسات الفارسٌة باللؽة العربٌة، فكثًٌرا ما 
أخذت الدراسات التً تتناول عمارة المدن أو تخطٌطها طابعًا جافًّا جعل الكثٌرٌن 
ٌعزفون عن لراءتها، وبالتالً لم تتكون ثمافة واسعة ألهمٌة هذه المدن وتراثها، 

 تساؤالت فً محاولة لإلجابة عنها، وهً: وٌطرح البحث عدة
 ما هً مكانة مدٌنة شٌراز فً عصر الدولة الزندٌة؟ -1
 ما هً اسهامات "كرٌم خان" فً اإلرتماء بهذه المدٌنة؟ -2

ولد اتبعت الباحثة فً هذه الدراسة المنهج الوصفً، الذي ٌموم على وصؾ  
دمة فً هذا البحث هً المصادر العمارة والفنون وتحلٌلها، كما أن األدوات المستخ

الفارسٌة المتعلمة بالعصر الزندى فً اٌران وخاصة عهد "كرٌم خان"والمراجع 
 الفارسٌة واألجنبٌة المتعلمة بمدٌنة شٌراز، كما توصلت الباحثة إلى النتائج التالٌة:

أن مدٌنة شٌراز هً مدٌنة لدٌمة ٌمتد تارٌخها إلى ما لبل العصر اإلسالمً ولكن  -1
 تم إعادة بنائها فً العصر اإلسالمً على ٌد أخً الحجاج بن ٌوسؾ الثمفً.

مرت مدٌنة شٌراز بالعدٌد من التوسعات وتطور تخطٌطها على مر العصور  -2
 وخاصة فً عصر األتابكة والعصر الصفوي. 

شهدت مدٌنة شٌراز تطوًرا عمرانًٌا كبًٌرا فً عصر الدولة الزندٌة نظًرا  -3
 م خان زند واختٌارها عاصمة لدولتهلمجهودات كرٌ

 الدولة الزندٌة، تخطٌط، شٌراز، كرٌم خان. :الكلمات المفتاحٌة
 

 هـْ اُِـاخ اُلغه٤ح ٝآصاتٜا - ٤ًِح االصاب جآؼح ػ٤ٖ كٔؾ -ٓضعؽ ٓـاػض *
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The planning of Shiraz in the Zendi Era: Origin and  
Development 

 
Sherin Sayed Abdallah Ghitta 

Abstract 

 
This research deals with the city of Shiraz since the beginning 

of the Islamic era and even the era of Zendi, the search determines the 

origin of the city of Shiraz through study its plan and history. 

The researcher has followed in this study descriptive approach, 

which is based on the architecture and the arts description and 

analysis, and the tools used in this research is related to Persian 

sources the Zendi era, especially the era of "Karim Khan" and 

references and foreign related to" Shiraz" 

The researcher found the following results: 

1- The city of Shiraz is an ancient city extends back to the pre-

Islamic era, but was rebuilt in the Islamic era at the hands of 

my brother pilgrims bin Yousef Althagafi. 

2- Shiraz has big expansions over the centuries, especially in 

"Atabek" era, "Safavid" era, and the "Zendi" era. 
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 المقدمة:
الحمدهلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرؾ المرسلٌن سٌدنا دمحم   

 النبً األمً الكرٌم وعلى آله وصحبه أجمعٌن.
 وبعد،

ٌعتبر عصر األسرة الزندٌة فً شٌراز هو العصر الذهبً الذي شهدت فٌه   
" بالهدوء المدٌنة نهضة عمرانٌة كبٌرة؛ فمد تمتعت اٌران خاصة فً عهد "كرٌم خان

واالستمرار النسبً مما هٌأ مناًخا مناسبًا الزدهار الثمافة والفنون بالبالد، وذلن بعد 
 ضؽط التصادي وسٌاسً شهدته البالد فً عهد نادر شاه األفشاري.

ومن هذا المنطلك ٌأتً هذا البحث الذي نحاول من خالله إلماء الضوء على   
ومعرفة اسهاماته فً عمران هذه المدٌنة مدٌنة شٌراز فً عهد كرٌم خان الزندى، 

من حٌث الولوؾ تارة على الناحٌة التارٌخٌة، وتارة أخرى على تخطٌط المدٌنة وكل 
ذلن خالل عهد "كرٌم خان" مؤسس الدولة الزندٌة فً اٌران والعصور السابمة علٌه؛ 
 ومن هنا تكمن أهمٌة هذه الدراسة كمحاولة لربط تراث مدٌنة "شٌراز" من حٌث
الشكل والمضمون؛ تلن المدٌنة التً لم ٌسبك دراستها من الناحٌة الفنٌة من لبل مما 
ٌثري الدراسات الفارسٌة باللؽة العربٌة، فكثًٌرا ما أخذت الدراسات التً تتناول 
عمارة المدن أو تخطٌطها طابعًا جافًّا جعل الكثٌرٌن ٌعزفون عن لراءتها، وبالتالً لم 

 همٌة هذه المدن وتراثها.تتكون ثمافة واسعة أل
 وٌطرح البحث عدة تساؤالت فً محاولة لإلجابة عنها، وهً:  

 ما هً مكانة مدٌنة شٌراز فً عصر الدولة الزندٌة؟ -1
 ما هً اسهامات "كرٌم خان" فً اإلرتماء بهذه المدٌنة؟ -2

 ولد اتبعت الباحثة فً هذه الدراسة المنهج الوصفً، الذي ٌموم على وصؾ العمارة
والفنون وتحلٌلها، كما أن األدوات المستخدمة فً هذا البحث هً المصادر الفارسٌة 
المتعلمة بالعصر الزندى فً اٌران وخاصة عهد "كرٌم خان"والمراجع الفارسٌة 

 واألجنبٌة المتعلمة بمدٌنة شٌراز.

 متن البحث:-
ن كانت بالد فارس لبل اإلسالم ممسمة إلى خمس نواحً وكل لسم منها كا  

اللٌم اردشٌر  ٌسمً "كوره أو خوره" وٌعنً اللٌم، وهً على النحو التالً:
وعاصمته "جور" وهً "فٌروز آباد" حالًٌا واللٌم اصطخر وعاصمته "اصطخر" 
وتطلك على األراضً المحٌطة باصطخر وبها تخت جمشٌد، واللٌم دارابكر 

مدٌنة على بعد ست وعاصمته "داراب" ولد تم تدمٌر هذا اإلللٌم كلًٌا، وُشٌدت 
كٌلومترات شمال هذا االللٌم وُعرفت باسم "داراب" أًٌضا، واللٌم شابور وعاصمته 
"شابور" وهذه المدٌنة تمع حالٌا فً الكٌلو الثامن عشر شمال كازرون، واللٌم لباد 

وعاصمته "اركان أو ارجان"، ولم ٌتبك أي أثر من هذه المدٌنة
1
. 
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السابع المٌالدي،  -فً المرن األول الهجري وبعد سٌطرة العرب على اٌران  
وزوال بعض المدن، تم تمسٌم بالد فارس بعد فترة طوٌلة إلى أربعة ألسام وهً: 
شبانكاره وعاصمتها مدٌنة "اٌج"، ولد زالت هذه المدٌنة كلًٌا، وكهگٌلوٌه، 

 2والرستان، و فارس وعاصمتها شٌراز.
وهى عاصمة اللٌم فارس، ذلن  وٌهمنا هنا شٌراز التً تمع جنوب اٌران،  

االللٌم الذى ٌفخر على ما عداه من األلالٌم بأنه ٌكتسب أهمٌة تارٌخٌة على مر 
 عصور الزمن؛ حٌث كان ممراً ألول دولة فارسٌة وهً الدولة األكمٌنٌة

3
التً  

أُسست فً المرن السادس لبل المٌالد، كما كان ممراً للدولة الساسانٌة
منذ المرن  4

حتى زالت على ٌد الفتح اإلسالمً الٌران.الثالث 
5

 
وطبما لمول عامة المؤرخٌن وكتابً "شٌراز نامه"  

6
و"فارسنامه" 

7
البن  

م على ٌد دمحم بن ٌوسؾ الثمفً أخً 693هـ/ 74البلخً فمد شٌدت "شٌراز" عام 
الحجاج بن ٌوسؾ على مسافة اربع وخمسٌن إلى ستٌن كٌلومتر جنوب اصطخر.

8
 

لباحثون حول زمن تأسٌس مدٌنة شٌراز، فمد ذهب البعض أنها ولد اختلؾ ا  
ترجع إلى العرب الفاتحٌن الذٌن اجتاحوا البالد فً السنوات األولً لإلسالم، ومنهم 
من لال أن المدٌنة أُسست لبل ذلن بكثٌر؛ فٌذكر "فراٌر" فً كتابه "رحالت فً بالد 

التً تمول أنها بنٌت على  " أن هنان بعض الرواٌاتTravels in Persianفارس" "
أنماض مدٌنة "برسبولٌس"

9
، وٌمول آخرون أنها لدٌمة لدم "كورش"، وهم ٌصرون 

على أنه هو المؤسس.
10

 
ولد ذهب البعض إلى أن من بنى شٌراز )شٌراز بن طهمورث( كما زعم   

لوم آخرون أن بنائها ٌنسب إلى "فارس بن ماسور بن سام بن نوح" علٌه السالم، 
ابت تارٌخٌا أن شٌراز مدٌنة اسالمٌة لٌست بمدٌمة، وأنها بنٌت فً المرن لكن الث

األول الهجري فً أثناء خالفة عبدالملن بن مروان، وأثناء حكم الحجاج بن ٌوسؾ 
للعراق، وأن أول من بناها هو دمحم بن ٌوسؾ أخو الحجاج بعد أن واله أخوه على 

م، كما ترددوا فً اسم من بناها 683ـ/ه64إللٌم فارس، فبنى هذه المدٌنة بنفسه عام 
دمحم بن ٌوسؾ الثمفً أخو الحجاج بن ٌوسؾ أو ابن عمه دمحم بن الماسم بن أبً عمٌل، 
ولالوا فً أسباب بنائها أن مكانها كان معسكرا للمسلمٌن عندما عزموا على فتح 
اصطخر، ثم جعلها الحكام العرب معسكرا بفارس حتى وضعوا أساسها وجددوا 

تها كمدٌنة عربٌة إسالمٌة فً السنة الرابعة والستٌن بعد الهجرة.عمار
11

 
ولد اكتفى المحدثون بتكرار نفس الكالم دون االهتمام باآلثار المدٌمة مثل   

لصر أبو نصر وللعة "پهندر" )للعة بندر المطلة على حدٌمة "دلگشا"(. فمد كان 
بروفٌسور "جورج اكتشاؾ ألواح طٌنٌة فً خزانة "تخت جمشٌد" ولراءة ال

