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مقدمه
برای شــناخت شیراز و راه یابی به اسرار پنهان
در پیچ پیچ کوچه ها و درهای باز خانه ها به روی
مهمان و لذت بردن از گویش شیرین مردم کوچه
و بازار باید عاشق باشی ،شــیرازی باشی ،جان و
دلت برای شیراز پرپر بزند و ذرات وجودت با خاک
این بهشت در هم آمیزد.
آن گاه دست در دست هم ،گام به گام محله ها
را بگردیــم ،وجب به وجب کوچه ها را بپیماییم و
خاطــرات و گذر زمــان را در ذهن تداعی کنیم و
به یاد آوریم.
به یاد آوریم روزهایــی را که در جنگ جهانی
دوم با بچه های هم ســن و ســال با پاهای پتی
( patiبرهنه و بدون کفش) روی قلوه های فرش
شده ی کوچه می دویدیم و به همراه دیدن هواپیما
در آسمان با هم می خواندیم:
بالون تو هوا خدا خدا شه
فرنگی مرده و آلمان به جاشه
(هواپیما در آسمان خدا خدا می کند و می گوید
فرانسه شکســت خورده و آلمان جانشین آن شده
است)
و به یاد آوریم شــب هایی را که جوانان عاشق
به هنگام عبور از کوچه ی معشوق خویش ،دست ها
را به کنــار گوش خود می نهادند و آواز عاشــق
سر می دادند تا این که معشوق در داخل خانه آواز
عاشقانه را بشنود ،دل خوش کند و لذت ببرد.
اکنون چهره ی شیراز دگرگون گشته و به یک
اَبَر شهر تبدیل شده است .برای شناخت شیراز قدیم
نباید «در اجاقی طمع شــعله ببندی» و همه چیز
را مانند گذشته تماشــا کنی .چون گسترش شهر
و مدرنیســم زیر چرخ های خــود آثار به جا مانده
را در هم کوبیده اســت ،اما ناامید هم نباید باشی
«خردک شرری هست هنوز»
دســتتان را در دست های من بگذارید تا با هم
به گوشــه و کنار شهر سری بزنیم و گذشته های
نه چندان دور آن را به یاد آوریم.
ابتــدا از حصــار و خندق ،دروازه هــا ،کل ها،
گودها ،میدان ها ،کوشک ها ،حوض ها ،فلکه ها،
محله ها ،کوچه های مشــهور ،اتــاق ها ،بازارها و
بازارچه ها و حمام هایــی را که تنها نامی از آنها
به جا مانــده یاد می کنیم و به دیــدن بازارهای
موجــود ،کاخ مــوزه هــا و خانه هــای قدیمی،
کاروان ســراها ،گاراژها و پایانه های مسافربری و

می گویند کل شده اســت .هم چنین کاسه های
سفالینی که کهنه شــده و در آن آب و غذا برای
سگ و حیوانات می گذارند کل می گویند.
در زمان صلح و آرامش قســمتی از حصار بین
دو دروازه ی شهر را سوراخ می کردند تا در هنگام
شب که دروازه ها بسته است اگر مسافری بخواهد
وارد شهر شود ،بتواند از این گذرگاه ها عبور کند.
این محل عبور را َکل می گفتند.
کل های شیراز
 کل مشــیر بین دروازه ی باغشــاه و دروازهکازرون
 کل تیمــوری بیــن دروازه ی اصفهــان ودروازه ی سعدی
 کل شــیخ ابوذرعا بین دروازه ی ســعدی ودروازه قصاب خانه
 کل شــاهزاده قاسم بین دروازه ی شاهداعیو دروازه ی کازرون
گودهای شیراز
شــیراز جلگه ای آبرفتی اســت که از غرب به
شرق کشیده شده است.
مردم شــیراز ابتدا در دو قلعه ای که در ارتفاع
قرار داشــت زندگی می کردند .گروهی در قلعه ی
ابونصــر روی کوهپایــه ی کفترک در شــرق و
گروهــی دیگر در قلعــه ی (پَ َهن َدر یــا قلعه بندر
یا قلعــه ی ُکهندژ یا قلعه ی َُفهنــدژ یا قلعه ی
ُقهندز) روی کوهپایه ی رو به روی باغ دلگشا در
شمال شرقی می زیستند.
