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کتابخانه های ملی و مرکز اسناد
در سال  1385در محل کارخانه ی نساجی شیراز
واقع در خیابان حافظ کتابخانه ی ملی و مرکز اسناد
فارس با ســاختمانی در خور و زیبا و امکاناتی جدید
تأسیس گردید که خزانه ای مطمئن برای نگهداری
اسناد و کتاب های ارزشمند این سرزمین است.
فرهنگسراهای شیراز
تعریف فرهنگسرا :فرهنگســرا ساختمانی
اســت که در آن یک یا چند نهــاد مانند ،نگارگری،
سفالگری ،خیاطی ،کتابخوانی ،سخنوری ،ورزشی و
 ...فعالیت می کنند.
فرهنگسراها به سه دسته تقسیم می شوند.
 - 1فرهنگســراهای شــخصیت محــور مانند
فرهنگســراهای کودک ،نوجوان ،دانشــجو ،بانوان،
سالمندان و...
 - 2فرهنگســراهای محتــوا محــور ماننــد
فرهنگسراهای اندیشه ،قرآن ،انقالب ،پایداری ،هنر،
ملل ،قانون ،ورزش ،طبیعت و ...
 - 3فرهنگســراهای نهــاد محــور ماننــد
فرهنگسراهای خانواده ،مدرسه ،شهر و ...
شهرداری شیراز در گوشه و کنار شهر به خصوص
در بوســتان ها ،ســاختمان هایی به نام فرهنگسرا
تأســیس کرده اســت .در این فرهنگسراها فعالیت
های آموزشی ،تربیتی ،هنری ،ورزشی و کتابخوانی
اجرا می شود.
در شــیراز بیش از بیســت فرهنگستان در نقاط
مختلف وجود دارد که می توانند به یکصد هزار نفر از
شهروندان خدمت ارائه کنند .در این فرهنگستان ها
یکصد و پنجاه رشــته ی فرهنگی ،هشــتاد و پنج
رشته ی هنری ،بیست و پنج رشته ی علمی و پانزده
رشته ی ورزشی فعالیت دارند.
فهرست فرهنگسراهای شیراز:
 - 1فرهنگسرای علوی ،در بولوار صنایع ،پارک
علوی.
 - 2فرهنگسرای سالمت ،در بولوار معالی آباد.
 - 3فرهنگســرای خانواده ،در بولوار ســیبویه،
سه راه آستانه.
 - 4فرهنگسرای کارآفرین ،در خیابان آبیاری.
 - 5فرهنگســرای جــوان ،در بیســت متــری
امام خمینی.
 6فرهنگســرای هنر ،در بولــوار بعثت ،پارکبعثت.
 - 7فرهنگسرای نجوم ،در میدان معلم ،بوستان
معلم.
 - 8فرهنگسرای باران ،در بولوار قدوسی غربی.
 - 9فرهنگسرای شهروند ،در بولوار نصر ،بوستان
نهالستان.
 - 10فرهنگسرای گلستان ،در شهرک گلستان،
پارک صبا.
 - 11فرهنگسرای انتظار ،در محله ی قصردشت.
 - 12فرهنگســرای نرگس ،در بولوار جمهوری،
جنب منابع طبیعی.
 - 13فرهنگســرای مطهری ،در بولوار عدالت،
شهرک شهید مطهری.
 - 14فرهنگســرای کودک ،در بولــوار عدالت،
بازارچه عدالت.
 - 15فرهنگسرای شــقایق ،در بولوار پاسارگاد،
میدان شقایق.
 - 16فرهنگسرای پایداری ،در سه راه دارالرحمه،
نواب صفوی.
 - 17فرهنگسرای مادر ،در دروازه ی سعدی.
 - 18فرهنگســرای قــرآن ،در بولــوار شــهید
دستغیب.
 - 19فرهنگســرای ســیبویه ،در بولوار شــهید
دستغیب ،کوچه کالنتری.
 - 20فرهنگســرای غدیر ،میدان دفاع مقدس،
بوستان شکوفه.
