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 ؛مؤلف سخن

       عدم و حقیقت نگار وجود                                 بنام خداوند لوح و قلم 

 هاستسرآغاز آغاز نخستین                     راز هاست ی خدایی که داننده

 ) گالیله (

اکنون که با یاری یزدان پاک توانستم فرصت ها را غنیمت شمرده و           

نی خود و نداشتن استابا وجود داشتن مشکالتی همچون امتحانات هماهنگ 

و  گردآوری صرف نگارش دانسته های ناچیز خود،سال  1، امکانات آنچنانی

این  از ، و بازدید از بعضیمذهبی شیراز وتهیه بعضی از کتاب های تاریخی 

 نمایم بسیار خرسندم. کن اما

و در پایان خدا را شکر می گویم که توانستم این مجموعه را به خوبی           

 ا در تهیه این مجموعه یاری کردندکه من رپدر و مادرم از م کنم و همچنین تما

                                                                            .بسیار تشکر و قدر دانی می نمایم

     0931 علیرضا جباری تابستان                                                            
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 ؛مقدمه

یکی از مشکالتی که گردشگران از زمان قدیم داشتند این بود که زمانی وارد          

یک شهر گردشگری می شدند جاذبه های گردشگری آن شهر را نمی شناختند و 

در   .خود ناراضی می شدندتیجه از گردش در گردش خود با مشکل روبرو و در ن

کتابی در  گردآوریساله دارابی در شهرخود به فکر  09دانش آموز  0931سال 

رابطه با شهر شیراز افتاد پس از مشورت با خانواده خود و راهنمایی افراد بزرگتر 

مفید کرد او دوسال درمورد جاذبه های شهر شیراز  ی شروع به نوشتن این مجموعه

 0931ین کتاب کرد وی در سال و سرانجام شروع به  نوشتن ا نمودتحقیق 

         . ایرانی قرار گرفت نوجوان مؤلفاناین نوشته ها را خالصه کرد و جزء 
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او کمک به هم نوعان خود  ی خالق است و وظیفه ی نسان نمایندها          

 .کتاب مورد توجه همگان قرار گیرد . امیدواریم ایناست

 0931محمدرضا شکاری تابستان 
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  بخش اول؛

 

 :عیت سرزمین پارس پس از هخامنشیان وض

، دولت مرکزی لیل ضعفه دپایان دوران هخامنشیان ب         

فلیپ دوم فرمانروای یونان و  ،اسکندر مقدونی که پس از پدرش

پیش از میالد  333در سال  ،بخش قابل توجهی از آسیا و اروپا بود

به  یسوم هخامنشیوش پس از سه مرحله جنگ بر لشکر دار

کوه های  ی سردار سلحشور ایرانی در دامنه ،برزنفرماندهی آریو

، ه سال توانست با فتح سرزمین پارسبختیاری چیره و پس از س

تخت جمشید را به انتقام آنچه که خشایار شاه پسر داریوش اول 

، ه آتش کشیده بودپیش از میالد معبد آکروپل را ب 084در سال 

همه ی سرزمین پارس را تسخیر کند و از این  و کشیدهبه آتش 

 . سلطه یونانی ها بر ایران آغاز شدزمان 

عمده آن  ی پس از روی کار آمدن سلسه سلوکیان توجه         

به همین دلیل پایتخت ایشان در ها به سوریه و بین النهرین بود و 

 .تاکیه و سلوکیه قرار داشتآن
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که آنان را ، سه تا چهار والی در ایاالت پارس در دوران سلوکیان

ی . ایرانیان که از سلطه می نامیدند حکمرانی می کردند 1فرترک

تار و نوشتار به تنگ آمده در گفل فرهنگ یونانی یبیگانگان و تحم

گیری این سرزمین را داشتند تا این مدام سودای باز پس  ،بودند

مقابل  در 2که ارشک با همکاری برادرش تیرداد از نژاد پارت ها

ند ولی ه و سلسله اشکانیان را بنا نهادیونانی ها قد علم کرد

مملکت به صورت ی  فرهنگ عمومی سلوکیان از جمله اداره

 .بودساتراپی و زبان و خط یونانی همچنان جاری 

بیم از همبستگی و ، علت اداره ی مملکت بصورت ساتراپی         

 .دنیان و با هدف پراکندگی قدرت بوقیام ایرا

ن پارتیان همان دین عمومی و شاید دین رسمی در زما         

 .بوده است، در زمان هخامنشیان پرستش می شده اهورا مزدا که

 

Fratarak  (1 

، گرگان و خراسان اطالق تبعیدشده است و به مردم خوارزمپارت به معنی ( 2

 .میشده است
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 :عباسیان و ظهور آل بویه در فارس ضعف

شرق ایران در ، نخستین دهه های قرن چهارم هجری ات         

جنوبی دریای خزر در دست پادشاهان ی حاشیه ، دست سامانیان

جمله فارس تحت والیت طبرستان و سایر والیات از زندیه 

 . عباسیان بود

ساکنان   اندک اندک سالطین شیعه مذهب آل بویه که         

ایارن که خلفای ز نیکرانه جنوبی دریای خزر بودند و جنوب 

اد را تحت کنترل خود در و سپس بغد این مناطق ،عباسی  بودند

 .کردند، ری و بغداد تقسیم به سه حوزه قدرت شیراز و آورده

ق  322علی ابن بویه بنیانگذار دولت آل بویه در سال          

ضمن تبانی با زید ابن علی نوبندگانی شیراز را فتح کرد و مقر 

 . قرار دادحکومتی آل بویه 

 

 صفویان : 

پایه ، پیروزی اسماعیل بر آق قویونلوها صفوی با ی سلسه         

از گرداند گذار شد و اسماعیل توانست جغرافیای تاریخی ایران را ب
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نیز را و مذهب شیعه  نمایدو زبان فارسی را در امور سیاسی زنده 

 .مذهب رسمی دولت اعالم کند

فارس تحت   ،ا زمان یونت ئیلاز ابتدای سلسله ی صفویان ت         

گلر بیگی قزل باش بود و پس از آن در دست بی ی طایفه یسلطه 

 . ها قرار داشت

س در راستای سیاست کلی بود که خاصه کردن اراضی فار        

شاه عباس اول به منظور تقویت و تحکیم قدرت شاه در مقابل با 

حکام ایاالت پیگیری می کرد. چرا که حکومت ایاالت در دست 

نان بود و مالکیت زمین ها را که تیول می نامیدند در اختیار مترک

تحت آمد تیول ها را هزینه و مقدار کمی شتند و بخش اعظم دردا

عنوان اخراجات به حکومت مرکزی می پرداختند و شاه عباس که 

ان گرجی و اعتمادی به سپاهیان خود نداشت سپاهی از ایر

. می گردید انو هزینه ی زیادی صرف آنچرکس تشکیل داده بود 

فارس که جزء ممالک خاصه بود زیر فشارهای سنگین مالیاتی قرار 

 :بیشتری بودند عبارتند ازیر فشار داشت مناطق خاصه فارس که ز

میالدی  1221تا  1333ی ، جهرم و داراب که طی سال هاشیراز

( اراضی را از شاه به مقاطع گرفته و هیچ قلدر ها ) غالمان شاه 

آبادی و شکوفایی اقتصادی این  گونه اقدامی در راستای عمران و



 شیراز شکوه ماندگار پارس
 

 
15 

 

سیطره ، فارس تحت صفویان ی هلمناطق نداشتند. در اواخر سلس

 . بیگی فارس بودبیگلر ،بیگی ها بود و محمد علی خانگلربی ی

 

 : افشاریان 

یان و تصرف ، آخرین شاه صفوه دلیل ضعف شاه طهماسبب         

ر رهایی ایران از نادر قلی افشار به منظو، اصفهان توسط افغان ها

سپاهی گرد آورد و با شکست افغان ها و باز پس ، چنگال بیگانگان

 نشمال غرب ایران از چنگال روس و پادشاهاگیری نواحی 

نادر پس از رسیدن  ،گذاری کردقمری تاج  1108ی در سال عثمان

گری شیراز به ت میرزا تقی شیرازی را از مستوفی به قدر

. شیوه ت و لقب خوانی سرفرازی به او دادفرمانروایی فارس گذاش

گی ی حکومت داری افشار ها همانند صفویان به صورت بیگلر بی

 بود . 

. ولی نادر این نادر حکومت افشار ها دیری نپاییدپس از          

ست با اراده و ، توانزرگ و سرباز خستگی ناپذیر ایرانیشخصیت ب

، مرزهای تاراج زده ایران را برگرداند و دست قدرت بی مانند خود

بیگانگان را از کشور کوتاه کند و اگر در آن زمان نادر ظهور نمی 
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 .ران تغییرات بسیار جدی رخ می دادشک در مرز های ای کرد بی

 .پس از نادر شاهرخ به سلطنت رسید

 

 : زندیان 

پس از افشار ها سلسله ی زندیه با سرکردگی کریم خان از سران 

 . سیدلر که در رکاب نادر شاه جنگیده بود به قدرت ر

 رشادت و شجاعت و هنر زیادی کهی  کریم خان به واسطه         

فن تیر اندازی و سوار کاری داشت مورد توجه نادر قرار گرفت. در 

به شیراز حمله کرد و صالح  1138کریم خان روز سیزدهم صفر 

و  آمددستی شیخ علی خان زند از پا درخان بیات به ضرب چوب 

دلیل ه ب .وکیل به قتل رسید خان نایب او نیز به دست سپاهیان

این منطقه رو به آبادانی گذاشت و انتخاب فارس به عنوان پایتخت 

این ، سیادت ترک و تاتار و تاراج فارس پس از گذشت سالها

کریم ، حیاتی دوباره یافت سرزمین در آرامش سیاسی و اجتماعی

تحت  ، شمال و غرب ایران رابیشتر نواحی جنوب، مرکزخان 

 . تسلط خود در آورد
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ار زگدهد فقط خدمته منظور اینکه نشان کریم خان زند ب         

را برای خود عنوان پادشاه لقب وکیل الرعایا  مردم است به جای

 برگزید.

