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Abstract 

1. Introduction  

At the beginning of the tenth century AH by establishment of the 

safavid dynasty the evolution of architecture and urbanisation in most 

cities of Iran was appeared and new style of urbanism and 

Architecture expanded in famous cities like Qazvin and Isfahan which 

were known as the capital. Moreover, a smaller city such as Kerman 

changed in Architecture and urbanisation. In Afshar, Zandieh and 

Qajarieh dynasty, the capital had frequent change and Western 

urbanization and architecture expanded herein which later influenced 

the native architecture and as a result, different buildings appeared. 

Because of its political position and importance, Kerman not only 

used architectural patterns from the ruling dynasty, but also received 

influence from special sample and climate condition in the process of 

shaping the city. The process of reconstruction and expansion of 

Kerman in safavid period was designed in coordination of the location 

of city, the methodical and systematic pattern. This was applied by the 

subsequent dynasty especially Qajar. Various, complicated and 

relatable factors shaped the structure of architecture and the city iself. 

The study of possible changes in Kerman structure during the Safavid 

period can illustrate the differences made in historical system of this 

city.  
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The research questions that we will answer in this article are as 

follows:  

Firstly, what were the Spatial-physical characteristics of Kerman in 

Safavid period and what was the reason of shape changing in Safavid 

period in the aforementioned city.  

Secondly, whether Kerman is designed according to the Esfahan’s 

patterns of urbanization. It is hypothesized that the structure rules of 

kerman was based on spatial-physical characteristics of Ganjali Khan 

and according to this statement the city had changed flourishing and 

expanding in proportion to the commercial-economic spaces. The 

structure of Kerman is a bit affected by Isfahan urbanization, but the 

difference is that the development of Kerman is based on its special 

condition and communication position.  

 

2. Methodology  

This study is descriptive, historical and analytic by using library 

research and studying the available written documents. Through these 

elements, the structure of the myth will be explained according to the 

local resource and adapting it to the current condition of city and 

archaeological data. 

 

3. Discussion   
In Safavid period, Kerman had four important Spatial-physical 

characteristics including: 1- Kohandezh (Citadel)  2- Shahr i- no (new 

city) 3- Masjed Jame no (new Jame Mosque) and 4- districts of the 

city. 

In this period, part of some districs had changed. Even though from 

Safavid period until Shah Abbas I era, there exist few information 

about the architecture and mentality of Kerman and the developments 

of this city, but from Shah Abbas era,  this situation changed and 

different resources pointed out to this city regularly. According to 

these resources, we can study the changes and later present a general 

view.  

The available evidence shows that main expansions and changes in 

the structure of Kerman in Safavid period appeared in Shah Abbas I 

and Shah Abbas II; however, during Shah Safi and Shah Soleyman 

these expansions can be traced very rarely.  



 ... رانیا یشهرساز خیبه تار ینگاه 

 

35 

In this period, one can trace the relation between three elements of 

mosque, citadel and square and their communicative element which is 

Bazar in different ways from previous periods.  

In kerman during Safavid period, major changes appeared in the 

structure of the city, these changes can be examined in several 

dimensions. First, changes in the structure of city constructing square 

and its surrounding buildings which were mad by rulers and political 

faces, and second, the changes made by the general public, such as the 

construction of districs in the north and south of the city. These 

changes took place significantly and on a large scale, which caused a 

new face of Kerman to be appeared in this period. The selection of 

this part of the city as part of the urban renewal and revitalization by 

Ganjali Khan had several important reasons. Firstly, due to population 

movement during the Muzaffarid period, with the construction of the 

Mosque Jame in the east and the Pamenar Mosque in the north-east, 

people wanted to go again to the tomb of Turan Shah, which was a 

holy place and also due to its proximity to Malek Mosque (which may 

have been the Kerman Grand Mosque before the construction of the 

Mozaffari Jame Mosque). Secondly, the renovation of places and  

districts near Ganjali Khan square has been one of the priorities of 

urban reconstruction and expansion. The reconstructions of the central 

south part of the city ( districts around Malek Mosque) have been 

formed after the square and the buildings around it. This population 

transfer and revitalization of districts were part of the ambitious and 

long-term changes that were predictable due to the concentration of 

facilities and they justified the expansion of the city to the west at this 

time.  

The districts of Kerman were divided according to the tribal 

conflicts in the Safavid period (Mashizi, 1991, p. 389). That is, the 

east side of the Bazar belongs to one group and the west side of the 

Bazar to the other groups. This Bazar was known as Khajeh Bazar and 

led from the east to Tal Shahr quarter and from the west to Pai Katang 

and Qutbabad quarters, which then reached Ganjali Khan square. It 

then led south to the Malek Mosque, with the Nemati groups on the 

west and the Heydari groups on the east. The quarters that before the 

Safavid period actually formed the ossification of the city of Kerman 

were Shah Adel quarter in the south of the city, "Masjed-e-Molk" 

quarter Next to Shah Adel quarter, "Pikecting" quarter in the north of 
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Ganjali Khan complex, "Bazar Qala" quarter in the south of the city 

"Qutbabad" quarter in the northeast of Ganjali Khan complex, 

"Mardakan" quarter in the north of the city and near "Gabri" gate, 

"Khawajajeh" quarter in the north of the city "Zoroastrian" " quarter in 

the north of the city and outside the city wall and "Kuliha" quarter (in 

the Kermani dialect of gipsies) in the northwest of Ganjali-Khan 

complex. During the Safavid period, quarters around the city center 

created by Ganjali Khan underwent significant changes and 

transformations. Three quarters in the northern part of Ganjali Khan 

complex were rebuilt. Sar-e-Tal or Sar-e-Pol quarter in the north-east 

of the complex (north of Optional Bazaar) and gipsies quarter in north. 

In Ganjali Khan endowment letter, the location of this quarter is 

mentioned near Ganjali Khan Caravanserai in the east of the square 

and it is called "the new quarters of Kerman" (Bastani parizi, 1991 ,p.  

128). 

 

4. Conclusion  

During the Safavid period, the city experienced various changes 

that had a great impact on the growth of the city in this period and 

later periods. Following the example of Ganjali Khan in insisting on 

the implementation of his great plan, which he called "New City", lots 

of changes took place in the design and construction of Kerman, 

which were also used by the later rulers of the Safavid period in that 

city. In fact, in this period, the urban communication structure which 

was previously more north-south changed to west-east, the density of 

reconstruction of quarters around Ganjali Khan complex and 

especially "North Shahr-e- no" were more significant.  