زمانــی که محیط جلگه آماده ی زندگی کردن
شــد و جمعیت هم افــزون گردید ،مــردم برای
خانه سازی و ایجاد شــهر دست به کار شدند و از
این دو قلعه بــه میانه ی جلگه نقل مکان کردند.
مردم شهر اســتخر هم پس از سقوط آن شهر به
شیراز کوچ کردند.
برای ساختن خانه احتیاج به خاک فراوان برای
خشت زدن بود ،بنابراین مناطقی را گود می کردند.
و از خاک آن خانه های محله ای را می ســاختند.
بنابرایــن نزدیک هر محله ،گــودال بزرگی ایجاد
می شد .سپس روستائیان و مهاجرین تهیدستی که
به این شهر وارد می شدند و استطاعت خرید زمین
مرغوب برای خانه سازی نداشتند در این گودال ها
به سر می بردند.
گودهای مشهور شیراز
 -گود خزینه واقع در خیابان بین علی بن حمزه

اکنــون چهره ی شــیراز دگرگون گشــته و به یک ا َبَر شــهر تبدیل
شــده است .برای شناخت شیراز قدیم نباید «در اجاقی طمع شعله
ببندی» و همه چیز را مانند گذشته تماشا کنی .چون گسترش شهر
و مدرنیســم زیر چــرخ های خود آثار به جا مانــده را در هم کوبیده
است.
باربری ،کتابخانه ها و فرهنگ ســراها می رویم.
ســپس ســری به چاه قلعه ی بندر می زنیم و به
قصه هایش گوش می دهیم .با ســاختمان گاوچاه
آشنا می شویم .بعد از خسته شدن از گشت و گذار
با شــرح و کاربرد چند واژه ی شیرازی خستگی را
از تن به در می کنیم .در پایان خاطراتی از مسجد
نــو و درخت چه کنم را می شــنویم و با خواندن
تاریخچه آب رسانی به شــیراز در گذشته و حال،
گل گشــت را تمام می کنیم و شما را به خدا می
سپاریم.
قلعــه ،خندق ،دروازه هــا و کل های
شیراز
بــرای حفاظت شــهرها از حمله ی دشــمن
گرداگرد شــهر را با ســاختن برج و بارو محصور
می کردند.
جهت ساختن این حصار به خاک فراوانی احتیاج
داشتند که از همان زمین برداشت می نمودند.
هر اندازه که قطر و ارتفاع حصار افزون می شد،
به همان نسبت گودی و پهنای محل خاک برداری
هم بیشتر می گردید.
این گودال سراســری اطــراف حصار را خندق
می گفتند که در زمان حمله ی دشمن در آن آتش
می افروختند .یا آب می انداختند تا مانع ورود آن ها
به شهر شود.
گوینــد حصــار شــیراز در زمــان حکومــت
کریمخــان زند چنان عریض بــوده که چند ارابه
در کنــار هم می توانســتند روی آن حرکت کنند.
متأســفانه ،آقامحمدخان قاجار پس از به حکومت
رسیدن آن را خراب کرده است.
حصار شــیراز در زمان کریم خــان زند دارای
شش دروازه بوده که نام آن ها تا امروز باقی مانده
است.
ارتفاع حصار شیراز  10متر ،عرض آن  4متر و
عمق خندق  20متر بوده است (عبدالحسین نوائی
)1368
دروازه های ورود و خروج شیراز
 دروازه ی باغشــاه یــا دروازه ی دراک واقعدر خیابــان زند حد فاصل بین ســه راه رودکی و
سه راه انوری.
 دروازه ی اصفهــان یــا دروازه ی ســعادتنزدیک پل رودخانه ی خشک
 دروازه ی ســعدی یا دروازه ی فسا ،انتهایخیابان زند و خیابان تختی
 دروازه قصاب خانه یا دروازه ی کوار ،انتهایخیابان آستانه.
