
اگرس واقع 
سبزپوشان، 

 ٩داری به 
ومين شھر 

ه به نسبت 
ن شيراز در 

ھای  جاذبه
حاضر شامل 
ست که اميد 

  آمار ايران

 

 است.آمده 
ارای پيوند 

قٔه کوھستانی زا
ھای بمو، سکوه

رين تقسيمات اد
س از تھران د

 در يک منطقٔه
است. ھمچنين 

 شھر به سبب
خواند. ايميل حی

ی ديدنی آن اس

شماری مرکز

س و شيراز آ
 شھر جھان دا

 .( 

دريا و در منطقه
سمت شمال به ک
راز برطبق آخر

 دارد. شيراز پس

شدن و واقع
 و عشاير بوده

است. اينته ف
وی خود فرا می
ھایخی از مکان

ی آخرين سرش
 ت.

( 

زيس، شيرازيس
شيراز با پنج

 ماالکا، (مالزی

متری از سطح د
وه دراک، از س
ست. شھر شير
کيلومتر مربع

  س گرديد.

زاگرس جنوبی
، يکجانشينان
وشھر قرار گرف

سوسياری را به
ين شھر و برخ

  گيرد.

ی است. برپايه
استميليون نفر 

کصد سال پيش)

فی نظير تيراز
است. ش بوده

وايمار،(آلمان).

مت ١۴٨۶رتفاع
مت غرب به کو
اس محدود شده

١٧٨/٨٩١بر
ی در آن تاسيس

ش در منطقٔه ز
 بين کشاورزان
ب مانند بندر بو
ه گردشگران بس
چه کوتاھی از ا
ای باصفا قرار

 استان فارس
ک به يک و نيم م

 
 

سعديه شيراز يک

ھای مختلف نام
 پايتخت ايران

، (چين). وينگ

 فارس و در ار
ين شھر از سم

ھای زاگرس)ه
 مساحتی بالغ ب
شيدی شھرداری

اشرکزيت نسبی
الت محلی کاال
به بنادر جنوب
فراوان، ھمواره
ه ھمراه تاريخچ
صا شيرازی ھا

ايران و مرکز
ورشيدی نزديک

(عکس: س 

تاريخی، تحت
ويه و زنديه،

رس). چونگ کي

 اشمثـالع بی

 مرکزی استان
معتدلی دارد. اين

از رشته کوه (
 تقسيم شده و

خورش ١٢٩۶ل 

 به واسطٔه مر
يعی برای مبادال
ی داخل ايران ب
ھبی و طبيعی ف
قديم و جديد به

 دوستان خصوص

 شھر بزرگ ا
خو ١٣٨٨سال 

ھا و اسناد تا
صفاريان، آل بو

 

. نيکوزيا، (قبر

 شيـراز و وضـع

شيراز در بخش
 آب و ھوای م
قام و باباکوھی
 مستقل شھری
ست که در سال

بازھر از دير
خيز، محلی طبي

ھای تجاری راه
ی، فرھنگی، مذھ
ری از شيراز ق

شما مورد توجه

 يکی از پنج
ت اين شھر در س

ھيراز در کتاب
 در دوران ص
خواندگی است:

ه (تاجيکستان).

 
 

خـوشا
 

شھر ش
شده و
مقچھل
منطقٔه
ايران ا

 
اين شھ
خحاصل

مسير ر
تاريخی
تصاوير
است م

 
شيراز
جمعيت

 
شينام 
شيراز

خواھرخ

دوشنبه



 

 ١٩٧٠وئن 

 

 ی و حتی

گردد که در ژوی

دوران ساسانی
 

ز ميالد باز می
 .است ت شده

 ينيه)

ز شايد به د
گردد.می بر می

 )١٢٨٠ان

سال پيش از ٢
غربی شھر يافت

 ه دارد.

ه در عمارت معي

ر شھر شيراز
يل دوران اسالم

خاس: ارگ کريم

٠٠٠ايالمی به
ر گوشه جنوب غ

 تيرازيس اشاره

 

نی معين الدوله

نت دايمی در
ھر به اوايين ش

(عکس

ھای گلی ا لوح
وره آجرپزی در

ه شھری به نام

(عکس: ميھمان

اريخی، سکون
عتبر در مورد اي

شيراز، بر روی
 برای ساخت کو

در ايالم قديم به

)

ز تحقيقات تا
ھای معين اشاره

اشاره به نام ش
گام کندن زمين

ی نوشته شده د

ساس برخی از
 برسد. اما اولين

اولين ا
در ھنگ

ھایلوح

بر اس
قبل آن



 ھا،قصر
 ود.

