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دیدنی های طبیعی و تاریخی و فرهنگی استان فارس
اقوام  پر رونق  پيش زيستگاه  از چند هزار سال  فارس 

بومی ايران، به ويژه، عيالميان بوده است.
كتيبه های  در  فارس  خبرنگاران؛  باشگاه  گزارش  به 
هخامنشی به صورت پارسه و در نوشته های يونانی به 
شكل پرسيس آمده و معرب آن، فارس است. يونانيان 
اطالق  ايران  تمام  بر  اشتباه  به  را  پرسيس  ايالت  نام 
فارس،  خليج  كرانه های  تا  ايران  جنوب  در  می كردند. 
سرزمينی گسترده است كه از روزگاران باستان، پارس 
مركز آن  اسالمی،  دوره  آغاز  از  و  داشته  نام   )فارس( 

شيراز بوده است. 
پررونق  زيستگاه  پيش  هزار سال  از چند  اين سرزمين 
اقوام بومی ايران و به ويژه، عيالميان بوده و از اين قوم، 
آثار بسياری در گوشه و كنار فارس، هم چون كورنگون 
ممسنی، نقش رستم، تخت جمشيد ) مرودشت( به جای 
مانده است. سه هزار سال پيش از اين، قومی كه خود را 
به فالت  امروزی  از جنوب روسيه  آريايی می خواندند، 
فراوان  خوردهای  و  زد  از  پس  و  شدند  سرازير  ايران 
خود  برای  و  رسيدند  پيروزی  به  سامان،  آن  بوميان  با 

سكونتگاه هايی بر پا داشتند.
 بيشتر اين آرياييان، چوپان و گله دار و كوچ نشين بوده، 
زندگی قبيله ای داشتند. اين آرياييان، قبيله های بزرگی 
مادها، سكاها،  پارسيان،  از همه  تر  داشتند كه معروف 
بودند.  پارتيان  و  هراتيان  خوارزميان،  سغديان،  بلخيان، 
لهجه های  با  اما  بزرگ،  زبان  يک  به  قبيله ها  اين  همه 
نام  به  را  خود  سرزمين  و  گفتند  می  سخن  متفاوت 
از  پارسيان، يكی  )ايران ويج( می خواندند.  آريا وئيج 
اقوام ايرانی بودند كه در سه هزار سال پيش به فارس 
در  )ماليان  انشان  در  جمله  از  مكان،  چند  در  و  آمدند 
شدند.  ساكن  پاسارگاد  و  شيراز(  شمال  كيلومتری   46
پايتخت آنان، نخست پاسارگاد بود كه بعدها، به همدان 

انتقال يافت.
 استان فارس يکی از استان های مهم برای گردشگری 
کشور ايران بشمار می رود، چون مهمترين آثار تاريخی 
و طبيعی و تمدن ايران در اين استان قرار گرفته است، 
نام تخت  به  بلکه جهان،  ايران،  تاريخی  آثار  مهمترين 
قرار  مرودشت  شهرستان  در  و  استان  اين  در  جمشيد، 
گرفته که خود سند معتبر تمدن ايران بحساب می آيد. 
داشتن شعرايی همچون حافظ  با  نيز  شيراز  زيبای  شهر 
جهان  و  ايران  شهرهای  مشهورترين  از  يکی  سعدی  و 

می باشد.
جاذبه های تاریخی و فرهنگی

توان  می  را  جمشيد  تخت  جمشيد:  تخت  مجموعه 
مشهورترين مجموعه از دوران باستان در ايران به شمار 
آورد که در سطح جهانی نيز کاماًل شناخته شده است. 
در  هخامنشی  داريوش  دوره  در  مجموعه  اين  احداث 
حدود سالهای 520 تا 518 )پيش از ميالد: پ.م( شروع 
شد و در دوره پسر او, خشايار شاه هخامنشی نيز ادامه 
يافت. در دوره پادشاهان بعدی هخامنشی نيز فعاليت های 
از  يکی  مجموعه صورت گرفت.  اين  توسعه  زمينه  در 
ويژگی های اين مجموعه، اين است که پيش و پس از 
ايران ساخته  تاريخ  در  با آن عظمت  ای  مجموعه  آن، 
مهم  ويژگی  است.  فرد  به  منحصر  هم  هنوز  و  نشده 
ديگر تخت جمشيد اين است که بزرگترين و مهمترين 
مجموعه طراحی شده از دوران باستان است که افزون 
البته  است.  داشته  نيز  آئينی  جنبه  شکوه،  و  عظمت  بر 
در اين زمينه نظريه های گوناگونی وجود دارد. برخی 
اند که تخت جمشيد يک  از پژوهشگران اظهار داشته 
جايگاه صرفًا آئينی و مذهبی بوده است، در حالی که 
در اين متن نشان داده شده که تخت جمشيد گونه ای از 
دژهای حکومتی- تشريفاتی و سکونتی بوده که از لحاظ 
آئينی نيز اهميت داشته است. دو آرامگاه در ديواره كوه 
مشرف به صفه تخت جمشيد وجود دارد كه گفته اند به 