كامٌرون" لنصها العٌالمً لد أبطل هذه النظرٌة؛ حٌث أن نص أحد هذه األلواح 
المكتشفة كانت وثٌمة تكلٌؾ فً عهد "دارٌوش"

12
تحكً أن رئٌس الخزنة "پارسه"  

ٌدفع للعمال الذٌن كانوا ٌعملون فً شٌراز ) وكان اللفظ العٌالمً لها "شٌرازي 
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اٌش"
13

جر من الخزانة الملكٌة ٌستلزم أن ٌكونوا عمال لبناء (، ومن هنا فإن دفع أ
الدولة ونستنتج من ذلن أن العمال المذكورٌن لد اشتؽلوا بتشٌٌد المصر الذي ٌسمونه 
الٌوم لصر أبو نصر. هذا المصر ٌشبه "تخت جمشٌد" فً كل النواحً والفرق 

س المٌاس، الوحٌد أنه كان على مساحة محدودة وبالطبع هذا ٌملل من عظمته بنف
وحتى اآلن تُشاهد بوابات هذا المصر بٌن منازل المرى التً شٌدت بالمرب من 
نواحً المصر حٌث لطع األهالً األحجار الكبٌرة واألعمدة واستخدموها فً البناء، 
وٌمع هذا المصر على بعد ستة كٌلومترات من شٌراز وٌسمون نواحٌه الجنوبٌة باسم 

"شٌب بازار".
14

 
أن الحفرٌات التً تمت فً هذه األراضً الكتشاؾ آثار المدٌنة وبالرؼم من   

لكن الدالئل والشواهد توضح أن البناء األصلً لشٌراز كان على بعد أربعة أو خمسة 
كٌلومترات وأن المصر كان ٌطل على المدٌنة وأن الملن الهخامنشً كان ٌمضً 

تشاؾ لصر مشابه له فً اللٌل فٌه هنان أثناء عبوره بمختلؾ نواحً الدولة، وتم اك
"كوار" على مسافة نحو سبعة فراسخ، وشوهد مشابه له أٌضا فً "فهلٌان"، ولد 
حصلت هٌئة اآلثار بمتحؾ المتروبولٌتان فً حفرٌاتها فً لصر "أبو نصر" على 

آثار من عصور ما لبل التارٌخ والعصر الهخامنشً والعصر األشكانً
15

والعصر  
رٌة األولى، وٌُمرأ اسم شٌراز على ختم عثرت علٌه الساسانً وكذلن المرون الهج

الهٌئة المذكورة. ولد توصلت الهٌئة إلى أن مدٌنة شٌراز كانت موجودة منذ المدم فً 
سهل بالمرب من المصر، ولد امتدت المدٌنة فً عهد الساسانٌٌن إلى الجهة الؽربٌة 

لن بن مروان".من السهل ولد ُشٌدت شٌراز فً مكانها الحالً فً عهد "عبدالم
16

 
المؤلؾ -وٌصرح "الممدسً" فً كتابه "أحسن التماسٌم فً معرفة األلالٌم"   

أنه كان هنان معبد للنار فً  -فً المرن الرابع الهجري الممري/العاشر المٌالدي
جبال شمال شٌراز والتً رآها بنفسه، كما صرح ابن األثٌر فً كتابه "الكامل فً 

أنه تم  -السابع الهجري الممري/ الثالث عشر المٌالدي المؤلؾ فً المرن–التارٌخ" 
االستٌالء على شٌراز من لبل المهاجمٌن العرب

17
. 

ومن هنا ندرن أن مدٌنة شٌراز هى مدٌنة لدٌمة تمتد إلى عصور سحٌمة   
ولكن تم إعادة بنائها على ٌد الفاتحٌن العرب، والحمٌمة أن "شٌراز" هً مدٌنة عرٌمة 

من إرالة الدماء والتدمٌر؛ فلمد تهدمت مرة بعد أخرى ثم كانت مرت بتارٌخ طوٌل 
تبنى من جدٌد، لذلن تتناول الدراسة تارٌخ  وتخطٌط مدٌنة شٌراز منذ بداٌة العصر 

 اإلسالمً وحتى العصر الزندي )موضع الدراسة(.

: شٌراز فً القرون اإلسالمٌة األولى )   م(9-7.ق/ ـه3-1أوًلا
الحجاج بن ٌوسؾ الثمفً أحد الحكام األموٌٌن حكومة ٌُمال أنه عندما اعطى  

منطمة فارس ألخٌه "دمحم بن ٌوسؾ الثمفً"، فكر فً تؽٌٌر مركز الحكومة من 
"اصطخر" ونظًرا ألن شٌراز كانت أكثر اتساًعا وأكثر سهولة من ناحٌة االتصال 
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از على بنواحً بالد فارس األخرى فمد اختارها لتكون ممر للحكم، وشٌد مدٌنة شٌر
بعد ستة كٌلومترات جنوب "اصطخر" وٌوًما بعد ٌوم ازدادت أهمٌتها لدرجة أن 

 صطخر انتملوا لإللامة فً شٌراز. معظم أهل ا
وطبمًا لما ذكره مؤلؾ كتاب "شٌراز نامه" فمد تم بناء مدٌنة شٌراز عام  

م وشٌد "دمحم بن ٌوسؾ" مساجد كثٌرة فً هذه المدٌنة الحدٌثة 693.ق/ ـه74
لبناء.ومثلما جاء فً هذا الكتاب بالنص " فمد امر دمحم بن ٌوسؾ األساتذة ا

 -بشكل دائري-والمهندسٌن حتى ٌؤسسوا لاعدة مملكة شٌراز على ذلن الشكل 
واكتمل تخطٌط مدٌنة شٌراز فً حوالً عامٌن"، ولد توسعت مدٌنة شٌراز منذ عهد 

مة فً عهد خالفة "عمر بن "عبدالملن بن مروان" فمد شٌد فٌها مساجد ومبانً ها
عبدالعزٌز".

18
 

وعلى هذا النحو فإن شٌراز التً كانت فً البداٌة ممًرا لجٌوش العرب كما   
كانت تعتبر معسكًرا فً ممابل "اصطخر" تحولت بالتدرٌج إلى مركز وممر الحكام 
الذٌن كانوا ٌعٌنون من لبل الخلفاء، ومنذ ذلن الولت اصبحت مدٌنة شٌراز مركز 

 فً الخالفة اإلسالمٌة واعتبرت أًٌضا من المراكز اإلسالمٌة األولى فً اٌران. سلطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 (: مولع مدٌنة شٌراز فً المرون االسالمٌة األولى1خرٌطة رلم )

 م(:11-9.ق/ـه4-3ثانٌاا: شٌراز فً عصر الحكومات المحلٌة )ق
ة ٌجب أن ٌشمل تشٌر التطورات التارٌخٌة أن البحث عن أول تشكٌل للمدٌن  

محٌط السوق واألربعة محاور التً تمطعها والعناصر المدنٌة.وٌذكر أبو اسحك 
ابراهٌم االصطخري فً كتابه "المسالن والممالن" فً المرن الرابع الهجري 
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الممري/ العاشر المٌالدي إلى حمٌمة ان شٌراز كانت فً البداٌة مدٌنة بال لالع 
مثل دار الحكم، ولسم آخر خارج المدٌنة، وأن وكانت تحتوي فمط على حصن لدٌم ٌ

أول صورة لتشكٌل البناء األصلً للمدٌنة ٌرجع إلى عصر ازدهارها فً عصر 
دٌالمة آل بوٌه بالمرن الرابع الهجري الممري/العاشر المٌالدي، وفً عهد "عضد 
الدولة الدٌلمً" استمرت عناصر مدنٌة فً طرٌك "لنات عضدي"، والٌمت األبنٌة 

كومٌة فً ؼرب محور السوق واألبنٌة الدٌنٌة فً شرله وذلن بالشكل الذي حدد الح
تشكٌل الهٌكل األصلً للمدٌنة فً العصور التالٌة.

19  
وٌروى أن "عضد الدولة" لد اختار شٌراز عاصمة اخرى بالتوازي مع   

بؽداد والام فٌها أبنٌة متعددة وسوق، كما شٌد فٌها مجموعة باسم "كرد فنا خسرو"
20
 

من شٌراز، ثم اتاح  -أي ثالثة كٌلومترات –وذلن على بعد حوالً نصؾ فرسخ 
ألحد المادة والممربٌن له أن ٌُعمرها ولد تدهورت المجموعة المذكورة بعد وفاة 

عضد الدولة.
21

 
ومن هنا ندرن أن كل ما لاله المؤرخون والجؽرافٌون وكذلن كل الشواهد   

از فً عصر الدٌالمة وحتى بعد وفاة عضد الدولة واألدلة الموجودة تروي لنا أن شٌر
بملٌل )أي أواخر المرن الرابع الهجري الممري/ أوائل المرن الحادي عشر المٌالدي( 
كانت مدٌنة بدون للعة سوى ذلن الحصن المدٌم الذي الٌمت فٌه دار الحكم وكان لها 

د بالمدٌنة وأحد ثمانٌة أبواب، وٌعتبر مسجد الجمعه فً تلن األثناء هو أفضل مسج
المساجد النادرة بالعالم اإلسالمً، وكان السوق األشهر بالمدٌنة ٌبدأ من الباب 

وٌنمسم إلى طرق مختلفة مثل طرٌك   –كما هو موجود حالًٌا –الشمالً لهذا المسجد 
، وكانت هذه المنطمة ونحو اثنتا عشرة بحٌرة هم أفضل –بائعً األلمشة–البّزازٌن 

وٌروى أنه فً عهد "صمصام الدولة" ابن "عضد الدولة" تم تشٌٌد  مناطك بالمدٌنة،
برج وسور حول المدٌنة ألول مرة وكان ارتفاعه اثنتا عشرة ألؾ ذراع

22
، وهكذا 
توسعت المدٌنة حتى اصبحت من احدى عشرة الثنتنا عشرة بوابة، وكانت المساحة 

هكتار 56التمرٌبٌة لشٌراز فً ذلن العصر نحو 
23

أن عدد السكان بلػ ومع اعتبار  
فرد فً الهكتار الواحد فٌمكن المول بأن عدد سكان المدٌنة لد بلػ آنذان  111حوالً 
فرد. 5611حوالً 

