خـوشا شيـراز و وضـعع بیمثـالاش
منطقه کوھستانی زااگرس واقع
متری از سطح ددريا و در ق ٔه
شيراز در بخش مرکزی استان فارس و در اررتفاع  ١۴٨۶مت
شھر ش
سبزپوشان،
سمت شمال به ککوهھای بمو ،س
ين شھر از سممت غرب به کووه دراک ،از س
شده و آب و ھوای ممعتدلی دارد .اين
ست .شھر شيرراز برطبق آخررين تقسيمات ادداری به ٩
چھلمققام و باباکوھی )از رشته کوههھای زاگرس( محدود شده اس
منطق ٔه مستقل شھری تقسيم شده و مساحتی بالغ ببر  ٨٩١/١٧٨کيلومتر مربع دارد .شيراز س
پس از تھران دومين شھر
تاسيس گرديد.
س
ی در آن
شيدی شھرداری
ايران است که در سالل  ١٢٩۶خورش
ش در منطق ٔه ززاگرس جنوبی و واقعشدن در يک منطق ٔه به نسبت
اين شھھر از ديرباز به واسط ٔه مررکزيت نسبیاش
ھمچنين شيراز در
ن
خيز ،محلی طبييعی برای مبادالالت محلی کاال بين کشاورزان ،يکجانشينان و عشاير بوده است.
حاصلخ
گرفته است .اين شھر به سبب جاذبهھای
ب مانند بندر بووشھر قرار ف
ی داخل ايران ببه بنادر جنوب
مسير رراهھای تجاری
حاضر شامل
میخواند .ايميل ح
سياری را بهسووی خود فرا ی
ی ،فرھنگی ،مذھھبی و طبيعی ففراوان ،ھموارهه گردشگران بس
تاريخی
ست که اميد
ھای ديدنی آن اس
خی از مکان ی
تصاويرری از شيراز ققديم و جديد بهه ھمراه تاريخچچه کوتاھی از اين شھر و برخ
صا شيرازی ھاای باصفا قرار گيرد.
است ممورد توجه شما دوستان خصوص
شماری مرکز آمار ايران
شيراز يکی از پنج شھر بزرگ اايران و مرکز استان فارس است .برپايهی آخرين سرش
ت.
ک به يک و نيم مميليون نفر است
سال  ١٣٨٨خوورشيدی نزديک
ت اين شھر در س
جمعيت

پيش(
(
کصد سال
سعديه شيراز يک
)عکس :س
شيرازيس و شيراز آآمده است.
س
نام شييراز در کتابھھا و اسناد تاتاريخی ،تحت نامھای مختلففی نظير تيراززيس،
صفاريان ،آل بوويه و زنديه ،پايتخت ايران بوده است .ش
شيراز در دوران ص
شيراز با پنج شھر جھان داارای پيوند
خواندگی است:
خواھرخ
دوشنبهه )تاجيکستان( ..نيکوزيا) ،قبررس( .چونگ کيينگ) ،چين( .ووايمار)،آلمان( .ماالکا) ،مالزی(.

س :ارگ کريمخاان (١٢٨٠
)عکس
میگردد که در ژووئن ١٩٧٠
از ميالد باز ی
شيراز ،بر روی لوحھای گلی اايالمی به  ٢٠٠٠سال پيش ز
اولين ااشاره به نام ش
يافت شده است.
غربی شھر ت
گام کندن زمين برای ساخت کووره آجرپزی درر گوشه جنوب غ
در ھنگ
اشاره دارد.
ه
ی نوشته شده ددر ايالم قديم بهه شھری به نام تيرازيس
لوحھای

ه
))عکس :ميھماننی معين
الدوله در عمارت معيينيه(
ساسانی و حتی
ی
شيراز شايد به ددوران
ز
در شھر
ساس برخی ازز تحقيقات تااريخی ،سکوننت دايمی ر
بر اس
ين اشارهھای مععتبر در مورد ايين شھر به اواييل دوران اسالممی بر میگردد.
قبل آن برسد .اما اولين