اردشير سوم و اردشير دوم تعلق داشته است.
پاسارگاد  تاريخی  محوطه  پاسارگاد:  تاريخی  مجموعه   
در 70 کيلومتری شمال تخت جمشيد، در 3 کيلومتری 
جاده آسفالته شيراز - آباده در استان فارس قرار دارد. 
منطقه ای که پاسارگاد در آن واقع شده، به دشت مرغاب 
مدوس  باستان  ايران  در  که  ُپلوار  رود  است.  معروف 
از  پيش  می کند.  سيراب  را  دشت  اين  می شد،  ناميده 
شود،  ساخته  مرغاب  دشت  در  پاسارگاد  شهر  که  اين 
اين دشت از سابقه تمدنی 3 هزار ساله برخوردار بود و 
روستاهايی چون تل نخودی، تل خاری )خری(، تل 3 
آسياب و 2 توالن که در هزاره چهارم و سوم پيش از 
ميالد، در آنها کشاورزی می شد، دارای رونق و شکوه 

ويژه ای بود.
و   2 پهنای  به  محوطه ای  در  پاسارگاد  آثار  مجموعه 
درازای 3 کيلومتر گسترده است. اين آثار از شمال به 

جنوب، به 5 گروه تقسيم می شوند:
مادر  تخت  يا  تخت  تل  عظيم  مسقف(  )ايوان  •صفه 

سليمان و باروی )ديوار( خارجی آن
•محوطه مقدس در شمال غرب آن

•ساختمان زندان
•مجموعه کاخ ها شامل محوطه چهار باغ، با آب گذرها، 
حوضچه های سنگی و کاخ های پذيرايی يا بارعام، کاخ 
اختصاصی کوروش يا کاخ مسکونی، کوشک های الف 

و ب، درگاه و پل
•آرامگاه کوروش در فاصله 1/5 کيلومتری کاخ ها

زندان سليمان يکی ديگر از آثار بسيار زيبا در مجموعه 
هخامنشيان  دوره  اوايل  به  که  است  پاسارگاد  تاريخی 

تعلق دارد و بنای چهار گوش برج مانندی است که در 
اکنون  و  يافته  سليمان شهرت  زندان  به  اسالمی  دوران 
را  آن  گروهی  است.  مانده  باقی  آن  ديواره  يک  فقط 
دانند  می  کوروش  جانشين  و  پسر  کمبوجيه،  آرامگاه 
خانه  گنج  نيز  ديگر  برخی  و  آتشگاه  را  آن  بعضی  و 
کوروش ناميده اند؛ اما احتمال اينکه آرامگاه کمبوجيه 

باشد، بر داليل استوارتری متکی است. 
شهر تاريخی بيشاور: بيشاپور يکی از شهرهای باستانی 
ايران در استان فارس است که در زمان ساسانيان ساخته 
شده و امروزه تنها ويرانه هايی از آن برجای مانده است. 
تاريخچه  که  است  شهرهايی  قديمی ترين  از  شهر  اين 
ساخت آن، به صورت مکتوب در سنگ نوشته ای موجود 
بيشاپور در شمال شهر کازرون و در فاصله 23  است. 
کيلومتری آن )110 کيلومتری شيراز( قرار گرفته و از 
شهرهای خوش آب و هوا و دارای طراحی و مهندسی 