24
 

 م(:11-11.ق/ـه6-5ثالثاا: شٌراز فً العصر السلجوقً )ق
بعد الدٌالمة سمطت شٌراز فً اٌدي األمراء السالجمة، ولم تستمر هذه   

بل كان ٌتم تخرٌبها وتدمٌرها من لبل ممثلً الدولة المدٌنة فً العصر السلجولً 
 -السلجولٌة. وبالرؼم من ذلن إال أن بعض المصادر تذكر أن أحد أمراء السالجمة

لام بترمٌم للعة المدٌنة واعاد بناؤها وفً عهد هذا  -ولم ٌتم تحدٌد هوٌة هذا األمٌر
 115 ٌة لشٌراز نحواألمٌر شهدت شٌراز عمرانًا كبًٌرا، وبلؽت المساحة التمرٌب

 1151هكتار وبناء على هذه المساحة فٌمكن استنتاج ان عدد سكانها كان ٌبلػ نحو 
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فرد.
25

 

 م(:11-11.ق/ـه6-5رابعاا: شٌراز فً العصر الخوارزمشاهً)ق
األمراء  م( هو أحد1231-1213.ش/ـه611-582كان "سعد بن زنگی" ) 

وصاؾ الحضرة"األتابكة ولد ازدهرت شٌراز فً عهده؛ حٌث ٌذكر "
26

: "لمد بمٌت 
أبنٌة فً شٌراز من عهد األتابن "سعد" والام سوًرا محكًما وشٌد مسجدًا جامعًا جدٌدًا 
وألام أسواق أتابكٌة مربعة حٌث كان لكل صنؾ طرٌك، ولم ٌكن هنان سوق بهذا 

الشكل والنظام وٌعتبر السوق الكبٌر من ابنٌته.
27

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نة شٌراز فً العصر الخوارزمشاهً (: مولع مد2ٌخرٌطة رلم )

 م(:14-13.ق/ـه8-7خامساا: شٌراز فً عصر اًلٌلخانٌٌن )ق
ٌذكر "حمدهلل المستوفى" 

28
الذي عاصر أواخر عصر األتابكة أنه كان  

هنان تسع بوابات معروفة لشٌراز وهً: بوابة "اصطخر" وبوابة "دران موسى" 
وبوابة "فسا" وبوابة "باب نو"  وبوابة "بٌضا" وبوابة "كازرون" وبوابة "سلم"

وبوابة "دولت" وبوابة "سعادت" ، وبممارنة هذه البوابات التسع مع البوابات الثمانٌة 
فً العصر الدٌلمً على مدى لرون نجد انه لد زادت بوابة على بوابات المدٌنة كما 

تم تؽٌٌر أسماء عدة بوابات.
29

 
اسمائها وهً سبع عشرة ولد ذكر المستوفى عدد مناطك شٌراز بدون ذكر  

منطمة، وٌمكن االستعانة بالكتب التً تم تألٌفها فً نفس العصر مثل "شٌراز نامه" 
لمعرفة أسماء هذه المناطك م( 1343.ش/ ـه722.ق/ ـه764)ألبً العباس زركوب 

وهً" منطمة "باال كفد" ومنطمة "باغ لتلػ" ومنطمة "باغ نو" ومنطمة "سراجان" 
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مة "باالنران" ومنطمة "دزن" ومنطمة "بال رود" ومنطمة ومنطمة "دشتن" ومنط
"درسلم" ومنطمة "شٌراز" ومنطمة "مماربضً" ومنطمة "باغ" ومنطمة "پٌراسته" 
ومنطمة "درب اصطخر" ومنطمة "نامدار" ومنطمة "گچپزان" ومنطمة "سرپولن"، 

الشمال وباالضافة إلى هذه المناطك ٌوجد سوق كبٌر فً هذه المدٌنة حٌث ٌبدأ من 
الؽربً لمسجد الجمعه وٌتجه صوب الشمال، ولد الٌم هذا السوق فً العصر الدٌلمً 
أو لبل ذلن، واكتمل فً العصور التالٌة، وهذا السوق ٌعتبر ألدم أسواق شٌراز 
وٌعرؾ حالًٌا باسم "سوق حاجً" وكذلن توجد أربعة أسواق أخرى تبمت من عصر 

" والمسجد الجدٌد.األتابكة وهً تصل بٌن صحن "شاه چراغ
30

 
إن شٌراز فً عصر االٌلخانٌٌن وخاصة عهد السلطان "ؼازان خان" 

31
 
كانت موضع اهتمام ولد أمر "ؼازان خان" بتشٌٌد للعة وسور جدٌد حول شٌراز 
تلبٌة لرؼبات أهالً المدٌنة، وكان الجامع العتٌك هو الدم مساجد شٌراز وٌوجد حالٌا 

ت فً عصر األتابكة أبنٌة أخرى مثل المدرسة ودار فً وسط شٌراز تمرٌبًا، ولد شٌد
السٌادة والرباط وصهارٌج بجانب المسجد، كما شٌدت مجموعة مبانً الماضً فً 
شرق المسجد العتٌك ومدارس كثٌرة مثل المدرسة والرباط االمٌنً ومدرسة 
وصهرٌج األمٌر ممرب الدٌن بالمرب من هذا المسجد، وفً عام 

داٌة حكم اسرة "اٌنجو"م حٌث ب1313.ش/ـه681
32

فً شٌراز أسفرت الحروب  
م وكذلن 1345.ش/ ـه724آنذان عن تخرٌب الملعة فمام "محمود شاه اٌنجو" عام 

م بترمٌم الملعة وأبراج المدٌنة.1375.ش/ ـه753"شاه شجاع" عام 
33

 

 م(:16-14.ق/ـه11-9سادساا: شٌراز فً العصرٌن التٌموري والقراقوٌونلو )ق
م وعٌن 1411ه.ش/ 791لنگ" على شٌراز ألول مرة عام سٌطر "تٌمور 

"شاه ٌحٌى" بوصفه محصل للضرٌبة على حكم فارس، ولكن حكام شٌراز تمردوا 
ثم أعاد "تٌمور" سٌطرته على شٌراز مرة أخرى فً نفس العام، وفً هذا العصر لم 

سوى أنه تم تشهد المدٌنة تؽٌٌرات هامة سواء فً الهٌكل المدٌم للمدٌنة أو فً مولعها 
تشٌٌد عدة مبانً فً أنحاء مختلفة بالمدٌنة.

34  
أما فً فترة حكم "المرالوٌونلو" فمد تمتعت شٌراز بهدوء نسبً ممارنةً   

ببالً المدن لذلن كانت البضائع تاتً من سمرلند واستراباد وٌتم تخزٌنها فً شٌراز، 
ة تبرٌز، وٌشٌر وفً الحمٌمة كانت شٌراز أهم مركز تجاري فً اٌران بعد مدٌن

الرحالة االٌطالٌون فً كتب رحالتهم إلى كل أشكال وأنواع المجوهرات والطٌور 
واألدوٌة وكل البضائع التً رأوها فً أسواق شٌراز وكانوا ٌمدحون جودة البضائع 

  35وازدهار األسواق والتجارة.

 م(:18-16.ق/ـه11-11سابعاا: شٌراز فً العصر الصفوي)ق
نت مدٌنة شٌراز عامرة ومزدهرة وكانت مكتظة بالسكان، فً هذا العصر كا 

كانت تحتل المركز الثانً بعد اصفهان بٌن مدن اٌران، وتم تشٌٌد سوًرا حول المدٌنة 
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وتم الفصل بٌن المدٌنة والحدائك الموجودة على أطرافها بخندق عمٌك، وعلى الرؼم 
اخر العصر الصفوي إال لم ٌزر اٌران إال فً أو 36من أن  السائح الفرنسً "شاردن"

أنه ٌذكر أنه لم تكن هنان للعة فً شٌراز وأن للعتها المدٌمة كانت مخربة ولم ٌفكر 
 37أحد فً ترمٌمها، كما أشار إلى وجود اثنتً عشرة بوابة.

فً نفس العصر تؽٌرت أسماء أربعة بوابات أصلٌة وهً: بوابة "اصطخر"  
درب سلم"؛ فمد ُعرفت بوابة وبوابة "مورستان" وبوابة "سعادت" وبوابة "

"اصطخر" باسم بوابة "اصفهان" وبوابة "مورستان" أو "دران موسى" باسم بوابة 
"باغ شاه" بسبب إلامة حدٌمة الحكومة الصفوٌة التً ُعرفت باسم "باغ شاه"، 
وُعرفت بوابة "سعادت" التً كانت لرٌبة من بوابة "کهندژ" باسم بوابة "سعدي"، 

ب سلم" باسم بوابة "شاه داعً" بسبب وجود بمعة شاه داعً إلى وُعرفت بوابة "در
 38هللا.

وطبمًا لوصؾ السائح الفرنسً "شاردن" والتصاوٌر التً رسمها لشٌراز  
بنفسه فمد كانت هنان ثالث شوارع خارج المدٌنة؛ اثنان منهما ٌنتهٌان إلى بوابات 

اصفهان -ٌك شٌرازالمدٌنة، احدهما ٌبدأ من مضٌك "هللا اكبر" وهو مدخل طر
وٌنتهً إلى بوابة اصفهان وكان ٌشبه شارع "چهار باغ"، واالخر ٌبدأ من بوابة 
"باغ شاه" وٌمتد الٌوم حتى شارع "كرٌم خان زند" ولد شٌد على جانبً هذا الشارع 

 39حدائك وأسوار مستحكمة.
وفً العصر الصفوي ) كما هو حالًٌا( ٌوجد سوق ٌبدأ من بوابة  
جد سوق آخر هو سوق "داودخان" وهو ٌطل على مٌدان شاه، ، وٌو40اصفهان

وبشكل عام فإن أبنٌة العصر الصفوي التً كانت موجودة فً ضاحٌة "مدرسه خان" 
كانت تشمل: سوق األوانً النحاسٌة وسوق وكٌل ومسجد وكٌل وعمارة "اندرون 

 41كوچن" وهو مبنى وزارة المالٌة حالًٌا. 
هكتار أي بلػ عدد  141ا العصر نحو ولد بلؽت مساحة شٌراز فً هذ 

 42فرد. 14111سكانها نحو 
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 (: مولع مدٌنة شٌراز فً العصر الصفوي3خرٌطة رلم )

 

 م(:18.ق/ـه11ثامناا: شٌراز فً العصر األفغانً)ق
م وكذلن لهجوم االفؽان 1668.ش/ـه1147تعرضت شٌراز لسٌول عام  