 دروازه ی شاهداعی ،شمال قبرستان در سلم. در وازه ی کازرون ،ابتدای بولوار سیبویه.َکل  KALهای شیراز
َکل به معنی کچل و سر بی موی است .در شیراز
به ظرفی که قســمتی از لبه ی آن شکسته باشد

و هنرســتان طالقانی (شاید خزانه ای در آن محل
بوده است)
 گودخونی واقع بین آســتانه سید عالء الدینحسین و محله ی بیات.
 گود موتاب ها واقــع در محله ی باالکفت،خیابان آســتانه (گــودی که مردم آن جا شــغل
مشترکی داشتند).
 گود ســر حدی ها واقــع در محله ی میدانشــاه ،بین چهار راه مشیر ،سه راه نمازی و خیابان
دهنادی (کوچه ی مسجد حاج علیرضا) (گودی که
اهالی یک ناحیه مانند مردم شــمال فارس در آن
خانه ساخته اند)
 گــود شــاهزاده منصور در محلــه ی دربشــاهزاده ،بیــن دروازه ی اصفهــان و دروازه ی
سعدی (پشت حمام بهارستان) محل کشته شدن
شاه منصور به دست تیمور.
 گــود عربان در محله ی اســحق بیگ بینمدرسه ی خان و مسجد نصیر الملک (گودی که
اهالی یک زبان در آن جمع شده بودند)
گودگــری ،خیابان قصرالدشــت بین خیابانعفیــف آباد و خیابــان خلیلی (بیمارســتان دکتر
فرهمند) که معدن هــای خاک در آن یکپارچه و
متصل به هم نبوده است.
 گــود گلکوب ،در محلــه ی دروازه کازرون،خیابان کارگر محل تولید مصالح ساختمانی
 گود قره َم َمدی (محمدی) میدان ولیعصر کهبرکه ای پرآب بود.
 گــود زنبــورک خونــه ،گودی کــه در آن“زنبورک” که نوعی تــوپ کوچک بود و بر روی
شتر بسته می شــد را می ســاختند یا نگهداری
می کردند.
میدان های قدیمی شیراز
میــدان به معنی :عرصه ،پهنه ،فســحت و هر
جای فــراخ و پهن بی عمارت اســت .هم چنین
عرصــه های فراخ در شــهرها که در آن ســتور،
ســبزی ،کاه و هیــزم ،زغال ،گندم ،جــو و میوه
فروشــنده و جایگاهی وســیع برای نبرد کردن،
اسب ســواری و چوگان بازی اســت (لغت نامه ی
دهخدا)
 میــدان توپخانه ،روبــروی ارگ کریم خانیکه جشــن های طی و مذهبــی را در آن برگزار
می کردند.
 میدان عالف هــا ،خیابان لطفعلی خان زند،شرق مدرسه ی خان که در آن علوفه ی چهارپایان
می فروختند.
 میدان شــاه ،بین چهار راه مشــیر و چهارراهنمازی.
 میدان موال ،خیابان زنــد جنوبی بعد از بازاروکیل
 -میــدان مال فــروش ها ،خیابــان طالقانی،
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محله ی درب شــاهزاده ،از غــرب به محله های
اســحاق بیگ و لب آب ،از جنوب به محدوده ی
خاتون و از شــرق به دروازه ی قصابخانه و کل
شــیخ ابوذرعا محدود می شــد .بناهای معروف
جمال ز ّیانی
ایــن محله عبارت اســت از :بقعــه ی حضرت
سید عالء الدین حسین(ع) ،آرامگاه شیخ روزبهان،
نارنجســتان قوام ،خانه ی زینــت الملوک (مرکز
فارسی شناسی) ،مســجد قورخانه ،حمام گودی،
مدرسه ی هاشمیه و آرامگاه شیخ ابوذرعا.
 - 2محلــه ی لب آب که قنــات آب قوامی
از میانه ی آن می گذشــت و به محله ی باالکفد
می رســید .این محلــه از جنوب بــه دروازه ی
شــاهداعی ،از شمال به محله ی اسحاق بیگ ،از
غرب به محله ی سردزک و از شرق به محله ی
باالکفد محدود بود .از بناهای معروف این محله
می توان مســجد علی ،مدرســه ی منصوریه و
آرامگاه سید شریف جرجانی را نام برد.