About forty years later, this construction density was formed in the 

southern part of the complex, close to the southern communication 

road to the Ganjali Khan complex and also close to the government 

citadel. The construction of the East-West Bazar which took place 

during the reign of Shah Abbas I and during the reign of Ganjali 

Khan, was a sign of very extensive and long-term changes in the 

creation of a new city initiated firstly by the construction Ganjali 

Khan complex.  
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 شهر یمورد ةنمون :یصفو دورة در رانیا یشهرساز خیتار به ینگاه

 کرمان

 1مجتبی خوارزمی

 

                                                                               کیده  چ

 سه بر کرمان شهر ییفضا ساختار ،یصفو ةدور از شیپ تا دهدیم نشان مدارک و شواهد

 ساختار نیا یصفو ةدور در اما بود، استوار کوچک بازار و کهندژ ،یمظفر جامع مسجد عنصر

 در یصفو ةدور در توجه قابل التتحوّ نشانگر موجود آثار و متون یسبرر. شد دگرگون

 فمعرّ یخیتار یهایژگیو که است نیا پژوهش نیا هایپرسش. است کرمان یشهر یساختارها

 بوده ییمبنا چه بر یصفو ةدور در کرمان شهر یارتباط یفضاها راتییتغ و ییفضا-یکالبد ساختار

 است؟ شده ساخته صفوی ةدور در اصفهان یشهرساز گویال اساس بر کرمان شهر آیا است؟

 روند در خانیگنجعل دانیم ساخت ،است طرح قابل هاپرسش نیا با ارتباط در که یاتیفرض

 ساخت با. داشت یریچشمگ ریتأث قاجار زمان در ژهیوهب ،کرمان یشهر یبعد التتحوّ و گسترش

 هم یدیجد یهاهمحلّ و یبازساز آن، مالش در اصوالً و دانیم کینزد در ییهاهمحلّ دان،یم

 و کهندژ نیب ةفاصل در شهر جنوب در زین دوم عباس شاه زمان در راستا نیهم در. شد احداث

 ارتباط و التتحوّ و رییتغ ةمطالع حاضر نوشتار هدف. شد ساخته یبازار خان،یگنجعلة مجموع

 ،یصفو ةدور در که داد نشان قیتحق نیا جینتا. است هیصفو ةدور در کرمان یشهر یساختارها
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-یجنوب از شهر توسعه جهت و داشتند یشهر یساختارها رییتغ در یمهمّ نقش یمحلّ حاکمان

 و داشته را کرمان شهر یاصل ساختار نقش ،دانیم نیهمچن ؛افتی رییتغ یشرق -یغرب به ،یشمال

 صورت گرفته است. یشهر مهم عنصر نیا ةیپا بر یصفو ةدور از پس التتحوّ و رییتغ شتریب

 

 ضایی.ف-خان، صفویه، کالبدیگنجعلی ةکرمان، مجموعهای کلیدی: واژه

 

 . مقدّمه1

 . شرح و بیان مسئله1-1

 یاریسبتحوّالت   شهرسازی و معماری در صفویان، حکومت استقرار با هجری دهم ةسد اوایل در

 و نیقهزو  چهون  عروفهی م شههرهای  و یافت گسترش نوینی سبک و شیوه به شهرسازی و آمد پدید

 ةحهوز  در ایگسترده تحوالت دستخوش کرمان کوچکتری مقیاس در و تختیپا عنوان به اصفهان

 و گرفهت  تصهور  پایتخهت  رمکهرّ  تغییهر  ،قاجاریه و زندیه افشاریه، یهادوره در. شدند شهرسازی

 بناههای  بهومی،  ریمعمها  و اروپهایی  ههای شیوه از متأثر و یافت راه ایران به غربیة شیو به شهرسازی

 .آمد پدید گوناگونی

 حهاکم  ههای لهسلس از را معماری الگوهای تنهانه ،یاسیس تیاهم  و موقعیت به توجه با کرمان شهر

 تهأثیر  شههر  بهه  دههی شهکل  رونهد  در ههم  اقلیمی و زیستی شرایط و ویژه الگوهای بلکه گرفت،می

  بهه  توجهه  عدم سبب مسئله این و هختبرانگی را همه تحسین اصفهان در صفوی زیبای یبناها .داشت

 همهین  بهه  شهده اسهت.   هها آن در بناها ساخت و دهیشکل روند حتی و دیگر شهرهای در معماری

 یمناسهب  ههای ارزیهابی  کرمهان  ژهیه وبه ،دوره این یشهرها از یاریبس یشهرساز و یمعمار از دالیل

 . است نشده

 هیئهت  میهان  هماهنه   مهدیریت  ةسهای  در صهفوی  ةدور در کرمهان  شهر گسترش و بازسازی روند

 ةشهد  طراحهی  پهیش  از و مهنظم  و هدفمنهد  نظهام  شهر، مکانی موقعیت و کهن شهر عناصر حاکمه،

. گرفهت  قهرار  توجه مورد قاجاریه ویژهبه بعدی یهادوره در یشهر یالگو این و شد جادیا شهری

 از نسهبی  دانش داشتن. نداداده شکل شهر ساخت و معماری به مرتبطی و پیچیده گوناگون، عوامل

 ارزشها، این. است گذشته فضایی و کالبدی ساختار از درست درک الزمه دهنده،شکل عوامل این

 هااندیشه ،(مذهب)آیین اقلیم،: شامل که استگرفته شکل زمان طول در و گوناگون عوامل اثر در
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 ایهن  است،نموده ایفا ر،شه یک ساختار بخشی شکل در را مهمی نقش اقلیم. است حاکمان رفتار و

 سوق ایویژه سوی و سمت به را شهر هرازچندی توانسته حاکمه هیئت هایسیاست با همراه عوامل

 ذارد.بگ نمایش به را آن از پیش هایدوره با متفاوت ساختاری ،داده

 کرمهان  شههر  ارسهاخت  و بافهت  بر را زیادی بسیار تأثیر کرمان خانگنجعلی مجموعه راستا نیهم در

 شهد  لتحوّ دستخوش کرمان صفویه ةدور از پیش تیسنّ بافت مجموعه این ساخت با. است گذاشته

 ةدور رد کرمهان  بافهت  تغییهر  احتمهالی  ههای بررسهی . داد سوق دیگری سمت به را گسترش روند و

 نشهان  وضهوح  بهه  دوره این در را کرمان شهر تاریخی سیستم در تغییر و دگرگونی تواندمی صفویه

 روند در زین یگرید راتییتغ و بود هیصفو ةدور در شهر تحوالت از یبخش فقط مجموعه نیا. دهد

 .گرفت صورت آن کنار در یشهر تحوالت

در شههر   یالبدک -ییفضا یهایژگیو -1 پرداخت؛ میخواه آن به پژوهش نیا در که یهایپرسش

 شههر  آیا -2 است؟ بوده راستوا ییمبنا چه بر یصفو ةدور در کرمان شهر راتییتغ وکرمان چگونه 

 رشهه  کهه  است نیا فرض است؟ شده ساخته صفوی ةدور در اصفهان شهر الگوی اساس بر کرمان

 دسهتخوش  مبنها  نیهمه  بر و بوده خانیگنجعل مجموعه یکالبد ساختار یهایژگیو از ثرأمت کرمان

. اسهت  افتهه ی گسترش و رونق یاقتصاد – یتجار یفضاها با متناسب شهر و شده یدگرگون و رییتغ

 یمبنها  ربه  شههر  ةتوسع که تفاوت نیا با است اصفهان یشهرساز از ثرأمت یحدود تا کرمان ساختار

 .است گرفته شکل خود یارتباط تیموقع و ژهیو طیشرا

 اهداف پژوهش. 1-2

 و رییه تغ رونهد  از یخیتهار  یآگهاه  و درک در توانهد یمه  هها پژوهش گونهنیا از هدف که چند هر