صفوي فً شٌراز.مما أدى إلى زوال التمدم المعماري ال
43

 
 

 م(:18.ق/ـه11تاسعاا: شٌراز فً العصر األفشاري)ق 
م بعد هزٌمة 1731.ش/ ـه1118دخل "نادر شاه االفشاري" شٌراز عام  

، وبالرؼم من اهتمامه بالمدٌنة وأوامره بترمٌم الحدائك، 44االفؽان فً مولعة الزرلان
سوأ فترات تارٌخ شٌراز.، إال أن النصؾ لرن فترة حكم األفؽان وعهد نار شاه هما أ

وٌذكر بعض المؤرخٌن أن شٌراز تخربت فً هذا العصر كثًٌرا ومهما اجتهد "كرٌم 
خان" فً إعادة بنائها فلن تصل شٌراز إلى سابك عهدها فً العصر الصفوي 

وعصر األتابكة.
45     

ولد كانت شٌراز فً العصر األفشاري وبداٌة حكم "كرٌم خان" عبارة عن  
منطمة وهً: "باغ نو" و"باالكند" و"لب آب" و"سراجان"و"دشتن" تسع عشرة 

و"سردزن" و"باهلٌه" و"سنگ سٌاه" و"بوابة كازرون" و"سرباغ" و"شاهچراغ" 
و"درب مسجد" و"بازار مرغ" و"اسحك بٌن" و"شٌادان" و"درب شاهزاره" 

و"مورستان" و"مٌدان شاه" "كلٌمٌان".
46
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ا: شٌراز فً العصر الزندي)ق   م(:18.ق/ـه11عاشرا
م اختار كرٌم خان مدٌنة شٌراز عاصمةً له، وبدأ 1766هـ/ 1181فً عام  

فٌها أعمال العمران، بدأ بترمٌم أسوار المدٌنة والتً كانت لد تصدعت بسبب 
الحروب الداخلٌة كما لام بتصؽٌر محٌط المدٌنة أثناء إعادة بنائها بحٌث تكون بعض 

أجزاء المدٌنة خارج الملعة.
47

 
اضاؾ "كرٌم خان زند" على االتجاه الشمالً لهذه المدٌنة ولام كما  

مسجد سلطانً  -حمام وكٌل -بتعمٌرها وشٌد بها عمائر كثٌرة مثل: سوق وكٌل
 -باغ ارگ -باغ نظر ) متحؾ پارس حالٌا( -شارع زند -صهرٌج وكٌل -وكٌل

وشٌد  شٌراز، المحكمة )البرٌد حالٌا(، وشٌد برج من الجص والحجر أعلى مدٌنة
ولكن تم ازالة هذا الخندق كلٌاً خندق حول المدٌنة 

48
، كما ُشٌدت عمائر ومنازل 
سكنٌة كثٌرة بالمرب من برج كرٌم خان بل أعلى منها، وال ٌزال برجٌن واضحٌن 
خارج مدٌنة شٌراز احدهما كامل، وٌُعرؾ باسم "سد وكٌل" واالخر متهالن ولم 

خان زند" كانت شٌراز سهاًل واسعًا وٌوجد  ٌُذكر له اسم، وٌمال أنه فً عهد "كرٌم
عدة لرى فً وسط هذا السهل الواسع ؼٌر متصلٌن ببعضهما، ولد لام كرٌم خان زند 

 49.بتوصٌلها وجعلها مكانًا واحدًا وشٌد للعة حولهم

ولد لسم "كرٌم خان زند" شٌراز إلى ست بوابات واثنتا عشرة منطمة
50

، وكان لكل 
ًٌا فً شٌراز باسم الفلكة بوابة من هذه البوابات م ٌدان دائري الشكل ٌُعرؾ حال

 وتمٌزه شجرة معٌنة، وكانت البوابات بهذا الترتٌب:
 بوابة "باغ شاه" وتمع فً الناحٌة الشمالٌة لشٌراز. -1
بوابة "اصفهان" وتمع فً الناحٌة الشمالٌة والشرلٌة لشٌراز وكانت تُعرؾ  -2

 لدًٌما ببوابة اصطخر.
لى محاذاة تكٌة سعدي فً الشرق وكانت تُعرؾ لدًٌما بوابة "سعدي" وتمع ع -3

باسم بوابة "کازرگاه"، حٌث ُكتب: "دُفن الشٌخ األجل سعدي فً "کازرگاه 
شٌراز" أي "مؽسلة شٌراز"، وسبب تسمٌتها بذلن أن الؽسالٌن كانوا ٌؽسلون 

 على شاطىء "لنات" بالمرب من تلن التكٌة.
وائل حكم كرٌم خان ببوابة "فسا" بوابة "لصاب خانه" وكانت تسمى حتى أ -4

 حٌث طرٌك لافلة "فسا" وتمع فً جنوب شٌراز.
بوابة "شاه داعً" وكانت فً األصل باسم "شاه الداعً إلى هللا" وهو اسم أحد  -5

مشاٌخ الطرٌمة الصوفٌة، ولد شٌدوا تكٌة خارج هذه البوابة بنفس االسم، 
وٌُمال أن "أبو زكرٌا سلم بن وكانوا ٌطلمون علٌها فً المدم اسم "دار السلم"، 

عبدهللا الشٌرازي" هو واحد من كبار المشاٌخ وٌُنسب لبر "دار السلم" إلٌه 
 وتمع هذه البوابة بٌن جنوب شٌراز وؼربها.

 بوابة "كازرون" وهً ممر لافلة كازرون وتمع فً الجنوب الؽربً لشٌراز. -6

 أما االثنتا عشرة منطقة فهي عبارة عن:
   "منطمة "اسحك بٌگ -1
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   منطمة "بازار مرغ" -2
 منطمة"باال كند" -3
  منطمة "درب شاهزاده"- -4
  منطمة "مٌدانشاه" -5
  منطمة بوابة كازرون -6
   منطمة "سرباغ" -7
 منطمة "سردزن" -8

منطمة "سنگ سٌاه" -9
51

   

 منطمة "لب آب" -11
   منطمة "گلدسته" -11

منطمة "درب شٌخ" -12
52   

 

فٌة شٌراز فً عصر الدولة الزندٌة، لكن عندما ٌأتً الحدٌث عن جؽرا 
" الذي لدم إلى اٌران فً Chardinفاأللرب أن نوضحه من كتاب السائح الفرنسً "

م( وزار مدٌنة شٌراز، حٌث 1674هـ/ 1185المرن السابع عشر المٌالدي )
  53ٌمول:

" شٌراز هً عاصمة والٌة فارس وهً أهم وأعظم مدن اٌران وتمع فً  
ة فراسخ، وعرضه أربعة فراسخ. هذا الوادي محاط بجبال وادي ٌبلػ طوله سبع

مختلفة وخصبة وفً الحمٌمة فهو واحد من أجمل المناظر الطبٌعٌة فً اٌران، تعرؾ 
الجبال الشرلٌة باسم جبال "بمو" وهً تمع على بعد فرسخٌن وهً ال تبعُد نحو أكثر 

تعرؾ الجبال الؽربٌة من فرسخ واحد عن الجبال الجنوبٌة المعروفة باسم "مهارلو" و
 باسم جبال "سه چنار"، والجبال الشمالٌة باسم جبال "درمان".

ولد تم تدمٌر جدران هذه المدٌنة عمدا، لكن ال تزال أربعة بوابات منها بالٌة  
حتى اآلن، وٌمر نهر صؽٌر من هذه المدٌنة ٌعرؾ باسم "خرم دره"، تجؾ مٌاه هذا 

اهه فً فصل الربٌع بمدر كبٌر حتى أنهم النهر فً فصل الصٌؾ، ولكن تزٌد مٌ
 شٌدوا سدا للحفاظ على المدٌنة من فٌضانه.

عندما تدخل المدٌنة من بوابة اصفهان فانن تصطدم بشارع طوٌل وهو من  
أجمل شوارع شٌراز، ٌبلػ عرض هذا الشارع نحو خمسٌن لدًما وعلى جانبٌه 

عمارات المحاذاة لبعضها تصطؾ الحدائك المتشابهة، وعلى أول الطرٌك ُشٌدت ال
وبأسلوب بنائً واحد ) وهو طابمٌن( ولكل عمارة لبة، وفً وسط هذا الشارع ٌوجد 
حوض رخامً مربع، ٌبلػ طول كل ضلع منه نحو خمسٌن لدًما أي عرض الشارع، 

لدًما حتى ٌؤمنوا العبور والمرور، وفً نهاٌة هذا  31ولد خلفت العمارات نحو 
ٌتنهً بمٌدان المدٌنة، وكان أهالً مدٌنة شٌراز متعصبٌن الشارع ٌوجد سوق طوٌل 

جدا لذلن نجد العدٌد من المساجد ومجموعات اآلئمة واهمها المسجد الجامع الذي 



(2015 يونية - ابريل) 43لد اجمل -حوليات آداب عني مشس     

 هلل غيتهشريين سيد عبدا  

 

    194 

ٌعتبر من أكبر المساجد فً لارة آسٌا حٌث ٌبلػ حجمه ضعفً حجم مسجد شاه 
سة "خان" باصفهان، وٌوجد اثنتا عشرة مدرسة فً شٌراز جمٌعها خربة ما عدا مدر

 برجٌها العالٌٌن ولكنهما خربٌن .التً تتمٌز بمدخلها العظٌم و
وٌواصل السائح الفرنسً وصفه فٌمول: "واألمر المدعاة لالهتمام أًٌضا فً  

شٌراز هو حدائمها والتً ٌبلػ عددها عشرون حدٌمة وهً حدائك ال مثٌل لها فً 
ال ٌمكن لرؤوس األسهم أن العالم أجمع، حٌث ٌبلػ ارتفاع بعض أشجارها إلى ما 

تصل إلٌه، وٌجب أن ٌمسن ثالثة أفراد بأٌدي بعضهم البعض لٌتمكنوا من احتضان 
جذعها، وإن أهالً شٌراز ٌعتمدون فً بعض هذه األشجار فٌطوفون حولها 

والممصود بالدخٌل هو كل من –وٌعتبرونها جزًءا من ممدساتهم، فهم ٌمٌدون الدخالء 
األشجار، وٌدق المرضى مسامٌر بها، كما تبٌت مجموعة بهذه  -اعتبروه معتدي

اٌضا هنان لٌال للشفاء وٌضٌئون الشموع هنان. ومن أشهر حدائك شٌراز حدٌمة 
 "شاهً" التً تبعد عنها نحو ألؾ لدم وٌوجد بها أفضل الفواكه األوروبٌة.