 

 :قاجاریه و پهلوی

بود پس از روی کار آمدن  حاکم زندیهی  آرامشی که دوره         

 ادامه داشت ولی اغتشاشات قزل باشقاجار ها تا حدی این آرامش 

. آنها فارس سلب کرده بودیش را از مردم ها تا دوران پهلوی آسا

، ی دولت مرکزی محسوب می شدندجدی برا یهمواره تهدید

اری اراضی و اسکان ایشان در انجام حکومت پهلوی اول با واگذسر

معادالت اجتماعی ولی با این کار  ،، توانست آنها را آرام کندفارس

، تیره خوش تغییرات جدی گشت. در این راستاو قومی فارس دست

به  وبهارلو از ترکمنان قزل باش که اصل آنها متعلق ی اینالو

 یکی از شهرستان های استان فارسنواحی خوارزم بود در داراب ) 

ر ( سکونت کردند و در حال حاضر جمعیت قابل توجهی را د

 شهرستان داراب تشکیل می دهند .
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 ؛بخش دوم

 : شهرستان شیراز

 

 شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم 

 عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است                      

 

 ( حافظ) 

 :جغرافیای طبیعی

کیلومتر مربع وسعت  128871س شیراز مرکز استان فار         

در صد را مناطق  3400. از کل مساحت این شهرستان ها دارد

در صد را مناطق پست و دشت  3703و  هاماهور کوهستانی و تپه

دقیقه تا  33درجه و  33. این شهرستان بین دهدها تشکیل می 

و درجه  27دقیقه تا  2و  27دقیقه طول شرقی و  1درجه و  32

. از شمال به سپیدان و مرودشت، دقیقه عرض شمالی قرار دارد 30
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فسا و از  ، از شرق به استهبان واز جنوب به جهرم و فیروز آباد

 . محدود می شود، غرب به کازرون و ممسنی

متر و پست  3472ان با بلند ترین نقطه ی این شهرست         

 . تر ارتفاع از سطح دریا قرار داردم 1403آن با  ترین نقطه 

حصاری از کوهستان قرار گرفته جلگه ی شیراز در میان          

در سمت شمال چند رشته کوه به موازات یکدیگر امتداد . است

. تنگ ا.... به نام کوه بمو می باشدرشته ها  یافته که بلند ترین این

و تنگ سعدی امتداد این رشته ها را قطع کرده و دروازه اکبر 

 . این تنگ معبری برایان تنگ ا... اکبر قرار گرفته استقرآن می

در غرب شیراز رشته کوه  .رفتن به شمال فارس و اصفهان است

ی ، کوه دراک را کول استدراک واقع شده که به کوه قالت متص

 . مادر یا کوه استقاء نیز می نامند

قبله و سبز پوشان در جنوب غربی و جنوب شیراز کوه های         

. کوه های ر شرق شیراز کوه مهارلو واقع است. دامتداد می یابد

اطراف شیراز به صورت موازی امتداد یافته و جلگه ی شیراز بین 

 .سترده استدر امتداد شرق به غرب گرشته های یاد شده بیشتر 
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از داخل شهر کنونی شیراز رودخانه ی خشک از غرب به          

ی اطراف ب های کوهها. این رودخانه سیالداد یافته استشرق امت

نمک ( که در شرق  دریاچهشیراز را به سمت دریاچه مهارلو ) 

. ) دریاچه ی مهارلو پست ترین شیراز قرار دارد، هدایت می کند

ها و ( در اطراف شیراز چشمه ساراست  شیرازنقطه ی جلگه ی 

ی به نام های برم دلک، برم شور، پل برنجی و جوشک تاالب های

 . وجود دارد

ز در وسعت در شمال و شمال غربی شیراز باغ های شیرا         

. این نواحی مرتفع ترین نقاط دشت قابل توجهی گسترده است

افط هوای بیشتری لط شیراز و نسبت به جنوب و جنوب غربی از

یژگی های فصل های چهار . شهر شیراز دارای وبرخوردار است

کی هوا به گونه ی معمول ، ولی دوره ی گرما و خشگونه بوده

 . بیشتر است
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 : جغرافیای انسانی

خورشیدی جمعیت شیراز  1374برابر سرشماری سال          

با احتساب جمعیت ساکن  . که این رقمستنفر بوده ا 1034333

 . نفر می رسد 1244382شهر به در حومه 

شهر به نام  3ات کشوری دارای این شهرستان از تقسیم         

. فزون بر این خرامه، زرقان، سروستان، کربال و شیراز است؛ های

دهکده ی خالی  273آبادی و  323، دهستان 22بخش،  3دارای 

 . ه می باشداز سکن

 

 :شیرازی محل اولیه 

. ابو نصر بوده استی محل اولیه ی این شهر در محل قلعه          

شیراز در دوران بنی امیه به محل فعلی منتقل می شود و به بهای 

این شهر . صطخر ) پایتخت قدیمی فارس ( رونق می گیردنابودی ا

 . ایران بوده استو زندیان پایتخت  آل بویه، در دوران صفاریان

مرکزیت نسبی اش در منطقه ی  راز از دیر باز به واسطهشی         

به نسبت حاصل ی ی زاگرس جنوبی و واقع شدن در یک منطقه 
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مبادالت محلی کاال بین کشاورزان، یک  محلی طبیعی برای ،خیز

همچنین این شهر در مسیر جا نشینان و عشایر بوده است. 

بندر بوشهر قرار مانند راههای تجاری داخل ایران به بنادر جنوب 

 . گرفته است

شیراز به سبب جاذبه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و          

، همواره گردشگران بسیاری را به سوی خود فرا می طبیعی فراوان

. سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران لقب خواند

 . را به این شهر نسبت داد سومین حرم اهل بیت در ایران

 

 :ام شیرازنی ریشه 

تاریخی تحت نام های  نام شیراز در کتاب ها و اسناد         

 ثبت( و ) شیراز ( به مختلفی نظیر ) تیرازیس (، ) شیرازیس 

بر روی لوح های گلی  ،. اولین اشاره به نام شیرازرسیده است

سال پیش از میالد باز می گردد که در ژوئن  2444ایالمی به 

 زمین برای ساخت کوره آجر پزی در گوشههنگام کندن در  1724

 . جنوب غربی شهر یافت شده استی 
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شهری به نام  لوح های نوشته شده در ایالم قدیم به        

برداشت می شود:  چنین. با توجه به فونتیک تیرازیس اشاره دارد

، این اسم از نام سیراجیس در فارس قدیم تیراسیس یا سیراسیس

ی ثر تغییر منظم صداها در زبان فارسگفته شده است که در ا

 . مدرن به شیراز تغییر یافته است

 نام شیراز بر روی سفال های پیدا شده از ویرانه های دوره        

بر . وم پس از میالد نیز رویت شده استساسانی در قرن د ی

، بومی، با توجه به شاهنامه نوشته های برخی از نویسندگان اساس

ه جهان یعنی تهمورث مشتق شده پسر سومین شا نام شیراز از نام

، به ش های باستان شناسی در تخت جمشید. در کاواست

خورشیدی به پیدایش  1310سرپرستی جورج کامرون در سال 

قره از آنها به فکه بر روی چند ، خشت نوشته هایی ایالمی انجامید

قلعه ای به نام ) تیرازیس ( یا ) شیرازیس ( اشاره شده است. 

اواخر ساسانی و اوایل اسالم در محل همچنین مهر هایی مربوط به 

 قصر ابونصر یافت شده است که حاوی نام شیراز می باشند. 
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 :مؤسبنیانگذار و 

ارس ، یعنی همان پیراز اکنون حاکم نشین استان فارسش        

ه ولی باستان است که نام خود را در تمام سرزمین ایران داد

انش بنیاد شهر خود را از دیر . بومیهمواره این چنین نبوده است

در کتاب  1. فریررانی پس دیرینه تر نسبت می دادند، به روز گاباز

ینه ، سینه به س) گردش در ایران ( چنین می گوید: از دیرباز

ویرانه های تخت  شیراز از خاک چنین روایت شده است که

روهی دیگر تاریخ بنیادش را تا عهد کورش . گجمشید برخاست

بنیانگذار این شهر می گذارند ولی می برند و خود او را  قبعکبیر 

احتمال راستی این سخن که کورش این شهر را به یادگار خود 

، که دل بر کنیم این مردم . فرضخیلی کم استدرست کرد 

با خاک همین که تخت جمشید  ،مرد بسته بودندآن خاطره 

تا یاد او هم زنده  د، این شهر را به افتخارش برپا کردنیکسان شد

، لکه دار و اسکندر ( را کنند و هم نام نفرت آور آن مرد فاتح )

لف دانشمند کتاب ) سرزمین های . گیلسترنج مؤسازندچرکین 

 فارس  راز پایتخت: شینموده است کهعقیده ( اظهار ی خالفت شرق

 

1)Frye 
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بسیاری این سخن را قبول نکردند و  .را اعراب پایه گذاری کردند

 . را خطا دانستند آن

حدود العالم ( و حمدا...  گمنام کتاب فارسی )ؤلف م        

 القلوب ( و .... نظر هایی ؤلف کتاب ) نزهةقزوینی ممستوفی 

سس و بنیانگذار شیراز دادند که اکثر این نظریات ؤمورد مدر

 اشتباه بوده است. 
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 فهرست ) بخش سوم (

 17                                                                           ؛بخش سوم

                              31                                                              اماکن مذهبی شیراز

                                                                    11                                                           ندیه شیرازز ی مجموعه

 18                                                           زقوام شیرای مجموعه 

 17                                                  نصیرالملک شیرازی مجموعه 

 81                                                           مشیر شیرازی موعه جم

 78                                                             آرامگاه های شیراز

 017                                                                    شیرازباغات 

 001                                                    بناهای متفرقه تاریخی شیراز

 777                                                                     ؛منابع
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 بخش سوم
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 اماکن مذهبی شیراز
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 ؛بخش سوم

 :مقدمه

بقاع متبرکه امامزادگان در کشور های اسالمی به ویژه          

بین شیعیان از احترام فوق العاده ایران و باالخص استان فارس و 

. این مراکز مقدس که کانون های توجه به ار هستندای برخورد

من خداوند ؤم پروردگار و محل نیایش و عبادت خالصانه بندگان

است از دیرباز مورد توجه امت اسالمی بوده و هر دوره ای متناسب 

من و عالقه ؤبا شرایط خاص به توسعه و تعبد آنها توسط مردم م

حاکمان پرداخته شده  أعصمت وطهارت یا بعض مند به خاندان

ر هر دوره به زیور و گنبد و است و بارگاههای مطهر این عزیزان د

، آراسته و بازسازی شده است که این خود بستری بسیار ستهگل د

مناسب برای ظهور و بروز معماری های گوناگون و هنر نمایی های 

هنرمندان اسالمی بویژه ایران و باالخص هنرمندان ماهر فارسی 

تاریخی ، فرهنگی و به طوری که امروزه آثاری پر ارزشگردیده 

 . برای ما جاودان مانده است

زاده گان در ارتقای اعتقادات دینی و ترویج و نقشی که امام         

تبلیغ شعایر اسالمی و هدایت جامعه به سوی رستگاری در طول 
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. غیر قابل انکار خصوص ترویج فرهنگ تشیع داشته اندتاریخ به 

بوده و به این سبب هم اکنون نیز آرامگاه این بزرگان مرکز تجمع 

وده و محلی برای عبادت و خلوت و توجه اقشار و افراد جامعه ب

فس و دوری از گزیدن برای تکمیل سجایای اخالقی و تزکیه ن

 . آلوگی های مادی است

 

 :( ()ع) شاهچراغ (ع)زاده احمد ابن موسیامام

 اگر خواهی بهشت گل ببینی             و از طوبی گل عرفان بچینی 

 که در سایه طوبی نشینی  بیا شاهچراغ ای سالک عشق                         

 ) حافظ (

فرزند  )ع(ملقب به شاهچراغ (ع)حضرت سید امیر احمد        

است و مهمترین  (ع)امام هفتم و برادر حضرت امام رضابزرگوار 

در مرکز  استان فارس می باشد که جنب میدان احمدی  گاهزیارت

 .شهر شیراز واقع شده است

دوله بارگاه آن حضرت در زمان عضد الی نخستین بنا برا         

 . در طول عمر ن گنبد در زمان اتابکان ساخته شددیلمی و نخستی
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ین ئ، پادشاهان مختلفی اقدام به ساخت و تزصد ساله این بناچند 

. از جمله آینه کاری و های مختلف این امامزاده کرده اندقسمت 

ینات در های نقره و رواق و حرم این ئنوشته های گچ بری و تز

 بقعه بسیار جالب توجه است. 