 چهه  از ثرأمته  یصفوة دور در کرمان شهر که است نیا عمده نگاه یول باشد، ثرؤم یشهر تحوالت

 و یخیتهار  ایهه وهیشه  از افتنیه  یآگهاه  پهژوهش  نیه ا ههدف  ن،یبنابرا. است افتهی رییتغ ییهامؤلّفه

 .است یصفو عصر در کرمان یشهر مهم یساختارها

 . پیشینة پژوهش2-1

ترین منابعی که راجع به شهر کرمان ته است. از مهمشهر کرمان مطالعاتی  کلی صورت گرف ةدر بار

اثر میرزا محمدسعید مشهیزی اسهت کهه     صفویه ةتذکردهد، صفوی اطالعاتی به دست می ةدر دور

بخشی از تحوالت شهر کرمان را تا اواخر حکومت شاه سلیمان در کتاب خود گهرد آورده اسهت.   
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توسط نوشهته کهه در    های قدیم شهر کرمانلهمح( کتابی نیز با عنوان 1388محمد دانشور)همچنین 

-پاریزی در مقالههای قدیمی شهر کرمان از آغاز تا کنون پرداخته است. باستانیآن به معرفی محله

. را بیهان کهرده اسهت    بخشی از تاریخ ایهن شههر   «(123 -105: 1375دختر کرمان)قلعه»ای با عنوان 

 اثهر  ةمجله که در  «های بازار کرمانمجموعه»ی با عنوان ا( در مقاله276تا  271: 1385فریبا کرمانی)
پهردازد. احمهد   صفوی و قاجار در کرمان می ةشده در دورهای ساختهچاپ شده است، به مجموعه

بهه توصهیف بازارههای     (1376)جغرافیا و کارکردهای بازار کرمهان در کتابی با عنوان نیز  پوراحمد

بافهت تهاریخی کرمهان پرداختهه اسهت. اصهغر محمهد         ازار درهای پیرامون بکرمان و برخی از محله

نگاهی کلی بهه   «کنکاشی پیرامون شهر کرمان»با عنوان 1378ای در همایش بم مردادی نیز در مقاله

آثار شهر کرمان داشته است. نگهاه نوشهتار حاضهر بهه طهور مشهخص بررسهی تحهوالت و          ةمجموع

 صفوی است. ةگسترش شهر کرمان در دور

 قیتحق روش. 3-1

ههای میهدانی و   تحلیلی است که بهر مبنهای بررسهی    –روش انجام پژوهش، روش توصیفی، تاریخی

ای و اسناد مکتوب و تطبیق منابع بر اساس منابع تاریخی و محلی و انطباق آن های کتابخانهپژوهش

 شناسی صورت گرفته است.های باستانبا وضعیت کنونی شهر و داده

 

 . بحث و بررسی2

 موقعیت جغرافیایی. 1- 2 

درجهه عهرض    17و30درجهه طهول شهرقی و مختصهات      50و57شهر کرمان با مختصات جغرافیایی 

ده و (. این شههر در جنهوب شهرقی کشهور واقهع شه      132: 1376شمالی قرار گرفته است) پوراحمد، 

-شهم ای بیابانی قرار دارد کهه ایهن موقعیهت تهاثیر چ    مرکز استان کرمان است. شهر کرمان در منطقه

 .گیری و تحوالت بعدی آن داشته استگیری بر شکل

 ساختارهای اصلی شهر کرمان . 2-2

کهندژ یها   -1مکانی بوده است:  -صفوی دربرگیرنده چهار عنصر مهم فضایی ةشهر کرمان در دور

مسهجد   -3صفوی ساخته شهده اسهت،    ةای است که در دورشهر نو یا مجموعه -2مرکز حکومتی، 

هرچند  ها دستخوش تغییر و دگرگونی شد.در این دوره بخشی از محله ؛های شهرمحله -4جامع نو 

توان راجع به شهر کرمهان و  صفوی تا زمان شاه عباس یکم از معماری و ذهنیتی که می ةکه از دور
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ر نمود، اطالعات بسیار اندکی وجود دارد، اما از زمان شاه عباس ایهن وضهعیت   تحوالت شهر تصوّ

کنند. به استناد این نابع همزمان به طور مکرر به شهر کرمان در این دوره اشاره میدگرگون شد و م

 توان تحوالت شهر را بررسی و تصویری کلی از آن را ارائه نمود.منابع می

 ی تاریخیشهر کهن و هسته .2-3

ای که اکنون از شهر کرمان در دست است، مربوط به کنسهول ابهوت اسهت کهه در     ترین نقشهکهن

شهده   میالدی ترسهیم  1847آمده و در سال « شهرها و تجارت» City and Tradeکتابی به نام 

وره اشهاره  د(. در این نقشه به برخی از عناصر مهم و بهارز شههر در ایهن    64: 1391است)نیک پور، 

ه بهرداری روسهی تهیهه شهده که     نیز دوازده سهال بعهد توسهط هیئهت نقشهه      دیگری ةشده است. نقش

الدی انجهام گرفتهه   می 1859برداری در سال دهد. این نقشهیمای در اختیار قرار زندههای ارآگاهی

تهه  دارد و با جزئیهات بیشهتری بهه آن پرداخ   « ابوت»تری نسبت به نقشه است که طراحی بسیار کامل

خهش  بشده است. در این نقشه شهر به صورت واحدی یکپارچه قابل مشاهده است کهه تمرکهز در   

مهریهار و  ر.ک: شهرقی شههر، نسهبت بهه فضهاهای دیگهر شههر، چشهمگیرتر اسهت)         جنوبی و شمال 

دارنهد.   سلجوقی در جنوب شهر قهرار  ة(. کهندژ یا قلعه حکومتی و مسجدجامع دور1378دیگران، 

ر ساز شهر کهه در مرکهز شههر، بهه سهمت غهرب گسهترش یافتهه از انسهجام و نظهم بسهیا           بخش تازه

درمسیر  ،شودشناخته می« شهر نو»ین بخش که به که انحویبه ای برخوردار است،ریزی شدهبرنامه

ش تیمهوری در بخه   ةبرخورد دو بنای اصلی ساخته شده است: نخست در مسهیر مسهجد جهامع دور   

 . (1شنبهی)شاه عادل( در بخش جنوبی شهر)نقشهشرقی شهر و دوم، کهندژ و محله کهن سه
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بردای توسط هیأت روسی )مهریار و دیگران، نقشه .میالدی 1859نقشه شهر کرمان در سال  :1نقشه 

1378.) 

 ةترین گسترش و تحوالت در ساختار شههر کرمهان در دور  دهد که عمدهمدارک موجود نشان می 

و شهاه   صفویه در زمان شاه عباس یکم و شاه عباس دوم بوده است، هرچندکه در زمان شهاه صهفی  

توان ارتبهاط سهه   پیگیری است. در این دوره میسلیمان این تحوالت به صورت بسیار ضعیف قابل 

ههای  رهدو بها وت عنصر مسجد، قلعه و میدان و عنصر ارتباطی میان آنان یعنی بازار را به شکلی متفا

 (.2پیشین پیگیری نمود )نقشه 
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ر، )نیهک پهو  « کنسهول ابهوت  »، عناصر مهم شهری کرمان در دوره صفوی، بر اسهاس طهرح   2نقشه 

1391 :64.) 