وفً الجانب الشمالً من شٌراز توجد مجموعة من الخانماوات ٌسكن فٌها  
اوٌش، وخارج مدٌنة شٌراز وعلى بعد نحو ربع فرسخ من ناحٌة الشرق توجد الدر

ممبرة الشاعر المعروؾ "سعدي الشٌرازي"
ولها فناء صؽٌر جدا ولكن بها عٌن  54

ماء ٌوجد بها أسمان جٌدة، وٌعتبره أهالً شٌراز مكانًا ممدًسا وٌمتنعون عن صٌد 
هالن، وفً نفس الناحٌة التً بها األسمان الموجودة به وٌعتمدون أن اكلها ٌسبب ال

لبر سعدي ٌوجد خرابة هامة تعرؾ باسم "للعة فهندز" وٌوجد بالمرب منها خانماة 
كبٌرة للدراوٌش، وعلى بعد فرسخ واحد من هذا البناء ٌوجد برج ٌبلػ من ثمانٌة 
وثالثٌن وحتى أربعٌن لدًما، وٌُفتح فٌه أبواب فً الشرق والجنوب والشمال، ولد ُشٌد 
هذا البرج من الرخام لذلن فهو بناء محكم صعب تدمٌره، وترى على كل باب 
صورتٌن بارزتٌن، وعلى بُعد عدة ألدام من هذا البرج ٌوجد لوحة حجرٌة أسفل 
الجبال وعلٌها أربعة صور بارزة احداهم صورة المرأة، وتعرؾ هذه الخرابات 

من هذا المكان بحٌرة  الجمٌلة باسم "شٌرازٌها خانه"، وٌوجد على بعد فرسخٌن
 صؽٌرة ٌستخرج منها الملح."  

أما "ادوارد اسكوت وارٌنج" 
55

هـ.ق/ 1217الذي زار شٌراز عام  
م لم ٌكن معجبًا بهذه المدٌنة؛ حٌث ٌمول لم اشاهد فً شٌراز شىء ممابل كل 1812

هلها هذا التمجٌد لها من أهلها ثم ٌصفها لائاًل: أن حدائك شٌراز رائعة وجذابة جدا أل
ولٌس لألجانب، وأن الحدائك الموجودة على أطراؾ شٌراز مشهورة ومعروفة جدا 
ولكن الشوارع الطوٌلة واألزلة الضٌمة هو منظر ؼٌر معتاد من وجهة نظر 
األوربٌٌن، ومن الممكن أن ٌمطع شخص مسافة ثالثمائة او اربعمائة متر دون أن 

كالمه لائاًل: "ورؼم كل ذلن فإن ٌشاهد مناظر أبعد عن عدة أمتار"، وٌستطرد فً 
اإلٌرانٌٌن ٌستمتعون بالمجىء لهذه الحدائك حٌث ٌلمون بكل متاعبهم وٌمضون الولت 
فً الحدٌث مع بعضهم البعض والتدخٌن والصٌد واالستماع ألشعار الشعراء 
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المختلفٌن".
56

  
وٌمول "اوجن فالندن" 

57
م فً كتاب 1841الذي سافر إلى إٌران عام  

عن مدٌنة شٌراز: " ٌبلػ تعداد أهالً هذه المدٌنة نحو  271صفحة  رحالته فً
عشرة آالؾ موزعٌن على اثنتا عشرة منطمة بها ست بوابات كبٌرة، وٌوجد فً 
وسط المدٌنة تمرٌبا برج أو لصر محكم ٌرجع إلى "كرٌم خان زند"، وٌوجد فٌه فناء 

ٌخص الخدم" كبٌر به عدة منازل البعض منها ٌخص الحكام والبعض اآلخر
58
  

وتمول مدام دٌوالفوا 
م 1881التً سافرت برفمة زوجها إلى اٌران عام  59

فً كتاب رحالتها بشأن مدٌنة شٌراز: " لمد ذكر المؤرخون المسلمون أنه تم بناء 
م، وأنها مرت بعصور كثٌرة تحت إمارة الكثٌر من السالطٌن 695هذه المدٌنة عام 

الرلً فً عهد "كرٌم خان زند"، كرٌم خان الذي  االٌرانٌٌن ولكنها لد وصلت ألوج
ٌّد  لم ٌختار لمب "ملن" واكتفى بلمب "وكٌل الدولة" شٌد حول المدٌنة خندلًا وللعة وش
فٌها أبنٌة عالٌة، واحاطها بحدائك السرو، وشٌّد لصر وسوق فً المنطمة التً ال 

روعة، وبالرؼم تزال تفخر باسمه حتى اآلن، وضم إلٌهم مسجد ومدرسة فً ؼاٌة ال
من أن هذه العمائر الدٌنٌة لد ُشٌدت على ؼرار مثٌالتها فً اصفهان، إال أن لها 
وضع خاص من حٌث الزخارؾ حٌث استعان الفنان الشٌرازي بأشكال وألوان جدٌدة 

مستوحاة من حدائك شٌراز الؽنّاء".
60

 
كما ٌذكر "كارٌستٌن نٌپور" 

61
 الذي زار شٌراز فً عهد "كرٌم خان" أن 

ثلث األراضً داخل المدٌنة كانت مبانً والبالً حدائك ومزارع واراضً 
جرداء.

62
هكذا نجد أن "كرٌم خان" لد وضع ممر حكمه فً شٌراز بعد إلرار األمن 
والنظام وتشٌٌد العدٌد من المبانً واألراضً وأًٌضا بعد شك لنوات على جانبً 

لى شٌراز الٌجاد مٌاه صالحة الشوارع، وإلامة مجاري لنمل مٌاه عٌن "ركن آباد" إ
للشرب بالمدٌنة، كما شٌد مجموعة "كرٌم خان زند" وتشمل: باغ نظر ومسجد وكٌل 
وحمام وكٌل وصهرٌج وكٌل وللعة كرٌمخان والدٌوان، وشٌد أٌضا سوق وكٌل كما 
شٌد سوق لمبٌضً النحاس وسوق الصباؼٌن وسوق النحاسٌن وسوق الصائؽٌن 

النجارٌن، ولد احتلت هذه األسواق المركز الرئٌسً  وسوق صانعً المبعات وسوق
للتجارة فً عصر الزندٌٌن، كما شٌد خان ومراكز للخدمات، ومٌدان "توپخانه" 
وعمارة "كاله فرنگی" و"تلگراؾ خانه" وشارع "زند" ومٌدان "مشك" ومٌدان 
لركوب الخٌل ولعب الصولجان واصطبل للخٌول، وإن تشكٌل مجموعة جدٌدة من 

حكومً ومسجد وسوق ومتنزه ومٌادٌن لد أدى إلى إضعاؾ دور المجموعة  مبنى
المدٌمة بالمدٌنة، وعلى عكس عصر األتابكة والعصر الصفوي فإننا لم نشاهد أي 
توسع فً هٌكل المدٌنة، ولد بلػ عدد سكان شٌراز فً عهد كرٌم خان نحو خمسٌن 

ألؾ فرد.
63
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 ٌنة شٌراز فً العصر الزندي(: مولع مد4خرٌطة رلم )
 

 النتائج:-
 بعد االنتهاء من هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى النتائج التالٌة:

أن مدٌنة شٌراز هً مدٌنة لدٌمة ٌمتد تارٌخها إلى ما لبل العصر اإلسالمً  -1
ولكن تم إعادة بنائها فً العصر اإلسالمً على ٌد أخً الحجاج بن ٌوسؾ 

 الثمفً.
ز بالعدٌد من التوسعات وتطور تخطٌطها على مر العصور مرت مدٌنة شٌرا -2

 وخاصة فً عصر األتابكة والعصر الصفوي. 
شهدت مدٌنة شٌراز تطوًرا عمرانًٌا كبًٌرا فً عصر الدولة الزندٌة نظًرا  -3

 لمجهودات كرٌم خان زند واختٌارها عاصمة لدولته.
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 الهوامش والحواشً:

                                      
1
ٛـ.ف، ذٜغإ، 1327، . تا ؿٚ ٗولٚ ٝؿی ٝٛلد گغٝاعػتٜٖٔ کغ٣ٔی: عاٛ٘ٔای آشاع ذاع٣شی ك٤غااٗظغ:  

 .3:1م
2
 .3:1مٗظغ أُغجغ ٗلـٚ، ا 
3
م.ّ ٝذؼرثغ أٍٝ صُٝح كاعؿ٤ح ٝأ٠ُٝ آثغاٍٞع٣اخ اُؼاُْ 330-550اُضُٝح األ٤٘٤ًٔح ٢ٛ اُضُٝح اُٜشآ٘ل٤ح  

اُوض٣ْ، ٝهض هآد ػ٠ِ أ٣ض١ اُثاعؿ٤٤ٖ ْٝٛ هثائَ آع٣ح ًاٗد هض اؿروغخ ك٢ ج٘ٞب ا٣غإ، ٣ٝؼرثغ ًٞعف ٛٞ 

ذٔرؼد ا٣غإ ك٢ ػوغ ٛظٙ اُضُٝح تذٌاعج ه٣ٞح عاؿشح ال ٣ؼاٍ أُؤؿؾ اُذو٤و٢ ُِضُٝح اُٜشآ٘ل٤ح، ٝهض 

٤غ٤ٗا: ذاع٣ز ا٣غإ هثَ اػ اؿالّ )اػ ا٣غإ پذشد جٔل٤ض كاٛضًا ػ٤ِٜا، ُٔؼ٣ض ٖٓ أُؼِٞٓاخ، اٗظغ: دـٖ 

 .105: 65تاؿرإ ذا اٗوغاى ؿاؿا٤ٗإ، م
4
ؿوطد أٓاّ اُج٤ٞف اُؼغت٤ح؛ د٤س ّ  أؿـٜا اعصك٤غ تٖ تاتي ٝظِد هائٔح در٠ 651-226اُضُٝح اُـاؿا٤ٗح   

ّ، ٝذؼض دٌاعج اُضُٝح اُـاؿا٤ٗح ٖٓ أهٟٞ اُذٌاعاخ اُوض٣ٔح 651ّ ٝدر٠ ػاّ 641اؿرـغم كرذٜا ٖٓ ػاّ 