 - 21فرهنگسرای تالش ،در دروازه ی کازرون،
قاآنی شمالی.
 - 22فرهنگسرای رسانه ،بولوار مدرس ،پودونک.
باغ ها ،بوستان ها و فضاهای سبز شیراز
تعریف واژه های پردیس ،فردوس ،باغ،
بوستان و پارک
پردیس لغتی است مادی (پاری دئزا) و به معنای
باغ و بوستان و فردوس معرب آن است (دهخدا)
فردوس به معنی بهترین جا در بهشــت اســت،
جایگاهــی پر از درختــان تنــاور و نهرهای جاری
(دهخدا)
باغ محوطه ای اســت که در آن گل و ریحان و
اشجار مثمر و سبزی آالت و جز آن غرس و زراعت
کنند (دهخدا)
بوســتان که مخفف آن بســتان اســت جایگاه
گل های خوشبو و میوه های معطر است.
پــارک لغتی فرانســوی به معنی باغ وســیع و
پر درخت اســت که گردش و شــکار و جز آن را به
کار آید (دهخدا)
شــیراز را شــهر گل و بلبل نامیده اند .جای گل
و بلبل هم در باغ است .شــیراز به داشتن باغ های
دلکش و دلفریب مشهور بوده است.
منوچهر دانش پژوه در کتاب شــیراز می نویسد:
«شاردن سیاح فرانســوی باغ های شیراز را بیست
باغ نام می برد و مــی گوید این باغ ها تنومندترین
درختان جهان را در خود جای داده اند».
باغ های شیراز
باغ های تاریخی شیراز را می توانیم به دو بخش
تقسیم کنیم:
الف :باغ هایی که از آن ها فقط نامی باقی مانده
و در گسترش شهر و ایجاد خیابان و ساختمان های
مسکونی نابود شده اند .اسامی تعدادی از آن باغ ها
به این ترتیب است.
 - 1باغ آباباخانی در جنوب شــیراز که از آن باغ
تنها چند درخت سرو به جا مانده است.
 - 2بــاغ ابوالفتح خانی کوچــه ی جنب باغ ارم
که تبدیل به ساختمان هایی برای دانشگاهیان شده
است.
 - 3باغ اتابک در محله ی سردزک و سنگ سیاه

که مسجد نو بخشی از آن باغ است.
 - 4باغ بالیوزی در سه راه عفیف آباد که تبدیل
به ساختمان شده است.
 - 5بــاغ رحمت آباد ،چهــار راه مالصدرا که در
کشیدن خیابان و ساخت و ساز نابود شده است.
 - 6باغ رشک بهشــت در خیابان ساحلی که به
ساختمان تبدیل شده است.
 - 7باغ ســنقری بین پوزه ی سنقری و خیابان
برق که به ساختمان های مسکونی و تجاری تبدیل
شده.
 - 8باغ شاه ،امروز خیابان فلسطین و خانه سازی
جای آن را گرفته است.
 - 9باغ صفا ،باغی حاشیه ای که از پل باغ صفا
تا باغ ارم ادامه داشته و امروز مرکز عرق گیری است.
 - 10بــاغ صاحب اختیــار در خیابــان زند که
تبدیل به کنســولگری انگلیس شد و امروز در دست
نهادهای انقالبی است.
 - 11بــاغ فتح آباد ،در محله ی موردســتان –
خیابان هجرت که اثری از آن بر جا نیست.
 - 12بــاغ قراچه (بــاغ تخت) که بــه پادگان
مرکز پیاده تبدیل شده است.
 - 13باغ کفشــگر که بیمارســتان نمازی را در
آن ساخته اند.
 - 14بــاغ کالنتــری در محلــه ی لب آب که
خانه سازی در آن انجام گردیده است.
 - 15باغ گلخون در قصردشت ،کوچه ی گلخون
که در حال ویران شدن است.
ب :بــاغ هایی که تا امــروز وجــود دارند و به
سرسبزی و شادابی خود ادامه می دهند .در بعضی از
این باغ ها ساختمان هایی ایجاد گردیده که جنبه ی
تاریخی دارند و امروز تبدیل به کاخ موزه شده اند.
