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 خان محمد علی دستور بهو بوده  شاه ناصرالدین دورهلق به خاندان مقتدرقوام در متع ،شیراز  قوام باغ

( الملوکزینت خانه) اندرونی و( نارنجستان موزه) بیرونی قسمت دو ازباغ  . است شده ساخته  قوام

 انجامبه عنوان محل قسمت بیرونی . هستند مرتبط یکدیگر با تونل یک وسیله به که شودمی تشکیل

 ۳۵۰۰  مجموعه  مساحت .سکونت خانواده قوام بوده است ونی محل قسمت اندرو  نظامی سیاسی، امور

 شناخته قوام نارنجستان نام با باغ این که شده باعث باغ این در نارنج درختان . وفورمی باشد   مربع متر

 . شد اهدا شیراز دانشگاه به نارنجستان بنای ،۱۳۴۵ سال.در شود

  معماری 

  دارای سقف این هشتی میگردد باز جنوب سمت به هشتییک  به  درب چوبی منب کاری شده باغ 

 کتیبهو  آجری تزیینات دارای آن سردر ومیباشد  زیبایی بسیار گچی هایسازی مقرنس و کاری کاشی

 دو سنگی Dado (architecture) (EzaReh)  ازاره روی بر .است  مرمر سنگ جنس از ای

اتاق  2۰و طبقه دو ، باغ اصلی عمارت. استشده حجاری قاجاریه دوره سرباز دو نقش، درگاه طرف

 . دارد که بیشتر انها به یکدیگر راه دارند

 سر و ایاستوانهبا بدنه  یکپارچهمرمر  سنگ ستون دو با آن بزرگ ایوان بنا این قسمت ترینشکوه با 

 کاشی قطعات باایوان ها  کفمی باشد .  و سقف مسطح تزیین شده کاری مقرنس دارای هاستون

  است شده مفروش زیبائی  طرز به آبی و سفید

 سنگهای حتی.  اند شده ساخته قرینه صورت به آن راست و چپ در اتاقها و وسط در آینه تاالر یا ایوان 

 سربازان و مقبره شیر، از نقشهایی سنگها این سطح بر. و شده حجاری قرینه صورت به نیز دیوار پایین

 .خورد می بچشم(  ای افسانه موجود)  هالهل با مبارزه ، هخامنشی
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 دیوارهای و بدنه همچنین و هااتاق از بسیاری و ایوان سقف دیگر هایقسمت هانقش این بر عالوه

 نقاشی غیره و شکارگاه منظره حیوانات، اشکال بوته، و گل چون زیبایی و مختلف تصویرهای با هاآن

 .است گردیده کاری آئینه بدیعی بنحو نشینشاه و دیوارها و ایوان سقف هاینقاشی اطراف و شده

نیز بی نظیر  شودمی نامیده(Marjok)  مرجوک محلی باصطالح که سقف هایچوب روی بر نقاشی 

 .استشده کاشیکاری زیبائی هایطرح و تصاویر با  یهای هاللی دارای اصلی عمارت باالی .است

که دارای حوض بزرگی با لبه های سنگ  است وسیعی باغ، اصلی عمارتو  جنوبی ضلع عمارت بین

 اشکال هندسی می باشد .یی سرتاسری با سرخ فام  و اب نما 

 آسان و غذا رسیدن سریع خاطر به بیشتر وکه  دارند قرار جنوب و شمال در قرینه طوربه هازیرزمین

 . استبوده آمد و رفت شدن تر

 هاعرقی خانه

 قوام خانه مطبخ عنوان به بنا این جنوبی قسمتو شده واقع خانه مکتب عمارت، قسمت شرقی باغ در

 شدهمی استفاده گیریعرق محل عنوان به بنا این زمان گذشت با و. استگرفتهمی قرار استفاده مورد

  .. نامندمی نیز هاعرقی خانه را خانه این دلیل همین به و

 گچینهحمام 

 به تونلی توسطو  باشدمی قوام مجموعه جز که شیراز معروف قدیمی حمام پنج از یکی گچینه حمام

  .است بوده متصل قوام نارنجستان
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