 .259-٤165غ٤ٗا: أُغجغ اُـاتن، مپاٗظغ: دـٖ كر٠ أُجاالخ، ُٔؼ٣ض ٖٓ أُؼِٞٓاخ،  ك٢
5
، م 1989ؿح جـغاك٤ح ذاع٣ش٤ح دٌاع٣ح،اُواٛغج، أ.ص.ك٤غ٣ٖ ػثضاُ٘ؼ٤ْ دـ٤ٖ٘: ا٣غإ ٝٓضٜٗا اُل٤ٜغج صعا 

134 . 
6
ٛٞ ًراب ك٢ ذاع٣ز ك٤غاػ ٝطًغ ػِٔائٜا ٝك٤ٞسٜا ٝدٌآٜا، أُلٚ "اتٞ اُؼثاؽ ٓؼ٤ٖ اُض٣ٖ"  ك٤غاػ ٗآٚ 

 ٛـ.م.764أُؼغٝف تـ "ػعًٞب اُل٤غاػ١"ػاّ 

http://www.farsencyclopedia.com/modules.php?name=kitab&op=showbook&bid=9

5 
7
كاعؿ٘آٚ ٛٞ ًراب ك٢ ذاع٣ز ٝجـغاك٤ح كاعؽ ٝأُلٚ "اتٖ اُثِش٢" ٝٛٞ ٓؤعر ا٣غا٢ٗ ك٢ اُوغٕ اُشآؾ  

ْ أُواصع اُر٢ ذ٘اُٝد ٛـ.م، ٣ٝؼرثغ ٖٓ أ520ٛ-510ٝاُـاصؽ اُٜجغ١ اُؤغ١، ٝهض أُق ٛظا اٌُراب ػاّ 

  html-forum.ir/thread-http://www.iran.30577أسثاع كاعؽ ك٢ طُي اُٞهد.
8
 .3م 1صًرغ تٜٖٔ ًغ٢ٔ٣: أُغجغ اُـاتن، داك٤ح  
9
ًْ كٔاٍ كغم 70ّ( ٝذوغ ػ٠ِ تؼض م.330-550ٓض٣٘ح تغؿث٤ُٞؾ ًاٗد ػاهٔح االٓثغاٍٞع٣ح األ٤٘٤ًٔح ) 

 .105: ٤65غ٤ٗا: ذاع٣ز ا٣غإ هثَ اػ اؿالّ ، مپاٗظغ: دـٖ ك٤غاػ تاه٤ِْ كاعؽ تا٣غإ. 
10
اٗظغ :آعشغ آعتغ١: ك٤غاػ ٓض٣٘ح األ٤ُٝاء ٝاُلؼغاء، ذغجٔح: ص. ؿا٢ٓ ٌٓاعّ، ٌٓرثح ُث٘إ ت٤غٝخ،  

 .61ّ، م ٣ٞ٤ٗ1967ٞعى،
11
  136-135اُـاتن، م ك٤غ٣ٖ ػثضاُ٘ؼ٤ْ دـ٤ٖ٘: أُغجغ  
12
 م.ّ. 486-522صاع٣ٞف ٛٞ أدض ِٓٞى اُضُٝح اُٜشآ٘ل٤ح ٝهض دٌٜٔا ك٢ اُلرغج ٖٓ  
13
ا٣ق( -اٟ-ػا-عا-٣ُوغأ اؿْ ك٤غاػ ك٢ تؼي اٌُراتاخ )ذ٢ عاػٟ ا٣ق( ٝك٢ تؼي اٌُراتاخ األسغٟ )ك٢ 

كٜغ ك٤غاػ، عٝػٗآٚ ٛ٘غ ٚ چم.ّ، اٗظغ: هللا ه٢ِ اؿال٢ٓ: ذاع٣ش٣ٝ466غجغ ذاع٣ز ٛظٙ اٌُراتاخ إ٠ُ ػاّ 

 .66، م 114ٛـ.ف، كٔاعٙ 1351ٝٓغصّ، 
14
 .4-3ٛـ.ف، ذٜغإ، م1348تؼعگإ ك٤غاػ، عدٔد هللا ٜٓغاػ:  
15
ّ، ػُغكٞا تاؿْ ِٓٞى اُطٞائق، ٝهض ذُٞٞا دٌْ اُؼغام ٝٝال٣اخ كاعؽ تؼض 226 -م.ّ 250صُٝح األكٌا٤٤ٖٗ  

 .157-133: أُغجغ اُـاتن،پ٤غ٤ٗاٖ االؿٌ٘ضع أُوض٢ٗٝ، ُٔؼ٣ض ٖٓ أُؼِٞٓاخ اٗظغ: دـ
16
 .4-3عدٔد هللا ٜٓغاػ:أُغجغ اُـاتن ، م  
17
 .5أُغجغ ٗلـٚ،م 

http://www.farsencyclopedia.com/modules.php?name=kitab&op=showbook&bid=95
http://www.farsencyclopedia.com/modules.php?name=kitab&op=showbook&bid=95
http://www.iran-forum.ir/thread-30577.html
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18
ٛـ.ف، 1390، چاپ اٍٝ، پاکؼاص: ذاع٣ز كٜغ ٝكٜغٗل٤٘ی صع ا٣غإ )اػ آؿاػ ذا ؿِـِٚ هاجاع"جٜاٗلاٙ  

ا ًغآد هللا اكـغ: ٗظغ١ اجٔا٢ُ تٚ كٜغ ٝكٜغٗل٢٘٤ صع ا187-186م ٌُ ٣غإ، كٜغ ك٤غاػ، ، ٝاٗظغ أ٣

 .339-337،مٛـ.ف1365، چاپ اٍٝ، ذٜغإ
19
ا٣غإ، ذٜغإ، ٓغًؼ ٓطاُؼاخ ٝذذو٤واخ كٜغ گغّ ٝسلک ٓذٔٞص ذٞؿ٢ِ: ؿاسد كٜغ ٝٓؼٔاع١ ىغ اه٤ِْ  

ا: جٜاٗلاٙ 366ٛـ.ف، م1360ؿاػ١ ٝٓؼٔاع١ ا٣غإ،  ًٌ -234: أُغجغ اُـاتن، مپاکؼاص، ٝاٗظغ أ٣

235. 
20
 ك٘ا سـغٝ" ٛٞ اؿْ أدض أت٘اء ػٌض اُضُٝح. أ١ أػٔاٍ ك٘ا سـغٝ، ٝ " 
21
-234: أُغجغ اُـاتن، مپاکؼاصجٜاٗلاٙ  ، ٝاٗظغ أ٣ٌا:393دـ٤ٖ ؿِطإ ػاصٙ: أُغجغ اُـاتن، م 

235. 
22
 ٣ؼاصٍ اُظعاع ٗذٞ ٓرغ ٝعتغ ذوغ٣ثا. 
23
 ٓرغ ٓغتغ. 10000اٌُٜراع ٝدضج ٓـاد٤ح ذثِؾ  
24
ا: ًغآد هللا اكـغ: 235-234غ ا٣غإ، م ذاع٣ز كٜغ ٝكٜغٗل٢٘٤ ى پاکؼاص:اٗظغ جٜاٗلاٙ   ًٌ ، ٝاٗظغ أ٣

 .339كٜغ ك٤غاػ، م
25
 .283ذاع٣ز كٜغ ٝكٜغٗل٢٘٤ ىغ ا٣غإ، م  پاکؼاص:اٗظغ جٜاٗلاٙ  
26
ٛٞ األص٣ة كٜاب اُض٣ٖ ػثضهللا تٖ ػؼاُض٣ٖ كٌَ هللا اُل٤غاػ١، أُِوة تـ "ٝهاف اُذٌغج" ٝذشِوٚ  

صٛشضا: ُـد  ّ.اٗظغ:12ٝ13ٛـ/7ٝ8اء أُؼغٝك٤ٖ ك٢ اُوغٕ "كغف" ٝٛٞ ٖٓ األصتاء ٝأُؤعس٤ٖ ٝاُلؼغ

 .202، ذٜغإ، ؿ٤غٝؽ،م1، كٔاعٙ دغف ٝ:116ٛـ.ف ، كٔاعٙ ٓـِـَ 1334-1258ٗآٚ، 
27
ا: ػ٤ِغًا آع٣إ 303ذاع٣ز كٜغ ٝكٜغٗل٢٘٤ صع ا٣غإ، مپاکؼاص: جٜاٗلاٙ   ًٌ :پا٣رشرٜای پٞع، ٝاٗظغ أ٣

 .655ـ.ف، م 1374ٛ،پ اٍٝػ پا٣رذد ػٗض٣إ، ذٜغإ، چاا٣غإ، ك٤غا
28
اٗظغ:  ّ ،1349ٛـ.م/750ّ ٝذٞك٠ ػاّ 1281ٛـ.م/ 682ٛٞ جـغاك٢ ٝعداُح ٝأص٣ة كاعؿ٢، ُٝض ػاّ  

 .796دغ٣ق، م-دض٣صح 5، كٔاعٙ دغف ح:48ػ٠ِ اًثغ صٛشضا: ُـد ٗآٚ، ، كٔاعٙ 
29
 .339ًغآد هللا اكـغ: كٜغ ك٤غاػ، م 
30
ا: ًغآد هللا اكـغ: كٜغ ك٤غاػ332أُغجغ اُـاتن، مپاکؼاص: اٗظغ: جٜاٗلاٙ   ًٌ  .341-340، ٝاٗظغ ا٣
31
ؿاػإ سإ ٛٞ اتٖ اعؿٕٞ تٖ اتاها تٖ ٛٞالکٞ تٖ ذُٞٞی تٖ چ٘گ٤ؼ، ؿاتغ ؿال٤ٍٖ اال٣ِشا٤ٖٗ )ٖٓ تؼض  

ٛـ.م، ُٔؼ٣ض ٖٓ أُؼِٞٓاخ اٗظغ: ػ٠ِ اًثغ صٛشضا: ُـد ٗآٚ، ، 703: 694ٛٞالًٞ( دٌْ ا٣غإ ٖٓ ػاّ 

 .39-22، م  1غف ؽ:، كٔاعٙ د27كٔاعٙ 
32
ّ(، 14ٛـ.م/ 8آٍ ا٣٘جٞ ٢ٛ أؿغج دأًح ك٢ ػوغ أُـٍٞ ٢ٛٝ األؿغج اُر٢ ًاٗد ذذٌْ كاعؽ ك٢ اُوغٕ  

كٔاعٙ دغف  86ًِٝٔح ا٣٘جٞ ك٢ اُِـح أُـ٤ُٞح ذؼ٠٘ أٓالى ساهح صٛشضا: أُغجغ اُـاتن، كٔاعٙ ٓـِـَ:

