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 چکیده:

ه و گسترش های محیطی بوده اما توسع پدید آمدن شهرها در یك مکان به دالیل سیاسی، اقتصادی و توانمندی

صادی آن ها در طول زمان صورت گرفته و در هر دوره متناسب با جهت گیری حکومت ها و سیاست های اقت

انی به و اجتماعی، در جهات خاصی توسعه یافته اند و سیاست شهرسازی حکومت ها فراز و نشیب های فراو

ه پیرامون ی در دوره ساسانی روند رو به گسترشی از مرکز بشهرها داده است. شهر کرمان از زمان شکل گیر

ز آن بر روی داشته است به طوری که در ابتدا بر روی ارتفاعات قلعه اردشیر و قلعه دختر احداث شد و پس ا

قراختائیان  زمین های هموار مجاور تا دوره سلجوقیان در جهت غرب به گسترش خود ادامه داد در دوره غزها،

فته است ر و تیموریان  به سمت شمال و در دوره صفویه، زندیه و قاجار به سمت  غرب گسترش یاآل مظف –

حوالت تهدف تحقیق تحلیل  تی از نظر وسعت و جمعیت بوده است.به طوری که در دوره قاجار شهر با اهمی

 و توصیفی تاریخی شهر کرمان و عوامل مؤثر بر رشد و توسعه شهری در هر دوره می باشد. روش تحقیق

مورد خی تاریاستفاده از منابع تاریخی و شواهد و مستندات موجود رشد شهری در هر دوره  با اسنادی است

یج تحقیق نشان شده است. نتانمایش داده بررسی و ارزیابی قرار گرفته و بر روی نقشه کرمان فعلی شهر کرمان 

معیت جاشته است و در هر دوره بر وسعت و می دهد کرمان تغییر و تحوالت زیادی در بستر مکانی خود د

ند و ارزنده این شهر افزوده شده است. به طوری که امروزه یکی از کالن شهرهای کشور می باشد. آثار ارزشم

 ای از دوره های تاریخی رشد خود دارد که شایسته پاسداری است. 

 

 تا قاجاریه. سیرتحوالت تاریخی، بافت کهن، شهر کرمان، ساسانیانواژگان کلیدي: 
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 مقدمه:

بآن است که  شناخت هر پدیده ای به درجه شناخت ما از فرآیند تاریخی آن پدیده بستگی دارد فرآیند تاریخی

ی قرار نحوه شکل گیری پدیده و عناصر موثر در آن را کشف کرده و سپس  آن را در طول زمان مورد بررس

نصر مکان می یابد. فرآیندی که دو ع خاص تاریخی پدیده اهمیتدهد. به همین دلیل است که شناخت فرآیند 

اص فرهنگی که به عنوان شرایط خ –یاسی و اجتماعی س -و زمان به عنوان شرایط عام و دو عنصر اقتصادی

تحلیل  ودر آن جلوه می کنند.درک درست از دگرگونی هایی که در این عناصر رخ داده و می دهد،  شناخت 

ول می یابد. ، زندگی کرده و تحی را روشن می سازد که پدیده در آن شکل یافتهیمحدودیت هاآنها امکانات و 

ه مدد آن می دین اعتبار، شناخت هر پدیده و درک فرآیند تاریخی و تحول آن به این دلیل اهمیت دارد که بب

وامل)چرائی( عنی بهتر، توان به مسائل، تنگناها و سواالت مطروحه در وضع موجود پدیده پاسخ گفت و یا به سخ

وان فقط در در اینکه چگونه شهرها بوجود آمدند، شاید آن را بت (.1:1387حبیبی،وضع موجود را باز شناخت)

ا در حوزة  هترین تمدندانیم که قدیمیحیطة تصور جستجو نمود تا استنتاج حقایق قابل مشاهده. این را می

اد تولید محصوالت ترین عامل ایجاد شهر را بایستی در مازاند؛ مهمهای رود نیل جای گرفتهالنهرین و درّهبین

و کرد. کشاورزی، توسعة شبکة راهها و تمایل بشر به ایجاد یك زندگی دسته جمعی در کنار یکدیگر جستج

گاهی شهرها  رشد و توسعة شهرها بر اثر حوادث مختلف در تمام ادوار تاریخی دارای افول و صعود بوده است.

شینی، به های بعدی شهرناند. در دورهشهر در آمدهاند که بصورت یك دولتای یافتهعظمت و توسعه چنان

ا شهرنشینی خوریم و با حرکت بسمت امروز، بشهرهایی مثل آتن و اسپارت در یونان قدیم و شهر روم، بر می

ة شهر، اتخاذ ی برای توسعه آیندجویهای آنان، چارهشویم. توسعة شهرها، تأمین نیازمندیزا روبرو میمشکل

انسان و محیط  تصمیماتی که بتواند مشکالت شهر را به حداقل برساند و باألخره آنکه چگونه رابطه منطقی بین

واخر قرن اش حفظ شود، به تحوالتی در امر شهرسازی منجر شده که صاحبنظران و متخصصین امور از اطبیعی

آنجایی که  اند. ازجهت توسعة شهر، نقشه، شکل و بافت آن ارائه داده ها و نظرات مختلفی را درحلراه 19

ونت و سابقه سک، کرمان دارای قدمت تاریخی زیادی است و به گفتة بعضی از مورخان و پژوهشگرانمنطقه 

 اریخ در طی قرون متمادی،تاوراق  رسد و به شهادتاستقرار انسان در آن به هزاره چهارم قبل از میالد می

های تاریخ حیات خویش بوده  اههای زیادی در گذرگوران پر نشیب و فرازی را طی نموده و شاهد دگرگونید

قاجاریه  است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحوالت تاریخی شهر وبافت کهن کرمان از زمان ساسانیان تا دوران

 می باشد.
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 تحقیق:و پیشینه  مبانی نظري 

ه کپدیده شهر و شهر نشینی همواره در تاریخ این سرزمین یك پدیده خود جوش و انسانی محسوب شده 

 3تا2ا قدمت بهزار ساله و یا دیگر شهرهای ایران 5000توان به شهر سوخته با قدمت میرا  هایی از آننمونه

ان و در مکان های حکومتی باست که نشانه  تمدن و اجتماع انسانها در قالب نظام هزار سال پیش اشاره نمود.

هن این کهای مناسب بنا شده اند.پس شهر و شهر نشینی یك پدیده وارداتی و نوین نیست، بلکه با تاریخ 

 (15:1380یسرزمین هماهنگ و همگام بوده است.)مستوفی ممالک

ب دگرگونی تر موجای بود که بیشایجاد شهرها، دومین انقالب عظیم در فرهنگ انسان، روند اجتماعی برجسته

ابراین، پیدایش در روابط متقابل انسان با انسانهای دیگر گردید تا تغیر در واکنش های او نسبت به محیط. بن

 (9:1368،مجیدزاده)شهرها را باید نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی انسان به حساب آورد

یالد یعنی ماز از هزاره چهارم پیش در باب سابقه تاریخی سکونت و شهرنشینی در ایران باید گفت که حداقل

های بجا لقو شش هزار سال پیش، آثار سکونت و شهرنشینی ابتدائی در ایران وجود داشته است. اسناد و نقل

قه آنان به و نویسندگان یونانی، حاکی از وجود شهرهای متعدد در دوران هخامنشی و عال مانده از مورّخان

ها، وکیرونق و رواج شهرنشینی و ایجاد شهرهای متعددی در دوران سل ایجاد شهرها و اسکان جمعیت است.