کس :باغ تخت (١٢٧۴
)عک
مری سلسلهی آلل بويه ،شيراز را به عنوان پاييتخت انتخاب ککرد و مساجد ،ققصرھا،
در قرن چھارم و پپنجم ھجری قمر
فارس تبديل شده بوود.
به بزرگترين شھھر استان س
ساخت .در اين ددوران شيراز ه
کتابخانه و کاانال آبرسانی س

زند (١٣١٠
س :خيابان د
)عکس
کان فارس از نييمه قرن  ۶ھجر
اتابک
جری بر شيراز ححکومت کردند .در دورهی آنھھا شيراز شکوففا شد و بناھای متعددی
چنگيز خان مغوول ،شيراز از تخ
شد .به تدبير اتاببکان در حمله چ
ير مدرسه ،بيماررستان ،بازار اتتابک ساخته ش
نظير
خريب و
سليم شد.
چنين از قتل عام تيمور نيز در اامان ماند زيرا شاه شجاع ،فرمماندار فارس تس
عام در امان مانند .شيراز ھمچن
قتل ع

حافظ (١٣١۶
س :آرامگاه فظ
)عکس
تشويق حاکمان
ق
در علم و ھنر بودد .بخاطر
الدی ،شيراز مررکزی پيشرو ر
در قررن سيزدھم ميال
قديمی دارالعلم ناميدده میشد.
ی
غرافیدانان
شھر توسط جغر
جود دانشمندان و ھنرمند ،اين ش
و وج

س :ميدان احمدی (١٣٣٩
)عکس
ظھور دو شاعر بزررگ فارسی نو ،حافظ و سعدی
ر
رسی را با لھجهه شيرازی تکلمم میکنند.
شيراز زبان فارس
مردم ش
ی ،از عصر
حکمفرما شدن
مغول ببه بعد بر تمام جنبهھای زندگگی مردم شيرازز اثر گذاشت و باعث افول گگويش پيشين ممردمان و م
پارسی نو در اين شھرر شد.

)عکس :شاهچراغ در ززمان قاجاريه(
تاريخی فراوان برای گردشگران
ی
مطرح بوده و با جاذذبهھای
ح
ی از مھمترين ممراکز گردشگر ی ايران
شيراز به عنوان يکی
خته شده است.
داخلی و خارجی شناخ

کشف حجاب(
شاه پھلوی ھمزممان با فرمان کش
س :ديدار رضا ش
)عکس
خواجوی کرمانی،
ی
گاه حافظ ،آراامگاه
صميکان ،آرامگ
ی شھر شيرازز میتوان بهه آتشکدهی ص
از جاذذبهھای تاريخی
باغ عفيفآباد اشارره کرد.
آرامگاهه سعدی ،ارگ کريمخان ،باغ اارم ،باغ تخت ،باغ چھلتن ،بااغ دلگشا و غ

پرھزينه و مجلل  ٢۵٠٠سالگی شاھننشاھی را در تخ
ه
ی جشن
س :در مھر ماه  ١٣۵٠محمدررضا شاه پھلوی
)عکس
خت جمشيد
کرد(
برگزار (
ی ،عمارت باغ ننشاط ،عمارت دديوانخانه ،عماررت کالهفرنگی باغ نظر ،باغ ننارنجستان
حمام بباغ نشاط ،عماررت باغ ايلخانی
قلعهی ککھا ،مدررسهی
قصر ابونصر ،ه
صيرالملک ،ر
علی ،مسجد نص
ی ،چاه مرتاضع
ن ،خانه صالحی
قووام ،باغ ھفتتن
جاذبهھای ديدنی شييراز است.
بھرام از ديگر به
م
خان ،موزهی پاارس ،موزهی ھھفتتنان ،نقشببرجستهی
خان،مدرسهی خ
آقاباباخ

