
است.  فارس  استان  مرکز  و  ایران  بزرگ  شهرهای  از  شیراز 
برپایه سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 خورشیدی، 
این شهر جمعیتی بالغ بر 1,214,808 نفر دارد که این تعداد در 
سال 1388 خورشیدی به 1,455,073 افزایش پیدا کرده است.
شهر شیراز در بخش مرکزی استان فارس و در ارتفاع 1486 
متری از سطح دریا و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده 
و آب و هوای معتدلی دارد. این شهر از سمت غرب به کوه 
دراک، از سمت شمال به کوه های بمو، سبزپوشان، چهل مقام و 
باباکوهی )از رشته کوه های زاگرس( محدود است. شهر شیراز 
شهری  مستقل  منطقه   9 به  اداری  تقسیمات  آخرین  طبق 

تقسیم شده و مساحتی بالغ بر 178,891 کیلومتر مربع دارد.
صورت های  به  تاریخی،  اسناد  و  کتاب ها  در  شهر  این  نام 
ثبت  به  مانند »تیرازیس«، »شیرازیس« و »شیراز«  مختلفی 
رسیده است. محل اولیه این شهر در محل قلعه ابونصر بوده 
قدمت  که  بوده  قلعه ای  اسالم  از  پیش  در  شیراز  است. شهر 

کاوش های رضا سرمدی،  سردبیر بازمی گردد.  پیش تر  و  ساسانی  دوران  به  آن 
کامرون  جورج  سرپرستی  به  تخت جمشید،  در  باستان شناسی 
در سال 1314 خورشیدی به پیدایش خشت نبشته های عیالمی 
انجامید که روی چند فقره از آنها به قلعه ای به نام »تیرازیس« 
یا »شیرازیس« اشاره شده است. همچنین مهرهایی مربوط به 
اواخر ساسانی و اوایل اسالم، در محل قصر ابونصر یافت شده 
است که حاوی نام »شیراز« می باشند. ابن حوقل، جغرافیدان 
شباهت  را  شیراز  تسمیه  وجه  هجری،  چهارم  قرن  مسلمان 
این سرزمین به اندرون شیر می داند؛ چرا که به قول او عمومًا 
به  آن جا چیزی  از  و  بدانجا حمل می شد  دیگر  نواحی  خواربار 
معنای  به  شیراز  تدسکو  تحقیقات  اساس  بر  نمی بردند.  جایی 
مرکز انگور خوب است. هرچند این نظر توسط محققین دیگر 
دوران  در  شهر  این  شده  است.  رد  هنینگ  و  بنونیست  مانند 
اضمحالل  بهای  به  و  می شود  منتقل  فعلی  محل  به  بنی امیه 
استخر - پایتخت قدیمی استان فارس- رونق می گیرد. شیراز 
در دوران صفاریان، آل بویه و زندیه، پایتخت ایران بوده است.

این شهر از دیرباز به واسطه مرکزیت نسبی اش در منطقه زاگرس 

شیراز،
 شهر شعر و تاریخ
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جنوبی و واقع شدن در یک منطقه به نسبت حاصلخیز، محلی 
طبیعی برای مبادالت محلی کاال بین کشاورزان، یکجانشینان 
راه های تجاری  بوده است. همچنین شیراز در مسیر  و عشایر 
داخل ایران به بنادر جنوب مانند بندر بوشهر قرار گرفته که این 
کمرنگ تر  ایران  دیگر  بنادر  به  راه آهن  شبکه  احداث  با  نقش 

شده است.
شیراز به سبب جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی 
فراوان، همواره گردشگران بسیاری را به سوی خود فرامی خواند.

پیشینه تاريخی شیراز
در  دایمی  سکونت  کمبریج،  دانشگاه  چاپ  ایران،  تاریخ  طبق 
محل شهر شیراز شاید به دوران ساسانی و حتی قبل آن برسد. 
دوران  اوایل  به  شهر  این  مورد  در  معتبر  اشاره های  اولین  اما 
شیراز  نیز  اسالمی  دانشنامه  نوشته  به  می گردد.  بر  اسالمی 
شهری است بنا شده در دوران اسالمی در محلی که از زمان 
ساسانی یا احتمااًل قبل از آن سکونتگاه دایمی انسان بوده است.