 - 3محله ی اســحاق بیــگ از محله های
مرکزی شیراز بود .محدوده ی این محله عبارت
بود از شــمال ،محله ی درب شاهرزاده ،از جنوب
محلــه ی لب آب ،از شــرق محلــه ی باال کفد
و از غــرب محله ی بازار مــرغ ،بناهای معروف
ایــن محله عبارت اســت از :مســجد و خانه ی
نصیرالملک ،مســجد حاج میــرزا کریم صراف و
مدرسه ی خان.
 - 4محله ی درب شــاهزاده که قبر شاهزاده
منصور مظفری در آنجاســت .این محله محدود
بود از شــمال به دروازه ی اصفهان ،از شــرق به
 فلکه اهلل :بیــن بولوار مدرس ،بلوار فرودگاه ،دروازه ی ســعدی ،از جنوب بــه محله های باالبولوار شیرودی و جاده ی پل فسا با ستونی که نام کفد ،اســحاق بیگ و بازار مرغ .از بناهای معروف
این محله ،بازار ،مســجد و حمام وکیل ،مســجد
اهلل بر باالی آن نورافشان بود.
 فلکه بهار :بین خیابان بهار و شمس تبریزی موال ،مســجد آقاباباخان و کاروانسراهای احمدی،روغنی ،گمرگ و فیل اســت .ضمنــ ًا محله های
با آب نما و فواره
 فلکــه ی خاتون :بین بولوار ســیبویه ،بولوار کوچک شیادان و موردستان هم جزء همین محلهبوده است.
زینبیه و بولوار کوی زهرا.
 - 5محلــه ی بازار مرغ ،این محله هســته ی
 فلکه ی دانشــجو :بین بولوار دانشجو ،بولوارچمران و خیابان ساحلی با آب نماد و باغچه ی گل مرکزی شیراز محسوب می شد .این محله در بین
 فلکه ی دوازده فروردین :بین بولوار ارتش و محله های اســحاق بیگ ،درب شاهزاده ،لب آب،بولوار رضوان با باغچه ی گل و نماد یک کشــتی ســردزک و میدان شاه واقع بود .از ساختمان های
معــروف این محله مــی توان به حــرم حضرت
با مردان مبارز و جانباز.
 فلکه ی ســتاد :بیــن خیابان اســتانداری ،احمد بن موســی و محمدبن موسی ،مسجد جامععتیق ،مســجد اتابکان (نو) ،بازار حاجی ،اردوبازار،
مشیرفاطمی و زند.
 فلکه ی ســنگی :بین بولوار ستارخان ،بولوار ســرای مشیر ،بازار مســگرها و مدرسه ی حکیماشاره کرد.
بعثت با آب نمایی از سنگ
 - 6محله ی ســردزک ،این محله از شــمال
 فلکه ی شهرداری (میدان شهدا) بین بولوارزند ،خیابان نمــازی و خیابان هجرت با باغچه ی به بازار مرغ ،از جنوب به کل شــاهزاده قاسم ،از
شرق به لب آب و از غرب به محله ی سنگ سیاه
گل و آب نمایی زیبا
 فلکه ی شاهزاده قاسم :بین خیابان احمدی محدود می شد .بناهای معروف آن عبارت است ازمسجد حاج باقر ،مسجد بغدادی و بقعه ی میرآخور.
شمالی و جنوبی و بولوار سیبویه
 - 7محلــه ی میــدان شــاه .ایــن محله از
 فلکه ی شــوریده :بین بولوار بوستان ،بولوارگلســتان و بولوار نصر با تندیس حضرت شــیخ محله های شمالی شــیراز بود .این محله از شمال
به درب شاهزاده ،از غرب به کل مشیر و دروازه ی
سعدی
 فلکه ی شــاهچراغ رو به روی حرم حضرت باغ شاه ،از جنوب به محله ی سنگ سیاه و از شرقاحمدبن موسی و مسجد نو که در حال ساخت و ساز به محله ی بــازار مرغ محدود می شــد .محله ی
کلیمی ها هم جزئی از همین محله بود .از بناهای
است.