 :(ع)ال حضرت احمد ابن موسی شاهچراغمختصری از شرح ح

القدر الکریم و جلیل  (ع)حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ         

ایشان را  (ع). پدر بزرگوارش حضرت امام موسیدپرهیزگار بوده ان
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ران خود را ملزم به اگزکه بیست مرد از خدمت ددوست داشتن چنان

فرمودند به طوری که هر گاه احمد می نشست  (ع)خدمت شاهچراغ

ا بر می خاستند و آنان می نشستند و چون بر می خاست آنه

م  بر چشی مخفیانه با گوشه ، رط عالقهفاز  (ع)حضرت امام موسی

 . او با محبت نظر می فرمودند

 :عزیمت از مدینه به طوس

مون عباسی با أدر زمان خالفت م )ع(حضرت شاهچراغ         

جمعی از نزدیکان و شیعیان و محبان اهل بیت به قصد دیدار 

طریق از مدینه حرکت می نمایند تا از  (ع)حضرت رضا برادرش

مون عباسی لعنت ا... علیه که أ. مشیراز به طوس عزیمت فرمایند

و ن اطالع یافته بود به جمیع حکام از حرکت ایشان به قصد خراسا

اوالد پیغمبر بیایند عمال خود دستور داد هرکجا از بنی فاطمه و 

 . مقتول سازند

 :(ع)فارس و شهادت حضرت احمد ابن موسیورود به سرزمین 

مون در أدر آن وقت شخصی به نام قتلغ خان از جانب م        

با لشکری انبوه در  شیراز حاکم بود. چون خبر آن بزرگوار را شنید

 . شتافت (ع)سنگی شیراز به مصاف حضرت شاهچراغفر 8
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 (ع)احمددر این جنگ بر اثر رشادت و شجاعت بی مانند سید امیر 

اشرار شکست خورد و جمعی از  یاران آن جناب لشکرو تهور 

. یان آن حضرت مجروح یا شهید گشتندزادگان و شیعامام

مقاومت در خود ندیدند به مکر و سپاهیان قتلغ خان چون یارای 

وفات حضرت علی ابن موسی ی عه خدعه پناه آوردند و شای

ابله عده ای را به مق، درا در میان یاران حضرت پراکندن (ع)الرضا

 را در پناهگاههای شیراز آماده هآزمودفرستادند و افراد بسیار کار

خبر فوت حضرت علی عیان آن حضرت که از ی. شنبرد ساختند ی

دل شکسته بودند بر مزدوران قتلغ خان حمله  (ع)ابن موسی الرضا

تصور پیروزی به شهر داخل  نان را تار و مار ساخته و باآبردند و 

کفار که از قبل آماده بودند بر آنان تاختند و هر  ی شدند اما طایفه

 . دام را به وضعی به شهادت رساندندک

با آن که ضربه ای به فرق  (ع)حضرت احمد ابن موسی        

مبارکش خورده بود و زخم های کاری بر بدن داشتند همچنان با 

شجاعت می جنگیدند و از کفار می کشتند تا بدین موضع که 

اکنون تربت مقدس آن بزرگوار است رسیدند و از شدت جراحات 

 .به درجه رفیع شهادت نائل گردیدند
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 :(ع)موسیشدن مزار شریف حضرت احمد ابن آشکار 

واقف نبود تا زمان سلطنت عضد  بر مدفن آن حضرت کسی         

گ یشم دوله دیلمی که محل مزبور را شکافتند و به لوحی از سنال

ل سید امیر احمد ابن موسی رسیدند که بر آن نوشته بود: ) آ

( چون سنگ را بر داشتند سردابی عمیق آشکار شد و  (ع)الکاظم

جسد مطهر آن حضرت صحیح و سالم و بدون تغییر و تبدیل در 

حالی که نوری بس شگفت از آن ساطع بود مشاهده نمودند و 

انگشتری در دست راست حضرت یافتند که بر نگین ان نوشته 

ستور داد تا ( پس عضد الدوله د (ع): ) العزه ا... احمد ابن موسیودب

ه ق بانو تاشی  203. در سال بنایی بر مرقد مبارکش مرتب سازند

جز قرآن مجید به  34. ون میمند را وقف این بارگاه ساختخات

طالیی بر آستانه وقف نمود که از نفیس ترین قرآن های خط 

ه  712در موزه پارس نگه داری می شود.  در سال  دنیاست و فعأل

 .تعمیراتی بر این بارگاه مطهر انجام دادشاه اسماعیل صفوی ، ق

، نیمی از گنبد زیبای این آرامگاه بر اثر زلزله ه ق 772در سال 

، نادر شاه افشار، عالوه بر بازسازی 1102تخریب شد و نیز در سال 

ثقال در زیر گنبد م 224، قندیلی از طال به وزن و مرمت آرامگاه

ه ق و  1237ال له س. قندیل مذکور پس از زلزآن آویزان نمود
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ده و صرف بازسازی مجدد حرم ، فروخته شتخریب کلی آرامگاه

 . گردید

 :)ع(شاهچراغ ی موزه

و حضرت  )ع(مه اطهاراز آثار وقفی مردم عالقه مند به ائ         

 . به این آستانه ی مبارک، تشکیل شده است (ع)احمد ابن موسی

، شخصی شهید محرابد مکتوب و وسایل اسنا ،موزه در این        

. و انواع ظروف حسینه نگهداری می شود )ره(آیت ا... دستغیب

 ه ق، 1322سوی دختر ایشان در سال مشیر الملک شیراز که از 

ین موزه به نمایش گذاشته شده ، در اقف تعذیه داری شده بودو

 . است

آثار موزه، شامل مجمعه ای از قرآن های مجید و نسخ         

ند سفالی از دوره پیش از تاریخ و دوران اسالمی، چ، آثار خطی

، آثار نمونه ظروف سنگی ما قبل تاریخ، پارچه و پرده سوزن دوزی

دان و انواع گالب پاش و ...، ، شمعنواع الله، چراغای شامل اشیشه 

، ظروف چینی، ظروف فلزی شامل آفتابه لگن، پیه سوز، سینی

. و همچنین ه کوچک استقندیل برنجی و.... و نیز تعدادی مجسم

به پادشاه مصر به خط کوفی همراه  (ص)تصویر نامه حضرت محمد
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قدیمی آرامگاه حضرت با ترجمه فارسی و انگلیسی و نیز معجر 

. همچنین دو در این موزه نگهداری می شود (ع)سید میر محمد

که در  (ع)ی نقره ای حرم مطهر حضرت شاهچراغلنگه در قدیم

که توسط ظل  (ع)ساعت قدیمی شاهچراغ ه ق و نیز 8712سال 

. طان به آستان مبارک هدیه شده است، در اینجا وجود داردالسل

متر از چوب  2متر و عرض 3قدیمی مذکور با ارتفاع  باین در

 گردو ساخته و با نقره روکش شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 )ع(موزه شاهچراغ نمونه ای قرآن در
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 :(ع)امامزاده سید عالالدین حسین

و برادر دیگر حضرت )ع( تمسید عالالدین از فرزندان امام هف         

شهر ستانه در جنوب شرقی آ. که در خیابان است (ع)شاهچراغ

   .شیراز واقع شده است

اولیه آرامگاه ، بنای اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم در        

. در زمان صفویه آرامگاه ساخته شد (ع)سید عالالدین حسین

. ی در زمان قاجاریه انجام شدئتجدید بنا و نیز بعضی تعمیرات جز

گنبد آن با کاشی های معرق پوشیده شده و اطراف آن با کاشی 

یوار و طاق مرقد امامزاده د. بته دار مزین  استهای رنگین گل و 
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ب ورودی چوبی در دو. امامزاده دارای آن آینه کاری می باشد

ه در سال درب خروجی از طال می باشد ک منبت کاری شده است

متر  24. دو گل دسته رفیع به ارتفاع ساخته و نصب گردید 1334

سالن در طرف چپ و راست ورودی حرم احداث شده و همچنین 

 .بزرگی در پشت حرم ساخته است

منظور ساخت زائر سرا، آشپز خانه، موزه، ایی به هطرح          

 . و ... در دست اقدام استدرمانگاه ، بازار، پارکینگ

 

 :(ع)امامزاده سید میر محمد ابن موسی

، (ع)زاده حضرت سید میر محمد ابن موسیبارگاه مطهر امام         

ر حضرت امام رضا و و براد (ع)فرزند بزرگوار حضرت موسی کاظم

در  (ع)، در ضلع شمال شرقی حیاط شاهچراغ(ع)احمد ابن موسی

 .شیراز واقع شده است

، (ع)مطهر حضرت سید میر محمد ابن موسیداخل بارگاه          

کاشی کاری است و درون آن از حرم ساده وسیعی تشکیل شده 

و  . در زیر گنیددر شاه نشین شمالی آن قرار دارد که مرقد مطهر
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باالی ضریح با آینه مقرنس کاری شده و خطوط ثلث و نسخ با 

 .خوب نوشته شده استا قلمی درشت و آیینه در زیر گنبد ب

نی شده و یک ، قلم زضریح نقره ای که با مهارت زیادی         

 . ه ق  ساخته شده است 1343، در سال شاهکار هنری می باشد

، آیت ا... سید عبدالحسین قبر مطهر شهید محراب         

، خورشیدی 1334ه در بیستم آذر ماه و همراهانش ک )ره(دستغیب

منافقین کور  ه محل برگزاری نماز جمعه توسطدر هنگام رفتن ب

 . دل به شهادت رسیدند، در این آرامگاه قرار دارد
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  : (ع)امامزاده علی ابن حمزه

ه بزرگوار حضرت ، نو(ع)رگاه مطهر امامزاده علی ابن حمزهبا         

در کنار پل قدیمی دروازه اصفهان در محلی  (ع)امام موسی کاظم

خیابان حافظ شیراز واقع شده  به نام مشهد منور امامزاده شهید در

  .است

 

زه فرزند بزرگوار امام فرزند حم (ع)حضرت علی ابن حمزه        

، به دلیل ظلم و ستم بزرگ ه ق 224در سال  (ع)موسی کاظم

دند و به صورت شیراز آم غاصب عباسیان همراه با خانواده خود به
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کردند و با جمع آوری هیزم و پنهان در کوه باباکوهی اقامت می 

 .گی خود و خانواده را می گذراندندفروش آنها ، زند

یکی از روزها که بزرگوار جهت خرید مایحتاج زندگی به          

مال عباسی ، توسط یکی از ع، در حین مراجعتشهر می آیند

باعث شناسایی محل سکونت در نتیجه  تعقیب می گردند که

 ، و فردای آن روز مزدوران حکومتی بر آن حضرتایشان شد

سر مبارک حضرت را از تن  یورش می برند و با بی شرمی تمام،

، آن سید شهید سر خود را دست . بر اساس روایاتجدا می کنند

و تا آن  ن بی سر به سوی شهر حرکت می کند می گیرد و با ت

هم اکنون مدفن شریف اوست می دود و بر زمین می  مکانی که

( شنیده می  افتد و تا سه روز از دهان مبارکش ذکر ) ال اله اال ا...