دامه یافت. پس از فتح ایران بدست مسلمانان نیز اشهرنشینی . دلیل بر این امراستها ها و ساسانیاشکانی

اسناد  اندک بوده، علیرغم سابقه طوالنی شهرنشینی و ایجاد شهرها در ایران، اطالعات جمعیتی درباره آنها بسیار

(. نتیجه 1-2: 1368و مدارک تاریخی مربوط به جمعیت شهرهای کشور فاقد استمرار منطقی است )زنجانی،

ت و کناره های شهری اسآنکه حدّ فاصل بین شرق دریای مدیترانه تا رود سند خاستگاه اولین شهرها و تمدن

ویش شهرها رهای زایش و ه نخستین مکانتوان از جملالنهرین، نیل و سند را میرودهای دجله و فرات یا بین

-یشرفت قابل مالحظهپها و ایجاد شهرها، از میالد در زمینه احداث خانههای پیشها از هزارهاعالم داشت. ایرانی

مکانات امروزی االنهرین بدون برخورداری از ها نیز در پنج هزار سال قبل در دشت بینای کرده بودند و سومری

-دیرین خانه های باستانی، در کرمان نیز حکایت از سابقهاقدام نمودند. بدون شك وجود تپه سازیبرای خانه

استانی ب( به مرکز 1964) 1343کشفیات پرفسور کالدول در سال  سازی و سکونت بشری در این منطقه دارد.

در تپه یحیی و ارلووسکی باستان شناس سرشناس دانشگاه هاروارد ک -تل ابلیس در بردسیر، پرفسور لمبوک

ن شناس مهندس آثار به دست آمده مربوط به هزاره پنجم تا سوم قبل از میالد را آشکار نمود، مطالعات باستا

ان را ارائه می را در مورد زندگی در هزاره های قبل از میالد در کرم یعلی حاکمی در شهداد، اطالعات باارزش

 (.23، 1379دهد )ماهری، 

شود. شهر بتدریج تحت تأثیر عوامل سبب می های تاریخی، تولد شهر رارافیایی و زمینهدر ایران نیز اوضاع جغ

های اداری و مذهبی است ی جاذبهیابد. قلب شهر یا مرکز آن دارامختلف درونی و بیرونی توسعه می

وده اجتماعی )حکومت( ب -های سیاسیمورفولوژی شهر ایرانی، تابع سیستم ساخت و(. 45: 1373)شکویی،

شهر ، اند که بر آنها گسترده بودهـ اجتماعی داشتهاست. شهرهای ایران کهن، فضایی هماهنگ شده با نظام اداری
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الجیشی ای سوقای محکم و قوی بر فراز تپه یا نقطهبویژه در دوره مادها عبارت بود از قلعه در دوران باستان و

این دوره شهر در واقع نماد  . دربود و بزرگ پراکندهکه در دامنه و در پس دیوارهایش نقاط زیستی کوچك 

 قدرت( بود.  -)شهر ـ معبد( و یا )شهر

یاسی متمرکز نیز شهر در واقع هم معلول و هم علّت یك سازمان اداری، مدیریتی، نظامی، س در دوره هخامنشی

ه به خوبی در ک داشتنیاز  مراتب اجتماعی و طبقاتیو قاهر بوده؛ سازمانی که برای کارا بودن بنوعی سلسله 

و مجموع ساختمان بیرونی بوده  حکومتی، شار میانی و شار باشد و مشتمل بر دژشکل و ساخت شهر نمایان می

 (.132:1370کیلومتر برپا شده بود)گریشمن 2.5های پاسارگارد بر روی فضایی به طول 

یش در عهد سلوکی، ساخت نوشهرها بمنظور تحکیم و گسترش سلطه آنان بر سرزمین مفتوحه بسرعت افزا

ست. شهر جدید در کنار قالع نظامی، حاکی از سیاست شهرسازی دولت سلوکی ا 400 ساخت بیش ازیافت، 

ر واقع محل شکانی د. شهر شرقی در دولت اگرفتدوره شاید برای اولین بار مفهوم میدان در شهر رنگ  در این

خود انگیخته محیطی را بر نظم منطقی و  رافش نظمگردد و با ادغام در محیط اطاستقرار طبقات اجتماعی می

و ساخت فضایی و کالبدی  کردقدیم را در سازمان جدید مستحیل ر و بدین ترتیب شه نمودای آن تحمیل برنامه

ی بیشتر در این دوره در نقشه های شهرسازی و معمار.که در شار پارتی وجود داشت آن کمابیش همانی است

ندسی طرح های ملی حاکم بود و به زبان دیگر شهرها بر اساس نقشه های یونانی و به صورت شکل های ه

 (.46:1370طراحی شد)پوپ

ته، در این که چهار دروازه به چهار سوی عالم داش شودشهر در دولت ساسانی معموالً به حصاری ختم می

داد. قسمت اساسی شهر در شارستان بود. دار، بخش نظامی شهر را تشکیل میها کهندژی با باروی کنگرهشهر

 د.بر گرداگرد کهندژ، بازارهایی در درون دیوارهای شارستان و گاهی در بیرون آن قرار گرفته بو

بود داشت.  ن ساسانیانبخصوص در قرون اولیه در واقع ساختی شبیه به آنچه که در زما شهر در دوره اسالمی 

ه بازار و محل ع،جام بتدریج بر اثر تأثیر عوامل و شرایط جدید متحول گشت و عناصر با اهمیتی نظیر مسجد اما

دروازه،  در آن بوجود آمد. در این زمان شهر اسالمی عناصری همچون مسجد جامع، بازار، محله، گذرگاه و

در (134:1370در دوران خالفای عباسی دچار تحوالتی شد)پیرناو برج و بارو را در خود داشت و در قرن اول 

 گونه کهنروز کرد، و بدان عینیت بخشیده بدی آن را بهداشت.عین حال که مفاهیم پیشین شهر را در خود 

 را تداعی می میــدان بزرگ شهــر که میانه آن کاخ خلیفه و مسجد جامع بنا گشته در واقع همان کهندژ سابق

ها و های بزرگ، کویقرار داشت، میان دروازه هادیوان های اُمرا و نزدیکان خلیفه واطراف میدان خانه، در کرد

ز ا. مردمان شد هایی برپا میو در پیرامون آن محله بودق های دیگر قرار داشت که همان شارستان سابدروازه

هادهای کلیه ن و این خود دارای ودب که همان ربض شدند هر صنعت، حرفه، قبیله و قومی در آن مستقر می

 . بود به قبل از اسالم متنسب و سابقه آن بودر، میدان و محله شهری، بازا

شهر گسترده تر شد و در ارتباط آن با سرزمین های  با روی کار آمدن ترکان در ایران و تشکیل دولت سلجوقی

شهر محالت اعیان و اشراف از سایر محالت  تابع آن و یا به عبارتی منطقه تحت نفوذآن تعریف می گردد و در
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و متعاقب آن (1353جدا می گردد یعنی جدایی خاص دوران ساسانی و سامانی دوباره به وجود می آید)اشرف،

ها به ایران بتدریج دوران افول شهرنشینی در ایران آغاز شد. تغییر در نظام سیاسی، اجتماعی و هجوم مغول

یر نظام شهری و کالبد شهر ایران موثر واقع شد. میراث فرهنگی امروزی شهرهای اقتصادی کشور بتدریج در تغی

 ایران اکثراً یادگاری از دوران صفویه در کالبد و چهره خود دارند. 