فلکه ی شــیر :روبروی ســاختمان فرودگاه با شــاخص این محله ،مسجد سپه ساالر ،کنیسه ی
یهودیان و مسجد آقا احمد است.
نمادی از شیر کار پرویز تناولی
 - 8محله ی ســنگ سیاه .سبب نام این محله
 فلکه ی شیرودی :انتهای بولوار شیرودی فلکه ی صنایع :بولوار دکتر حسابی و صنایع به سنگ سیاه به دلیل وجود سنگ سیاهی بود کهبر مزار ســیبویه نهاده بودند .این محله از شــمال
با نمادی از کره ی زمین و حلقه های الکترون
 فلکه ی فخرآباد :بین خیابان بهار ،وصال نو ،به میدان شــاه ،از جنوب بــه دروازه ی کازرون واز شــرق به محله ی ســردزک محدود می شد.
فخرآباد با نمادی از دو نیم کره ی متقاطع
 فلکه ی فرصت :بین بولوار پروین اعتصامی از بناهای شــاخص این محله ،بازارچه و کلیسایارامنــه ،بقعه ی بی بی دختران ،حســینیه کردها،
و بولوار فرصت شیرازی
 فلکه ی فرودگاه قدیم :بین خیابان شــهید بقعه ی ســید تاج الدین غریــب ،خانه های فروغبهشــتی و حرافان با نمادی انقالبی با تندیسی از الملک ،سعادت ،ضیاعیان و( ...نقل از کتاب شیراز،
شهر سرفراز)
رزم آوری به هنگام وداع با مادر
در فارس نامه ی ناصری آمده است که «شیراز
 فلکه ی شــهید فهمیده :بین بولوار ارتش ودر گذشته ی دور و در زمان معموری دارای دوازده
احمدی نو با باغچه ای از گل
 فلکــه ی قرآن :روبــروی دروازه قرآن ،بین دروازه و نوزده محله بوده است.کریم خان زند دروازه ها را به شش و محله ها
بولوار جمهوری ،بولوار هفت تنان و خیابان حافظ

گل گشتی در شیراز

بخش نخست

روبروی ساختمان دارایی که محل خرید و فروش
چهارپایان بود.
کوشک های شیراز
در لغت ،کوشــک به معنــای قصر و بنای بلند
است.
در شــیراز ،مالکان زمین هــای زراعی اطراف
شــهر ،در زمین زراعــی خود کلبــه هایی برای
اســتراحت کارگران و زارعان خود می ســاختند
تا این که همیشــه در اختیار او باشــند و نخواهند
هــر روز فاصله ی بین محل کار در بیرون شــهر
و محل زندگی در داخل شــهر را بپیمایند و وقت
صرف کنند.
ضمن ًا در همان مکان ساختمانی بلند و دو طبقه
هم برای مالک می ســاختند تا بتواند از آن جا بر
کار زارعان نظارت کند .این مجموعه را کوشــک
می گفتند.
کوشــک های معروف اطراف شــهر شیراز در
گذشته که امروز جزو شهر شده اند و فقط نامی از
آن ها باقی مانده است.
 کوشک بی بی چه (بیچه) سمت راست بولوارصنایع.
 کوشــک عباس علی ،بین خیابان فخرآباد،نادر و شمس تبریزی
 کوشــک قوامی ،بین خیابان زرهی و بولواربعثت
 کوشــک میدان ،بین آرامستان دارالرحمه وکمربندی.
 کوشــک نصراهلل میرزا ،خیابــان هفت تیر( 20متری سینما سعدی) جنب مسجدالرضا
 کوشک سعدی ،سمت شرق باغ دلگشا کوشک بُ َنذر  ، BONAZRحاشیه ی کوهسبز پوشان
 کوشــک باغ ناری (بولوار جمهوری) کوشکزلزله
حوض های معروف شیراز:
کــه تنها یکی از آن ها باقی مانده اســت و آن
حوض ماهی است.