 - 1باغ ارم که پیشــینه ی تاریخی آن به دوران
ســلجوقی می رسد .در عصر قاجار حاج نصیرالملک
کاخی زیبا در آن بنا نموده اســت .باغ ارم به عنوان
باغ گیاه شناســی در اختیار دانشــگاه شیراز است و
دانشــجویان حقــوق از کاخ موزه ی آن اســتفاده
می کنند.
 - 2باغ ایلخانی ،واقع در محله ی میدانشــاه با
ســاختمانی قدیمی و زیبا که توجهی به آن نشــده
است.
 - 3باغ جهان نما :این باغ وسیع و زیبا سابقه ای
هفتصد ســاله دارد که در عصر زندیه بازسازی شده
و ســاختمان هشــت ضلعی کاله فرنگی در آن بنا
گردیده .این ساختمان نیز امروز به کاخ موزه ی تمبر
و اسکناس ،کارت پستال و مدال و نشان اختصاص
یافته است.
 - 4باغ جنت ،از باغ های عصر قاجار در محله ی
کشــن و بولوار امیرکبیر اســت .این باغ زیبا دارای
سالن اجتماعات و وسایل بازی است.
 - 5بــاغ خلیلــی ،واقــع در خیابــان خلیلی با
مجموعه ای از درختان میوه و گل های گوناگون که
بخشی از آن به بیمارســتان خلیلی اختصاص یافته
است.
 - 6باغ دلگشــا ،در بولوار بوســتان .این باغ از
کهن ترین باغ های شــیراز است .گویا امیر تیمور با
دیدن آن در سمرقند باغی به همین نام ساخته است.
کاخ وسط این باغ در عصر قاجار تعمیر شده و امروز
کاخ موزه ی «انواع رادیو» است.
 - 7باغ ســاالری در محله ی بــاال کفد (بولوار
ســیبویه) با کاخی زیبا در حال ویران شــدن .مقدار
زیادی از زمین های این باغ به ساختمان مرکز فنی
و حرفه ای و چند مدرسه اختصاص یافته است.
 - 8باغ ســتایش ،در خیابان بعثت که به بوستان
خلدبرین تبدیل شــده و ساختمان قدیمی آن ،محل
نشست هنرمندان است.
 - 9باغ طاووسیه :جنب باغ دلگشا با نارنجستانی
زیبا و فرهنگسرایی شایسته ی فرهنگوران.
 - 10باغ عفیف آبــاد ،انتهای خیابان عفیف آباد
که به نام باغ گلشــن معروف بوده و سابقه ی آن از
عصر صفویه اســت .کاخ موزه ی این باغ اختصاص
به موزه ی نظامی و موزه ی عبرت دارد.
 - 11بــاغ قوام (نارنجســتان قــوام) در خیابان
لطفعلــی خان زند در دوره ی قاجــار ایجاد گردیده
که به ســبب درختان نارنج بسیار ،آن را نارنجستان
نامیده اند .کاخ بســیار زیبای آینه کاری ،نقاشــی،
منبت و حجاری آن خود موزه ای گران بهاســت و
به نام مؤسسه ی آسیایی در اختیار دانشگاه است.
 - 12باغ ملّی (جوان آباد) واقع در خیابان حافظ با
وسایل بدنسازی و اسباب بازی کودکان و همچنین
ساختمان نمایشگاه های هنری.
 - 13بــاغ نظر (موزه ی پــارس) روبروی ارگ
کریــم خانی به کاخ موزه ای هشــت ضلعی به نام
کاله فرهنگی از ســاختمان هــای کریم خانی که
اولین موزه ی شــیراز محســوب می شود .این کاخ
موزه آثــار زیبایی از دوران مختلــف تاریخی را در
خود جای داده است .متأسفانه بخش وسیعی از این
باغ در تعریض خیابان ،تأسیس کتابخانه دستغیب و
ساختمان هنرستان و مدرسه از بین رفته است.