 .560، 1اُق )تشق صّٝ(:
33
ا: جإ ٤ُٔثغخ: ذاع٣ز ك٤غاػ صع ػوغ داكع 333، مأُغجغ اُـاتن پاکؼاص:جٜاٗلاٙ   ًٌ ، ٝاٗظغ أ٣

 .71ٛـ.ف، م1386)كٌٞٙ ٝجالٍ ٣ي كٜغ ا٣غا٢ٗ صع ؿضٙ ٛا١ ٤ٓاٗٚ(، ذغجٔٚ دمحم اؿٔاػ٤َ ؿاػ١، 
34
 .659، مپا٣رشد ا٣غإك٤غاػ پٞع: ػ٤ِغًا آع٣اٗ 
35
 .366ذاع٣ز كٜغ ٝكٜغٗل٢٘٤، م پاکؼاص:جٜاٗلاٙ  
36
 Theـ٢ ػاع كاعؽ ٝذغ٤ًا ٝاُٜ٘ض ٝعهض ًَ ٓا عآٙ ك٢ ًراب عدالذٚ "ٕ كاعصٕ ٛٞ عداُح كغٗٞج 

travels of sir John Chardin ّ٣ٝؼرثغ أكٌَ األػٔاٍ اُـغت٤ح اُر٢ ذ٘اُٝد ا٣غإ، ٝهض ُٝض كاعصٕ ػا"

 ّ.1713ّ ٝذٞك٠ ػاّ 1643

 http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Chardin(explorador) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Chardin(explorador)
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 .152ٛـ.ف، م 1353ًغآد هللا اكـغ: ذاع٣ز تاكد هض٣ْ ك٤غاػ، ذٜغإ،  
38
 .414-413أُغجغ اُـاتن، م پاکؼاص: جٜاٗلاٙ  
39
 .414أُغجغ ٗلـٚ، م  
40
 ت٘ائٚ ٝذـ٤٤غ اؿٔٚ.عتٔا ًإ ٛظا اُـٞم ٌٓإ اُـٞم اُجض٣ض ٝؿٞم ٤ًَٝ دا٤ًُا، ٝهاّ ًغ٣ْ سإ تئػاصج  
41
 .342ًغآد هللا اكـغ: كٜغ ك٤غاػ، م  
42
 .415أُغجغ اُـاتن، م پاکؼاص:جٜاٗلاٙ  
43
 .64، گغّ ٝسلک ا٣غإٓذٔٞص ذٞؿ٢ِ: ؿاسد كٜغ ٝٓؼٔاع١ صع اه٤ِْ  
44
 اُؼعهإ ٓ٘طوح ك٢ ك٤غاػ دا٤ًُا. 
45
ا: ػ٤ِغًا آع٣اٗ، ٝاٗظ449-448: ذاع٣ز كٜغ ٝكٜغٗل٢٘٤ صع ا٣غإ،م پاکؼاصاٗظغ جٜاٗلاٙ   ًٌ پٞع: غ أ٣

 .665-660، مك٤غاػ پا٣رشد ػٗض٣إ
46
ا: ػ٤ِغًا آع٣ا449ٗ: ذاع٣ز كٜغ ٝكٜغٗل٢٘٤ صع ا٣غإ،م پاکؼاصاٗظغ جٜاٗلاٙ   ًٌ پٞع: ك٤غاػ ، ٝاٗظغ أ٣

 664، مپا٣رشد ػٗض٣إ
47
ا: ًغآد هللا اكـغ: 466ذاع٣ز كٜغ ٝكٜغٗل٢٘٤ صع ا٣غإ، م پاکؼاص:جٜاٗلاٙ   ًٌ كٜغ ك٤غاػ، ، ٝاٗظغ أ٣

                                                             .                                                                                                                            344م 
48
غ٣ْ سإ إٔ "هِؼح ك٤غاػ اُر٢ سغتٜا آها دمحم ٞعذغ" اُظ١ ػاع ك٤غاػ تؼض سٔـ٤ٖ ػاّ ٖٓ دٌْ ًپ٣ظًغ "ًغ 

ا ٝهض ك٤ض  ًٌ سإ هاجاع ًاٗد ٓل٤ضج ٖٓ االجغ ًٝإ ؿٌٜٔا ٣ثِؾ ٗذٞ ػلغ أهضاّ ٝاعذلاػٜا ك٢ ٗلؾ اُذضٝص أ٣

 .448أُغجغ اُـاتن م پاکؼاص:دُٜٞا س٘ضم ػ٤ٔن ٣ثِؾ ػٔوٚ ٗذٞ شالش٤ٖ هضّ، اٗظغ: جٜاٗلاٙ 
49
 .8،م6ن، مصًرغ تٜٖٔ ًغ٢ٔ٣: أُغجغ اُـات 
50
گ ٝتاػاع ٓغؽ ٝتاالک٘ض شظًغ تؼي اٌُرة االسغٟ اْٜٗ ًاٗٞا ادضٟ ػلغج ٓ٘طوح كوَ ْٝٛ: اؿذن ت٤ 

، اٗظغ جٜاٗلاٙ ٗٞ ٝؿغتاؽ ٝؿغصػى ٝؿ٘گ ؿ٤اٙ ُٝة آب ٝک٤ٔ٤ِإ صعب ٓـجض ٝصعب كاٛؼاصٙ ٤ٓٝضاٗلاٙ ٝ

ا: ًغآد هللا اكـغ: كٜغ ك468٤پاگؼاص: أُغجغ اُـاتن، م  ًٌ  .346غاػ، م، ٝاٗظغ أ٣
51
٣ٞجض ك٢ ٛظٙ أُ٘طوح ٓؼاع "ؿ٤ث٣ٞٚ" ػاُْ اُ٘ذٞ اُل٤ٜغ، ٣ُٝلاٛض ًغ٣خ طُي اُغجَ اُؼظ٤ْ ك٢ "صًإ" ٝهض  

 ػسغكٞا هثغٙ تاُذجغ األؿٞص ُظُي ُػغكد أُ٘طوح تاؿْ اُذجغ األؿٞص.
52

ِ٘آٚ ، ٝاٗظغ أ٣ٌا: صًرغ سـغٝ ٓغآخ: ك٤غاػ،كو9-8اٗظغ:صًرغ تٜٖٔ ًغ٢ٔ٣: أُغجغ اُـاتن، م  

 . 87-86ٛـ.ف،م 1373، 8ٝ9جٔؼ٤د كٔاعٙ 
53
، ٝاٗظغ أ٣ٌا: صٝٗاُض ٣ِٝثغ: تاؽ ٛا١ ا٣غإ 5:1م 1صًرغ تٜٖٔ ًغ٢ٔ٣: أُغجغ اُـاتن، داك٤ح عهْ  

 .187-185ٛـ.ف، 1384، ذغجٔٚ: ٤ٜٖٓ صسد هثا، ذٜغإ،إٓ -ک ٛایًٝٞك
54
ف اُض٣ٖ ٓوِخ تٖ ػثضهللا ؿؼض١ اُل٤غاػ١، ٖٓ ًثاع كؼغا  ُض ػاّ ٛٞ ٓلغَّ ُٝ تل٤غاػ، ٝٗظغاً  606ء اُلغؽ. 

غاع ت٤ٖ اُشٞاعػٓلا٤٤ٖٛ ٝاألذاتٌح ٝاُـؼٝ أُـ٢ُٞ أسظ ك٢ اُرغداٍ ُٔضج ٣ٍِٞح ك٢ اُؼاّ اإلؿال٢ٓ، ٝتؼض  ُِو ِّ

ً ك٢ اُـؼٍ ًٝرات٤ٖ تؼ٘ٞإ "تٞؿرإ" ٝ" ـِـرإ"، گػٞصذٚ ػَٔ تٔض٣خ ًثاع= =هٞٓٚ. ٝذلَٔ أػٔاُٚ ص٣ٞاٗا

ػثض اُٞٛاب  -. 694ٝ 691جٔٞػرٜا تاؿْ "٤ًِاخ ؿؼض١". ذٞك٢ ؿؼض١ ٓا ت٤ٖ ٝذـ٠ٔ أػٔاٍ ؿؼض١ ك٢ ٓ

 .461اُواٛغجم -صاع ٗٞتاع ُِطثاػح -1996ػغت٢(اُطثؼح األ٠ُٝ -ٓؼجْ اُٞاػض )كاعؿ٢ -ػِٞب
55
 dward Scott WaringE كتابي ألف أنه سوى عنه معلومات أية الباحثة تجد لم:  "A Tour To 

Sheeraz By The Route Of Kazroon And Feerozabad "ٝ" A history of the Mahrattas: 

to which is prefixed an historical sketch of the Decan  "ٝػاف ٝاُٜ٘ض كاعؽ تالص ػاع أٗٚ أ١ 

 .ػلغ اُراؿغ اُوغٕ أٝائَ ك٢
56
 .186صٝٗاُض ٣ِٝثغ: أُغجغ اُـاتن،م  
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ُض ك٢ ٓض٣٘ح ٗات٢ُٞ ػاّ  اٝجٖ كالٗضٕ ٛٞ ٓـرلغم كغٗـ٢ ٝعؿاّ ٝػاُْ آشاع  ُٝ ّ ٝذٞك٢ ػاّ 1809ٝؿ٤اؿ٢، 

ّ، دظ٤د عؿٞٓاذٚ األشغ٣ح تلٜغج ٝاؿؼح دٍٞ اُؼاُْ ٝساهح ُٞداذٚ ػٖ ا٥شاع اُلاعؿ٤ح، ؿاكغ إ٠ُ تالص 1889

ّ تغكوح "ًٞؿر٢" د٤س اُرذوا تاُـلاعج ٝتؼض اٗرٜاء ٜٓٔرْٜ ٛ٘اى ؿاصعٝا اهلٜإ ػاّ 1839كاعؽ ػاّ 

٠ُ اهلٜإ ٓغج أسغٟ شْ إ٠ُ ك٤غاػ ٝاُش٤ِج اُلاعؿ٢ شْ ػاصٝا إ٠ُ ٍٜغإ ػٖ ٍغ٣ن ّ، شْ ػاصٝا إ1841

ك٤غاػ ٝاهلٜإ ًٝاػإ، شْ ؿاكغٝا إ٠ُ ذثغ٣ؼ ٝاػاهرْٜ تؼي اُظغٝف اُوذ٤ح ػٖ اُؼٞصج ػٖ ٍغ٣ن ذل٤ِؾ 

