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.تاریخ  می باشدها، باغ ارم ترین این باغو یکی از زیباترین و خاص استهای زیبا معروف شیراز به داشتن باغ

و در  ساخت آن متعلق به روزگار سلجوقیان بودهبنا به روایتی  آن در دست نیست ودقیق ساخت اولیه 

 آن بهسازی شده است. عمارت  دوران زندیه

و گیاهان بسیاری از اقصا نقاط قرار دارد درحال حاضر به عنوان باغ گیاه شناسی در اختیار دانشگاه شیراز 

هی از تنوع گیاهی باال در قالب یک نمایشگادارا بودن به علت  که امروزه شدهجهان در این باغ کاشته 

 .گل ها و گیاهان درآمده است

متر ارتفاع  شهرت  40به فلک کشیده باغ بسیار معروف اند اما سروناز شیراز با بیش از  سرو های سر

 .جهانی دارد

 نظیر است.در ایران و کشورهای اطراف بی کثرت،های رز در باغ کاشته شده که از نظر تنوع و انواعی ازگل

 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.این باغ باشکوه 

 

 عمارت  یمعمار

تخته سنگ  18که با استفاده از بزرگی   حوضدر جلوی عمارت و  عمارت زیبایی در مرکز باغ ارم قرار دارد

معماران با به کارگیری از . و فواره هایی که جلوه این فضا را چند برابر کرده مشاهده می شود ساخته شده

  را از بین برده اند.در باغ پله ها شیب موجود 

منبت ، مانند، گچبری، حکاکی، نقاشی، حجاری، کاشی کاری جذابیدر طراحی این عمارت از تزئینات 

 آید. حساب میکه از شاهکارهای آن دوران بهاستفاده شده  و آینه کاری کاری
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 طبقات عمارت 

 شده است. این عمارت در سه طبقه به سبک قاجاریه ساخته

طبقه اول: این طبقه که در واقع هم سطح زمین است و کاشی کاری شده به تاالرحوضخانه معروف   •

 .سنگی حجاری شده وجود داردستون است و در وسط طبقه اول 

شامل بخش های مختلفی مانند ایوان، سالن، راهرو و سر ستون های سنگی است و پنجره  :طبقه دوم  •

 باقی مانده اند.  است که هنوز بنای اولیه این عمارتموجود در این طبقه از آهنی های 

بسیار بزرگ تشکیل شده که بر روی سقف آن  نقاشی های بسیار زیبا و   سالن یک از: سوم طبقه  •

 گفته می شود.(Marjouk)هنرمندانه ای  دیده می شود که  به این نقاشی ها مرجوک 

ای است که در طبقه زیرین این ساختمان قرار سردابههای بسیار جالب این بنای با ارزش از جمله قسمت

 .گذرددارد و آب جاری از وسط آن می

 باغ ارم  سنگی و ارزشمند کتیبه های

ستون  6همچنین بروی و  از آیات قرآن مشاهده می شود کتیبه ایی طرفین درب باغ ،بر روی دو طاق نما

ستون های و بر روی عمارت  عالوه بر آن هادارد.وجود کتیبه هایی از اشعار هنرمندان از عمارت اصلی 

 .کتیبه های دیگری نیز دیده می شود ایوان 

 

 

  : طناز اکبریگردآورنده 
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