 - 14بــاغ نو ،روبروی باغ جهــان نما که به نام
هتل سعدی مشهور است .ســاختمان چند طبقه ی
این باغ بســیار زیبا و باشــکوه اســت .ساختمان و
بازســازی این باغ از عصر قاجار اســت که گویا از
عصر صفوی بنیاد نهاده شده است.
 - 15باغ ن ّوابی در فلکه ی قصردشت با درختانی
کهن و عمارتی مســتحکم که در گذشته تفرجگاه
مردم به حساب می آمد.
 - 16باغ ناری روبروی مرکز صدا و سیما ،باغی
زیبا با ســاختمانی باشکوه که در اختیار شیخ قطر و
خانه ی اوست.
بوستان های شهری شیراز
شــهرداری هــای نواحــی مختلــف شــیراز،
بوســتان هایی بزرگ و سرسبز با امکانات بهداشتی،
وسایل ورزشی مناسب و اسباب بازی برای کودکان
ایجاد نموده اند .در بیشــتر این بستان ها ،کتابخانه،
اتاق مطالعه ،ســالن اجتماعات ســاخته شــده و در
بعضــی از آن ها کانون پــرورش فکری کودکان و
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حافــظ و تکیه ی هفت تنــان در بولوار چهل مقام
واقع شده است .ساختمان محکم و سالن بزرگ آن
از عصر زندیه اســت .در محوطه ی باغ تکیه ،نماد
مزار چهل عارف درویش دیده می شــود که نام و
جمال ز ّیانی تاریخ روی آن ها نیست .در سمت جنوب غرب باغ
مزار شیخ ابواســحاق اطعمه است که در قرن نهم
می زیسته و دیوان شعرش درباره ی خوردنی هاست.
او بیشتر بیت های حافظ را تضمین کرده است.
گیپا پزان سحر که سر کله وا کنند
آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟
 - 5تکیه ی هفت تنان (موزه ی ســنگ) .این
تکیه هم مانند تکیه ی چهل تنان از آثار خوب عصر
زندیه است .در این تکیه نیز نماد مزار هفت عارف
در صحن سرسبز آن دیده می شود که نام و نشانی
ندارند .در ســمت شمال تکیه تاالر بزرگی است که
ســقف آن روی دو ستون ســنگی یک پارچه قرار
دارد و در طاقچه های باالیی این تاالر پنج مجلس
با رنگ و روغن روی گچ نقاشــی شده است (گویا
نقاشــی ها کار آقا صادق نقاش است) .نقاشی ها از
چپ به راســت عبارت اســت از :اول تصویر یک
درویش ،دوم تصویر حضرت موسی در حال شبانی،
ســوم ،تصویر شــیخ صنعان و دختر ترسا ،چهارم،
تصویر قربانی کردن اســماعیل به دســت ابراهیم
و پنجم تصویر درویشــی جــوان .ازاره ی ایوان از
سنگ های مرمر بسیار زیبا است و حوض زیبایی در
جلو ایوان ساخته شده است .گویند در آنجا هفت نفر
از ابدال مشغول عبادت بوده اند .هر کدام که زمان
فوتش می رســیده ،باقی ماندگان او را غسل داده،
کفن نموده به خاک می سپردند .زمانی که تنها یک
 - 9پارک محله ای سعدی در بولوار رحمت
نفر از آن ها باقی مانده بود و زمان مرگش فرا رسید،
 - 10پارک محله ای سیبویه در خیابان سردخانه
قبری برای خودش حفر کرد ،به شهر آمد و غسالی
 - 11پارک محله ای شقایق در بولوار شقایق
را خبر کرد که فقیری فوت شده بیا تا به اتفاق او را
 - 12پارک محله ای شهدا در دارالرحمه
تغســیل و تجهیز نماییم ،غسال همراه او شد .بر در
 - 13پــارک محله ای صاحب االمــر در بولوار
صومعه که رســیدند درویش غسال را گفت خارج از
عدالت
در بایست تا من داخل شوم ،چون صدای تکبیر مرا
 - 14پارک محله ای صدا و ســیما در شــهرک
شنیدی داخل شو.