. ) برخی نیز معتقداند که سر مبارک ایشان را در بغداد شده است

 دفن کرده اند (

 سر آن کشته بنازم که پس از کشته شدن 

     سر خود گیرد و اندر پی قاتل برود                                 

 ) حافظ (
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به طرز از چوبی نفیس و  (ع)ورودی بارگاه مطهر علی ابن حمزه در

 2444حدودا  این حیاط. مساحت زیبایی منبت کاری شده است

، هنر های زیادی به کار رفته متر مربع می باشد و در داخل حرم

 .است

 

 :(ع)امامزاده ابراهیم 

ر  انوادگان بزرگو از (ع)متبرکه امامزاده ابراهیمی  عهبق         

روبروی قبرستان  ، در کوچهدر بلوار سیبویه (ع)حضرت موسی کاظم

 . شده است ساله ) دارالسالم ( در شهر شیراز واقع 1444

خان ه ق  توسط زکی  1224، در سال کورمذی بقعه          

. گنبد آن بر خالف از سرداران فارسی ساخته شده است نوری

به مرغی شکل اند  دیگر امامزاده های شیراز که تخم گنبد های

 . شکل استوانه ای ساخته شده است
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در ضلع شمالی بیرون حرم چند مجلس از واقعه کربال و روز 

کتیبه ای به خط ثلث . و قیامت بر روی کاشی منقوش شده است

ه ق دیده می  1213م به تاریخ اشی در داخل حرکعالی بر روی 

ه نشین جنوبی قرار دارد که معجر . مرقد مطهر امامزاده در شاشود

. در جنوب حیاط ن آیینه کاری شده استی آی و باالن خاتم کارآ

دارای دو  دیمی وجود دارد که ایوان زیبای آنآن ساختمانی ق

، به امامزاده. درختان کهن سال کاج حیاط ستون سنگی است

 . حیاط این مکان مقدس، رونق خاصی داده است
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این مکان مقدس بازدید می  گردشگران خارجی زیادی از         

 . نمایند

 

 : (ع)امامزاده سید تاج الدین غریب

در کوچه ای واقع  (ع)متبرکه سید تاج الدین غریب ی بقعه         

 . شده استه کازرون شهر شیراز واقع در بازارچه درواز
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، دو قبر است که یکی درون معجر نقره ای این امامزادهدر          

 (ع)به قاضی تاج الدین جعفر از نوادگان امام حسن مجتبی تعلقم

مردم قدیم شیراز سید  ، یا به قولمعروف به سید تاج الدین غریب

ابن حسن و دیگری متعلق به محمد ابن حسن مثنی حاجی غریب 

می باشد. گنبد نیلوفری بلند این امامزاده از میان پشت  (ع)مجتبی

. درخشدله های اطراف به زیبایی می بام های قدیمی مح

، آیینه کاری و مقرنس ان این امامزاده دارای کاشی کاریساختم

 1314سال  ی آن به. تاریخ کاشی کاراشدکاری های زیبایی می ب

و ، فقیه، ادیب ه ق بر می گردد. امامزاده سید تاج الدین غریب

 . زاهد مشهوری در شیراز بوده است

 

 امامزاده سبزپوشان ؛

بزرگوار حضرت موسی  فرزندزیارتگاه امامزاده سید اسحاق          

قره  بلوک)  ، در کوهمعروف به امامزاده سبزپوشان (ع)ابن جعفر

 . نوب شرقی شهر شیراز واقع شده استمتری ج 24در  بالغ (

ه ق به شهادت رسیده  243در سال )ع( حضرت سید اسحاق        

مقداری از کوه  است و بدن او را در غاری مصنوعی که با تراشیدن
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به وجود آمده است، دفن کردند. درختان جنگلی و سبزه های 

، ب جاریآقطرات ، زیبایی خاصی به این مکان بخشیده و فراوان

ل به سبز باعث رویش گل های نیلوفر شده که به همین دلی

 .پوشان معروف گردیده است

 

 

 ؛امامزاده بی بی دختران 

، فرزند این بقه متبرکه منتب به امامزاده بزرگوار ام عبدا...         

دختران یا بی بی ، مشهور به بی بی )ع(حضرت امام زین العابدین
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و پشت بیت  )ره(در خیابان شهید دستغیب ،خدیجه می باشد

 العباس در محله سنگ سیاه، شهر شیراز واقع شده است . 

 

ساختمان این بقعه گنبد بلند و دیواری دارد که در چهار         

ع شده است که بر روی هر ، چهار شاه نشین واقنآگوشه صحن 

، طاق کوچکی به صورت بالکن در آمده است و سطح شاه نشین

نبت به شکل زیبایی تزئین شده آن با چوب و نقاشی به صورت م

، ساختمان بقعه دارای سبک ایلخانی می باشد و توسط مادر است
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شجاع احداث گردیده و در دوره زندیه و قاجاریه تعمیرات شاه 

  اساسی بر آن صورت گرفته است.

 

 ؛امامزاده جعفر

ر کوچه دمتبرکه ابن امامزاده در محله سنگ سیاه  ی بقعه         

  وکیل الدوله شهر شیراز واقع شده است.

 

بزرگتر و دیگری کوچکتر  ی، یکدر این بقعه دو ضریع فلزی         

ری بزرگتر در وسط چهار طاقی شمالی و دیگح قرار دارند که ضری

ن بقعه را چنین ، مدفون در ایدر شمال شرقی آن واقع شده است
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ین االصغر ابن امام زین ؛ جعفر ابن امامزاده حسمعرفی می کند

 .(ع)العابدین

 

 ؛امامزاده سید ابوطالب

مد که از نوادگان متبرکه امامزاده سید ابوطالب مح ی بقعه         

از بین میدان مصدق و ، در شهر شیرمی باشد )ع(امام جعفر صادق

سمت غرب خیابان واقع شده ر ، در کوچه ای ددروازه سعدی

 . است
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ساختمان آجری این بقعه به صورت مربع شکل است که          

با کاشی لعابی متر می باشد و روی آجرها  92هر ضلع آن حدودا 

 .آبی تزئین شده است

 

 ؛امامزاده شاهزاده قاسم

ن از متبرکه شاهزاده قاسم ابن احمد ابن سلیما ی بقعه         

، جنوب ، در خیابان احمدیع()حضرت امام حسن مجتبینوادگان 
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شاهزاده قاسم شیراز واقع شده متری میدان  75، )ع(شاهچراغ

 .است

عمویش در خیابان شاه داعی  ر، دختهمسر ایشان، خدیجه         

 ا... در بلوار سیبویه بقعه دارد.

 

 ؛امامزاده بی بی خیر النساء

النساء در بلوار سیبویه در شمال مرقد مطهر بی بی خیر          

استان  یمرکز شماره یک مرکز اداره کل آموزش فنی و حرفه ا

  .ر منبع آب در شیراز واقع شده استفارس در مجاو
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رشیدی خو 9725ساختمان این مرقد مطهر در سال          

 . بازسازی و مرمت گردیده است

 

 ؛امامزاده پنج تن ا

لب آب در  ی ، محلهپنج امامزاده در شهر شیراز ی بقعه         

کوچه منصوریه جنب مسجد علمدار واقع شده است که به پنج تن 

  .معروف هستند
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رم این امامزاده را تشکیل متر ح 5/3*92سالنی به ابعاد          

مزادگان وجود دارد که عبارتند ، پنج قبر امامی دهد. در این سالن

خدیجه بانو _7فر جعفرابن موسی ابن جع_2سید میرحمزه _9؛ از

حلیمه خاتون دختر جعفر ابن _1 )ع(فرزندان امام حسن مجتبیاز 

 .)ع(مرضیه خاتون دختر امام حسن مجتبی_5موسی ابن جعفر 

 

 ؛امامزاده شاهزاده محمد

این امامزاده در دروازه کازرون و روبروی کوچه  ی بقعه         

و نبش خیابان کارگر مشهور به  )ع(امامزاده سید تاج الدین غریب

 .یا گلکوب در شیراز واقع شده است گلکو

می  قدیمی به صورت چهار تاقی ی ساختمان این بقعه         

. در خورشیدی، روکار آن را آجر کرده اند 9792باشد که در سال 

روی قبر این بقعه و سوختن  ، در اثر افتادن یک شمع9719سال 

ش می گیرد و برای ، ضریح آتاطراف آنن های آو قرپارچه 

أل داغ شده ، سطل آبی روی سنگ قبر که کامخاموش کردن آتش

مذکور می شکند و  ، می ریزند که سنگبود و توخالی هم بوده

 . تکه تکه می شود



 شیراز شکوه ماندگار پارس
 

 
56 
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 زندیه شیراز ی مجموعه
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 ؛زندیهی جموعه م

فرهنگی این خطه را  زندیه شیراز هویت ی مجموعه         

پیوند ، شهری راز، شهر راز های سربه مهر. شینمایش می دهد

در گوشه و ، شهری که ردپای تاریخ خورده با تاریخ ایران زمین

شیراز مرمت و قداستش را از حرم مطهر  .کناره اش مانا شده است

رتش را از خواجه حافظ و شیخ سعدی، ، شه)ع(احمد ابن موسی

باد و... و ، عفیف آغ های ارم، جهان نما، دلگشاطراوتش را از با

مانده از اقوام آریایی تا ساسانی و هخامنشی هویتش را از آثار بجا

 .زندیه و قاجاریه دارد ،تا در طول زمان صفویه

آثار تاریخی  ی زندیه شیراز یکی از نمونهمجموعه ی          

 .ر شهرت شیراز در جهان افزوده استارزشمندی است که ب

 

 ؛ارگ کریم خانی

، قصر سلطنتی و اندرونی وکیل ارگ کریم خان ی مجموعه         

ه ق به  9999الرعایا کریم خان زند حاکم شیراز بوده که درسال 

اختن قصر . کریم خان زند برای سدستور وی ساخته شده است

به  را ، معماران و هنرمندان آن عصرخود ماهرترین سنگتراشان



 شیراز شکوه ماندگار پارس
 

 
59 

 

و بهترین نوع مصالح را از شهر ها و کشور های  شیراز دعوت کرد

ن ت. در ساخود و در اختیار کارگران قرار دادمختلف خریداری نم

اری مسکونی هر دو باهم بکار رفته، ، معماری نظامی و معمارگ

یی ستی از ضریب امنیتی باالپادشاه بوده و میبای ی ، خانهزیرا ارگ

 .برخوردار می بود

  

ی های یک قلعه  های بیرونی ارگ همانند دیوارهاره دیو         

متر به صورت مخروط  95، بسیار مرتفع با ارتفاع حدود نظامی

متر و در باال  7ین به حدود ص باال رفته و ضخامت آن ها در پایناق
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، دیوار بلندی متر می رسد. ضلع شرقی ارگ 7به کمی کمتر از 

درب  باالی سر، بر ه درب ورودی در وسط آن قرار دارداست ک

، صحنه ای از جنگ رستم و دیو سفید به وسیله کاشی ورودی

. شالوده و دیواره های ی هفت رنگ لعابدار تصویر شده استها

، تزئینات بنا از خشت پخته ی ارگ از سنگ ساخته شده و بقعه

بریز و آیینه ، تاز اره هایی از سنگ مروارید یزد ، قاب ها،داخلی

ست. نقاشی قسمت ا، عثمانی و اروپا رکیهت، های بزرگی از روسیه

های باال و سقف اتاق های ارگ با آبطال، الجورد و رنگ های 

 گیاهی و معدنی، رنگ آمیزی شده اند.