ويژه آن روزگار بوده است
در  فيروزآباد،  شهر  يا  گور  شهر  گور:  باستانی  شهر 
از پرجاذبه ترين و  100 کيلومتری جنوب شيراز، يکی 
گمنام ترين شهرهای گردشگری ايران است. فيروزآباد 
تا قبل از حمله اسکندر به ايران، شهر گور ناميده می شد. 
اسکندر مقدونی اين شهر را کاماًل ويران کرد و قرن ها 
بعد از اسکندر، اردشير، مؤسس سلسله ساسانی، اين شهر 
اين  ايران،  به  تازيان  اما در حمله  احيا و آباد کرد،  را 

شهر دوباره ويران شد.
شهر تاريخی دارابگرد: شهر تاريخی و باستانی دارابگرد 
 6 در  می گفتند،  نيز  دارابجرد  آن  به  قديم  در  که 
کيلومتری جنوب شهر فعلی داراب در کنار جاده جديد 
داراب- شيراز قرار دارد. اين شهر از کهن ترين شهرهای 
ايران و جهان محسوب می شود و پيشينه آن به بيش از 
شهرستان   5 از  يکی  نام  دارابگرد  می رسد.  سال   2500
ايالت پارس در ايران قديم، به معنی شهر داريوش، تنها 
شهر بنا شده به دست داريوش هخامنشی نبوده، اما شايد 
نخستين بنای مدور برپا شده به دست او بود که نام خود 

را بر آن نهاد.
نقش شاپور: نقش شاپور از بقايای شهری آباد بر جای 
بيش  و  كم  شاپور،  شهر  های  خرابه  در  است.  مانده 
شالوده های بعضی عمارات نيز ديده می شود. خرابه های 
شهر در مكانی به نام »تنگ چوگان« در چند كيلومتری 

شهر كازرون قرار دارد.
نقش بهرام: در نه كيلومتری شهر نورآباد، در محوطه ای 
به طول 3/85 و  ای  برجسته  نقش  بهرام،  نام سراب  به 
عرض 2/60 متر وجود دارد كه از جاذبه های تاريخی 

منطقه محسوب می شود.
غربی  شمال  در  براقی:  تنگ  پهلوی  نبشته  سنگ 
پاسارگاد در تنگ براقی، سنگ نبشته ای به ابعاد 1/40 
× 1 متر، مشتمل بر 16 سطر كه هر سطر 90 سانتی متر 

طول دارد، قرار گرفته است.
از  هايی  نقش  جمشيد،  تخت  شمال  در  رجب:  نقش 
اول در پس رفتگی كوهستان  بابكان و شاپور  اردشير 

حجاری شده كه به »نقش رجب« معروف است.
نقش برجسته سراب بهرام: نرسيده به نورآباد، پايين كوه 
در محوطه باصفايی كه »سراب بهرام« خوانده می شود، 
نقش برجسته ای به درازای 3/85 متر و بلندی 2/90 متر 
وسط  در  دوم  بهرام  نقش،  اين  در  است.  شده  حجاری 
نشسته و در هر سمت او دو نفر از بزرگان ساسانی به 
حال احترام ايستاده و انگشت سبابه را به نشانه احترام 

رو به باال نگه داشته اند.
نقش برجسته بهرام دوم: يكی ديگر از مهم ترين آثار 
پنجمين  دوم،  بهرام  برجسته  نقش  ساسانی،  تاريخی 
شهريار ساسانی است كه در 30 كيلومتری غرب جره 
و در جنوب كازرون واقع است. اين نقش، نشان دهنده 
پيكار بهرام دوم با دو سر شير است و پشت سر وی، 

خانواده بهرام و كرتير )موبد موبدان( ايستاده است.
از مهم ترين و زيباترين  نقش رستم: نقش رستم يکی 
تخت  کيلومتری   5 حدود  در  که  است  باستانی  آثار 
چند  آرامگاه  است.  واقع  آباد  حاجی  کوه  در  جمشيد، 
و  بزرگ  داريوش  جمله  از  هخامنشی  پادشاهان  از  تن 
دوران  مهم  وقايع  از  برجسته هايی  نقش  خشايارشا، 
ساسانيان از جمله تاجگذاری اردشير بابکان و پيروزی 
کعبه  به  موسوم  بنايی  روم،  امپراتوران  بر  اول  شاپور 
زرتشت و نقش برجسته ويران شده ای از دوران عيالميان، 