جان لمبرت چنین جمع بندی می کند که هر چند تاریخ نگاران 
اسالمی بر این عقیده اند که شیراز در قرن اول هجری توسط 
که  دانست  باید  اما  است،  شده  نهاده  بنیان  مروان  عبدالملک 
در محل  اسالم  از  پیش  نام شیراز  به  نزدیک  نامی  با  شهری 
یا نزدیک شهر وجود داشته است که نام خود را به شهر فعلی 
حمداهلل  که  اشاره ای  به  توجه  با  خصوصا  است.  داده  شیراز 
ق(   740( نزهت القلوب  در  مستوفی  است.  داشته  مستوفی 
معتبرترین روایت را این می داند که شهر شیراز را محمد برادر 
امارت کرد. حمداهلل  زمان اسالم تجدید  به  ابن یوسف  حجاج 
مستوفی روایت دیگری هم آورده است که تجدید بنا بر دست 
عموزاده حجاج، محمد بن قاسم بن ابی عقیل صورت پذیرفته 
است. همچنین در تعدادی لوح های عیالمی مکشوفه در پارسه 
)تخت جمشید( به کارگاه های مهمی در تی/شی-را-ایز-ایز-

یا شیرازیس( اشاره می کند که بی شک همان  )تیرازیس  ایش 
شیراز امروزی است.

نتایج  به  توجه  با  نیویورک  متروپولیتن  موزه  باستان شناسان 
و  استحکامات  این  ابونصر،  قصر  محل  در  خود  حفاری های 
احتمااًل روستاهای اطراف را به عنوان محل شیراز قبل از اسالم 
که  می کنند  نقل   12 قرن  در  بلخی  از  آنها  می کنند.  پیشنهاد 
می گوید در محلی که شیراز کنونی وجود دارد منطقه ای بوده 
داستان  مورد  در  آنان  باز.  دشتی  میان  در  قلعه  چند  با  است 
بنیان نهاده شدن شهر جدید شیراز و انتقال آن به محل جدید 
چنین نظر می دهند که انتقال یک شهر در بسیاری جاهای دیگر 

مانند نیشابور و قاهره نیز اتفاق افتاده است. در این حالت پس 
نزدیکی  در  محلی  به  شهر  سیاسی،  تغییراتی  یا  تحوالت  از 
شهر قدیم منتقل شده و شهر قدیمی رها گشته تا به شهری 

حاشیه ای یا تلی از خرابه تبدیل شود.
همچنین نام شیراز همراه بخش اردشیرخوره دورة ساسانی به 
مرکزیت فیروزآباد ذکر شده و شیراز جزئی از آن بوده است. 
استان فارس  بوده است که  از پنج بخشی  اردشیرخوره یکی 
ساسانیان را تشکیل می داده است. این اطالعات در مهرهای 
ساسانی مربوط به اواخر ساسانی و اوایل دوران اسالمی کشف 
شده در محل قصر ابونصر در شرق محل کنونی شهر شیراز به 
دست آمده است و لمبرت پیشنهاد می نماید که استحکامات 
موجود در محل قصر ابونصر همان قلعه تیرازیس یا شیرازیس 
یاد شده در لوح های عیالمی پارسه است و بعدها پس از آنکه 
این  نهاده شده،  بنیان  قلعه  این  نزدیک  فعلی شیراز در  شهر 
از این قلعه در حوالی شهر به یادگار گرفته  شهر نام خود را 

است.