 

  متعددی
 خريب و

 سليم شد. 

 

کرد و مساجد، ق
س تبديل شده بو

فا شد و بناھای
ول، شيراز از تخ
ماندار فارس تس

يتخت انتخاب ک
ھر استان فارس

ھا شيراز شکوف
چنگيز خان مغو
 شاه شجاع، فرم

١٢٧۴( 

 را به عنوان پاي
ترين شھه بزرگ

 )١٣١٠د

ھی آن در دوره
بکان در حمله چ
امان ماند زيرا

کس: باغ تخت
 

ل بويه، شيراز
دوران شيراز به

 

س: خيابان زند
 

حکومت کردند.
شد. به تدبير اتاب
 تيمور نيز در ا

(عک 

ی آلمری سلسله
ساخت. در اين د

(عکس

جری بر شيراز ح
تابک ساخته ش
چنين از قتل عام

پنجم ھجری قمر
انال آبرسانی س

ھجر ۶يمه قرن
رستان، بازار ات

شيراز ھمچن ند.

 قرن چھارم و پ
کتابخانه و کا

کان فارس از ني
ير مدرسه، بيمار
عام در امان مان

در

اتابک
نظير

تل عق
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فرما شدن م

 ق حاکمان
 شد.ده می

 حافظ و سعدی
مردمان و حکم

د. بخاطر تشويق
دارالعلم ناميدی 

رگ فارسی نو،
گويش پيشين م

 )١٣١۶فظ

ر علم و ھنر بود
دانان قديمیغرافی

 )١٣٣٩ی

ر دو شاعر بزر
و باعث افول گ

س: آرامگاه حافظ
 

رکزی پيشرو در
شھر توسط جغر

 

س: ميدان احمد

کنند. ظھورم می
ز اثر گذاشت و

(عکس

الدی، شيراز مر
و ھنرمند، اين ش

(عکس 

ه شيرازی تکلم
گی مردم شيراز

رن سيزدھم ميال
جود دانشمندان و

رسی را با لھجه
ھای زندگ جنبه
 ر شد. 

در قر
و وج

شيراز زبان فارس
به بعد بر تمام
 نو در اين شھر

مردم ش
مغول ب

ارسیپ



 

 گردشگران 

 

 ی کرمانی،

ی فراوان برای

امگاه خواجوی
 ره کرد.

 

تاريخی ھایذبه

 کشف حجاب)

گاه حافظ، آرا
آباد اشارغ عفيف

جاريه)زمان قا

ح بوده و با جاذ

مان با فرمان کش

صميکان، آرامگ
اغ دلگشا و باغ

چراغ در ز شاه

ی ايران مطرح

شاه پھلوی ھمزم

صی ه آتشکده
تن، با باغ چھل

(عکس:

مراکز گردشگر

س: ديدار رضا ش

توان بهز می
ارم، باغ تخت،

ترين می از مھم
است.خته شده

(عکس 

ی شھر شيراز
خان، باغ ا کريم

 به عنوان يکی
 و خارجی شناخ

ھای تاريخیذبه
ه سعدی، ارگ

شيراز
داخلی و

از جاذ
آرامگاه



 
خت جمشيد 

نارنجستان 
ی رسه

 يراز است. 

 

 خی، مسجد
 ديگر بدون

نشاھی را در تخ

 باغ نظر، باغ ن
ھا، مدری ککه
ھای ديدنی شيبه

خانه تاريخ ٨٧
ھکتار د ۵٧ه 

سالگی شاھن ٢

فرنگیرت کاله
ر ابونصر، قلعه
م از ديگر جاذبه

٧ه متشکل از 
ژهھمان پروحت

 جاری بدھد.