وکيل شيراز(
س :مسجد ل
)عکس
خی ،مسجد
 ٨٧خانه تاريخ
که متشکل از ٧
حرمين  ٧ھکتاار از بافت تارريخی شيراز ه
در سالل  ١٣٧۴در پپروژه بين الح
حتھمان پرو ه
سه تاريخی بوود تخريب شد .ھم اکنون نيزز تصميم بر ايين است که تح
و مدرس
ژه  ۵٧ھکتار دديگر بدون
جاری بدھد.
يب و جايش را به پاساژھای تج
در نظرر گرفتن آثار و بناھای ارزشمنند تاريخی تخريب

در نزديکی شھر شيراز(
کس :نمايی از تخت جمشيد ر
)عک
سازی کرد
خان زند اين دروازه را بازس
دوره زنديه کريم خ
ه
ن عضدالدوله ديلمی ساخته شد .در
دروازهه کھن در زمان
تخريب شد.
ب
ش از بنا
 ١٣١۵اين بخش
ی به باالی آن اففزود .در سال ۵
و اتاقی
خته شد.
صله کمی از درروازه کھن ساخ
دروازهه قرآن در سال  ١٣٢٨شمسی بار ديگر با فاص

مجموعه واقع شده
ه
در اين
حافظ شيرازی ر
حافظيهه در شمال شھرر شيراز و در جنوب دروازه ی قرآن قرار دارد .آرامگاه ح
است.
عمارتی گنبدی شکل ببر فراز مقبره ووی بنا شد
ی
حافظ ،
حدود  ۶۵سال پس از وفات ح
در سالل  ٨۵۶ھجری قمری و در ح
آباد پر میشد.
ی ساخته شد کهه از آب رکن د
جلو اين عمارت ،حوض بزرگی
و در ج

خص نيست .وللی در سفرنامهھھای متعلقبه قرن دھم
تارريخ ساخت و بننيانگذار اوليه باغ ارم شيراز ،،بهدرستی مشخ
و يازدھم ھھجری نام اين بباغ آمده است .اين باغ در دورران سلجوقيان و آل اينجو پا بررجا بوده است.
شيد.
ش اين باغ کوش
ن زنديه نيز کرريمخان زند در تتوسعه و گسترش
در زمان

ی
شاعر بزرگ است .اين مکان در اببتدا خانقاه
ر
آراامگاه سعدی مععروف به سعديهه محل زندگی و دفن اين
سعدی بود.
خانقاه شيخ ويرران گرديد
کمران فارس ،خ
شد .در سال  ٩٩٨به حکم حک
در قررن ھفتم مقبرهای بر فراز قبر سعدی ساخته ش
خان زند ،بنايی دديگر ساخته ش
به دستور کريمخ
ن باقی نماند .درر سال  ١١٨٧ھھجری قمری ه
و اثری از آن
شد.

چھل ستون
جای ساختمان قدديمی ساخته شدد .گفته میشود اين بنا با اقتباس از کاخ ل
در سال  ١٣٢٩بناای کنونی به ج
بزرگ ساخته
غی و به دستور رضا شاه گ
ی قديم و جديد تتوسط محسن فرروغی ،فرزند ممحمدعلی فروغ
و تلففيقی از معماری
ست .به اندازه و باغ و گلگارری ھايی که سففارش شده بود در فرتور باال تتوجه کنيد.
شده اس

ی داخلی آرامگااه سعدی شيراززی(
)عکس :نمايی
سی ،در زمان ح
ت ،بين سالھای  ١٢۵٧تا  ١٢۶٧ھجری شمس
نيز مشھور است
نارننجستان قوام کهه به باغ قوام ني
حکومت
مساحت
ت
شد .ساختمان ناررنجستان در زممينی به
شاه قاجار و بهه دستور قوام اللملک دوم بنا ش
ناصرالدين ش
شيرازی ساخته شده است.
سط ھنرمندان ش
 ٩متر مربع توس
 ٣متر مربع و با زيربنای ٩۴٠
٣۵٠٠