جاذبه های تاريخی
شیراز به عنوان یکی از مهم ترین مراکز گردشگری ایران مطرح 
بوده و با جاذبه های تاریخی فراوان برای گردشگران داخلی و 
خارجی شناخته شده است. از جاذبه های تاریخی شهر شیراز 
می توان به آتشکده صمیکان، آرامگاه حافظ، آرامگاه خواجوی 
باغ تخت،  ارم،  باغ  ارگ کریم خان،  آرامگاه سعدی،  کرمانی، 
نارنجستان قوام،  باغ  باغ دلگشا، باغ عفیف آباد،  باغ چهل تن، 
باغ نشاط،  باغ هفت تن، خانه صالحی، چاه مرتاضعلی، حمام 
دیوانخانه،  عمارت  نشاط،  باغ  عمارت  ایلخانی،  باغ  عمارت 
عمارت کاله فرنگی باغ نظر، مسجد نصیرالملک، قصر ابونصر، 
قلعه کک ها، مدرسه آقاباباخان، مدرسه خان، موزه پارس، موزه 

هفت تنان، و نقش برجسته بهرام اشاره کرد.

اسطوره ها و روايات سنتی
طبق روایتی سنتی بنای شیراز توسط تهمورث، از پادشاهان 
به  رو  شهر  این  زمان  گذشت  با  و  گرفته  صورت  پیشدادی 
ویرانی گذاشت. همچنین طبق روایت سنتی دیگری در محل 
شهر شیراز شهری به نام فارس بوده است که برگرفته از نام 

فارس پسر ماسور، پسر ِشم، پسر نوح می باشد.

فتح فارس توسط مسلمانان
استان فارس ساسانیان شامل استان فارس، یزد، حاشیه خلیج 
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بود و طی  کنونی  از خوزستان  و بخشی  آن  و جزایر  فارس 
از  که  میالدی   653  -640 سال های  بین  اعراب  حمالت 
در  زمان  آن  در  درآمد.  تسخیر  به  می شد  سازماندهی  بصره 
محل شیراز کنونی شهری نبود. اما قلعه هایی در حوالی شیراز 
کنونی وجود داشت که در سال 641 میالدی به تسخیر اعراب 
در آمد. در طی این دوران اعراب حمالت متعددی از محل 
تا  پایتخت فارس  به استخر تدارک دیدند. استخر،  این قلعه 
سال 653 میالدی مقاومت کرد. شهر اصلی فارس، استخر، 
پیوندهایی نزدیک با سلسله ساسانی و دین زردشتی داشت. 
حکمرانان عرب می خواستند که مرکزی رقیب و اسالمی در 
اعراب  که  هنگامی  کنند.  درست  خود  شده  فتح  تازه  قلمرو 
شهر شیراز را بنیان نهادند، شهر را به گونه ای بنیان گذاشتند 

که بزرگتر از اصفهان باشد.
منتهی  راه های  تالقی  محل  در  شیراز  داشتن  قرار  به سبب 
به یزد، کرمان، خوزستان، اصفهان و خلیج فارس، شیراز به 
کارگزاران  و  دولت  مقر  و  فارس  در  مسلمانان  سپاه  پایگاه 
ارشد نظامی و اداری تبدیل شد و برای دو قرن محل استقرار 
فرمانداران عرب فارس بود. هرچند تا دو قرن شیراز زیر سایه 
شهر رقیب، استخر بود اما به تدریج با اسالم آوردن ایرانیان 
و انحطاط شهر استخر، اهمیت شهر استخر به شیراز منتقل 

شد. از این دوران اطالعات کمی در دست است ولی مشخص 
است که تا قرن نهم میالدی، یعنی تا زمانی که صفاریان شیراز 
را پایتخت حکومت خود قرار دادند، شیراز دارای مسجد جامع 

نبوده است.