ظام ایلی . انحطاط نبودسلطنت ناصرالدین شاه، نقطه عطفی در دگرگونی اجتماعی و اقتصادی کشور و شهرها 

 وو دگرگونی نمودند ریشه حکومت را در شهرها مستقر ساخت. در دوره پهلوی شهرها شروع به تحول 

ه و حال . این دوران حلقه اتصال و سیر تکامل شهر در گذشتگرفتطلبی، مدرنیسم و تجددگرایی شکل تجدد

گذاری ههای صنعتی و اقتصادی و سرمایزیرساختریزی بسوی گسترش گیری اصلی برنامهآید. جهتبشمار می

ه توسعه در شهرها بتدریج باعث شد بنیادهای اقتصادی شهرها و عملکرد آنها دگرگون شود. با وجود اینک

ر ساختار و دها در شهرها بسیار کند تحقق یافته، ولی شهرها تغییرات بنیادی فضایی ناشی از این دگرگونی

کال تغیراتی  ودامات آن دوران با مشورت نمایندگان قدرت های خارجی انجام پذیرفت اقمحتوای خود را یافتند.

  (142:1357مورد تصویب قرار گرفت که بتواند به شهر ایرانی چهره ای نو ببخشد)حبیبی

ارضی از  با تمرکز سرمایه در شهرها بتدریج اختالف سطح درآمد بین شهر و روستا افزایش یافت. اصالحات

ی سریع ها به دگرگونهای وسیع روستا به شهر شد. از یك طرف جریان سرمایهمل مؤثر در مهاجرتجمله عوا

جود آورد. نشینی را در اطراف شهرها بوعملکرد شهرها منجر شد و از طرف دیگر موج عظیم مهاجران، حاشیه

ی شهرها دی و اجتماعجانبه خود دست زد و دوگانگی در ساختار فیزیکی، اقتصاشهر به گسترش فضایی و همه

 زا بود. نشینی مشکلبوجود آمد. رشد سریع شهرنشینی آغاز شد و نتیجه آن شهر

شهرها  محصولی)نفت(، در حاشیه قرارگرفتن بخش کشاورزی، مهاجرت روستاییان باعث رشد سریعاقتصاد تك

ری در دوره عداد نقاط شههم در تعداد و هم در ابعاد آنها شد. بازتاب فضایی رشد شتابان بصورت افزایش ت

برابر ظاهر شد. درصد  4.5رابر آن و افزایش تعداد جمعیت در این فاصله زمانی به ب( به سه 65-1345)

. جابجایی درصد رسید. جنگ تحمیلی این جریان را رونق داد 58به  1370رسید و در سال  54.3شهرنشینی به 

بخشیدند  افغانی در این دوره به رشد شهرنشینی سرعت زده به نواحی امن و مهاجرینجمعیت از مناطق جنگ

آن به  نفر و درصد جمعیت شهری 72360000به  1385(. بدنبال آن، جمعیت ایران در سال 90:1374)نظریان

 (. 1385% رسیده است )مرکز آمار ایران،  68.5

اوریل اشتاین اولین  گردد.د بر میاز میالسابقه سکونت و استقرار انسان در دیار کرمان نیز به هزاره چهارم پیش

سیاح انگلیسی به اکتشاف دهها مرکز بزرگ و کوچك در کرمان اشاره می کند که مربوط به قبل از تاریخ می 

سرپرستی سایکس کشف مرکزی در خنیمان در غرب کرمان را که متعلق به . (Aurel stein, 1937)باشد 

های تحلیلی و تطبیقی به استناد پژوهش 1کورتیس () sykesPercy, 1963دوران مفرغ است اعالم می کند 

                                                           

1- J.Curtis 
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را همزمان با اشیاء « خنیمان»شناسی، گروهی از ظروف مکشوفه در های جدید باستاناشیاء و براساس یافته

های اشیاء برنزی این مجموعه، با برخی از برنزهای داند و به مشابهتمکشوفه از گورستان سوم شهداد می

گذاری اولین کاوشگر شهداد)علی حاکمی( اشیاء مذکور به تپه یحیی اشاره دارد و بر اساس تاریخشهداد و 

 (.40: 1370آبادی، اواخر هزاره چهارم پ.م تعلق دارند )زنگی

بار در گردد و برای نخستینمنطقه کرمان از مناطقی است که در زمان ساسانیان مورد توجه خاص قرار می

 کنیم  که در آن محالتی معمور و)در کرمان( برخورد می« گواشیر»اری شهری موسوم به تاریخ،  به بنیانگذ

 (.26: 1353، ، احمدعلی خانای بزرگ وجود داشته است )وزیریآتشکده

به احتمال قریب، منظور از این آتشکده همان گنبد جبلیه فعلی است که سابقه تاریخی، آن خود گواهی بر 

افکنه کوههای صاحب الزمان در شرق دارد. این گنبد که بر روی شیب مالیم مخروطقدمت طوالنی شهر کرمان 

شهر کرمان واقع گردیده است. به نقل از کتاب جغرافیای استان کرمان، این گنبد مربوط به دوره ساسانیان است 

اند که معبد نستههزار سال قبل مربوط دا 3( آنرا به 1364کرمانی)( و همت27: 1376)جغرافیای استان کرمان، 

است. شهر کرمان نیز به فرمان اردشیر اول ساسانی بعنوان تمام مانده سنگی یا آتشکده زرتشتیان بوده و نیمه

گیریم سکونت در استان کرمان از قدمتی طوالنی است. پس نتیجه مییك دژ امپراطوری بنا نهاده شده 

 د آمدن شهر کرمان در نقطه کنونی بوده است. پدیو این خود یکی از عوامل مؤثر در  بودهبرخوردار

 مراحل رشد و توسعه شهر ایرانی در ادوار مختلف تاریخی به شرح زیر بوده است:

 

 تحوالت رشد شهرها:

 بافت تاریخی:  -الف

گذاری یك شهر جدید توان هستة اولیة هر شهر دانست. قلعه یا ارگ و آنچه که بعنوان پایهبافت تاریخی را می

-تواند نام بافت تاریخی بخود بگیرد. در بافت تاریخی شهرها معموالً ساختمانهای پیش ساخته شده، میزماناز 

 های قدیمی و بناهای با ارزش و هسته اولیة بازارها قرار دارد. 