در نقش رستم قرار دارد.
سنگی  بنای  قرآن،  دروازه  اصلی  بنای  قرآن:  دروازه 
منسوب به » عضدالدوله ديلمی« بود و دو نسخه قرآن 
فرزند  ابراهيم سلطان«   « به  منسوب  عالی  ثلث  به خط 
مردم  داشت.  قرار  آن  باالی  اتاق  در  تيموری،  شاهرخ 
از زير  ماه قمری،  اول هر  داشتند كه روز  شيراز رسم 
آخر  تا  را  خود  و  كنند  عبور  دروازه  اين  های  قرآن 
ماه در پناه آن قرار دهند. در سال 1316 شمسی برای 
تعريض خيابان، اين بنای تاريخی منهدم شد. چند سال 
بعد حسين ايگار بنای كنونی را كمی پايين تر از محل 
اقدام، سنت شهر  اين  با  و  بنا كرد  قديم  قرآن  دروازه 

شيراز را احيا نمود.
عمارت باغ نشاط: اين عمارت در ضلع شمالی پل عباسی 
الر و در ميان فضايی سبز قرار گرفته و مقر حكومتی 

الر پس از صفويه بود.
ميدان  شرق  در  ارزشمند،  مجموعه  اين  وكيل:  بازار 
از  و  شده  واقع  جامع  مسجد  كنار  شيراز،  شهرداری 
مجموعه  اين  ساخت  است.  زند  خان  كريم  ساخته های 

اعتقاد  به  باشد.  ه. ق آغاز شده  از سال 1187  بعد  بايد 
برخی، كريم خان زند در ساخت اين بازار، بازار قيصريه 

الر را مد نظر داشت.
اين مجموعه در مركز شهر قديمی جهرم  بازار جهرم: 
واقع شده و قدمت آن به اواخر دوره زنديه می رسد و در 
سال 1256 ه. ق توسط حاكم وقت جهرم تجديد بنا شده 
است. بازار جهرم شامل يك رشته بازار شمالی- جنوبی 
است كه از خيابان جديداالحداث منوچهری شروع و به 

محله زيركنار مالجواد ختم می شود.
بازار حاجی: اين بازار، قديمی ترين بازار شيراز است. 

حمام وكيل: در جنب مسجد وكيل، حمام وكيل قرار 
گرفته است كه بر اثر تغيير وضع حمام های عمومی، 
تا حدی از صورت اصلی خارج شده است. حمام وكيل 

مانند بازار و مسجد وكيل به دوره زنديه مربوط است.
و  باشکوه ترين  شاهچراغ،  آرامگاه  شاهچراغ:  آرامگاه 
مهم ترين مرکز مذهبی شهرستان شيراز است که گنبد 
نيلوفری آن به سبک بسيار زيبايی کاشی کاری شده و 

از دوردست نمايان است.
آرامگاه حافظ: برای اولين بار، 65 سال پس از درگذشت 
محمد  الدين  شمس  استاد  ق  ه.   856 سال  در  حافظ، 
يغمايی اقدام به ساخت عمارت گنبدی بر فراز آرامگاه 
حافظ نمود و در برابر آن، حوضی بزرگ ساخت. آب 
اين حوض، از آب ركن آباد تأمين می شد. اين بنا در 
زمان سلطنت شاه عباس كبير  ه. ق در  قرن 11  اوايل 
تعمير شد. بعد از آن نيز نادر شاه دستور تعمير آرامگاه 
حافظ را صادر كرد. ساختمان اصلی مزار حافظ در زمان 

كريم خان زند در سال 1187 ه. ق شكل گرفت.
يكی  كرمانی،  خواجوی  كرمانی:  خواجوی  آرامگاه 
است.  هشتم  قرن  عرفای  از  و  پارسی  ادب  مشاهير  از 
آرامگاه خواجو در غرب دروازه قرآن و كمی باالتر از 
آن، در دامنه كوه در محوطه باصفايی جای گرفته است.
آرامگاه سعدی: آرامگاه سعدی در شمال شرقی شيراز، 
گويند  می  دارد.  قرار  پهند«   « نام  به  كوهی  دامنه  در 
پس از وفات سعدی در سال 691 ه. ق، او را در خانقاه 