 حوض ماهــی مظهر قناتی اســت در کنارآرامگاه افصح المتکلمین ســعدی کــه امروز در
اطراف آن چایخانه ایجاد کرده اند.
 باغ حوض ،بین بولوار زرهی و بولوار امیرکبیر حوض بازار آقا ،وســط بــازار بین الحرمینحضرت احمد بن موسی و محمد موسی که امروز
تبدیل به صحن گردیده است.
 حوض فلکه ،حوضی بزرگ وســط فلکه یستاد یا استانداری
 حوض قارچــی ،در بازارچه ای به همین نامبین چهار راه مشیر و چهار راه نمازی.
فلکه های قدیمی شیراز
فلکه (« )Felkeفلکه محوطه ای اســت که
چنــد خیابان به آن منتهی شــود .در لغت نامه ی
دهخدا آمده است که فلکه ،میدانی است به شکل
دایره که محاط باشد بر ابنیه و خانه ها و دکان ها».
در میان فلکه ها ،باغچه ی گل ،آب نما و فواره
و گاهــی تندیس بزرگان علــم و ادب و یا نمادی
هنری و صنعتی دیده می شود.
فلکه های قدیمی شیراز
 فلکه ی آستانه :روبروی حرم سید عالء الدینحســین بیــن خیابان های آســتانه ،حســینی و
بین الحرمین با باغچه و آب نما
 فلکه ی ابوالکالم آزاد :بین بولوار جمهوری،بولــوار آیت اهلل ربانــی و بولوار جدیــد قرآن ،با
باغچه ی گل و تندیس ابوالکالم
 فلکه ی احســان :بین بولوار فرهنگ شهر،بولوار معالی آباد و کمربندی با نمادی از آبشار.
 فلکه ی ارتش ســوم :بیــن خیابان حرافان،ســپاه شــمالی و بولوار ارتش با باغچه ی گل و
درخت کاری.
 فلکــه ارم :بین بولوار ارم ،بولوار دانشــجو وبولوار جام جم با آب نماد و نمادی سنگی
 فلکه اطلسی :بین بولوار آیت اهلل ربانی ،بولوارهجــرت و بولوار باغ تخت بــا آب نمایی بزرگ و
زیبا.

مردم شــیراز ابتــدا در دو قلعه ای که در ارتفاع قرار داشــت
زندگــی می کردنــد .گروهی در قلعــه ی ابونصــر روی کوهپایه ی
ندر یا قلعه بندر یا
کفترک در شرق و گروهی دیگر در قلعه ی (پَ َه َ
قلعه ی ُکهندژ یا قلعه ی ُفَهندژ یا قلعه ی قُهندز) روی کوهپایه ی
رو به روی باغ دلگشا در شمال شرقی می زیستند.
با نمادی از طاووس
 فلکــه ی قصردشــت :بین خیابــان همت(ایمانی) قصردشت و گلخون
 فلکه ی کوزه :انتهای بولوار رحمت با نمادیاز چند کوزه ی بزرگ آب فشان
 فلکه ی گاز :بین خیابان ابریشمی ،جام جم،و بولوار آزادی با نمادی از مشعل گاز
 فلکــه ی مصدق( :شــیخ ابوذرعــا) :انتهایخیابان لطفعلی خان زند
 فلکــه ی معلم :بین بولوار اســتقالل ،بولوارشــهید رجایی و بولوار همت جنوبی و شــمالی،
باغچه ای بزرگ.
 فلکه ی نمازی :جلوی بیمارســتان نمازی ودرمانگاه شهید مطهری
 فلکه ولیعصر :بین بولوار ســلمان فارســی،بولوار مدرس و زند با درختان نارون کهن و نمادی
از تخت جمشید.
محله های شیراز
در عصر پهلوی شــیراز را به هشــت محله ی
بزرگ تقسیم می کردند.
 - 1محلــه ی بــاال کفده (باال کفــت) که از
بزرگتریــن محالت شــیراز بود و از شــمال به

را به یازده محله تقسیم کرد که پنج محله ی شرق
شــیراز حیدری و پنج محله ی غرب نعمتی و یک
محله هم متعلق به یهودیان بود.