 صفوی ةدگرگونی شهر در دور .4- 2

 ای در ساختار شهر به وجهود آمهد، ایهن تغییهرات در    صفوی در شهر کرمان تغییرات عمده ةدر دور

د ه بهه وجهو  رتبنخست تغییراتی که توسط حاکمان و افراد سیاسی عالی :چند بُعد قابل بررسی است

مچهون  همهردم   ةتوسهط عامه   ساخت میهدان و بناههای پیرامهونی آن و دوم تغییراتهی کهه      :آمد مانند

 ةای چشهمگیر و در گسهتر  انهدازه هر ایجاد شد. این تغییرات بهه ها در شمال و جنوب شساخت محله

 وسیعی انجام گرفت که سبب شد چهره نوینی از شهر کرمان، در این دوره پدید آید.

 کهندژ یا قلعه حکومتی. 1- 4- 2

د بها شهواه   ه به روشنی اشاره نشده است، امها صفوی ةهرچندکه به قلعه حکومتی شهر کرمان در دور

ه که اهد نشهان از آن دارد  این قلعه را در ایهن دوره تعیهین نمهود. شهو     ةتوان محدودآمده میدستبه

 ةنهام قلعه   آل مظفر در شرق شهر قهرار داشهته کهه بهه     ةسلجوقی تا دور ةمکان قلعه حکومتی از دور

در  اهه قلعهه (. ایهن  571: 1368ههای مشهیزی )  د نوشتهاردشیر شناخته شده است. به استنا ةدختر و قلع

نهه،  خاتهاالر و دیهوان   بوده اسهت:  وره شامل سه عنصراند. قلعه در این دصفوی مسکونی نبوده ةدور

 .باغ نظر و میدانی که در کنار آن قرار داشته

با توجهه ایهن   خان اشاره دارد. ( به باغ نظر و محل استقرار حاکم به نام عباسقلی192مشیزی )همان: 

توان در جنهوب شههر و حهوالی میهدان قلعهه امهروز تعیهین نمهود، زیهرا          نشانی، حدود باغ نظر را می
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جا از خان)حاکم وقت(در میدان قلعه یاد کرده و در همان( از دوالب عباس قلی333مشیزی)همان: 

( از ساخت تاالر 226خان واقع است. مشیزی )همان، قلیبرد که در جنب تاالر عباسباغ نظر نام می

بهه کرمهان    1813( کهه در سهال   256: 1348کند. پاتینجر)خان یاد میخانه در زمان عباس قلیدیوان

امحمدخان قاجار در جنوب شهر به وجهود  غآ ةکند که در اثر حملهایی یاد میسفر کرده، از خرابه

قاجار به شمال غرب  ةورها همان بازمانده ارگ حکومتی بوده است که در دآمده است، این خرابه

بهه نقهل از تهاریخ     تهاریخ وزیهری  پاریزی در حاشهیه کتهاب   صفوی انتقال یافت. باستانی ةارگ دور

ی کرمهان و سهایر   خان حکم به تخریب بنیهان قلعهه  محمدگشا نوشته است که: ]به دستور[ آغاگیتی

توصهیف شههر    ( در203: 1375(. خهانیکوف) 746: 1375قالع آن سامان جهاری گشهت )وزیهری،    

خهورد.  های بیشهتری بهه چشهم مهی    نویسد: در سمت جنوب شهر ویرانیمیالدی می1859کرمان در 

ریان آقامحمهدخان هنگهام   کهایی هم که لش( نیز نوشته است که آثار خرابه224: 1336« )سایکس»

شهود. موقعیهت ارگ حکهومتی در    کرمان به وجود آورده، در جنوب غربی شهر دیده می ةمحاصر

این اهمیهت ناشهی از ارتبهاط فضهایی بها دو عنصهر قهدیمی         ؛ز اهمیت بوده استئن زمان بسیار حاای

خان در شمال ارگ حکومتی بوده شرقی و میدان گنجعلی ةسلجوقی در محدود ةمسجد جامع دور

جنهوبی کهه ارتبهاط بها شههر را       ةاست. عالوه بر این، قرارگرفتن ارگ در مکانی نزدیهک بهه درواز  

 بخشیده است.ای خت، به این قلعه اهمیت ویژهساآسان می

که در  فضای بازی بوده -شودصفوی میدان قلعه خوانده می ةاکنون نیز به همان نام دور-میدان قلعه

تهوان ایهن میهدان را محهل تجمعهات      هها مهی  بر طبهق نوشهته   .جلوی دیوارهای قلعه قرار داشته است

افهت  دان در بانست. عالوه بهر ایهن، قرارگیهری ایهن میه     ریان و بیشتر میدانی با عملکرد نظامی دکلش

شنبهی)شهاه عهادل( و   ه مسهجد جهامع و محلهه سهه    به سهلجوقی نزدیهک    ةمذهبی شهر در دور-تیسنّ

 بخشیده است.ای شاه سلجوقی، به این میدان اهمیت ویژهآرامگاه توران

 بازار . 2-4-2

ای هه طهی اسهت و بعضهاً بهه صهورت     اسالمی به صهورت خ  ةشکل کلی بازار در معماری ایران دور

شود. بازار به همهراه ارگ و مسهجد جهامع، همهواره یکهی از سهه       متمرکز و نیمه خطی نیز دیده می

(. بهازار بهه صهورت خطهی معمهوالً در      67: 1365زاده، داد )سلطانعنصر شهر اسالمی را تشکیل می

ای مهمی ماننهد مسهاجد و   هنوع خود هم به صورت بازار و هم به صورت معبری است که مجموعه

کند. هرچند که الگوی کلی بازار کرمان در دوره صفوی همین را به هم متصل می هالعهمیادین و ق
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یجهاد  اارتباطی میدان، مسجد جامع و ارگ حکومتی بوده، ولی با  ةنقش بازار خطی است که واسط

و همهین موضهوع    فهت گر مورد توجه سهازندگان قهرار   ،خان نقش چهارسوق در آنمیدان گنجعلی

صهفوی   ةخان به سبک بهازار الر دور بخشی از بازار کرمان در کنار میدان گنجعیسبب شده است 

 (.3کند)نقشه خودنمایی 

 
 (.137: 1388نقشه بازار شهر کرمان در بافت امروزی شهر)جهاد دانشگاهی،  :3نقشه 

ر نیز بازسازی شهد. در نخسهتین   صفوی دو بازار در مرکز و جنوب شهر ساخته و یک بازا ةدر دور 

خان، بازاری به نام اختیاری بازسازی شد. بدین ترتیب بهازار  زمان با بازار گنجعلیمرحله و شاید هم

واره و به مرور دارد، در این بخش به یکباره مورد طراحی و سهاخت  که در بافت کهن رشدی اندام

و راسهت بهازار ضهلع    »خان آمده اسهت:  ینامه گنجعلقرار گرفت و رشدی منظم نیز یافت. در وقف