 اسالمی: -بافت قدیم؛ شکل گیري شهر ایرانی -ب

تاریخی تنیده شده است. انتهای مرحلة زمانی  بافت قدیمی بافتی است که به دور هستة اولیة شهرها یا بافت

شد، رسد. هستة اولیه شهرها که بافت قدیمی به دور آن تشکیل میگیری این بافت به اواخر دورة قاجار میشکل

ها، ها، رودخانهاغلب در محل تقاطع راههای قدیمی و باستانی مثل تهران و یا در نزدیکی نقاط با اهمیت مثل پل

 ل بوجود آمد.همانند دزفو

 بافت میانی؛ رشد آرام شهرها و شروع تغییرات کالبدي در آنها: -ج

( 400تا اوایل دهة  1300ای گرداگرد بافت قدیم تشکیل شد )سال با شروع شهرسازی دورة جدید، بافت تازه

. گیری بافت میانی شهرها، تغییرات کالبدی جدیدی نیز در بخش قدیم شهر صورت گرفتهمزمان با شکل
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های عمود بر هم شروع های جدید، تخریب بافت قدیمی با ایجاد میادین در مرکز شهر و خیابانخیابان کشی

 ها رشد و گسترش یافت.شد. بافت میانی نیز بموازات جاده

 رویة شهرها:بافت جدید؛ رشد شتابان شهرسازي و گسترش بی -د

وضاع اجتماعی و اقتصادی کشور، بافت جدیدی به و با شدیدتر شدن تغییر و تحوالت در ا 40با شروع دهة 

دور بافت قبلی شهرها شکل گرفت. با گسترش سریع شهرها و افزایش رشد شهرنشینی، سطح بسیار زیادی از 

محیطی بین سطح شهر و باغات و اراضی کشاورزی اراضی اطراف شهرها به زیر ساختمان رفته و تعادل زیست

های دولتی بدون برنامه و بدون هیچ نظارت و کنترلی از طرف سازمان بهم خورد. گسترش فیزیکی شهرها

صورت گرفت. با توسعة شهر، بتدریج بافت پیوستة شهر تبدیل به بافت گسسته شد و مشکالت بسیاری پدید 

 آمد.

 سازي:بافت پیرامونی؛ گسترش شهرك -ل

به مسکن و خدمات شهری افزایش یافته با افزایش جمعیت شهرها و مهاجرت شدید روستائیان به شهرها، نیاز 

و قیمت زمین بشدّت باال رفت. مهاجرین فقیر به نقاط پست داخل و یا خارج شهر روی آوردند. بسیاری نیز 

برنامه را دادند. از سوی دیگر بدنبال های خودرو و بیهای شهرها مستقر شده و تشکیل شهرکدر پشت دروازه

های مسکونی اداری و ها و ایجاد مجتمعسازیادارات گوناگون، شهرک ایجاد کارخانجات متعدد و ایجاد

 کارگری و محالت جدا از شهرها ولی وابسته به آن شدّت گرفت. 

 بافت اقماري؛ گسترش ناپیوستة شهر: -م

های گوناگون در اطراف شهرهای شکل گرفت شامل ایجاد شهرک 70تا اوایل دهة  60این قسمت که از دهة 

ها و رواج ساخت و سازهای بدون برنامه و اسکان جمعیت مهاجر، منجر رشد سریع این شهر گونه بزرگ بود.

به پیدایش یا دامن زدن به مشکالت بسیاری شد عدم تعادل بین فضاهای شکل گرفته، شیوع مسائل اجتماعی، 

 روحی و روانی و ... از جمله این مشکالت هستند.

 جاد شهرهاي جدید: مراه ایه گسترش متروپلی شهر به -ن

های خودرو و متراکم شدن شهرهای کوچك رشد سریع و وسیع شهرهای بزرگ چون تهران، پیدایش شهرک

ای شد. شهرهای مادر که ناتوان در اندام اطراف این شهرها، منجر به پیدایش شبکة شهری گستردهو متوسط

تر شده و به روز متراکمبه رشد است، روزواردین و جمعیت در حال ارائة خدمات، تسهیالت و شغل به تازه

شود. بدنبال روبرو شدن شهرهای بزرگ با چنین مشکالتی، تصمیم به ایجاد تر میحالت انفجاری نزدیك

ای است که با گسترش متروپلی و رشد لجام گسیخته شهرهای جدید گرفته شد. ایجاد شهرهای جدید مرحله

 (.424-437: 1381ه است )مشهدیزاده دهاقانی، و بدون کنترل شهرهای بزرگ همراه بود
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 گزینی هسته اولیه شهر کرمان(عوامل مؤثر در مکان1شکل)

 

 
 هجري 1300فیزیکی شهر کرمان از ابتداي پیدایش تا سال  مراحل توسعه

 عصر دوره
 مرحله

 توسعه
 عامل سال

 بازسازي
 تحوالت فیزیکی

 الحاق تعمیر

ش
پی

الم
اس

از 
 

 دخترقلعه * * - - اول هخامنشیان

 دخترقلعه - * هفتواد - - اشکانیان

 اردشیرقلعه * - - - دوم ساسانیان

 کهندژ، شارستان و ربض * - - - - ساسانیان

الم
اس

از 
د 

بع
 

 دشت کرمان توسعه * - بن عامرعبداهلل ه.ق 29 سوم اسالم

 - * ابوعلی محمدبن الیاس هـ 332 چهارم اسالم
بازسازی چهارم قالع 

 کرمان

 * - ملك قاورد هـ 484 پنجم اسالم
اولین شهرک 

 ی شاه عادل(نظامی)محله

 شهر محله * * ملك دینار غز هـ 584 ششم اسالم

 خواجه اتابك محله * - اتابك محمد وزیر - - سلجوقیان

 * - خاتونترکان - هفتم قراختائیان
آباد)غرب ترک محله

 شهر(ی محله

 * * محمد مظفرسلطان ه 750 هشتم آل مظفر
مظفری  مجموعه

 )مسجدجامع، یازار و ...(
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 * * شاهرخسلطان هـ 819 نهم تیموریان
-احداث حصار محکم به

 دور شهر

 دهم صفویان
34-1005 

 هـ
 * * خانگنجعلی

خان و گنجعلی مجموعه

 آبادبداغ محله

 - قاجاریه
1208 

 هجری
 تخریب شدید شهر - - محمدخانآغا 

 یازدهم قاجاریه
40- 1218 

 هـ
 خانابراهیم مجموعه * * ظهیرالدوله

 هـ1277 - قاجاریه

محمداسماعیل خان 

-وکیل الملك و مرتضی

 قلی خان

* * 
وکیل، باغ نظر،  مجموعه

 دوانخانه و  مرکز ستاد

 88: 1371آبادی، مآخذ زنگی

 بحث :