صدا و سیما
غســال ایســتاد و درویش داخل شــد .پس از
 - 15پارک محلــه ای فاطمی در بولوار میرزای
چند دقیقه صدای تکبیر را شــنید .وارد شد ،دید که
شیرازی
همان درویش وفات یافته و جز او کســی نیست و
 - 16پارک محله ای فردوســی در بولوار نواب
روی سینه اش کاغذی هشته و بر آن نوشته که من
صفوی
قبر خود را حفر کرده ام الحال غســلم بده ،کفنم نما
 - 17پــارک محلــه ای فرزانگان در شــهرک
و به خاکم بسپار (داســتان به نقل از فرصت الدوله
فرزانگان
در آثار عجم است)
 - 18پــارک محله ای فرهنگیان در شــهرک
 - 6تکیــه ی باباکوهی .در میان کوه شــمالی
فرهنگیان
شیراز (کوه صبو) ایوانی درختکاری ،چند اطاق و یک
 - 19پارک محله ای کشتکاران در کمربندی
طاق بزرگ یا غار ایجاد گردیده و حوض کوچکی در
 - 20پارک محله ای کودک در بولوار زرهی
میانه ی ایوان ســاخته شده که با آب چشمه ای که
 - 21پارک محله ای کوی زهرا در کوی زهرا
از دل کوه می جوشد پر می شود.
 - 22پارک محله ای گلدشت در گلدشت
چنــد متر باالتــر از ایــن فضا ،بقعه ی شــیخ
 - 23پارک محله ای گلستان در شهرک گلستان
ابوعبداهلل علی بن محمد بن عبداهلل شیرازی ملقب
 - 24پــارک محلــه ای مطهری در شــهرک
به باباکوهی (باکویه) اســت .او از فقهای مشایخ و
مطهری
مرید شیخ کبیر بوده اســت که در سال  442وفات
 - 25پارک محله ای ملت در معالی آباد
یافته اســت .از باباکوهی دیوان شعری به جا مانده
 - 26پارک محله ای والفجر در شهرک والفجر
است( .تلخیص از آثار عجم).
 - 27پارک محله ای یاس در بولوار ارتش
حرم های مطهر امام زادگان ،سادات و
 - 28پارک محله ای یاسمن در بولوار فضیلت
فرزند زادگان خاندان نبوت در شیراز
در ایــن بخــش از کتاب شــیراز اثــر منوچهر
شــیراز را شــهر هزار مزار ،تربت اولیاء شــهر
دانش پژوه ،از شــیراز شهر سرفراز ،معاونت فرهنگی
گنبدها و گلدسته ها لقب داده اند .دراین شهر کمتر
شــهرداری و دانشــنامه ی آزاد ویکی استفاده شده
کوی و برزنی را می یابید که بقعه ای از ســادات و
است.
فرزندزادگان پیامبر گرامی اســام در آن نباشد .این
تکیه های شیراز
بقاع مطهر مورد احترام مردم و محل راز و نیاز آن ها
تکیه  Takyeبه معنی خانقاه ،خانه ی درویشان،
با خداوند بوده و هست .حرم ها و بقاع متبرکه شیراز
جایی که به دراویش طعام دهند ،مجمع درویشان و
به سه بخش تقسیم می شود.
جای روضه خوانی آمده است( .لغت نامه ی دهخدا)
الف .حــرم های مطهر امــام زادگان و فرزندان
در عصــر قاجار تکیه هــا جایگاهی برای اجرای
بالفصل امامان همام.
مراســم تعزیه و برگزاری آیین های ســوگواری و
ب .حرم ها و بقاع امام زادگانی که با یک یا چند
روضه خوانی بوده است .بزرگترین تکیه در این عصر
واسطه به امامان بزرگوار می رسند و گنبد و بارگاهی
در تهران به فرمان ناصرالدین شاه با ساختمانی شبیه
بر مزار شریفشان ساخته اند.