حیدری هــا طرفدار شــیخ حیــدر صفوی و
نعمتی ها پیرو شاه نعمت اهلل ولی بودند .در شیراز،
بیشــتر مواقع این دو گروه با هم درگیر می شدند
و محلــه های یکدیگــر را تخریب مــی کردند.
کریم خان محله های باغ نو ،باهلیه ،درب کازرون،
دشتک ،سراجان ،شاهچراغ ،شیادان و موردستان
را ضمیمه ی محله های دیگــر کرد( ».مجموعه
مقاالت زندیه جلد دوم ،بخش تاریخی)
امروز شهر شیراز بسیار بزرگ شده ،از هر طرف
گســترش یافته و به یک ابر شهر تبدیل گردیده
است .خیابان ها ،بولوارها ،ساختمان ها و برج های
سر به فلک کشیده ،محله های قدیمی را در خود
بلعیده انــد و دیگر از آن ها فقــط نامی به جای
مانده است.
کوچه های مشهور شیراز
دولــت پهلــوی اول کوچــه های شــیراز را
شماره گذاری کرد و شماره ها را روی یک کاشی
چهارگوش نوشــته و در ابتــدای هر کوچه نصب
نمود .اما مردم خودشان برای کوچه هایشان نامی

8

در نظــر می گرفتند و همه ی مــردم ،کوچه را به
همان نام می خواندند.
کوچه های شیراز را به مناسبت های گوناگون
نام گذاری می کردند.
 - 1گاهی در یک کوچه مردمانی می زیســتند
که شــغلی یک ســان داشــتند مانند :کوچه ی
صابونی هــا (در محلــه ی باال کفــد بین فلکه ی
مصدق تــا دروازه ی قصابخانه) که چندین کارگاه
صابون پزی در آن کوچه بود.
کوچــه ی ذغالــی هــا (یکــی در دروازه ی
قصابخانــه و یکی در چهار راه مشــیر) که ذغال
فروش ها آنجا بودند.
 - 2اگــر اهالــی یــک طایفه و یــا یک قوم
به خاطر امنیت بیشتر و ارتباط با هم در یک کوچه
مســکن می کردند .آن کوچه به نام آن طایفه و
قوم معروف می شــد مانند کوچه ی لک ها (بین
آرامگاه روزبهان و آستانه) گویند لک ها از امتزاج
دو قــوم لُر و ُکرد ایرانی به وجود آمده اند .در این
کوچه مردمانی لک نژاد خانه داشتند.
 - 3گاهی مــردم پیرو یک فرقه یا مذهب که
در اقلیت بودند در یک کوچه مســکن می گزیدند
و کوچه به نام آن فرقه ی مذهبی مشهور می شد.
مانند :کوچه ی علی اللهی ها (بین در شیخ و آستانه)
که در این کوچه مردانی قوی هیکل با گیســوانی
بافتــه و ریش های انبوه و بلند می زیســتند .این
مردمــان پیروان متعصب و تندرو حضرت علی(ع)
بودند که در محبت خود به ایشان غلو می کردند و
ایشان را به مقام الوهیت می رساندند.
 - 4تعدادی از کوچه ها به نام شخص مشهوری
که در آن کوچه خانه داشت معروف می شد مانند:
کوچه ی باغ قوام (در محله ی باال کفد) .کوچه ی
رییس العلما (نزدیک در شــیخ) کــه از روحانیان
مقتدر بود .کوچه ی ســیف القلم (در محله ی لب
آب) گویند این شــخص قاتــل زن ها بوده ،او به
بهانه ی این که زنش در حال وضع حمل اســت و
کمکی ندارد ،زن ها را می فریفته و به خانه می برده
و با شربت سیانور آن ها را مسموم می کرده.
کوچه ی صدرالحکمای پزشــک (در محله ی
اســحاق بیگ) .کوچه کبکانی (در خیابان قاآنی)
کوچــه ی عطاالدولــه (در محله ی قــوام) کوچه
شیبانی و کوچه ی لشکری (در چهار راه مشیر) و...