 

  ؛بازار وکیلی مجموعه 

 وکیل مربوط به دوره ی زندیه است و بازاری مجموعه          

ترین بازار تاریخی و مرتفع ، کی از مشهور ترین بازار های سنتیی

ه ق (  9917_9932ایران است که به فرمان کریم خان زند ) 

 .ر مرکز شهر شیراز قرار گرفته استو اکنون د ساخته شده است
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عنوان بهترین آثار کریم خان ه ، ببازار خوش طرح وکیل         

زند که هنوز سالم و پابرجاست با بهره گیری نمادین از بازار 

 . زمان شاه عباس ( ساخته شده استر از آثا قدیمی الر )

 

وان سرای قدیمی به نام ، چند کاردر شمال شرقی بازار         

، گمرک و احمدی ساخته شده که درب ورودی آن ها های روغنی

در درون بازار است، هریک از این کاروان سراها دارای چندین 

و  ت،متر مربع اس 79919حجره می باشند. مساحت کلی بازار 

نون نیز نوسازی شده و تبدیل به مراکز بزرگ تجاری گشته اک
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به عنوان  121با شماره ثبت  9759تیر  93این اثر در تاریخ . است

 .آثار ملی ایران به ثبت رسیده استیکی از 

 

 مسجد وکیل؛

، در کنار های زندیهل شیراز در مجموعه بنامسجد وکی         

، این بنا یکی از قرار دارددر مرکز شهر بازاروکیل و حمام وکیل 

 زندیه است که از لحاظ هنریناهای زیبا و بسیار مستحکم دوره ب

 .و معماری دارای اهمیت زیادی است
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به دستور کریم خان زند ساخته شده، دارای دو ایوانی، این مسجد 

 19، شبستان جنوبی با دو شبستان جنوبی و شرقی است که

ز شاخصه های معماری ایرانی ا ستون سنگی یک پارچه و مارپیچ

متر مربع است، منبر  5999. مساحت این شبستان در حدود است

ر از زیبایی های قسمت شبستان پله یک پارچه از سنگ مرم 91

است . در سمت شمال مسجد طاق بلند و مهمی ساخته شده است

، دور این طاق یا قلم درشت و که به طاق مروارید معروف است

ن به صورت هاللی نوشته آاز سوره های قر خط ثلث عالی یکی

، در یک ین مسجد براساس بافت معماری سنتیشده است. ا

گ زیبایی را در پیوند دین مجموعه اجتماعی قرار گرفته و هماهن

 .و دنیا، به وجود آورده است

 

 حمام وکیل؛  

خان زند ساخته زندیه توسط کریم ی  حمام وکیل در دوره         

ازار وکیل و این حمام در مرکز شهر شیراز و نزدیک ب، شده است

 .مسجد وکیل قرار دارد
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ل معماری زمان خود حمام وکیل از پیشرفته ترین اصو         

کوچک است و با شیبی  یحمام دارای ، ورودیبرخوردار بوده

رد، می مالیم به هشتی ورودی که پایین تر از سطح زمین قرار دا

از ورود سرما رختکن، زاویه دار ساخته شده و تا . ورودی به رسد

. سربینه رما به خارج از حمام جلوگیری کندبه داخل و خروج گ

حمام یک هشت ظلعی منظم است که هشت ستون یکپارچه 
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گرما خانه با سنگ  ،گی در وست سقفی گنبدی قرار گرفتهسن

، در زیر این سنگ فرشی داالن های کم عرض فرش پوشیده شده

 ریکی ساخته شده که هوای گرم و بخار آب در آن جریانو با

. در زیر گنبد حمام نقوش داشته تا کف حمام زودتر گرم شود

است که داستان های آن ها از مذهب، سنت، آهکبری زیبایی 

این بنا با  ، و رویاهای مردم این دیار سرچشمه می گیرد.عالئق

 .یده استآثار ملی ایران به ثبت رسدر فهرست  193شماره 

 

 (؛ ) موزه پارس عمارت کاله فرنگی

پارس موزه ای است واقع در باغ نظر شیراز که در  ی موزه         

آن اشیایی از دوران پیش و پس از اسالم نگهداری می گردد این 

. آرامگاه کریم خورشیدی بنیاد شده است 9795سال  موزه در

بزرگ و قدیمی باغ در وسط باغ  خان زند در این مکان قرار دارد.

از دوران کریم خان زند بجا ، عمارت هشت ظلعی زیبایی نظر

، برای مراسم سالم رسمی، اعیاددر آن زمان این مکان  .مانده

و  همورد استفاده واقع می شد انیرایی از مهمانجشن ها و نیز پذ

 . از مهمترین زند اختصاص یافته استامروزه به موزه کریم خان 
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ق که بر روی پوست آهو  ن زیبای قرن سوم هرآق ،آثار موزه 

 .مشیر شاه صفی و کریم خان زند استشنوشته شده، 

 

 ؛آب انبار های وکیل

کریم خان زند در دوره ی حکومت خود در شیراز سه آب          

 .انبار در سه نقطه شهری احداث کرد
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آب انبار اول در ظلع جنوبی حمام وکیل ساخته شده  _9        

حالت مجاور را تأمین می کرده ار شرب بازاریان و ماین آب انب

، ولی متأسفانه کل ار هم اکنون سالم باقی مانده است. آب انباست

بخش مجموعه به عنوان واحد های تجاری و انبار در اختیار 

در فهرست  175. این بنا با شماره خصوصی بازار شیراز قرار دارد

 .است آثار ملی ایران به ثبت رسیده

راست  آب انبار دوم کنار میدان کریم خانی سمت_ 2        

، هم اکنون سر در ورودی آب انبار و عمارت دیوانخانه ساخته شده

، مخزن و پله های طبقه دوم آن در کل تخریب شده استعمارت 

 شیب دار در آب انبار بصورت بالتکلیف باقی مانده است.

سوم به صورت یک آب انبار مخزنی در آرامگاه  رآب انبا  _7        

. هم اکنون از این آب هت کاربرد های باغبانی ساخته شدهحافظ ج

 .با همان کاربردی استفاده شده استانبار 

 

 

 



 شیراز شکوه ماندگار پارس
 

 
68 

 

  ؛پل رود خانه خشک

ریم خان ، کدروازه اصفهان برروی رودخانه خشکنزدیک          

دهانه دارد و با  . این پل پنجپلی از سنگ، گچ و ساروج ساخت

 .حفظ کرده استگذشت زمان هنوز استحکام خود را 
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 قوام شیرازی مجموعه 
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 ؛قوامی مجموعه 

ملک از دیرگانه یعنی حکومت زندیه، قاجار و خاندان قوام ال         

صبان ، از اعیان، مالکین و صاحب منپهلوی صاحب نفوذ بوده

 . فارس و کشور بشمار می آمدند

، مسجد و در محل باال کفد یک اندرونی، یک بیرونی         

 .یه از این خاندان باقی مانده استحسین

 

 ؛نارنجستان قوام

ام این بنا هم اکنون در کنار خیابان لطفعلی خان و بن         

، این نارنجستان از بناهای زیبای نارنجستان قوام نامیده می شود

علی ه ق توسط  9219سال قاجاریه می باشد و در  ی دوره

طولی محوطه در امتداد محور . محمدخان قوام الملک ساخته شد

، یک آبنما با چندین مستطیل شکل نارنجستان، یک حوض بزرگ

روان و فواره ها را با صوتی و فواره سنگی آب را به حرکتی آرام 

دلنواز به جهیدن و اداره کردن است . فضا هایی جهت کاشت گل 

فضایی جهت پیاده رو در دو طرف وتاه تزئینی و نیز های پایه ک
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 . درختان نارنج در ردیف هاینما طراحی و اجراء شده استآب

 . منظم در باغچه ها کاشته شده است

 

ر در اظالع شمالی و جنوبی شاهد دو واحد ساختمانی بسیا         

، از لی که دفتر کار قوام ها بوده است، واحد شمانفیس هستیم

توجهی در زمینه معماری، نماسازی های کاشی،  قابلسات ینف

. از اره های سنگی این بنا از اره های مرمرین برخوردار است ،آیینه

، جسته پرکاری مانند تصویر سربازان، مشبک هابا حجاری های بر

ه را در حجاری سنگی ب ینو و بدیعی ، منظره ا، مقرنس هترنج ها

 وجود آورده است.
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ح گسترده آیینه کاری ایوان و اتاق پشت ایوان نشانگر سطو         

. آثار طرح ها و احب کار به تزئین و در خشش بناستتوجه ص

کال اروپایی بر روی کاشی کاری ها، نقاشی سقف ها، آیینه اش

، همگی بیانگر آن است که ها و در ها، قاب شیشه پنجره کاری ها

. می نفوذ یافته استان در معمار بوهنر آرایش اروپایی تاچه میز

آثار در فهرست  191با شماره  9759خرداد  99این بنا در تاریخ 

 .ملی ایران به ثبت رسیده است

 

 ؛نارنجستان  ی موزه

الی ه ش در ظلع شم 9229نارنجستان در سال موزه بنای          

ی ؛ این موزه از بناهای دوره باغ مصفای نارنجستان، تأسیس شد

از نمونه های ارزشمند آیینه کاری، قاجاریه در شیراز است و 

، منبت کاری و نقاشی کاشی کاری، گچ بری، حجاری، آجرکاری

قاجاریه به شمار می آید هم اکنون از دو اتاق  ی های اواسط دوره

. آرشیو اشیای تاریخی استفاده می شودی این بنا به عنوان موزه 

وم خالل پنجاه سال توسط مرحعکس و اسالید این موزه که در 

، یکی از غنی ترین آرشیو های پرفسور آرتو پوپ تهیه شده است

 .  ار باستانی ایران به شمار می رودعکس و اسالید آث
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 ؛زینت الملکی خانه 

، یک کوچه فاصله است بین دوبخش اندرونی و بیرونی         

که در ارتباط مستقیم دوبخش از راه یک هشتی و چندین پلگان 

زیر کوچه ساخته شده امکان پذیر است. در چهار جانب خانه 

ه دری های متعددی ساخته شده زینت الملک پنج دری یا س

ن شامل یک پنج دری ، زمستان نشیدر بخش شمالی خانه .است

، دو اتاق زاویه و در طبقع دوم چندین اتاق و راهرو بزرگ دو راهرو

 و پستو احداث شده است.