مسلم است شهر کرمان از  دیرباز شاهد شکل گیری تمدن های باستانی بوده است.اما آنچهسرزمین کرمان از 

شرق ایران زمین مطرح  گشته  نوبفرمایی اردشیر بابکان به عنوان یك مرکز نظامی در جزمان حکم

ویرانه ( گواه این مدعا، عالوه بر آنچه در متون تاریخی نقل گشته شده است، 195:1366است،)باستانی پاریزی،

های دو قلعه بر فراز ارتفاعات جنوب شرقی شهر کرمان امروزی است، قلعه دختر و قلعه اردشیر به نظر میرسد 

که قلعه دختر پرستشگاه ناهید بوده و عملکردی آیینی داشته است و این در حالیست که قلعه اردشیر را می 

های تسخیر ناپذیر در منطقه کویری و نسبتا هموار توان ارگ باستانی گواشیر )کرمان( قلمداد نمود.وجود بلندی 

کرمان دلیل اصلی انتخاب این نقطه برای احداث این استحکامات بوده است.نظیر این انتخاب استراتژیك را در 

به روشنی مشاهده نمود.بیشاپور، قلعه دختر فیروز سایر شهرها ی احداث شده در دوره ساسانی نیز می توان 

ك مملوس تر از همه ارگ بم همگی از انتخاب هوشمندانه شهرسازی ساسانی برای ایجاد آباد فارس و نزدی

 کهندژ در مرتفع ترین و تسخیر ناپذیر ترین قسمت حکایت می نماید. 

 حدود کلی شهر گواشیر در زمان ساسانیان: -1

، می توان انتظار با توجه به الگوی شهرهای تاریخی ایران شامل ارگ )یا کهندژ( شارستان وپروست یا )ربض(

داشت که کرمان در زمان ساسانیان در اطراف قلعه اردشیر و قلعه دختر شکل گرفته است.شواهدی نیز در دست 

پوگرافی منطقه، منجر به تمرکز آب های زیر زمینی در واست که صحت این فرضیه را تقویت مینماید.شکل ت

که در زمان ساسانیان یا دوره های بعدی احداث جنوب و جنوب غربی قلعه ها می گردد و اکثر قنات هایی 

(. زمین های کشاورزی نیز در همین ناحیه متمرکز 22:1383،گشته اند نیز، به این سمت گرایش دارند)ایمانی
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و نیز )ما بین قلعه –ند.این دالیل احتمال شکل گیری شارستان گواشیر را در جنوب و جنوب غربی قلعه ها 

 تقویت می نماید. -ها(

ظر دیگر نیز در ارتباط با محل شارستان ساسانی مطرح گشته است که براساس آن محله شهر فعلی همان ن

شارستان شهر گواشیر بوده و یا حداقل یکی از مهمترین بخش های آنرا تشکیل میداده است.)باستانی 

، شمال و شمال (در این صورت محدوده شارستان ساسانی ، عالوه بر قسمت جنوبی قلعه ها73:1386پاریزی

 دختر را نیز در بر می گرفته است غرب قلعه

در این مورد شکل یا محدوده دقیق شارستان در این دوره اطالع چندانی در دست نیست.اما توجه به جهت 

مذهبی حکومت ساسانی در اوایل شکل گیری این سلسله(می  -احتمالی مسیر کرمان به استخر)مرکز سیاسی

ی شارستان به سمت غرب بوده است . در شمال قلعه ها نیز سکونت گاه هایی وجود توان حدس زد که کشیدگ

، که در شمال این کوه ها داشته) هرچند این سکونت گاه ها از اهمیت کمتری برخوردار بوده اند(، گنبد جبلیه

ستان حصار یا (اردشیر بابکان بر دور شار27:1383واقع گردیده ، به نظر از بناهای دوره ساسانی است)ایمانی

(در ارتباط با مکان احتمالی 320:11364باروی نیز کشیده بود که امروزه اثر یا نشانه  از آن نمانده است)وزیری 

دوره که احتماال شارستان تا  ،دکتر باستانی پاریزیبه نظر پروست، نمی توان محدوده خاصی را متمایز ساخت. 

 محله شهر بوده است.گبر محله واقع در شمال آل بویه ، منطبق بر

 
 

 شهر کرمان در دوره سامانیان

د از حمله اعراب  تا اواخر دوره سامانی اطالع چندانی در دست نمی باشد عاز سرنوشت کالبد شهر کرمان ب

شهر در زمان محمد ابن الیاس دستخوش بازسازی می گردد. محمد ابن الیاس برای تحکیم موقعیت خود در 

 وی  .است ل بویه دست به بازسازی حصاری می زند که بانی آن اردشیر بابکان  بودبرابر دولت تضعیف شده آ

 (320:1364)وزیریمیزندعمارتی رفیع در وسط صحرای زریسف و فریزن دست به احداث همچنین 

 

 توسعه شهر در زمان سلجوقیان:

ملك قاود سلجوقی  است.های شهر جدید کرمان در دوره سلجوقیان رخ داده اولین توسعهرسد که به نظر می

محله شاه عادل را پایه  کشی به کرمان و از میان برداشتن حاکم آل بویه، جهت اسکان سپاهیان،پس از لشکر

گذاری نمود.و همچنین نطفه اولیه بازار اولیه کرمان نیز در همین زمان در محله شاه عادل شکل گرفته 

 (.198:1366است.)باستانی پاریزی
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 نقشه توسعه شهر کرمان در زمان سلجوقیان( 2شکل)

ملك تورانشاه سلجوقی در ادامه اقدامات عمرانی پدرش، مجموعه مسجد ملك را در شمال محله شاه عادل  

احداث نمود.ظاهرا این مجموعه تا دهه سی شامل بازارچه، حمام و تکیه نیز بوده است که تنها حمام آن باقی 

این مسجد و مجموعه اطراف آن را در ربض )پروست( معرفی می نمایند و   مانده است. روایات تاریخی محل

از بناهایی مانند محل اقامت خود تورانشاه، خانقاه، مدرسه و بیمارستان نام می برند که هم اکنون اثری از آنها 

 (.قسمت جنوبی بازار کهن، که به بازار قلعه محمود معروف است نیز، در دوره362:1336نیست)وزیری

رشد بازار کهن باز  هم به سمت شمال ادامه یافته و همراه با آن شهر .(1376سلجوقی ساخته شده.)پور احمد، 

 کرمان نیز به سمت شمال گسترش می یابد. 