آمفی تآتر در جنوب باختری شــمس العماره به نام
ج .بقاع ســاداتی که در محدوده ای کوچک قرار
«تکیــه ی دولت» بنا گردید( .تکیه دولت ســقفی
دارند و فاقد گنبد و بارگاه هستند.
گنبدی شــکل ،هشــت ضلعی و محوطه ای مدور
الــف .حرم هــای مطهر امــام زادگان بالفصل
داشت).
امامان همام.
تکیه های شیراز
 .1حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ)
تکیه های شیراز به دو بخش تقسیم می شود.
در کتاب هزار مزار چنین آمده است که« :حضرت
الف :تکیه هایی که تنها نامشان باقی مانده است.
ســید امیراحمد بن موســی الکاظم در ایام خالفت
 - 1تکیــه ی نــواب واقع در محلــه ی میدان
مأمون پس از وفات برادر بزگوار خویش به شــیراز
شــاه ،خیابان لطفعلی خان زند ،بین چهار راه مشیر
تشریف آوردند و به دست مأموران حکومت عباسی
و نمازی.
به شــهادت رسیدند و هیچ کس راه به مشهد معطر
 - 2تکیــه ی آصــف واقع در کوچه ی پشــت
منــور آن حضرت نمی برد تا زمان امیر مقرب الدین
مســجد نصیرالملــک ،خیابان لطفعلی خــان زند،
مسعود بن بدر از وزرای اتابک ابوبکر سعد بن زنگی
محله ی اسحق بیگ.
که قبر و انگشتری یافتند که بر خاتم شریفش نوشته
ب ،تکیــه هایی که تا امروز به جا مانده اند و در
بود (العزه هلل احمد بن موســی) بعــد از آن گنبدی
گذشته محل گذراندن اوقات فراغت برای به دست
بر ســر قبر آن حضرت بســاختند و بعد ملکه تاشی
آوردن آسایش تن و آرامش روح و روان بوده است.
خاتون مادر شاه شیخ ابواسحاق اینجو گنبدی بلندتر
 - 1تکیه ی مشــرقی ،کمی باالتــر از آرامگاه
ســاخت و در جنوب آن مدرسه ای بنا کرد در سال
خواجو در تنگ اهلل اکبر که شــامل یک طاق ضربی
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رو به شــرق ،یک حوض که بــا آب رکن آباد لبریز
 - 2حرم مطهر محمد بن موســی الکاظم (ع):
و ُپر می شــود .قبر عماد الدین محمود وزیر شــیخ
برادر حضــرت احمد بن موســی ،در شــرق حرم
ابواسحاق اینجو آنجاست .این تکیه زیباترین جایی
شــاهچراغ .گویند با حضرت احمد بن موسی از یک
اســت برای شــب گذرانی در هوای آزاد و ســپس
مادر هستند.
تماشای طلوع خورشید صبح گاهی
 - 3حرم مطهر ســید عالء الدین حســین (ع):
 - 2تکیــه ی چاه مرتاض علی «مرتضی علی»
فرزند حضرت موســی الکاظم و برادر حضرت احمد
بــاالی کوه چهل ُمقــام .این تکیه شــامل طاق و
بن موسی.
ایوانی از ســنگ و گچ و ســردابی است که با چند
مزار شــریف ایشــان نیز در عصر صفویه آشکار
پله به آن می رســیم .در این زیرزمین یا ســرداب
گردیده است و گنبد و بارگاهی بر آن ساخته اند.
سنگ نوشته ی ایســتاده ای است که مردم در کنار
ب .حــرم مطهر امام زادگانــی که با یک یا چند
آن شــمع روشــن می کردند و ُمهر نمازی را روی
واسطه منســوب به امامان بزرگوار هستند و دارای
آن حرکت مــی دادند و نیت می کردند .اگر مهر به
گنبد و بارگاه می باشند.
سنگ نبشته می چسبید باور می کردند که نیازشان
 - 1حــرم مطهر حضرت علــی بن حمزه (ع) از
برآورده خواهد شد.