 - 5بــه بعضــی از کوچه ها به خاطر شــکل
ظاهریشان نام می نهادند مانند :کوچه ی هفت پیچ
(در محله ی ســردزک) که پیچ فراوان داشــت و
کوچه ی قهر و آشــتی (در دروازه ی قصابخانه ،از
انشــعابات کوچه ی صابونی ها) عرض این کوچه
به اندازه ای باریک اســت کــه فقط یک نفر می
توانــد از آن عبور کند .حــال اگر دو نفر که با هم
قهر بودند و در این کوچه ی تنگ با هم روبرو می
شدند ،با هم آشتی می کردند.
 - 6کوچــه هایی هــم بودند که نام پادشــاه
یــا امیری را یــدک می کشــیدند مانند کوچه ی
خشایارشــاه (نزدیــک مســجد نصیرالملک) .در
گویش شیرازی این کوچه «خَ شو َرشِ ه یا َقشو َرشِ ه
تلفظ می شد که تحریف و خالصه ی «خَ شیارشَ ه»
یا «اَخشورش» بود.
 - 7کوچه هایی هم به نام یک ســاختمان یا
یک مســجد و امام زاده ای که در آن بود معروف
می شــد مانند کوچه ی مســجد جمعه ،کوچه ی
مســجد حاج علیرضا (در محله ی میدان شــاه)،
کوچه ی ســید ذوالفقار (بین خیابــان زند جنوبی
و خیابــان تیموری ،کوچه ی امــام زاده کازرونی
(در محله ی باال کفد) کوچه ی باغ ســاالری (در
محله ی باالکفد) ،کوچه ی چپرخونه ،چهارپاخانه
(در دروازه ی اصفهان) ،کوچه ی ســرباغ (جنوب
مســجد نو از سر دزک تا بازارچه ی ارمنی ها) نام
این کوچه یادگار باغی اســت که در زمان اتابک
ســعد بن زنگی باغ حکومتی بوده و این پادشــاه
نیمی از آن را به مســجد اتابکی (نو) تبدیل کرده
است.
تاق های قدیمی شیراز
طاق ها کوچه های سرپوشیده ای هستند که در
یزد و بعضی از شهرهای فارس به آن سابات یا ساباط
می گویند .صاحبان امالک و ساختمان های بزرگ
برای رفاه حال مردم و ایجاد ارتباط بین دو کوچه
کــه محل آمد و شــد اهالــی بود ،میــان زمین
ســاختمان بزرگ خود یک کوچه ایجاد می کردند
کــه این کوچه ،دو کوچه ی از هــم جدا مانده را
به هم متصل می ســاخت .ضمن ًا بــرای این که
از مساحت ســاختمان و ملکشان کم نشود .روی
کوچه را می پوشــاندند و سقف آن را تاق می زدند
و روی تاق هم اتاق می ســاختند تا دو قســمت
ساختمان به هم وصل شود.
این تاق ها در نقاط گرم مانند یزد مردم عابر را
از تابش گرم آفتاب در امان نگه می داشت.
تاق های مشهور شیراز عبارت بود از:
 - 1تاق مشیر (جنب سرای مشیر ،بین اردوبازار
و بازار وکیل)
 - 2تاق مســجد مشیر (ســمت شمال مسجد
مشیر)
 - 3تاق اســکورو( ،جنب بازار وکیل شــمالی)
آنجا محلی برای بسته بندی و فشردن بسته های
پنبه بود.
 - 4تاق میزجونی (میرزاجانی) (نزدیک خیابان
احمدی جنوبی ،نرسیده به شاهزاده قاسم).
 - 5تاق ساعت (در کوچه ی روبروی حسینیه ی
قوام)
 - 6تاق چاووش ها (روبروی طاق میرزاجانی)
 - 7تــاق ذوالریاســتینی (در محله ی میدان
شــاه که خانقــاه و خانه ی آقا ذوالریاســتین ،پیر
و مرشــد درویشــان این فرقه زیر آن طاق قرار
داشت.