تـضاص ػثغ ًغصؿرإ، ٣ٝؼرثغ ًراتٚ "-ًطغٝا إٔ ٣ؼٞصٝا ٖٓ ٍغ٣ن ذثغ٣ؼاك Flandin’s Voyage en 

Perse عدِح كالٗض٣ٖ إ٠ُ تالص كاعؽ" ٖٓ أْٛ أُواصع اُراع٣ش٤ح ك٢ تضا٣ح اُؼوغ اُواجاع١، ٝطُي تـثة" "

ٓا ٣ذ٣ٞٚ ٖٓ عؿّٞ ذ٤ًٞذ٤ح ٝٓؼِٞٓاخ ش٤ٔ٘ح ك٢ ٓجاٍ اُؼٔاعج ٝاُلٕ٘ٞ ٝاُجـغاك٤ا ٝاُذ٤اج االجرٔاػ٤ح، ٝهض 

ّ.1851اُلٚ ػاّ   http://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Flandin  
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 .64ٚ كٜغ ك٤غاػ، عٝػٗآٚ ٛ٘غ ٝٓغصّ، م چهللا ه٢ِ اؿال٢ٓ: ذاع٣ش 
59
" ٢ٛ ٓوٞعج ٝػأُح آشاع ًٝاذثح كغٗـ٤ح األهَ،ُٝضخ ػاّ Jane Baker Dieulafoyٓضاّ ص٣ٞالكٞا " 

ؽ ٓؼٔاع١ ٝػاعا ؿ٣ًٞا  تالص كاعؽ ٝٓوغٝاُؼغام، ُٔؼ٣ض ّ، ذؼٝجد ٖٓ ٜٓ٘ض1916ّ ٝذٞك٤د ػاّ 1851

 ٖٓ أُؼِٞٓاخ اٗظغٓواُح:

 MME. JANE DIEULAFOY DEAD.; Explorer and Author Fought Franco-Prussian 

War, The New York Times, 27may1916, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Dieulafoy 
60
 .65-64هللا ه٢ِ اؿال٢ٓ: أُغجغ اُـاتن، م  
61
( ٓـرٌلق ٝع٣ا٤ًاذ٢ ٝػاُْ سغائَ أُٔا٢ٗ ػَٔ ك٢ سضٓح Carsten Niebuhrًاعؿرٖ ٤ٗثٞع )تاألُٔا٤ٗح:  

٣لاعى ،اهرغح أدض اؿاذظذٚ إ 1815إتغ٣َ  26 - 1733ٓاعؽ  17اُضُٝح اُضٗٔاع٤ًح، ػاف ك٢ اُلرغج ٓا ت٤ٖ 

ّ، ًٝإ ٛضف اُغدِح ًراتح  ٤ٗ1760ثٞع ك٢ عدِح ػ٤ِٔح آغ تٜا أُِي كغصع٣ي اُشآؾ ِٓي اُض٣٘ٔاعى ؿ٘ح 

ذوغ٣غ ػ٢ِٔ ٝاجرٔاػ٢ كآَ ػٖ اُجؼ٣غج اُؼغت٤ح ٝؿٞع٣ا ٝٓوغ، ٝاكن ٤ٗثٞع ػ٠ِ االهرغاح ٝاٗشغٍ ك٢ 

ئَ ٝتؼي اُضعٝؽ ك٢ اُِـح اُؼغت٤ح صٝعج ُٔضج ػاّ ٝٗوق ذوغ٣ثا صعؽ تٜا ػِْ اُغ٣ا٤ًاخ ٝأُـادح ٝاُشغا

تلٌَ ٌٓصق ٤ُرأَٛ ُٔٞهؼٚ ك٢ اُثؼصٚ ًٔـاح ٝعاؿْ ُِشغائَ. اتذغخ اُذِٔح، ُروَ إ٠ُ اإلؿٌ٘ضع٣ح، شْ 

ّ ؿاصع ٤ٗثٞع إ٠ُ اُـ٣ٞؾ ٝٝهَ ٜٓ٘ا إ٠ُ جضج، ٖٝٓ جضج إ٠ُ ٌٓح شْ  1762اُواٛغج، شْ جثَ ؿ٤٘اء. ٝك٢ ػاّ 

أُ٘اٍن اُر٢ ػاعٛا، ٝعؿْ سغائطا ُٜا= =ٝذذضز ػٖ اُـٌإ ٝاُوثائَ  ٓشا ك٢ ا٤ُٖٔ. ُوض ًرة ٤ٗثٞع ػٖ ًَ

ٝأُظاٛة ٝاألص٣إ، ٝهض ٍاُد كرغج توائٚ ك٢ ا٤ُٖٔ كؼاع ه٘ؼاء ٝت٤د اُلو٤ٚ ٝاتٞ ػغ٣ق ٝؿ٤غٛا.أه٤ة ٤ٗثٞع 

ثٞع ٓغ ٝاٗروَ إ٠ُ اُٜ٘ض، ٝذ٤ٌ ق ٤ٗ -تؼض إٔ ذغى تو٤ح اُثؼصح ك٢ ا٤ُٖٔ –تٔغى سط٤غ ٌُٝ٘ٚ ذذآَ ػ٠ِ ٗلـٚ 

ٓغًٚ إ٠ُ ُكل٢ ًٔا ٣وٍٞ ٛٞ تئذثاع اُؼاصاخ اُـظائ٤ح اُـائضج، ٓغ اُؼِْ إٔ ٤ٗثٞع ٛٞ اُلشن اُٞد٤ض اُظ١ ػاص 

ؿأُاً ٖٓ اكغاص اُثؼصح ك٢ ٜٗا٣ح أُطاف. ػاص ٤ٗثٞع ٖٓ اُٜ٘ض إ٠ُ ٓـوَ ػاهٔح ػٔإ، ٝذجٍٞ تٜا ًٝرة ػٜ٘ا، 

ّ ػاع ٤ٗثٞع  1767ـضاص كرغج ٣ٍِٞح ٗـث٤ا، ٝك٢ ػاّ شْ ػاع إ٣غإ ،ٜٝٓ٘ا اٗروَ إ٠ُ اُؼغام كٌٔس ك٢ ت

 ذوغ٣ثا. 1770إؿط٘ثٍٞ، شْ كِـط٤ٖ، ٜٝٓ٘ا اتذغ إ٠ُ هثغم ٤ُؼٞص إ٠ُ ٍٝ٘ٚ ك٢ ػاّ 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Carsten_Niebuhr 
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 .467غجغ اُـاتن، م : أُپاکؼاصاٗظغ جٜاٗلاٙ  
، وانظر أيضا: حسين سلطان 448-447تاريخ شهر وشهرنشيني در ايران، صپاکزاد: انظر: جهانشاه  63

 .243زاده: تاريخ شهر وشهرنشيني در ايران،ص
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 قائمة المصادر والمراجع:

: المراجع العربٌة:  أوًلا
د. سامً م(. شٌراز مدٌنة األولٌاء والشعراء، ترجمة: 1976آربري، آرثر ) -1

 مكارم، مكتبة لبنان بٌروت، نٌوٌورن.
( اٌران ومدنها الشهٌرة دراسة جؽرافٌة 1989حسنٌن، شٌرٌن عبدالنعٌم ) -2

 تارٌخٌة حضارٌة.الماهرة.
دار  -عربً(الطبعة األولى -معجم الواعد )فارسً -(1996علوب، عبد الوهاب ) -3

 الماهرة. -نوبار للطباعة

 ثانٌاا: المراجع الفارسٌة:
هـ.ش(پاٌتختهای اٌران. شٌراز پاٌتحت زندٌان. 1374پور، علٌرضا ) آرٌان -4

 چاپ اول. تهران: سازمان مٌراث فرهنگی کشور. 
هـ.ش( تارٌخ بافت لدٌم شٌراز. تهران: انجمن آثار 1353افسر، كرامت هللا ) -5

 ملً.
ه.ش( نظري اجمالً به شهر وشهرنشٌنً در اٌران. 1365افسر، كرامت هللا ) -6

 اپ اول. تهران.شهر شٌراز. چ
هـ.ش( تارٌخ شهر وشهرنشٌنی در اٌران )از آؼاز تا 1391پاکزاد، جهانشاه ) -7

 سلسله لاجار(. چاپ اول. تهران: آرمانشهر. 
هـ.ش(. تارٌخ اٌران لبل از اسالم )از اٌران باستان تا 1391پٌرنٌا، حسن ) -8

 انمراض ساسانٌان(.چاپ سوم.تهران.
ومعماري در اللٌم گرم وخشک  هـ.ش(ساخت شهر1361توسلً، محمود ) -9

 اٌران. مركز مطالعات وتحمٌمات شهر سازي ومعماري اٌران. تهران.
 ه.ش( لؽت نامه.تهران:سٌروس1334-1258دهخدا، على اكبر) -11
هـ.ش( تارٌخ شهر وشهرنشٌنً ىر اٌران، تهران: 1365سلطان زاده، حسٌن ) -11

 نشرآبً
از. با سه نمشه وسی هـ.ش( راهنمای آثار تارٌخی شٌر1327کرٌمی، بهمن ) -12

 وهفت گروار. تهران: چاپخانه بانک ملی اٌران.
هـ.ش( تارٌخ شٌراز در عصر حافظ )شكوه وجالل ٌن 1386.لٌمبرت، جان) -13

 شهر اٌرانً در سده هاي مٌانه(، ترجمه دمحم اسماعٌل ؼازي.تهران.
 هـ.ش( بزرگان شٌراز. تهران.1348مهراز، رحمت هللا ) -14
.ش( باغ هاي اٌران وكوشک های أن، ترجمه: مهٌن هـ1384وٌلبر ، دونالد ) -15

 دخت صبا، تهران:شركت انتشارات علمی وفرهنگی.

 ثالثاا: المجالت والدورٌات:
هـ.ش( تارٌخچه شهر شٌراز، روزنامه هنر ومردم، 1351اسالمً ،هلل للً.) -16

 .114شماره 
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 . 9و8هـ.ش( شٌراز،فصلنامه جمعٌت شماره 1373مرآت، خسرو.) -17

 اقع اإللٌكترونٌة:رابعاا: المو
1- http://es.wikipedia.org/wiki/Carsten_Niebuhr 

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Flandin 
3- http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Dieulafoy 
4- http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Chardin(explorador)  
5- http://www.farsencyclopedia.com/modules.php?name=kitab&

op=showbook&bid=95 
6- http://www.iran-forum.ir/thread-30577.html 
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