درهای معرقکاری، آیینه کاری های گسترده، سطوح          

، و گچ بری مهمترین تزئینات داخلی داخلی، نقاشی های سقف

نمای داخلی اتاق های  این ظلع را تشکیل می دهند تزئینات

، سقف های های گسترده، گچبری، شامل آیینه کاری اظالع دیگر

 99یخ . این بنا در تاری شده و در های معرقکاری شده استنقاش

آثار ملی ایران به ثبت در فهرست  179با شماره  9759آذر 

 .رسیده است
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 ؛ مسجد قوام

ساخته های این بنا از  .واقع در خیابان محله باال کفد         

 .خاندان قوام الملک است

 

 ؛قوامی حسینیه 

در کنار خیابان  حسینیه قوام در محله گود عربان و         

 . علیخان واقع است

. در پنجاه ساخته های خاندان قوام الملک استاین بنا از          

را به سال گذشته با انجام تغییرات ساختاری کاربری حسینیه 

، یعنی هر ایوانچه را به یک حجره حوزه علمیه تغییر داده اند

 تبدیل کرده اند.   
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نصیرالملک  ی مجموعه

 شیراز
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 ؛منزل نصیرالملکنصیی الملک و ی مجموعه 

میرزا ابوالقاسم خان ملقب به نصیر الملک از بزرگان و          

عربان اقدام به ه ق در محله گود 9795راز در سال اعیان شی

 .شخصی کردی ساخت یک مسجد و خانه 

        

دسترسی بیشتر به  دلیل احداث یک خیابان فرعی بقصده ب         

جلوخان و سردر آن ، شامل مسجد نصیرالملک، بخشی از خانه

میانور ( و  . مجموعه ای شامل یک پنج دری )ازبین رفته است

چندین اتاق زاویه و گوشوار در وسط در محوطه شمالی و جنوبی 

حیاط  احداث شده است. این مجموعه دو برنما دارد و به دو

. درب و پنجره های سمت شمالی و ردشمالی و جنوبی ارتباط دا
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ی های بسیار ظریفی ساخته شده جنوبی بااستفاده از گره چین

، ها و نیم شمسه های این گره چینی ، در داخل شمسهاست

. وجود این دو پنجره های یشه های الوان بکار برده شده استش

. تمام سطوح داخلی پنج دری های بارز این بناست پرکار از ویژگی

های متنوع و پرکاری پوشانیده ق های زاویه را آیینه کاری و اتا

روی تخته . سقف نمایشی واحدهای این مجموعه با نقاشی براست

زیرزمین بسیار بزرکی در زیر این  .کوبی پوشش داده شده است

نگی در مجموعه ساخته شده که نور آن از راه مشبک های س

ای شمالی و در حاشیه حیاط ه. شمال و جنوب تأمین می شود

 . این فضاهاا و فضاهای خدماتی احداث شده است، اتاق هجنوبی

، پیرامون حیاط جنوبی هنوز باقیست، ولی در حیاط شمالی

 .از جایگزین فضاهای قدیمی شده استساختمانی نوس

 

 ؛مسجد نصیرالملک

له این مسجد در جنوب خیابان لطفعلی خان زند و در مح         

 .قرار دارد گودعربان شهر شیراز



 شیراز شکوه ماندگار پارس
 

 
79 

 

مسجد نصیرالملک که از لحاظ کاشی کاری و مقرنس          

ی ، در دوره ارزنده ترین مساجد ایران می باشدکاری یکی از 

، فرزند میرزا وسط میرزا حسن علی خان نصیرالملک، تقاجاریه

ه  9217شیرازی، حاکم وقف فارس، در سال  علی اکبر قوام الملک

ری و ستون های سنگی این مسجد کاشی کا .ق ساخته شده است

 اقتباسی از مسجد وکیل می باشد. 

، حوضی بزرگ ان حیاط گسترده این مسجد بی نظیردر می         

رار دارد و در سمت شمال این حیاط، اتاق مروارید ساخته شده ق

، تاقی در قرینه تاق مروارید وجود جنوبی حیاط. در قسمت است
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فراز آن ساخته و در سمت غرب  دارد که دو گل دسته زیبا بر

 92. شبستان ضربور دارای حیاط، شبستان اصلی مسجد واقع شده

تایی می باشد. در جنوب شرقی  2سنگی در دو ردیف  ستون

، شبستانی با هفت ستون سنگی وجود دارد که هم حیاط مذکور

در  712. این بنا با شماره اکنون به موزه وقف تبدیل شده است

 .ریخی ایران به ثبت رسیده استر تافهرست آثا
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 مشیر شیرازی مجموعه 
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 ؛مشیری مجموعه 

مشیر شامل  ی الیه جنوبی بازار وکیل مجموعه در منتهی          

 .، بازار و حمام مشیر قرار داردسرای مشیر

 

 ؛سرای مشیر

، در ی مشیر یک بنای تجاری دوطبقه استاکنون سراهم           

 . سمت بنا حجره هایی ساخته شده استچهار 
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، یک ره از راه راهرویی انجام می گیردراه ورودی به دو حج         

حوض و در وسط حیاط حوض آب مرکزی و باغچه هایی پیرامون 

ایج در خانه ری معماری به شیوه ی . این شیوه طراحی شده است

. فضایی به نسبت گسترده ای بنام های مسکونی شبیه است

یی وض آب زیباح، و چاپخانه در ظلع شمالی واقع استحوضخانه 

در وسط و غرفه هایی جهت نشیمن، پیرامون چاپخانه ساخته 

، سطوح داخلی با کاشی های رنگین و طرح های متنوع شده

. گردشگران از راه یک راهرو در گوشه جنوب شده است پوشیده

چه مشیر طرف آن مغازه وجود دارد به بازارشرقی که در دو 

 ط. بر سردر ورودی سرای مشیر ویژگی ها و شرایهدایت می شوند

. این بنا موعه بر زمینه سنگ حجاری شده استمسبوط وقف مج

 در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است . 121با شماره 

 

 ؛مشیری بازارچه 

وسط آن ها یک  ه است که دراین بازارچه شامل دو دست         

به موازات  ، در دو طرف هر دسته مغازه هاییچهارسوق قرار دارد

زیبایی فضای ، گنبد به نسبت بلند و یکدیگر ساخته شده است

نایی . مشبک های زیر عرقچین ها باعث روشچهار سوق را پوشانده
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و برخی از مشبک ، هم اکنون جلفضای داخل بازار می شده است

 .شده است ها مسدود

نوبی ، ولی دسته جمالی به خارج از بازار راه ندارددسته ش         

 .به هر دو بازار متصل می شود

 

 ؛حمام مشیر

 .ام جزئی از بناهای سرای مشیر استاین حم         
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، ولی درب اصلی حمام به داخل حمام رفت از داخل سرا می توان 

 .کوچه پشت بازار وکیل باز می شود به داخل

 

 ؛مسجد مشیر

قاجاریه در  ی این مسجد یکی از زیباترین مساجد دوره         

شیراز است و به وسیله میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک وزیر 

ه ق ساخته شده  9235تا  9225 مملکت فارس در سال های

 .است
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همانند مسجد معماری این مسجد از جهت استحکام و          

. در قسمت شمالی ، طاق نمای بلندی وجود دارد وکیل می باشد

نی با خطوط درشت ثلث که مقرنس کاری شده و بر آن آیات قرا

. ظلع غربی شبستان مسجد بر روی کاشی، نگاشته شده است

 . ی باشددارای هشت ستون سنگی یکپارچه مارپیچ م

 

 ؛مشیر ی حسینیه

نزدیک مسجد مشیر در بازارچه ارمنی ها این حسینیه در          

، این بنای سنگ سیاه در شیراز واقع شده است و نزدیک محله

قاجاریه است که توسط میرزا ی مذهبی نیز یکی از آثار دوره 

ی از بزرگان فارسی ساخته شده ابوالحسن خان مشیرالملک یک

 .است

خورشیدی، کرامت ا... مشیری، نوه  9792در سال          

، ه نام و یاد مادرش سلطان الحاجیه، ببوالحسن خان مشیرالملکا

مقدس در سال  یآن را به دبیرستان سلطانی تبدیل کرد. این بنا

 . ی آسیب دید که یکسال بعد مرمت شدبر اثر آتش سوز 9723
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در  199، با شماره 9759فروردین 29ه مشیر در تاریخ حسینی

 .   است آثار ملی ایران به ثبت رسیدهفهرست 
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 مگاه های شیراز راآ
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 مقدمه؛

مقبره و بنایی  ،، آستانه و یا امامزادهآرامگاه، بقعه، حرم         

، یک شخصیت مذهبی و یا یکی از عرفا، دانشمنداناست که پیکر 

 ملی و شخصیت و صفاخر حکمرانان و پادشاهان و یا قهرمانان

. این آرامگاه سپرده شده استادبی در آن به خاک علمی و  های

ها یا بصورت منفرد در منطقه ای واقع شده اند و یا این که برخی 

 از آن ها بخشی از مجموعه بزرگی هستند که معموأل مرکز آن

. سبک معماری آرامگاه ها در مجموعه یا حرم را تشکیل می دهند

ها و عقاید مذهبی مردم، ران و جوامع مختلف و بنا بر باوردو

، متفاوت بوده است. در اغلب موارد، در دوره های زمانی متفاوت

. بخش هایی فی به آرامگاه ها افزوده شده استبخش های مختل

 .همچون ایوان و حیاط

 در ایران قدیم نخستین آرامگاه ها در دل کوه و از صخره         

، بناهای چهار ضلعی ها تراشیده شده اند، اما بطور کلی، آرامگاه ها

عی هستند که دارای گنبد های مدور، مخروطی، و یا چند ضل

، مقبره نیز در زیر آن گنبد بنا شده که هرمی و زینه ای هستند

اغلب آرامگاه های متعلق به امامان و امامزادگان دارای ضریح 

 هستند و آنان را حرم یا حرم مطهر می خوانند.
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 ؛آرامگاه خواجه حافظ شیرازی

اجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، وآرامگاه خ         

که به حافظیه معروف است،  ،بزرگترین غزل سرای فارسی زبان

در شمال ، ز دروازه قران در سمت شرق خیابانین تر اکمی پای

، در حدود سال نحافظ شیرین سخ .شرقی شیراز واقع شده است

ه ق  312و در سال آمد ر محله شیادان شیراز به دنیا ه ق د 322

 .گورستان مصلی ، به خاک سپرده شد شیراز درگذشت و دردر 

راز مهاجرت و به ، به شیپدرش بهاالدین، اهل اصفهان         

. متأسفانه حافظ در سن کودکی یتیم می شود تجارت می پرداخت

و در روز و برای امرار معاش مجبور می گردد که شب ها کار کند 

، ادبی و دینی توانمند شده ر زمینه، لذا دها به کسب دانش بپردازد

و به  خواندن مجید را ازبر می آتا آنجایی که در سنین کودکی قر

تخلص شاعری خود  همین دلیل او را حافظ نام می دهند و او نیز

 ؛را حافظ می نامد

 عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ 

 ن زبر بخوانی با چهارده روایتآقر



 شیراز شکوه ماندگار پارس
 

 
91 

 

 ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ 

 سینه داری  اندرنی که آبه قر
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افظ گذشت حدرسال پس از  21ه ق یعنی  952در سال          

ه ق کریم خان  9991. در سال گنبدی بر تربت وی افراشته شد

و زند بر مقبره حافظ عمارتی زیبا بنا کرد و سنگی مرمرین 

 9795. در سال تربت وی نهاد که هنوز موجود است یکپارچه بر

کوشش شادروان علی اصغر حکمت بنای کنونی با بهره شمسی به 

گیری از عناصر معماری دوره زندیه طراحی و به اجرا در آمد. این 

به ثبت آثار ملی رسیده  9751آذر  99در تاریخ  9991بنا باشماره 

 است.