۵٠٠ه و مجلل
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ديوانخانه، عمار
صيرالملک، قصر

ی بھرامبرجسته

 ل شيراز)

ريخی شيراز که
ين است که تح
 به پاساژھای تج

 

ی جشن پرھزينه
برگزار کرد)

 
نشاط، عمارت د
علی، مسجد نص

بنقشتنان، ھفت
 

س: مسجد وکيل

ار از بافت تار
ز تصميم بر اي
يب و جايش را

رضا شاه پھلوی

ی، عمارت باغ ن
عی، چاه مرتاض
ی ھارس، موزه

(عکس

ھکتا ٧حرمين
اکنون نيز  ھم

ند تاريخی تخريب

محمدر ١٣۵٠ 

رت باغ ايلخانی
ن، خانه صالحی

ی پاخان، موزه

پروژه بين الح
ود تخريب شد.
 بناھای ارزشمن

س: در مھر ماه

باغ نشاط، عمار
تنباغ ھفت وام،
ی خمدرسهخان،

در پ ١٣٧۴ل
سه تاريخی بو
ر گرفتن آثار و

(عکس

مام بح
قو
آقاباباخ

در سال
و مدرس
در نظر



 

 سازی کرد

 

واقع شده ه 

 وی بنا شد

دروازه را بازس

ر اين مجموعه

بر فراز مقبره و

  شيراز)

خان زند اين 

 خته شد.

حافظ شيرازی در

ی گنبدی شکل ب

ر نزديکی شھر

ه زنديه کريم خ
 ب شد.

روازه کھن ساخ

ارد. آرامگاه ح

حافظ ، عمارتی
 شد.د پر می

 تخت جمشيد در

 شد. در دوره
تخريببنا ش از

صله کمی از در

ی قرآن قرار د

 پس از وفات ح
ه از آب رکن آباد

کس: نمايی از

 ديلمی ساخته
بخشاين  ١٣١۵

 بار ديگر با فاص

ی جنوب دروازه

سال ۶۵حدود
ی ساخته شد که

(عک

ن عضدالدوله
۵فزود. در سال

شمسی ١٣٢٨ 

ر شيراز و در

 قمری و در ح
، حوض بزرگی

ه کھن در زمان
ی به باالی آن اف

ه قرآن در سال 

ه در شمال شھر

ھجری ٨۵۶ل
جلو اين عمارت

 
دروازه
و اتاقی

دروازه

 
حافظيه
است.

در سال
و در ج



 

 ن دھم
 

 

 ی بود.
 ران گرديد

 شد.

ھای متعلقبه قر
رجا بوده است.

بتدا خانقاه سعدی
خانقاه شيخ وير
ديگر ساخته ش

ھسفرنامه لی در
و آل اينجو پا بر

ن مکان در اباي
کمران فارس، خ
خان زند، بنايی د

خص نيست. ول
ران سلجوقيان و

 شيد.

ر بزرگ است. 
به حکم حک ٩٩

ه دستور کريمخ

 
درستی مشخ، به

 اين باغ در دور

ش اين باغ کوش

 
و دفن اين شاعر

٨شد. در سال
ھجری قمری به

 

 باغ ارم شيراز،
است. باغ آمده

توسعه و گسترش

ه محل زندگی و
 سعدی ساخته ش

ھ ١١٨٧ر سال

گذار اوليهنيان
ھجری نام اين ب

خان زند در تريم

عروف به سعديه
ی بر فراز قبر
ن باقی نماند. در

ريخ ساخت و بن
و يازدھم ھ

ن زنديه نيز کر

امگاه سعدی مع
ارن ھفتم مقبره
و اثری از آن

تار

ر زماند

آرا
در قر



 

 ل ستون
ساخته  گ

 

 حکومت
 ت

س از کاخ چھل
 رضا شاه بزرگ

 توجه کنيد.

سی، در زمان ح
مينی به مساحت

 است. شده 

 اين بنا با اقتبا
و به دستور غی

 در فرتور باال ت

 زی)

ھجری شمس ١٢
رنجستان در زم
شيرازی ساخته

شودد. گفته می
محمدعلی فروغ
فارش شده بود

سعدی شيراز اه

۶٧تا  ١٢۵٧
شد. ساختمان نار
سط ھنرمندان ش

 
ديمی ساخته شد
روغی، فرزند م
ری ھايی که سف

 

آرامگای داخلی
 
ھایت، بين سال

لملک دوم بنا ش
متر مربع توس ٩

 

جای ساختمان قد
توسط محسن فر
 و باغ و گلگار

(عکس: نمايی

نيز مشھور است
ه دستور قوام ال

٩۴٠با زيربنای

ه جای کنونی ب
ی قديم و جديد ت

به اندازه ست. 

ه به باغ قوام ني
شاه قاجار و به

متر مربع و با ٣

بنا ١٣٢٩ سال
فيقی از معماری
شده اس

نجستان قوام که
ناصرالدين ش
٣۵٠٠

در
و تلف

نارن



 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 