خودش كه در همين محل واقع بود، دفن كردند.
باغ دلگشا: باغ دلگشا كه نزديك آرامگاه سعدی قرار 
دارد، در دوره تيمور از باغ های مهم و تفريحی شيراز 
بود. قدمت اين باغ به دوره ساسانی نسبت داده شده و 
ساختمان موجود در آن، متعلق به دوره قاجاريه است. 
بسته  نارنج،  بهار  چيدن  فصل  ارديبهشت،  در  باغ  اين 

است.
باغ ارم: باغ ارم كه بنا و سردر آن از دوره قاجاريه به 
جای مانده، زيباترين باغ شيراز است. گل های زينتی و 
گونه های متنوع گياهی موجود در اين باغ، آن را به باغ 

گياه شناسی دانشگاه شيراز بدل ساخته است.
باغ جهان نما: باغ جهان نما در شرق خيابان قرآن قرار 
به دوره زنديه  دارد. ديوار آجری و محکم آن مربوط 
است، با وجود کج شدن، همچنان پابرجا ايستاده است. 
اين باغ باصفا از باغ های قديمی شيراز است که در زمان 
آن  در  فرنگی  کاله  سبک  به  طبقه  دو  عمارتی  زنديه 

ساخته شده است.
قديمی  و  بزرگ  باغ  وسط  در  زند:  خان  کريم  موزه 
موسوم به باغ نظر، عمارت هشت ضلعی زيبايی از دوران 
به عمارت کاله فرنگی  مانده که  به جا  کريمخان زند 

معروف است.
موزه سنگ های تاريخی هفت تنان: شيراز مرکز استان 
باغ های پر گل و ريحان  به داشتن مصفاترين  فارس، 
و  تاريخ  از  برگرفته  شهرت  اين  دارد.  جهانی  شهرت 
شيراز،  بلندپايه  شاعران  مديون  و  ايران  کهن  ادبيات 
همچون حافظ و سعدی است. بی ترديد بخش مهمی از 
ديدنی های شيراز، ميراث پايتختی آن در زمان حکومت 

زنديه است.
 جاذبه های طبيعی:

پارك ملی بمو: پارك ملی بمو با وسعت 48075 هكتار 
در شمال شهر شيراز قرار گرفته است. جانوران پارك، 
پلنگ، روباه، كفتار،  بز، قوچ، ميش، آهو،  شامل كل، 
گربه وحشی، كبك و تيهو و... هستند و تا كنون 280 
گونه گياهی در آن شناسايی و نمونه برداری شده است.

روستای قالت: شهرستان شيراز، بخش مرکزی 
روستای مارگون: شهرستان سپيدان، بخش مرکزی

روستای جيزرزار: شهرستان مرودشت، بخش کامفيروز
روستای پا قلعه: شهرستان ممسنی، بخش دشمن زياری

اقليد، بخش سده، دارای  روستای تنگ براق: شهرستان 
جاذبه های طبيعی و تاريخی.

مرکزی،  بخش  مرودشت،  شهرستان  امير:  بند  روستای 
دارای جاذبه های طبيعی – تاريخی بند امير.

باالده،  بخش  کازرون،  شهرستان  سرمشهد:  روستای 
دارای جاذبه های تاريخی.

يکی  چوگان  تنگ  غار  کازرون:  چوگان  تنگ  غار   
ديگر از زيبايی های شهرستان کازرون است. در درون 
اين غار که در تنگ چوگان قرار گرفته، مجسمه عظيم 
در  مجسمه  اين  ارتفاع  است.  شده  حجاری  اول  شاپور 
به  نزديک  آن،  های  شانه  پهنای  و  متر  هفت  حدود 
دو متر می باشد. به احتمال نزديک به يقين، عالوه بر 
مجسمه بزرگ شاپور اول، آرامگاه ابدی او هم در اين 
كيلومتری  پنج  در  بوانات:  گوهر  کان  غار  است.  غار 
قرار  زيبای كان گوهر  و  بزرگ  غار  جنوب سوريان، 
گرفته است. اين غار يكی از بزرگ ترين و جالب ترين 

غارهای ايران به شمار می رود.
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