 

 ؛آرامگاه سعدی شیرازی

مگاه شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، اشعر شعرای آرا         

، موسوم به کوه چاه قلعه بندر و در دامنه کوه شمال شرقیایران، 

 .هرک سعدی شهر شیراز واقع شده استدر ش

ه ق  292، در سال شیخ اجل، مصلح الدین سعدی شیرازی         

ور افتاده از شهر قدیم شیراز در خانقاه خویش که در گوشه ای د

دی . پس از وفات سع، وفات نمود و در همان جا مدفون شدبود

 . او زیارتگاه عارفان و عاشقان شد ، آرامگاهشیرازی
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، را در نزد وی تحصیالت مقدماتی، در زمینه ادبیات و دین         

او  ، سرپرستیوارش فراگرفت و پس از درگذشت پدرپدر بزرگ

 .بعهده جد مادری اش واگذار شد

 

ی قرن گذشته بخصوص در دوره ها سعدی درآرامگاه          

شمسی ساخت  9723. در سال و قاجاریه تعمیر شده استزندیه 

شمسی به پایان  9779در سال  ساختمان جدید آرامگاه شروع و

، که در جلو ایوانی با رسید. ساختمان جدید شامل ایوانی بلند

د و چهار ستون و در ضلع غربی رواقی با هفت تاق هاللی بلن

در تاریخ  9999ه . این بنا با شمارتزئینات کاشی کاری قرار دارد

 .به ثبت آثار ملی ایران رسیده است 9751آذر  99
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 ؛)ره(آرامگاه شهید دستغیب

، نغمه ملکوتی این شهید ) مسجد و محراب و منبر شیراز         

 ( )ره() امام خمینی                  . (    الم را از یاد نمی برندراه اس

 

که از  )ره(ا... دستغیبآرامگاه شهید محراب حضرت آیت          

راز اول رب العالمین است در جوار حرم مطهر حضرت طاولیای 

 واقع شده است. )ع(سید میرمحمد

، در )ره(شهید آیت ا... حاج سید عبدالحسین دستغیب         

سالگی  1. در سن ه ق در شیراز به دنیا آمد 9772ل عاشورای سا

دستغیب به لباس بدست مبارک پدر خود مرحوم سید محمد تقی 

ست داد و سالگی پدر را از د 99روحانیت مفتخر شد در سن 

ایشان تحصیالت مقدماتی را در . بجای وی سرپرست خانه شد

به دریافت گواهی اجتهاد شیراز گذراند و سپس در نجف اشرف 

، مسجد جامع عتیق را که مخروبه نایل آمد. با مراجعت به شیراز

توسط رژیم  ها. ایشان بارنمود مردم تجدید بنابود با کمک 

. با پیروزی انقالب تبعید شد، زندانی و منحوس پهلولی بازداشت

 شکوه مند اسالمی به امام جمعه شیراز منصوب شد و با احراز 
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نمایندگی مردم فارس در مجلس خبرگان در تدوین قانون اساسی 

. اصل والیت فقیه نقش بسزایی داشت جمهوری اسالمی و تصویب

خورشیدی با انفجار بمب  9729آذر  29شان در روز جمعه ای

 . دل با دیگر یارانش به شهادت رسیدبدست منافقین کور 

یشان می فرماید؛ ) روح بی مقام معظم رهبری در مورد ا         

دل مردم فارس  ، صفای باطن و لحن روحانی او گرامی بخشکینه

 . (و سراسر ایران بود
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 ؛آرامگاه شهدای گمنام

، چهار تاقی گنبد قله کوه شرقی دروازه قران شیراز در         

. در کنار این بنا که رد که به آن گهواره دید می گویندداری قرار دا

 9799ثار عضدالدوله دیلمی می باشد، در بهمن ماه از آ

، هشت تن از شهدای گمنام دفاع مقدس به خاک خورشیدی

این ی و نام و حماسه  دیاسپرده شده اند تا نشان بلند مرتبگی 

 .عزیزان باشد
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 ؛آرامگاه شاه داعی ا...

این آرامگاه در بلوار سیبویه و در خیابانی با همین نام در          

 .شهر شیراز واقع شده است ا...  محله شاه داعی

 

، سید نظام الدین محمودالحسینی، ملقب به داعی ا...، عالم          

و حکیم قرن نهم ه ق که از سادات حسینی عارف و شاعر شیرازی 

می )ع( پشت به زید ابن علی ابن حسین 91می باشد و نسبش با 

ه ق در  939سال  ه ق در شیراز متولد و در 999، در سال رسد

 .شیراز وفات نمود
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 ؛آرامگاه شیخ روزبهان 

راز و در خیابان لطف علی خان آرامگاه شیخ روزبهان در شی         

درب شیخ  ،که آن را به مناسبت وجود قبر شیخمحله ای ، در زند

 .می خوانند واقع شده است

 

این آرامگاه دارای دو تاق نماست که بصورت تودرتو ساخته          

شده است و شش سنگ قبر که متعلق به شیخ و دو تن از فرزندان 

 و نوادگان وی است در میان آن قرار دارد.
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 ؛شیرازیآرامگاه عبدا.... خفیف 

آرامگاه شیخ کبیر، ابوعبدا... خفیف شیرازی، در محله درب          

ازار وکیل در نزدیکی ارگ کریم ، در جنب راسته شمالی بشاهزاده

 در شیراز قرار دارد. خانی

 

، مشهور به عبدا... خفیف و معروف به شیخ کبیر از ابوعبدا...         

کتاب بسیار بوده و نیز  عرفای بزرگ فارس است که دارای کرامت

 .های زیادی را تألف کرده است
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 ؛آرامگاه باباکوهی

آرامگاه عبدا... محمدابن باکویه معروف به باباکوهی در          

 دامنه کوه شمالی شیراز بنام باباکوهی واقع شده است.
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ارم ه ق ابن باکویه از بزرگان و مشایخ و عرفای سده چه         

ه ق، در شیراز به دنیا آمد و در  779سال  است که حدود

 .، در شیراز دارفانی را وداع گفت112سال
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 ؛آرامگاه هفت تنان 

، در سه راه و بلواری به همین نام آرامگاه یا بقعه هفت تنان         

 . کوه چهل مقام در شیراز قرار دارددر دامنه 

 

 . اینامیده اندعارف و زاهد در خاک آر ، هفتدر این تکیه         

، به هفت عارف و زاهد در روزگار قدیم، در این مکان، که باغ بوده

. به روایتی آن ها از اولیا بوده اند و پرداختند عبادت و ریاضت می
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عرفا او  هرگاه که مرگ یکی از آن ها را فرا می رسیده است سایر

نفر چون از مرگ خود آگاه می  . آخرینندرا به خاک می سپرده ا

، غسال شهر را خبر می کند و به او می گوید؛ ) ما هفت نفر شود

بودیم که شش نفرمان یکی یکی جهان را ترک کرده و به جهان 

، مرگ من نیز فرا رسیده ر پا نهادند و من تنها ماندم حالدیگ

خود را نیز درست پایین نفر  راست من تو را احضار کردم و قب

 ( ن مرا غسل بده و در آن جا دفن کن.بدحفر کرده ام،  ششم

 

 آرامگاه چهل تنان ؛
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آرامگاه یا بقعه چهل تنان در خیابان چهل مقام و حدود          

، در نزدیکی چهار راه متری جنوب هفت تن ) موزه سنگ ( 299

 .مت شمالی آرامگاه حافظ قرار داردادبیات در شهر شیراز و در قس

 

 ؛خواجوی کرمانیآرامگاه 

آرامگاه کمال الدین ابوالعطا متخلص به خواجو یکی از          

مشاهر ادب پارسی و از عرفای قرن هشتم در تنگ ا... اکبر و کمی 

 ن واقع شده است.آباالتر از دروازه قر
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م بر روی سنگ مزار خواجو هیچ نوشته یا عالمتی به چش         

ن ( به خط ؛ ) کل من علیها فالهنمی خورد و تنها باالی آن جم

ین قبر دو ستون کوچک ی. باال و پاثلث زیبایی حک شده است

ین ستون ها بر اساس . اتسنگی بر روی زمین نصب شده اس

اعران می گذاشتند ین مزار عارفان و شی، در باال و پارسوم آن زمان

 .تا شناخته شوند

 

 ؛آرامگاه سیبویه

 ،عثمان ابن قنبر، معروف به سیبویهرامگاه عمر و ابن آ         

، در محله سنگ نخستین تنظیم کننده علم نحو عربیدانشمند و 

 .ون در جنوب غربی شیراز قرار داردسیاه در نزدیکی دروازه کازر
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دلیل وجود ه علت گذاشتن نام این محل به سنگ سیاه ب         

ه ه بر روی قبر سیبویه نصب شدسنگ سیاه چهار گوشی است ک

 .است

 

 ؛آرامگاه پیربناب

، معروف به شیخ اقطع یا پیربناب در سید محمد ی بقعه         

 .عد از شهرک میانرود واقع شده استکیلومتری جنوب شیراز ب 95
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ان عرفان و مشایخ صوفیه که در شیخ اقطع یکی از بزرگ          

در غاری به عبادت و ریاضت  دامنه یکی از کوه های جنوبی شیراز

مشغول بوده است که پس از وفات در همان جا به خاک سپرده 

می شود و بعد ها پیروانش بقعه ای را بر فراز قبر او احداث می 

ف عهدی که با خدای خود بسته کنند روایت است که او بر خال

ل می کند که بخاطر کیفر این گناه، دست خود را قطع ، عمبود

 .می کند
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 باغات شیراز
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 ؛ مقدمه