شیراز در زمان آل بويه تا صفويان
در قرن چهارم و پنجم هجری قمری سلسله آل بویه فارس، 
شیراز را به پایتختی برگزید و مساجد، قصرها، کتابخانه و کانال 
آبرسانی از رودخانه کر در آن بنا نمودند. در این دوران شیراز به 
بزرگترین شهر استان فارس )شامل یزد و سواحل شمالی خلیج 
فارس( تبدیل شده بود. آل بویه شیعه دوازده امامی بودند و شیعه 
را تبلیغ نموده و مراسم محرم و عید غدیر را پاس می داشتند. با 
این حال آل بویه سیاست مدارا با سایر مذاهب مانند اهل سنت 
را در پیش داشتند. در زمان آنها غیرمسلمانان مانند زردشتی ها 
مجبور نبودند که عالمت مشخص کننده به تن داشته باشند و 
یا در محله های خاصی زندگی کنند. در زمان آل بویه بازار شهر 
در هنگام جشن مهرگان و نوروز نورانی می شد و هنگامی که در 
سال 369 هجری مصادف با 980 میالدی مسلمانان شیراز بر 
علیه زردشتیان به اغتشاش پرداختند، عضدالدوله لشکری برای 

تنبیه اغتشاش کنندگان به شیراز فرستاد.
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اتابکان فارس )َسلُغریان( از نیمه قرن 6 هجری )12 میالدی( 
بر شیراز مستولی شدند. در دوره آنها شیراز شکوفا شد و بناهای 
بازار ساخته شد. به تدبیر  متعددی نظیر مدرسه، بیمارستان، و 
اتابکان در حمله چنگیزخان مغول، شیراز از تخریب و قتل عام 
در امان ماند چرا که حکمران سلغری شیراز، ابوبکر بن سعد، به 
پرداخت مالیات به مغوالن رضایت داد. آخرین حکمران اتابک 
اَبِش بنت سعد بود که به همسری پسر هالکوخان مغول درآمد. 
مهریه او بخشش خراج شیراز بود و بدین ترتیب سلسلة اتابکان 
فارس در سال 685 هجری )1287-1286 میالدی( منقرض 
شد. شیراز همچنین از قتل عام تیمور نیز در امان ماند زیرا شاه 
میالدی،  قرن سیزدهم  در  تسلیم شد.  فارس  فرماندار  شجاع، 
شیراز مرکزی پیشرو در علم و هنر بود. به خاطر تشویق حاکمان 
و وجود دانشمندان و هنرمندان، این شهر توسط جغرافی دانان 

قدیمی دارالعلم نامیده می شد.

فرهنگ
میان  از  است.  معروف  ایران  در  شعر  شهر  به  شیراز  شهر 
شاعره های معروف ایران می توان از جهان ملک خاتون که در 
شیراز می زیسته نام برد. شیراز به شهر شعر، باغ و گل و بلبل 

ویژه ای  جایگاه  از  ایرانیان  فرهنگ  در  باغ  است.  معروف 
بسیار  باغ های  داشتن  به  قدیم  از  شیراز  و  است  برخوردار 
شهر  این  باغ های  بیشتر  امروزه  است.  بوده  مشهور  زیبا  و 
در شمال غرب آن و در مناطق قصردشت، کشن، چمران 
و معالی آباد واقع شده اند. تعدادی از باغ های شیراز از لحاظ 
مهم  مراکز  به عنوان  و  هستند  اهمیت  حائز  بسیار  تاریخی 
باغ ها  این  معروف ترین  از  می آیند.  به شمار  گردشگری 
می توان به باغ ارم، باغ عفیف آباد، باغ دلگشا و باغ جهان نما 

اشاره نمود. 

سوغات
انجیر،  انار،  آبلیمو،  به  می توان  شیراز  اصلی  سوغات  از 
خرما،  خراطی،  خاتم کاری،  حنا،  حصیر،  چرم،  ترشی جات، 
ریسندگی، زعفران، سفیداب، سنگ تراشی، شیشه گری، بهار 
نارنج، ظروف سفالی، عرقیات، فلزکاری، قالی، کنده کاری، 
کیسه حمام، گبه، گلیم، کلوچه و مسقطی، نان یوخه، نان 

شیری، منبت کاری و نمد اشاره کرد. 
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