جنوبی میدان از جانب مشرق متصل است به دکاکین متصل کاروانسرا که وقف مسجد اسهت و بهه   

آن بهازار را از نهو پوشهیده، اکنهون بهه بهازار       ( مشارالیه)الیهبازار اختیاری موسوم بوده و نواب مومی

مکهانی   -فضهایی  پیونهد نفوذ این بهازار در   ةز(. حو92: 1368)باستانی پاریزی، «  شاهی اشتهار دارد

ارتبهاط  در شهرق شههر    مظفهری  خان و مسجد جهامع میان میدان و بازارگنجعلیحد فاصل است که 

 برقهراری ارتبهاط  ، سهبب  خان نیز که در همین دوره ساخته شهد ده است. بازار گنجعلیکربرقرار می

بهازار   کهه بهین  مخروبهه بهازار قهدیمی    فضهای   احیهای  و دست کم شد این دو بازار فضایی و مکانی

با بازسهازی   قرار داشت سبب اتصال مجموعه بازارها با یکدیگر شد و، خان و مسجد جامعگنجعلی
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بازار جدید،  .ای یافترونق دوبارهاین مجموعه ، که مربوط به دوره پیش از صفوی بود بازار شاهی

وران نوینی بوده که به جذب تاجران و پیشه مراتب از بازار پیشین بزرگتر و دست کم دارای بافتبه

عملکردههای   ةخهان امتدادیافتهه و پیونددهنهد   کمک کهرده اسهت. بهازار پیرامهون میهدان گنجعلهی      

 انبار است.ای شامل: مدرسه یا کاروانسرا، مسجد، ضرابخانه و آبگوناگون مجموعه

خته خان سها یت چهارسوی گنجعلبازار قلعه که در مسیری از میدان قلعه در جنوب شهر، به سم     

یهدان  مسهلجوقی را بها    ةشد، ارتباط ارگ حکومتی و میدان  موسهوم بهه قلعهه و مسهجد جهامع دور     

-هر مهی این بازار از سمت جنوب شه  ةخان تسهیل بخشیده است و مسیری بود که به واسطگنجعلی

ار به ی این بازارتباط قشبه نتری داشته باشند و همین دالیل توانستند به مسجد جامع دسترسی آسان

 انسهته بهر  شههر نیهز تو   شهمالی  دروازه جنهوب شههر و دروازه  مسیرعنوان راه ارتباطی و تجاری میان 

یکهی ارگ  اهمیت سهاخت ایهن بهازار در ایهن دوره تأکیهد کنهد. بهازار قلعهه از میهدان قلعهه در نزد          

میهدان قلعهه و    ازاربه  ةخان، رسهت هجری قمری گنجعلی 1066شده است. در سال حکومتی آغاز می

دوالب،  کاروانسرا را تمام و دوالبی نزدیک عمهارت سهردر بهاغ سهاخته، رو بهه میهدان، بهر سهردر        

خهان در سهه   علهی (. بازاری نیز به نهام بهازار گنج  237و236: 1369تاالری به اتمام رسانیده )مشیزی، 

ه شهاه،  بازسهازی شهد  سمت میدان ساخته شد، که راسته بازار جنوب میدان از سمت شرق بهه بهازار   

 (.4شد)نقشه منتهی می

 
 (.136: 1388 موقعیت بازار قلعه و بازار اختیاری، در بافت دوره صفوی)جهاد دانشگاهی، :4نقشه 
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نیهز   وی و شهری ساختار شهر در رابطه با بازار، بناهایی با کاربری عموم ةدهندعناصر اصلی تشکیل

سهجد  م ةمت  دروازسیعنی راهی که از  -نتهی به بازار کرمانویژه راه ماند که بههای اصلی بودهراه

یهان  مها در التقاط فضایی بوده است، که هر دو دروازه -شدهآباد به بازار منتهی میری  ةو درواز

ردم مه اجتماعهات گونهاگون    و به عنوان مراکز کار و فعالیهت و  خان بودهبازار قلعه و بازار گنجعلی

 اند.شهر عمل می کرده

 مسجد جامع . 3- 4- 2

اها ساخت بن گرایی دریک طرح میانجی و یا بهتر بگوییم میانه ةصفوی کرمان بر پای ةتحوالت دور

ع و مسهجد جهام  که سازندگان با ساخت بیشتر مجموعه بناها، به نحهوی ارتبهاط را بها د   نحویبه ؛بود

ند شهر، حفظ نمود کهن)مسجد ملک( در جنوب شهر و مسجد جامع نو)مسجد آل مظفر( در شرق

 سهجد جهامع  هر دو مسجد در ساخت بناهای ایهن دوره بههره بجوینهد. م    ةو توانستند از موقعیت ویژ

اه شتوران سلجوقی که به لحاظ قرارداشتن در جنوب شهر و در مکانی که نزدیک به آرامگاه ةدور

 ةه درواززدیکهی به  اعتقادی و زیارتی برای مردم داشت و همچنین بهه دلیهل ن  ة سلجوقی بود که جنب

امعی صفوی همچنان مورد توجه بود، اما مسجد اصلی شهر همهان مسهجد جه    ةجنوبی شهر، در دور

ود و به هجری در کنار دروازه شهرقی شههر سهاخته شهده      756مظفریان حدود سال  ةبود که در دور

طانی غربهی یعنهی سهل    ةای بود که از سمت غربی نیز دسترسهی آسهانی بهه درواز   گونهموقعیت آن به

ولت یم به سهه داشت و از سوی دیگر با دروازه شمالی نیز ارتباط آن از طریق راهی مورب اما مستق

 (.5گرفت)نقشه انجام می
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 (.30: 1376نقشه مسجد جامع کرمان)کیانی،  :5نقشه 

 میدان. 4-4 -2

-نیمهه  خان با نقشه مستطیل و در مکانی ساخته شد که پیش از آن به صورت مکهانی میدان گنجعلی

 وده اسهت؟ جای آن نیز به صورت میدان ب ،مخروبه بود. این پرسش مطرح است که آیا پیش از این

اً هایی عمدتاگر به همین شکل نبوده، شواهد حاکی از آن است که دست کم وجود میدانی با مغازه

 ةط دور( در اواسه 205: 1378رسد. حافظ ابرو)حافظ ابهرو مخروبه در پیرامون آن محتمل به نظر می

کند که در اثر جن  در کرمان در زمهان حکومهت شهاهرو صهورت     هایی یاد میتیموری از ویرانه

ز ان، در آغها ها بعدها تبهدیل بهه میهدان شهد، بهرای سهاخت میهد       مانده همین خرابهگرفته بود و باقی

 ةدان بلهد در میه ، خانگنجعلی،الیهها را خریداری کردند: در بیان آنکه نواب مومیها و حجرهدکان

ها و قطعهات اراضهی حهوالی میهدان از بازاریهان خریهداری       ها و خانشهر کرمان، دکاکین و دکانچ

(. 92: 1368ریزی، ها و دکاکین را منهدم و هموار ساخته )باسهتانی پها  هنموده، عمارات و ابنیه و خان

ه شامل: مسجد، یرامون بود کپگیری بناهای خان نام گرفت، شکلآنچه که بعدها مجموعه گنجعلی

 حمام، مدرسه )کاروانسرا(، آب انبار، و بازار بود.