های بزرگ و باصفا مشهور بوده شیراز قدیم به داشتن باغ          

ر ، کاریزها و قنات های پر آب که اغلب دچشمه ها . وجوداست

اغ های متعدد را ، زمینه ایجاد بسطح جلگه شیراز پدیدار می شوند

. ولی متأسفانه بیشتر باغ های تاریخی که عدد آن فراهم آورده بود

رسید و در شهر شیراز پراکنده بود، به ها به یکصدوبیست باغ می 

و سازهای جدید از میان  ، همگی در ساختجزء چند باغ تاریخی

طر . چندین باغ باقی مانده که هم اکنون نیز در خرفته است

، وسعت ای تاریخیتعرض و دخل و تصرف قرار دارند. غیر از باغ ه

باغ های شیراز در منطقه قصرالدشت در چندین سال گذشته تا 

. متأسفانه ای مشیر فاطمی و نادر گسترده بودحوالی خیابان ه

تازه تأسیس در حوالی این باغ ها،  دلیل عبور خیابان هایه امروز ب

، تخکیک و در اختیار ساخت و اراضی آن ها پس از قطع درختان

. باغ های تاریخی که و مسکونی قرار می گیرد ران تجاریسازگ

ا بخش هایی از آن باقی مانده است، به شرح زیر هنوز تمامی ی

 ؛معرفی می شود
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 ؛باغ نظر

 این باغ و عمارت کاله فرنگی داخل آن متعلق به وکیل          

 

در مبحث آثار کریم خانی می  است که شرح آن بیشترالرعایا 

 .باشد
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 ؛باغ دلگشاه

آبادانی و رونق  ی از باغ های تاریخی شیراز است که سابقه         

حکومت ساسانیان نسبت داده می آن به پیش از اسالم و به دوران 

ز باغ های مهم صفوی نیز یکی ای . باغ دلگشاه در دوره شود

 جامانده از جهانگردان ه ، که از تصاویر بشیراز محسوب می شد

 

. در زمان قاجاریه توسط اشاره فراوان شده استاین باغ اروپایی به 

، ور به اعتمادالدوله رضاقلی میرزاابراهیم خان کالنتر شیرازی مشه

، اقداماتی جهت بازسازی و عمران در الملکمیرزا علی اکبر قوام 

 25در تاریخ  197. این بنا باشماره صورت گرفتاین باغ 

 .یده استثبت آثار تاریخی ایران رسبه  9759اردیبهشت 
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 ؛باغ جهان نما

حافظ قرار از باغ های قدیمی شیراز که در نزدیکی آرامگاه          

. این باغ در دوران آل مظفر ، آل اینجو و دارد باغ جهان نما است

 . شیراز در نهایت آبادانی بوده استپیش از یورش تیمورگرگانی به 

 

تیمورگرگانی در شیراز باغ جهان نما در هنگام اقامت           

ده ، به طوری چون سایر باغ های آن دوره مورد توجه وی واقع ش

. کریم امید، باغی احداث و آن را جهان نما نکه در اطراف سمرقند

ه ه ق این باغ را بازسازی نمود و عمارتی دو طبقه ب 9995خان در 
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خ در تاری 179. این بنا باشماره سبک کاله فرنگی در آن بنا نمود

 .ثبت آثار تاریخی ایران رسیده استبه  9759آبان  2

 

 ؛ باغ ارم

یکی از زیباترین باغ های شیراز است که در کتاب های          

 ، سفرنامه ها و دیوان شاعران درباره آن قلم فرسایی شدهیخارج

مظفر و گرگانیان ، آل است .این باغ از دوران سلجوقیان، آل ایجو

 .پابرجا بوده است
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ایلخان قشقایی نخستین فردی  و محمد قلی خان رئیس         

. در زمان ناصر الدین ر این مکان عمارتی زیبا بنا نموداست که د

شاه عمارت باشکوهی توسط حسنعلی خان نصیرالملک و ابوالقاسم 

ندس آن محمدحسن معمار نصیرالملک ساخته شد. سازنده و مه

باغ گیاه شناسی . این باغ توسط دانشگاه شیراز به شیرازی است

آبان  91در تاریخ  9997. این بنا با شماره تبدیل گردیده است

 .ه استبه ثبت آثار تاریخی ایران رسید 9757

 

 ؛اغ گلشن ب

ه وسعت در انتهای خیابان عفیف آباد بستانی گسترده ب         

غ عفیف آباد نیز . به این بستان باهکتار واقع است 29تقریبی 

 گفته می شود. 
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ساختمان باشکوه این باغ توسط میرزامحمدخان قوام الملک         

ه ق ساخته شده و از  9219-9217شیرازی بین سال های 

. این ساختمان دو طبقه می ترین بناهای قاجاری شیراز استقدی

س کاری های زیبایی تزئین شده بوده و با گچ کاری ها و مقرن

که زیبایی باغ . در جلو عمارت حوض بسیار وسیعی قرار دارد است

. در زیرزمین عمارت باغ عفیف آباد موزه را دوچندان می کند

 99در تاریخ  197سالح های نظامی قرار دارد. این بنا با شماره 

 .ثبت آثار تاریخی ایران رسیده استبه  9759خرداد 

 

 ؛باغ ساالری

شرقی شیراز قرار دارد، در گذشته باغ  که در جنوباین باغ          

 ، ولی در سال های اخیر بخش هایی از وسیعی بوده است
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. ساختمان است س رفتهرباغ زیر ساخت و ساز آموزش و پرورش فا

نجام تعمیرات بشدت دلیل بی توجهی و عدم اه زیبای داخل باغ ب

ست . این بنا از ساخته های خانواده قوام الملک اآسیب دیده است

ثبت آثار تاریخی به  9731اسفند  25در تاریخ  7711با شماره  و

 .ایران رسیده است

 

ان رفته از نام های برخی از باغ های شیراز که در سال های اخیر از می

 ؛است، در زیر یاد می شود

، باغ نو، باغ ، چهار باغباغ نصر، باغ ناری، باغ ابوالفتح خانی         

باغ زکی خان، باغ فتح آباد، باغ قوام، باغ ایلخانی، باغ نشاط، 

، باغ بیگلربیگی، باغ کالنتری، باغ شیخ، باغ زعفرانی، باغ عطا الدوله

 ، باغ منشی باش و ...ا آقاخانمیرز
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 بناهای متفرقه تاریخی شیراز
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 ؛آن دروازه قر

، فهان قصد ورود به شیراز را دارندفرانی که از جاده اصمسا         

در نزدیکی های این شهر پس از عبور از پیچ و خم های کوهستان 

تنگ ا...  یکباره دور نمای شهر شیراز را از تنگی بین دو کوه بنام

 ؛اکبر مشاهده می شود. بقول سعدی علی الرحمته

  چه خوش سپیده دمی باشد آنکه بینم ناز 

 رسیده بر سر ا... اکبر شیراز 
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ن در آوجود قری  هواسطه ، باین عنوان نامیده شدن آن به         

، آن در زمان عضدالدوله دیلمی در. دروازه قراتاق باالی آن است

اخته شده که به برکت گذر از آن، مردم به سالمت ورودی شهر س

. این بنا در زمان کریم خان زند مجددأ بازسازی به سفر روند

شکل  سین ایگار بهتوسط ح 9723گردید و باز دوباره در سال 

 9735آذر  91در تاریخ  9999. این بنا با شماره کنونی ساخته شد

 .به ثبت آثار ملی ایران رسیده است

 

 ؛آبش خاتون  ی همقبر

در ابتدای خیابان جنت ) سیبویه ( مخروبه ای از یک بنای          

تپه ای کم ارتفاع مشاهده می  دو طبقه از دوران ایلخانیان بر روی

نی با آکاشی های معرق با مضامین آیات مبارک قر. آثاری از شود

بخش های داخلی و  خط ثلث و ریحان به گونه زیبایی هنوز بر

، بنا بشدت درحال ویرانی است. آبش خاتون خارجی باقی است

در  32. این بنا با شماره پادشاه سلسله اتابکان فارسی است آخرین

 .یده استثبت آثار تاریخی ایران رسبه  9799دی  95تاریخ 
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 ؛دید گهواره ی

بر فراز یکی از قله های کوه چهل مقام مشرف به شهر          

. اهل شیراز ه قران یک چهار طاقی دیده می شودشیراز و درواز

ی گوناگون می نامند ) گهواره دید، این چهار طاقی را به اسام

، گنبد عضد ( این چهار طاقی در ابتدا به دستور گهواره دیو

. این بنا ت دیدبانی از شهر شیراز ساخته شدله دیلمی جهعضدالدو

به ثبت آثار ملی ایران  9713دی  5در تاریخ  129با شماره 

 .رسیده است

 

 ؛چاه مرتاض علی

 ، بر باالی کوه چهلمی باالتر از سمت شرقی تخت مزابیک         

بار و یک حلقه ، یک آب انمقام در محوطه ای کوچک چند اتاق

فحه ، به صچون از پله های چاه پایین بروند .مشاهده می شودچاه 

ه عارفی بنام ، گویا این محل عبادتگاکوچک و تاریکی می رسند

. به احتمال زیاد این چاه و صفحه آن پیش مرتاض علی بوده است

 121. این بنا با شماره دتگاهی داشته استاعب ی از اسالم جنبه

 .ار ملی ایران رسیده استبه ثبت آث 9751آذر  99در تاریخ 
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 ؛عمارت باغ تخت

ه  199، به سال ناب شمال شیراز در مسیر باباکوهیدر ج         

تی ساخت و ق اتابک قراچه از اتابکان سلغری بر باالی تپه ای عمار

. همزمان در دامنه تپه در جلو عمارت آن را تخت قراچه نامید

عظم جهت از نهر اباغی معروف به باغ تخت ساخته شد و رشته ای 

. گفته می شود تیمور لنگ پس از فتح آبیاری بسوی باغ روان شد

تدریج عمارت و باغ به . به راز در این عمارت اقامت کرده استشی

بنا را تجدید  محمدخان قاجار پس از فتح شیراز، . آقاویرانی رفت

کرد و آن را تخت قاجار نامید . هم اکنون این بنا و اراضی پیرامون 

در  179. این بنا با شماره ن در اختیار ارتش فارس قرار داردآ

 .به ثبت آثار ملی ایران رسیده است 9759آبان  2تاریخ 

 

 ؛قربانگاه

در گذشته رسم بر این بود که چند روز پیش از فرا رسیدن          

، دو نفر بر پشت شتر ساز بستندمی روز عید قربان شتری را آذین 

ایی از ه ، گروهچون روز عید قربان فرا می رسید وو نقاره می زدند 

عوامل حکومت موزیک زنان شتر آذین شده را به محلی بنام 
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. کریم خان زند ردند و بنام شاه قربانی می کردندقربانگاه می ب

، متأسفانه ل مصلی جهت انجام این مراسم ساختعمارتی در مح

 . ر امتداد خیابان گلستان ویران شداین عمارت در اث
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