 
 (نقشه توسعه شهر کرمان در زمان سلجوقیان مرحله نهایی3شکل)

 

 

 گسترش شهر در زمان غزها:

در اواخر قرن ششم هجری غزها به سرکردگی ملك دینار، سلجوقیان کرمان را از میان برداشتند. آب انبار 

حوض ملك منسوب به اوست. محل قرار گیری این مجموعه از تمایل شهر به گسترش رو به شمال حکایت 

 نماید. می 
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 ( نقشه توسعه شهر کرمان در زمان غزها4شکل)

 

 قراختائیانگسترش شهر در دوره 

تحول مهم بعدی در شهر کرمان مربوط به دوره قراختائیان است. بنیان گذار این حرکت براق حاجب، موسس 

سلسله قراختائیان و ترکان خاتون بوده اند و محل آن در غرب محله شاه است. مجموعه ای که قبه سبز نام 

و ظاهرا شامل تعداد قابل توجهی ساختمان ساده دارد و دردوران قراختائیان به تدریج احداث و توسعه می یابد 

بوده است که از  آنها فقط سر در مجموعه باقی  مانده است. ساختمان ها شامل مدرسه عالی دلگشای و 

خانقاهی رفیع، و بیمارستانی شفا بخش بوده است. ظاهرا در این مجموعه مسجد جامعی نیز وجود داشته 

 (198:1366است.)باستانی  پاریزی

ین مجموعه یکی از عوامل مهم گسترش  شهر به سمت شمال و آبادانی محله های شمال بازار بوده است. ا

البته این مجموعه نیز، مانند اکثر اقدامات عمرانی صورت پذیرفته در طول تاریخ کرمان، ابتدا در خارج از 

نی که از هند به موطن خود (. در همین دوره زرتشتیا68:1386باستانی پاریزیمحدوده شهر قرار شده است)

بازگشته بودند محله گبری در شمالی ترین قسمت بافت کهن را بنیان نهادند، به نظر می رسد که نطفه های 

(.گسترش 1374اولیه محله های بازار شاه و شاهزاده شاهرخ نیز در همین دوره گذاشته شده است)مرادی ، 

دن شارستان ساسانی و تخریب تدریجی آن گشت به شکلی تدریجی شهر به سمت شمال منجر به از رونق افتا

 که امروزه اثری از بخش های مسکونی گواشیر باستانی در دست نیست.

 
 
 



  مانداریک                     

 

133 

 

 
 (نقشه توسعه شهر کرمان در زمان قراختائیان5شکل)

 

 شهر  کرمان در دوره آل مظفر 

کرمان در دوره آل مظفر شاهد یك تصمیم مهم شهرسازی بود که تاثیر عمیقی بر ساختار شهر در دوره های 

غربی  –بعد گذاشت. ایجاد مسجد جامع مظفری در شرق کرمان و احداث بازار مظفری با امتداد شرقی 

ی بازار کرمان در امتداد جنوبی بود(. بعد ها منجر به شکل گیری راسته  اصل –)برخالف بازار کهن که شمالی 

دلیل انتخاب این نقطه برای تاسیس مجموعه مظفری چندان آشکار نیست. اما امتداد شکل  شد. همین بازار

گیری بازار به سمت فارس ممکن است معلول شرایط سیاسی و اقتصادی آن زمان بوده باشد. نکته قابل توجه 

م به مسجد (.دروازه موسو499:1364اینکه مجموعه مظفری در ابتدا خارج از محدوده شهر قرار داشت)وزیری

نیز ظاهرا در همین زمان ساخته شده است.مسجد دیگری که در این زمان ساخته شد مسجد پامنار بود که آن 

.البته متون تاریخی اشاره می نمایند (35:1383ره شهر قرار داشت)ایمانیهم بنا به روایات تاریخی خارج معمو

 ر قرار داشته است.که مسجد جامع مظفری تا قرن سیزده هجری  همچنان خارج  شه

 

 
 (نقشه توسعه شهر کرمان در زمان آل مظفر6شکل)



 2شماره 4، دوره1400زپاییجغرافیا و روابط انسانی،                       

 

134 

 

 توسعه شهر در زمان تیموریان

تیموری می نمایند :حسب  هرخبه ساخت  حصار و بارو در  دوره شااشاره متون تاریخی مرتبط با شهر کرمان، 

المر آن شاه ذی جاه )شاهرخ( حصاری محکم بر گرد شهر کشیدند و بعض محالت شهر قدیم را جزو شهر ا

کردند، دروازه ای که سمت غربی شهر، و اکنون معمور، و موسوم به دروازه  سلطانی است به حکم آن سلطان 

از قسمت های شمالی شهر تا این زمان کامال ساخته  (. بنظر می رسد  که بسیاری572:1364ساخته شد.)وزیری

شده بودند، احتماال حصاری که شاهرخ بر دور شهر ساخته بود این محله ها و محله قدیمی تر را نیز در بر می 

گرفته است، زیرا از زمان محمد ابن الیاس محدوده حصار تغییر نکرده بود و خود  حصارنیز تعمیر اساسی 

 نشده بود.

ن تیموریان  چند دروازه جدید ساخته شد که از روی موقعیت آنها می توان تا حدودی شکل شهر را در در زما

این دوره حدس زد.مانند دروازه سلطانی، در غرب شهر کهن و در شمال ارگ سابق حکومتی، و دروازه ناصریه 

کنون بازار اصلی شهر از به نظر می رسد که در این دوره قسمت های میانی شهر)که ا در شمال شرقی بافت،

 گذرد( به میزان زیادی ساخته شده. میان آن می

یك رویداد تاریخی نیز در دوره شاهرخ اتفاق افتاد که به نظر می رسد به رونق مجدد اما محدود قسمت جنوب 

 سید نورالدین یزدی،این بود که منجر گشت.( مکانی که زمانی شارستان ساسانی در آنجا واقع بود )شرقی 

معروف به شاه نعمت اهلل ولی ، در ماهان در گذشت و به مرور زمان مقبره و مجموعه  با شکوهی بر سر مزار 

آن عارف بزرگ ساخته شد. گذر راه کرمان به ماهان  از جنوب شرقی نیز باعث گشت که به تدریج در ویرانه 

 آغاز گردد. های شهر قدیم و در میان باغ های فرمتین و فریزن سکنی گزینی محدودی

 
 (نقشه توسعه شهر کرمان در زمان تیموریان7شکل)

 شکل گیري اساسی شهر کرمان در دروان صفویه 

دوره صفویه را می توان مهمترین دوره از نظر تحوالت شهرسازی برای شهر کرمان قلمداد نمود، همانطور که 

قبیل اصفهان، قزوین و یزد نیز مشاهده ی تاریخی ایران از این تاثیر گذاری را می توان در سایر شهرها

کرد.گنجعلیخان حاکم وقت کرمان در زمان شاه عباس به احداث مجموعه گران قدری در غرب کرمان اقدام 
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و بازار مظفری که از اهمت و دروازه  وجود مسجد جامع مظفری نود که به تعبیری تعادل را میان شرق )که با

و غرب )که با رونق افتادن تدریجی مسیر خراسان به هرمز و به  تبع   بیشتری نسبت به غرب برخوردار بود(

د.میدان گنجعلیخانی آن کاسته شده بود( برقرار نمو از اهمیت –میدان قلعه و قلعه محمود  –آن بازارهای غربی 

  .غرب بافت کهن باز گرداندزندگی را به 

امتداد بازار مظفری باعث شد که الگوی  جهت گیری بازار گنجعلیخان به سمت شرق و قرار گیری آن در

گسترش بازار کرمان در دوره های آتی کامال مشخص گردد. و این گسترش هوشمندانه تدریجی به سمت 

 .(620:1364)وزیری شهر را از طریق بازار تقویت نمودشرق، ارتباط دو سوی 

ضرابخانه، آب انبار و حمام بوده است که مجموعه احداث شده توسط گنجعلیخان شامل میدان، بازار، مدرسه، 

اسالمی را تشکیل  –ینه با ارزش معماری ایرانی تمامی آنها امروز سالم و پا برجا هستند و بخش مهمی از گنج

 می دهند.