 
 (.328: 1387خان و موقعیت بناهای پیرامون)پیرنیا، نقشه مجموعه گنجعلی :6نقشه 

ای بود که دسترسی آن را به صورت خطی ممتهد بهه مسهجد جهامع در بخهش      محل میدان به گونه 

ههای اصهلی شههر مهرتبط بهود.      جنهوب بها دروازه  کهرد و از سهمت شهمال و    شرقی شهر تسهیل مهی 

گرفته است، خان از طریق مسیرهای گوناگون صورت میی گنجعلیمسیرهای دسترسی به مجموعه

مسجد و خطی که مسیر بازار در آن راستا کشیده شهده بهود، در ادامهه بهه      ةاز سمت شرق از درواز
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خهان و  سهوق گنجعلهی  ه سهمت چههار  آبهاد به  ریه   ةرسید. از سمت جنوب نیهز از درواز میدان می

نزدیک میدان خط عبوری وجود داشت که بعدها در زمان شاه عباس دوم این خط سیر به صورت 

 بازاری بر پیرامون آن ساخته شد. 

امهه  ن نیهز اد این میدان آغاز یک سری از ساخت و سازهایی بود که تقریباً تا هشتاد سهال پهس از آ  

ترسهی  داشت. هرچند که روند ساخت این میدان کهه از نظهر امکانهات رفهاهی دارای تمرکهز و دس     

ادههای  خوبی بود، سبب انتقال مراکز جمعیتی از دیگر نقاط شهر به ایهن بخهش شهد و گسهترش نه    

د جهامع  که مسجدرحالی گشت؛نند تجارت و ایجاد بناهای جدیدتر در این بخش از شهر موازی ما

از  این بخش در راستای بازار قرار داشت، اما سیر ساختاری احداث میدان نشان از گسترش شهر در

یهک   ترین مسیر شهری داشت. ابعاد فیزیکی این میدان محصور درخور یک شههر متوسهط و  غربی

سهال   تر و چنهد الگوی کلی این میدان، میدان شاه اصفهان بود که با ابعادی بزرگ ایالت متوسط بود

مار خان را معیمعمار بیشتر بناهای گنجعل« مشیزی»تر از این میدان، ساخت آن آغاز شده بود. پیش

در فن  مام او،خان به اهت دهر، اکثر عمارات ةبنّا یگان «عبداهللاستاد»عبداهلل نام برده و نوشته است که 

ا کاروانسرای یسردر مدرسه  ة(. البته بر کتیب184: 1369گری ماهر بود )مشیزی، و پیکان چیالنگری

 یزدی نام برده شده است. خان، از استاد معمار سلطان محمدگنجعلی

ه که رانی بهود  کانونی در شهرسازی ای ةخان، تنها در مقیاسی کوچکتر بازآفرینی نقطمیدان گنجعلی

 ز آن میهدان بالفصل آن میهدان شهاه اصهفهان و پیشهتر ا     ةمورد توجه قرار داشت و پیشینها طی سده

هها در شههر سهننده کهه در تهاریخ      صفوی در قزوین بود. این میدان از سویی هم بها میهدان عهالف   

دان بخشهی از طهرح   (. سهاخت میه  49-31: 1387هه.ق ساخته شده قایل مقایسه است)زارعی، 1046

صهفویه   ةخان بود، اینکه آیا ساخت این مجموعه الگویی کوچک از مجموعه گنجعلی ةبلندپروازان

ههان اسهت   جی نقش اصفهان بوده است و نسبت به آن تأخر زمانی دارد، یا اینکه مقدم بر مجموعه

  .معلوم استتاریخ دقیق آغاز ساخت و پایان مجموعه نا تاکنونابهام قرار دارد.  ةهنوز در پرد

هجهری   1000خان به عنوان حاکم کرمان را بهه سهال   که انتصاب گنجعلی (115: 1386شیال کنبی)

. هجری بهه پایهان رسهید    1007خان تا سال گنجعلی ةدهد، معتقد است که ساخت مجموعنسبت می

جههههان اصهههفهان را همهههین منبهههع آغهههاز بهههه سهههاخت برخهههی از بناههههای نخسهههتین میهههدان نقهههش

( هم معتقهد اسهت کهه ارتبهاط     158: 1385) (. گلمبک94داند)همان:میالدی( می1590هجری)999
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گرفتهه از بارگهاه   الههام  ،شهده سهاخته  ةخان با دربار اصفهان زیاد بود و بدون شک مجموعه گنجعلی

خان را بهین سهال   ( تاریخ ساخت بناهای گنجعلی327: 1378عباس بوده است. پیرنیا)شاهنشاهی شاه

در  ،قاجاری ةنویس دورتاریخ،(628: 1375اما وزیری ) ،داندهجری می1034هجری تا  1005های 

خان از حکمرانی کرمان معزول و گنجعلی ،هزار و سی و یک ةکتاب خود آورده است؛ که در سن

خهان را  گنجعلهی  ةنام( تاریخ وقف106: 1368پاریزی )به حکومت قندهار منصوب گردید. باستانی

ی این مجموعه در ایهن دوره بهه اتمهام    داند که احتماالً بناهام( می 1605هجری ) 1024رجب سال 

ماند و آن تاریخ آغاز ساخت این مجموعه است. شاید اگر رسیده بوده است، اما باز ابهامی باقی می

صفوی بهر   ةتاریخ دقیق هر یک از دو مجموعه را بدانیم، روند ساخت و اقتباس الگوی شهری دور

خهان از  گنجعلهی  ةکهه مجموعه  ت، هرچنهد های هر دو میدان به هم زیهاد اسه  ما روشن شود. شباهت

رسد، امها ههر دو میهدان دارای    جهان اصفهان نمیلحاظ هنری و معماری و ابعاد به پای میدان نقش

انهد، دارای طهرح مسهتطیلی و    تهر سهاخته شهده   به جای میدانی کهن ،سبک معماری مشترکی هستند

 مدرسه یا کاروانسرا نیز هستند. ،حمام ،مسجد ،بازار

را بهه   مرکهز شههری  تی پیشین تأثیر پذیرفتهه و ت رسد که هر دو این بناها از ساختارهای سنّمی به نظر

اند. هر دو میدان در صدد انتقال ساختارهای سیاسهی و اقتصهادی بهه سهمت     سوی خود جلب نموده

جهامع   یعنهی مسهجد   ،مکان جدیدتر هستند، نیز هر دو مکان به دورشدن از مکان پرجمعیت پیشهین 

 ه(سهت )رارو به رون مکتب اصفهان، ةشدویژه در بافت طراحیها بهمایل دارند. اغلب میدانقدیمی ت

 هری بههره اصفهان دارند تا بتوانند از حداکثر فضای مطبوع برای ایجاد آسهایش در ایهن فضهای شه    

ر صهدد  عباس این بهود کهه وی د  شاه ة(. یک ویژگی مهم شهرسازی دور360: 1380ببرند )اهری، 

یافت، طرح جدیهد  شد که اصفهان کهن پایان میکهن نبود، شهر نو از جایی آغاز می تخریب شهر