فرزند زادگان حضرت موســی الکاظــم (ع) ابتدای
ضرابی .این تکیه در دامنه ی
تخت
 - 3تکیه ی
ّ
خیابان حافــظ در هزار مزار چنین آمده اســت که
کوه چهــل مقام بین تکیه ی هفــت تنان و پارک
«امیرعلــی بن حمزه بن موســی الکاظم در ســال
کوهپایه قرار دارد .از این تکیه ســاختمانی از سنگ
دویست و بیست هـ..ق به شیراز آمدند و در غاری از
و گچ و یک سرســره ی سنگی برای بازی کودکان
کوه شــیراز اقامت کردند .در عصر خالفت عباسیان
به جا مانده است.
مأموران حاکم او را بشــناختند و به قتل رســاندند.
 - 4تکیه ی چهل تنــان .این تکیه بین آرامگاه
در عصر عضدالدوله دیلمــی قبر و بارگاهی بر مزار

گل گشتی در شیراز

بخش سوم

نوجوانان تأسیس گردیده است.
در این بوستان ها درختان سرسبز ،گل های زیبا،
خیابان کشی های منظم ،نیمکت های مناسب برای
نشســتن و آب نماهای چشم نواز ،رفاه و سرزندگی
را به مردم شهر هدیه می کنند .نام و محل تعدادی
از این بوستان ها:
 - 1بوســتان آزادی در فلکــه گاز بــا ســالن
اجتماعات بزرگ ،وســایل بازی کودکان ،وســایل
ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 2بوســتان ارغوان در بولوار جانبازان با وسایل
بازی کودکان ،وسایل ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 3بوســتان انقالب خیابــان انقالب ،چهار راه
اصالح نژاد .با وسایل بازی کودکان ،وسایل ورزشی،
امکانات بهداشتی
 - 4بوستان بعثت ،بولوار بعثت ،با سالن اجتماعات،
کوشک قدیمی ،کتابخانه و مرکز شیرازشناسی
 - 5بوســتان پرواز ،بولوار مدرس با وسایل بازی
کودکان ،وسایل ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 6بوستان حاشــیه ای چمران ،بولوار چمران،
نمایشــگاه کارهای هنری ،وســایل بازی کودکان،
وسایل ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 7بوســتان خلدبرین ،بولوار خلدبرین ،ســالن
اجتماعات ،وســایل بازی کودکان ،وسایل ورزشی،
امکانات بهداشتی
 - 8بوســتان دوران ،بولوار شهید دوران (غدیر)
وســایل بازی کودکان ،وسایل ورزشــی ،امکانات
بهداشتی
 - 9بوســتان رضوی ،بولوار نصر ،وسایل بازی
کودکان ،وسایل ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 10بوســتان شــکوفه ،بولوار دالوران ،وسایل
بازی کودکان ،وسایل ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 11بوســتان علوی ،بولوار میرزای شــیرازی،
دارای ســالن اجتماعات ،وســایل بــازی کودکان،
وسایل ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 12بوســتان فضیلت ،بولــوار فضیلت ،دارای
ســالن اجتماعات ،وســایل بازی کودکان ،وسایل
ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 13بوســتان قدوســی ،بولوار قدوسی ،دارای
ســالن اجتماعات ،وســایل بازی کودکان ،وسایل
ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 14بوســتان گلهــا ،معالی آباد ،دارای ســالن
اجتماعات ،وســایل بازی کودکان ،وسایل ورزشی،
امکانات بهداشتی
 - 15بوستان الله ،شهرک ولیعصر ،دارای سالن
اجتماعات ،وســایل بازی کودکان ،وسایل ورزشی،
امکانات بهداشتی
 - 16بوســتان محراب ،بولوار محــراب ،دارای
ســالن اجتماعات ،وســایل بازی کودکان ،وسایل
ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 17بوســتان مروارید ،بولــوار دالوران ،دارای
ســالن اجتماعات ،وســایل بازی کودکان ،وسایل
ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 18بوســتان معلم ،میدان معلم ،دارای ســالن
اجتماعات ،وســایل بازی کودکان ،وسایل ورزشی،
امکانات بهداشتی
 - 19بوســتان ولیعصر ،فلکه ی ولیعصر ،دارای
ســالن اجتماعات ،وســایل بازی کودکان ،وسایل
ورزشی ،امکانات بهداشتی
 - 20بوستان هاشمی ،بولوار عدالت ،دارای سالن
اجتماعات ،وســایل بازی کودکان ،وسایل ورزشی،
امکانات بهداشتی
فضاهای ســبز و پارک هــای محله ای
شیراز
شــهرداری هر ناحیه از شیراز ،در محله هایی که
زمینی خالی وجود داشته اقدام به ایجاد فضای سبز
و تأســیس امکانات بهداشــتی ،ورزشی و تفریحی
کرده است .نام تعدادی از فضاهای سبز و پارک های
محله ای:
 - 1پارک محله ای آزادگان در بولوار دولت
 - 2پارک محله ای امام رضا در شهرک گلدشت
 - 3پــارک محلــه ای بــاران در  20متــری
امام خمینی
 - 4پارک محله ای بزن در شهرک بزن
 - 5پارک محله ای بهشتی در شهرک بهشتی
 - 6پارک محله ای جماران در شهرک جماران
 - 7پارک محله ای رحمت در بولوار رحمت
 - 8پارک محله ای سپاسی در بولوار سپاه شمالی
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ایشان ساختند».
 - 2ســیده بی بــی خدیجه ملقب بــه بی بی
دختــران در محلــه ی میدان شــاه .گویند از اوالد
حضرت علی بن حســین (ع) هستند .فرصت الدوله
در آثار عجم می نویسد که بنیاد بقعه ی این فاصله
را خاتون قتلغ بیگ چنگیزی نهاده و ســپس محمد
قلی خان ایلخانی آن را تجدید عمارت کرده است.
 - 3حرم حضرت سید تاج الدین غریب ،نزدیک
دروازه ی کازرون .فرصــت الدوله می نویســد که:
«نام مبارکش جعفربن فضــل بن علی بن ابیطالب
علیه السالم با لقب تاج الدین و غریب بوده است».
 - 4حرم مطهر امام زاده ابراهیم در بولوار سیبویه،
شمال آرامستان دارالســام .گویند از فرزندزادگان
حضرت امام موسی بن جعفر هستند .بنای این حرم
و بقعه را به زکی خان سردار نسبت می دهند.
 - 5حرم امام زاده ســید الحرمیــن معروف به
امام زاده زنجیری .واقع در پشت مسجد نصیرالملک.
نام اصلی ایشان سید جالل الدین و از فرزند زادگان
حضرت زین العابدین هســتند .بنای گنبد و بارگاه از
نصیرالملک است.
 - 6بقعه ی سید ابوالوفا .ابتدای چهار راه پانزده
خرداد .ایشــان نیــز از اولیاءاهلل بــوده و به خدمت
شــاهداعی الی اهلل رسیده و به او ارادت داشته است
به تازگی بقعه را تعمیر کرده و گنبد زیبایی بر باالی
آن ساخته اند.
ج .بقعه ی سادات و فرزند زادگان امامان همام(ع)
که گنبد و بارگاهی ندارند و به امام زاده شهرت دارند.
 - 1سید ابراهیم در بولوار سیبویه
 - 2سید ابراهیم در دروازه ی سعدی
 - 3سید ابراهیم در برم دلک
 - 4سید ابراهیم مجاب .حرم سید میر محمد(ع)
 - 5سید ابواسحاق .محله ی لب آب
 - 6ســید ابوالحسن یحیی .خیابان لطفعلی خان
زند
 - 7سید شاه ابوالفتح .خیابان طالقانی
 - 8سید ابوطالب .روبروی مسجد رضا
 - 9سید ابی زید .بازارچه ی حاج رجب
 - 10سید اسحاق .سبزپوشان
 - 11سید اسماعیل .خیابان احمدی ،بازار زرگرها
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