در اواخر دوره صفویه و نیز در زمان حکومت نادرشاه افشار محله گبر آباد در دو مرحله توسط افغان ها ویران 

ین زرتشتی آن به طور موقت به درون شهر انتقال یافتند.در هنگام حمله افغان ها به دور محله گشت و ساکن

 است. گبری حصاری نیمه تمام وجود داشته است که توسط مهاجمین ویران گشته

 

 
 (نقشه توسعه شهر کرمان در زمان صفویان8شکل)

 

 

 کرمان در دوره زندیه

تحوالتی چند را شاهد بود.زرتشتیان به علت عدم گرایش عمومی به حضور آنها شهر کرمان در دوره زندیه نیز 

در درون شهر، به سمت  شرق کرمان متمایل شدند و در صحرای زریسف محله زرتشتیان را ایجاد نمودند که 

ارگ ن و درغرب مجموعه گنجعلیخان نیز در غرب کرما تا به امروز نیز محل زندگی اقلیت زرتشتیان است.

حکومتی توسط شاهرخ خان افشار پایه گذاری شد که اثرات آن را امروزه در این قسمت می توان به صورت 
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میدان ارگ و نیز تجمع ادرات دولتی) که اکثرا در زمان پهلوی اول به وجود آمده اند( مشاهده نمود.در حال 

ز سرداران زند به نام باغ نظر در حاضر از خود ارگ حکومتی چیزی باقی نمانده است اما باغ وسیعی که یکی ا

اطراف آن بنا نهاد تا همین اواخر موجود و آباد بوده است. امروزه در مکان این باغ بیمارستان شهید باهنر قرار 

 دارد.

 

 
 (نقشه توسعه شهر کرمان در زمان زندیه9شکل)

 

 توسعه شهر در دوره قاجاریه

آقا محمد خان قاجار به کرمان بسیار کوشیدند.در این دوره قاجار برای جبران صدمات تراژیك حمله مان حاک

الگویی که در زمان گنجعلیخان طرح ریزی گشته بود تحقق پذیرفت. ابراهیم خان ظهیر الدوله، وکیل الملك 

پدر و پسر و سردار نصرت قسمت های  مختلف بازار اصلی کرمان را تکمیل نمودند و اندیشه شهرسازان  

از طریق بازار  ی(به قطب غربی)مجموعه گنجعلیخان(ل قطب شرقی شهر )مجموعه مظفرصفوی مبنی براتصا

جنوبی به مجموعه گنجعلیخان و بازار شرقی  –تجسم کالبدی یافت. از طریق چهارسوق  اتصال بازار شمالی 

سهیم  غربی فراهم گشت و بدین ترتیب بازار های قلعه محمود و میدان قلعه نیز در این رونق و شکوفایی –

ه در امتداد ایجاد گشت، هر چند ک شمالی جنوبی لدوله که در راستاییخان ظهیر اگشتند. مجموعه ابراهیم

و قلعه محمود نیست، اما می توان آنرا تکمیل کننده ستون فقرات شمالی جنوبی شهر  بازارهای میدان قلعه

مت شهر، از دروازه ریگ بی ترین قسدانست. این مجموعه در ادامه خود مسیری را شکل می دهد که از جنو

سوق بزرگ با ستون فقرات حمود و بازار میدان قلعه در چهاربازار قلعه مگردد و پس از عبور از می آباد آغاز

خان و بازار کالهدوزها به مجموعه بازار از بازار ابراهیمغربی شهر تقاطع پیدا کرده و سپس با گذر  –شرقی

 گردد.ترین قسمت شهر ختم میشمالی گبری درعزیز رسیده و سپس از کنار قبه سبز گذشته و به دروازه 
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 (نقشه توسعه شهر کرمان در زمان قاجاریه10شکل)

 

 
 (نقشه روند توسعه شهر کرمان از دوره ساسانیان تا قاجاریه11شکل)

 

 ساختار فضائی شهر کرمان در اواخر دوره قاجاریه 

 می توان ادعا نمود که رشد و گسترش شهر در اواخر دوره قاجاریه و تا قبل از تشکیل اولین نهاد دولتی مداخله

ساختار شهر در این مقطع زمانی را می  یکپارچه صورت می پذیرفته است. کننده یعنی بلدیه بطور تدریجی و

دوره تاریخی قلمداد کرد.ساختاری که در طول بیش از هزار و پانصد سال قوام به نوعی ساختار نهایی  توان

شناخته شده  در این دوره تقریبا تمام عناصر شهر کرمان گشته است.ه و در نهایت در این عنصر تثبیت گرفت
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محله ها و مرکز  محله  د، تکیه ها،بارو و خندق، بازار، مساج را در درون خود جای داده  است:یك شهر ایرانی 

 ها. 

د غربی است. این محور در دو سوی خو –عنصر استخوان بندی شهر در این دوره، بازار شرقی گذارترین تاثیر

رسوق بزرگ، مرکز فعالیت های اآن مجموعه گنجعلیخان و چه غربسمت  به دو قطب مهم منتهی می گردد.

توان مرکز مذهبی شهر بازار، مسجد جامع مظفری را می شرقیتجاری شهر، قرار گرفته است و در انتهای 

دانست. بدین ترتیب تبلور کالبدی دو نظام عمده شکل دهنده زندگی شهری)مذهب و اقتصاد( و ارتباط بین 

مشاهده نمود. مراکز حکومتی و محل اقامت حکام وقت نیز آنها را می توان در ساختار شهر قاجار به خوبی 

غربی قرار دارند که  از ارتباط نزدیك بین ساختار حکومتی و نظام زندگی  -غالبا در حاشیه این مجموعه شرقی

 شهری حکایت می نمایند.

در دوره  ارگ حکومتی در قسمت غربی بافت قرار داشته است. البته امروزه چندان مشخص نیست که ارگ )که

زندیه ایجاد شده بود( در زمان حکام قاجار  در چه وضعیتی بوده است.ولی دور از ذهن نیست که ارگ حکومتی 

که روسها در   ای در بخش عمده ای از دوره قاجاریه نیز نقش دیوانی خود را حفظ کرده بود.با توجه به نقشه

ری مستقل داشته است.قلعه موسوم به قلعه خورشیدی تهیه کردند، ارگ حکومتی برای خود حصا 1281سال 

محمود در قسمت جنوبی ارگ قرار داشته است و احتماال  بین ارگ و قلعه نظامی شکلی از ارتباط وجود داشته 

 است.