ما در جای ا(. شهر کرمان 145: 1363در زمین باز و دور از مشکالت شهر کهن پیاده شد )سیوری، 

ری تیمهو  ةهایی که پیرامون میدان دورکالن خرید ابنیه و دکانة میدان قدیمی شهر و با صرف هزین

ر تی شهه سهنّ  صفوی و بناههای پیرامهون آن در بافهت    ةساخته شد و طبعاً بخشی از میدان دور ،بودند

 (.1)تصویر ساخته شدند
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خههان و ارتبههاط بهها بناهههای  موقعیههت میههدان نقههش جهههان اصههفهان و میههدان گنجعلههی    :1تصههویر 

 (.136: 1388پیرامونی)جهاد دانشگاهی، 

 فضایی-کالبدی ساختار. 5- 2

ای تقسیم بندی شده بودند، های طایفهکرمان در دوره صفوی با توجه به درگیریهای شهر محله   

هها  بندی محلهها بین دو  طایفه نعمتی و حیدری شکل گرفته بود، مشیزی مبنای تقسیماین درگیری

یعنی سمت شرق بازار مربوط بهه یهک فرقهه و غهرب      ؛(389: 1369مشیزی )ر.ک:  داندرا بازار می

داند. این بازار به نام بازار خواجه مشهور بوده اسهت و از سهمت   ای دیگر مربوط میرقهبازار را به ف

شده است کهه در  آباد منتهی میتل شهر و از سمت غربی به محله پای کتن  و قطب ةشرق به محل

 خهتم رسیده است، سپس در امتداد به سمت جنوب به مسجد ملهک  خان میادامه به میدان گنجعلی

انهد،  حیدری در سمت شهرق بهازار قهرار داشهته     ةنعمتی در سمت غربی و فرق ةکه فرق شده استمی

دادنهد عبهارت   بندی شهر کرمان را تشکیل میهایی که پیش از دوره صفویه در واقع استخوانمحله

-پای» ةعادل، محلشاه ةدر کنار محل «ملکمسجد»ة در جنوب شهر، محل «لعادشاه» ةبودند از: محل

در  «آبهاد قطهب » ةدر جنهوب شههر، محله   «قلعهبازار» ةخان، محلگنجعلی ةشمال مجموع در «کتین 

، «گبهری » ةدر شهمال شههر و نزدیهک بهه درواز     «مردکان» ةخان، محلگنجعلی ةشمال شرق مجموع
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ة در شهمال شههر و بیهرون حصهار شههر، محله       «زرتشهتیان »ة در شمال شهر، محل «خواجهبازار»ة محل

صهفویه در   ةخهان. در دور هها(در شهمال غهرب مجموعهه گنجعلهی     رمانی لولیک ةبه لهج)«هاکولی»

ها تغییر و تحهوالت قابهل تهوجهی    پیرامون مرکز شهری که گنجعلی خان به وجود آورده بود محله

خان بازسازی شدند. محله سر تل یها سهر پُهل در شهمال     سه محله در شمال مجموعه گنجعلی ؛یافتند

خان، موقعیهت ایهن   وقفنامه گنجعلی یاری(، محله لولیان در شمال)درشرق مجموعه)شمال بازار اخت

من محالت »ایخان در شرق میدان ذکر شده و آن را محلهمحله را نزدیک به کاروانسرای گنجعلی

قاجهار بهه محهدوده پشهت      ة(. در دور128: 1368پهاریزی،  اند()باسهتانی نام برده« جدید شهر کرمان

: 1383گفتنهد. محرابهی کرمهانی)   آقا علی را کوی لولیهان مهی  موعه حاهخان تا مجمجموعه ابراهیم

( نیز موقعیت این محله را در همین مکان ذکر نموده و محله پای کُتِن  در شمال غربی 130و  123

خان از این محله در شمال بازار مسگری نام بهرده شهده کهه بخشهی از     مجموعه در وقفنامه گنجعلی

 (.7این تحوالت بودند)نقشه 

 
 مشهیزی  ةخان و تهذکر گنجعلی صفوی بر اساس وقفنامهة های کرمان در دور: تغییرات محله7نقشه 

 (.1391 )منبع نگارندگان،

 

ههای جدیهد بهر دوش    های مالی زیادی برای بازسازی و ایجاد محلهدر راستای نوسازی شهر، هزینه

هها و  زمهین  ،هها ها و مغهازه ها، خانهخان بوده است، زیرا وی مجبور بود برای نوسازی محلهگنجعلی

های وسیع مخروبه، نامه به جز مکانهای مخروبه را خریداری و بناهای جدید بسازد. در وقفمکان
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اند. در همین رابطه مغازه نام برده شده که بعضاً دو طبقه بوده 100خانه و حدود  36از خرید حدود 

ذرع بودند و یها از خریهد زمینهی     300رخی از آن ها تا هایی اشاره نمود که بتوان به خرید زمینمی

این موارد حکایت از سهاخت   ةمتر مربع(نام برده شده است. هم 5در  5معادل سی قصب)هر قصب 

صفوی شهر دارد،  ةدهی امور شهر در بخش غربی شهر و شمال مجموعو سازهای گسترده و سامان

 (.8ها به مراتب چشمگیر بوده است)نقشه در آن ها و تغییرات بنیادینکه نقش بازسازی در محله

 
)منبهع:   خهان ههای ایجهاد شهده و موقعیهت آنهها نسهبت بهه میهدان گنجعلهی         بخشی از محلهه  :8نقشه 

 (.1391نگارندگان، 

محلههه  ههها تغییههر و تحههول یافتنههد.ههها در شههمال و جنههوب شهههر نیههز محلههه عههالوه بههر ایههن محلههه   

توسهط  « اطراف و اکنهاف دروازه و خنهدق شههر   » ه شمالی شهر مردگان)مزدکان؟!( در کنار درواز

» یده استرسزرتشتیان می (. این محله از سمت شمال به محله7جماعت شاهسون ساخته شد)نگاره 

مشهیزی،  « )و فاصله که ما بین شهر و محله مجوسان بود، اکنهون بهه امکنهه و بیهوت مشهحون اسهت      

 نهویس معاصهر  ختاری ،«مشیزی»ا نام حُسناباد  ساخته شد. ای ب(. در جنوب شهر نیز محله277: 1369

 نویسد: می ،صفویه

خان( اکثر مردم از جانب جنهوبی مسهجد جهامع مظفهری، الهی      و در این سال)حکمرانی عباس قلی»

شاه سلجوقی که به ملک عادل مشهور است، رغبت بهه سهاختن  بیهوت و    قریب به مزار ملک توران
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ی عمارت آن محله را حسن نموده، آن محله به حُسهناباد شههرت نمهود و    امکنه نمودند، و چون بنا

 ( 276: 1369)مشیزی، « .الحال نهایت آبادی در آن محله است

-لهک مها در جنوب مجموعه و به سهمت مهزار   خان بر این بازسازیگنجعلی ةروند ساخت مجموع

ق خش به رونبعه، شهر در این شاه سلجوقی تأثیرات بسزایی داشته است؛ زیرا با ساخت مجموتوران