 
 (مکان ارگ حکومتی در شهر کرمان12شکل)

 

در این  دوره سه  است.ایگزینی ها تاثیر گذار بوده اهمیت مسیر تجاری فارس و مسیر اداری تهران در این ج

توان در درون شهر شناسایی نمود.مرکز اول خود چهارسوق  بزرگ و کاروانسرهای مرکز مهم تجاری را می

های متعددی توزیع می شد.این مرکز از طریق مسیر های اصلیها در بازاراطراف آن است، که از طریق آن کاال

مرکز دوم  است. بوده شاه، بازار عزیز و بازار شتر( مرتبط )مانند بازارهای محلیهای شهر و بازاربه محله
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تر بوده است) سوق کهنه در جنوب غربی مسجد جامع مظفری است. که مختص کاالهای کم اهمیتچهار

امروزه بازار تره بار و سبزی موسوم به بازار قدمگاه در این ناحیه قرار دارد( مرکز سوم اطراف مسجد ملك قرار 

مسجد ملك و مجموعه جنوبی قلعه میدان(. –)بازار شمالی  با بازار کهنه شهر دارد ط نزدیکیتبادارد که ار

مراکز محله ای کمتری  ،بافت کهن به طور کلی قسمت جنوبی، تر شهر بوده ، قسمت قدیمیاطراف آن مرکز

 نسبت به قسمت شمالی قابل تشخیص است.

 
 (ساختار فضایی شهر در دوران قاجاریه13شکل)

 

برسی دانه بندی بافت در سطح بافت کهن، دانه بندی ریز تر قسمت های جنوبی نسبت به بخش شمالی  با

به عنوان  کرد. جستجو را در قدمت بیشتر محله های جنوبی شاید بتوان توجیه این پدیده جلب توجه می نماید.

به دست ه علت از دست کونی گذشته باشد. بهای مسگیری بافتیك اصل کلی هر چه زمان بیشتری از شکل

وارث و تفکیك آنها به منظور ایجاد واحدهای جدیدتر برای بازماندگان، ریخت  شدن واحد های مسکونی بین

قسمت های جنوبی بافت فرضیه دیگری مطرح است که احتماال  می شود.تر ریزدانه بافت به تدریجشناسی 

توان توضیحی ا قرار دادن این تقسیم بندی احتمالی میبا مبن تری را در خود جای داده بود.ن فقیرکهن، ساکنا

این تفاوت بین  نسبت به جنوب آن نیز ارائه داد. حتی امروز همی مراکز محله ای شمال کرمان کهن بر فزون

 قابل مشاهده است.شمال و جنوب شهر 

با یك ساختار کارآمد شهری در بافت کهن کرمان  جنوبی -غربی و چهار مسیر شمالی -چهار مسیر شرقی

 که وظیفه تزریق جریان زندگی را به تمامی  سطح بافت به عهده داشته است. ایجاد کرده روبرو
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تعداد زیادی  یریقرارگ ، نکته قابل توجه های اصلی قرار گرفته اند.تمامی شش دروازه در انتهای یکی از مسیر

و یا نزدیك به آن است.بدین ترتیب این مسیر ها نقش حیاتی د راه های اصلی کز محله در محل برخورااز مر

 برقراری ارتباط بین بازار و محله ها را نیز ایفا می نمودند.

اهمیت حصار در این دوره، علی رغم افزایش امنیت  دوره قاجاریه در درون حصار بود. شهر کرمان تا اواخر

افتد و دو دروازه اتفاق میاست که آخرین بازسازی حصار در این دوره های پیشین، تا به حدی نسبت به دوره

 گردد.های قبلی افزوده مینیز بر دروازه

ساختار اصلی شهر کرمان در این دوره بر مبنای دو قطب فعالیتی در دو سمت شهر و راسته اصلی بازار، که با 

عالوه بر این محور، محور  شکل گرفته بود.غربی این دو مرکز را به هم متصل می نمود،  -امتدادی شرقی

گ در محل سوق بزرساخت چهار ر بازار اصلی، قابل شناسایی است.جنوبی، ب –نیز در امتداد شمالیدیگری 

جنوبی به ساختار حرکتی و  -و بازار قلعه، در واقع با هدف وارد ساختن راسته شمالی تقاطع بازار گنجعلیخان

 آن به محالت شمالی صورت گرفت.اقتصادی شهر و بهبود اتصال 

ر الدوله جنوبی، مجموعه ابراهیم خان ظهی –در ادامه تالش های حکام قاجار برای باز زنده سازی راسته شمالی 

از طریق اقدامات  خان احداث گردید. این مجموعه سپسدر شمال مجموعه گنجعلی و جنوبی -در امتداد شمالی

ساخته شده توسط وی به بازار عزیز در شمال شهر کهن کرمان حاج آقا علی رفسنجانی و مجموعه  عمرانی

 متصل گشت.

 

 نتیجه گیري:

شهر کرمان در دوران پر از فراز و نشیب خود تحوالت زیادی به خود دیده است. مسائل و مشکالت و مصائب 

مردم این شهر، افرادی صبور، امیدوار و قوی ساخته  فراوانی را تجربه کرده. این مسائل و مصائب و تجربیات، از

شرایط و وضعیت اقتصادی و عوامل سیاسی و اجتماعی  است. رشد و توسعه شهری متأثر از مکان جغرافیایی،

های های متعددی برای کرمان ایجاد کرده است. تغییر مکان از ارتفاعات به سمت زمینبوده است که جابجایی

به سمت شمال و در نهایت به سمت غرب موجب گسترش زیادی در دشت هموار کرمان هموار و پر از آن 

 شده است. 

ل به جهت دسترسی به منابع آب و زمین های حاصلخیز و مستعد کشاورزی بوده جهت توسعه به سمت شما

گیری در گیری به سمت غرب به دلیل قرار گیری در مسیر راه فارس و گسترش به سمت جنوب به دلیل قرار

مسیر جاده هرمز بوده است. گسترش شهر در ابتدا بسیار آرام و به صورت نقطه ای بوده اما از دوره صفویه به 

این سو گسترش قابل توجهی داشته به طوری که مرتباً دیوارهای شهر جابجا شده است. نظام های حکومتی 

ارزشمندی نیز در شهر کرمان به یادگار گذاشته ای که اند به گونهدر رشد و توسعه شهری داشته تأثیر بسزایی

بوده و آثار ارزشمند فرهنگی این شهر نیز  اند. دوره سالجقه، غزها، صفویه دوره اوج رشد و شکوفایی کرمان
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غرب نیز به سمت متعلق به همین دوره است. در دوره افشار، زند و قاجار رشد شهر ادامه یافته و جهت توسعه 

 بوده است.
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