 ةخش از محلصفوی در این ب ةهای دورهایی که برای یافتن سفالگردد. در کاوشسابق خود بر می

شهده،  ههای کهاوش  شهده از مکهان  هئه اراة صفوی صورت گرفت)جنوب مسجد ملک( بر طبهق نقشه  

(. 161: 1385 عبهاس پیهدا شهدند )گلمبهک،    شهاه  ةسهیاه مربهوط بهه دور    ةهای زیادی با حاشهی سفال

نهد  چخهان، دارای  مجدد شهری توسط گنجعلی یانتخاب این بخش از شهر در جزء تجدید و احیا

نخسهت آنکهه بهه علهت جابجهایی جمعیتهی در زمهان مظفریهان بها سهاخت            :علت مههم بهوده اسهت   

ر نزدیکهی  انهد کهه مجهدداً د   مسجدجامع در شرق و مسجد پامنار در شمال شرق، مردم تمایل داشته

سجد جامع مو هم به علت نزدیکی به مسجد ملک )که شاید  شاه که مکان مقدسی بوده تورانمزار 

وسهازی  ن، دوم اینکهه  اسکان پیهدا بکننهد   کرمان تا پیش از ساخت مسجد جامع مظفری بوده است(

هری بوده شخان از اولویت های بازسازی و گسترش های نزدیک به میدان گنجعلیها و محلهمکان

دان و ی میهای پیرامون مسجد ملک( پس از محوطههای جنوب مرکزی شهر )محلهازیاست. بازس

رات از تغییه  ها بخشیبناهای پیرامون آن شکل گرفته است. این انتقال جمعیتی و احیای مجدد محله

رش ود و گسهت بینهی به  بلندپروازانه و طوالنی مدتی بود که در اثر تمرکز امکانات رفاهی قابل پهیش 

 (.3و تصویر  9ة ؛ نقش2 و 1های )طرح کرد.ر این زمان به سمت غرب توجیه میشهر را د

 
 تغییههرات عناصههر کالبههدی اصههلی شهههر در دوره صههفویه نسههبت بههه دوره سههلجوقی)منبع   :1طههرح 

 (.1391نگارندگان، 
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)منبع  ناستای آرخان، کانون مرکزی شهر و قرارگیری عناصر مهم شهر در : میدان گنجعلی2طرح 

 ( 1391گارندگان، ن

 
 ساس مهریهار : عناصر اصلی شهر در دوره صفوی و ارتباط فضایی این عناصر با یکدیگر، بر ا9نقشه

 (1392)نگارنده  و دیگران
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 یشمسه  1335عناصر اصلی شهر در دوره صهفویه بهر روی تصهویر ههوایی سهال       ةمحدود :3تصویر

 (1391نگارندگان،  :)منبع

 

 گیری. نتیجه3

وره و فوی شهر، تغییرات گوناگونی را تجربه کهرد کهه در رونهد رشهد شههر در ایهن د      ص ةدر دور

ت ان در بافخهای بعد تأثیرات فراوانی به جای گذاشت. برایندهای تغییرات کلی که گنجعلیدوره

 ةه در دورتی شهر)پیش از صفوی( به وجود آورد، درواقع بخشی از رنسانس و تغییراتی بهود که  سنّ

یهری  الگهوبرداری و نیهز پیگ   .گیری شهر های نوین صورت گرفتطراحی و شکل ةصفوی در زمین

ر طراحی و دنام برده است، « شهر نو»خان در اجرای طرح بزرگ خود که از آن به گنجعلی ةمصران

ن بهره صفوی در کرمان از آ ةساخت شهر کرمان مبدأ تحوالت بسیاری شد که حاکمان بعدی دور

جنوبی  -مالیدوره ساختار ارتباطی شهری که پیش از این بیشتر به صورت شبردند، درواقع در این 

 ،انخه ی گنجعلیها در پیرامون مجموعهرقی تغییر پیدا کرد، تراکم بازسازی محلهش -بود؛ به غربی

نهوب  وسهاز در ج چشمگیرتر بود، حدود چهل سال بعهد ایهن تهراکم سهاخت    « شمال شهرنو»ویژه به

رگ اخهان و نیهز نزدیهک بهه     گنجعلهی  ةارتباطی جنوب به سمت مجموع مجموعه و نزدیک به راه

 حکومتی شکل گرفت. 
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خهان صهورت   عباس یکم و در زمان حکمرانی گنجعلیشاه ةورغربی که در د -ساخت بازار شرقی

ا سهاخت  به گرفت، نشان از طرح تغییرات بسیار گسترده و بلندمدت در ایجاد شهری جدید بود که 

-یریزرنامهبدلیل این ساختار هدفمند و  .، روند این تحوالت، آغاز شده بودخانگنجعلی ةمجموع

ه بهه وی  کای نامهخان در وقفگنجعلی ةتوان از گفتصفوی، می ةشده را در گسترش شهر در دور

عنهوان   سهازهایش، بهه  واز فراینهد تغییهرات شههری در پایهان سهاخت       منتسب است فهمید، زیرا وی

 ،راننده از آن دوزمان و آثار باقیماهای همشهری که بر طبق تعاریف و نوشته ؛کندیاد می «شهرنو»

رواقع با دشهری را در خود داشته است.  ةمورد نیاز طرح بلندمدت و تحوالت گسترد اصولی همه

ک طهرح  شهرمنتقل شد، ی مرکزی شهر، به بخش غربی ةساخت این مجموعه یا همان شهر نو، هست

ت نبینی و دقه ها در شهرهای اسالمی پیش از آن( اما با جهاتقسیم فضایی مکان شکن)نسبت بهتسنّ

 بهازار  ةالمنفعهه بهود. بخهش عمهد    مدرن، که دارای تأسیسات اداری، دینی، اقتصهادی و عهام   ةاندیش

 ةخهان و در نیمه  گنجعلهی ة عباس دوم در جنوب شههر تها مجموعه   شاه ةشمالی که در دور –جنوبی

یهن دوره  ادر راستای تحوالت شهر نو و نیازهای رو بهه رشهد شههر در     ،ودشجنوبی شهر ساخته می

جهذب   بالً سهبب این ابنیهه متقها   ،است و سبب تمرکز ابنیه رفاهی و تجاری در پیرامون این بازار شد

ر ویهژه د هبه  ،های شمالی و شرقی( و زندگی در پیرامون ایهن مکهان هها   عده زیادی از مردم)از محله

ر پیرامهون  دها عباس دوم نیز به ساخت مجموعه. در زمان شاهگردیدخان جعلیگن ةپیرامون مجموع

ازار و ارگ حکومتی یعنی در جنوب شهر کهن نیز توجه شد و طبیعتاً همین مجموعه کهه شهامل به   

ر جنهوب  ایهن بناهها د  . احهداث  ها بود، از دالیهل ازدحهام و اسهکان بخشهی از مهردم شهد      کاروانسرا

ری تجها  ةیت داشت، زیرا مسیر تجهاری جنهوبی را مسهتقیم بهه  مجموعه     گنجعلی خان اهم ةمجموع

 کرد.خان متصل  و از آنجا ارتباط مستقیمی با شرق شهر برقرار میگنجعلی
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