A look at the history of urban planning of Iran in the Safavid
period: A case study of Kerman city
Mojtaba Kharazmi1

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.
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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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نگاهی به تاریخ شهرسازی ایران در دورة صفوی :نمونة موردی شهر
کرمان



مجتبی خوارزمی

1

چکیده
شواهد و مدارک نشان میدهد تا پیش از دورة صفوی ،ساختار فضایی شهر کرمان بر سه
عنصر مسجد جامع مظفری ،کهندژ و بازار کوچک استوار بود ،اما در دورة صفوی این ساختار
دگرگون شد .بررسی متون و آثار موجود نشانگر تحوّالت قابل توجه در دورة صفوی در
ساختارهای شهری کرمان است .پرسشهای این پژوهش این است که ویژگیهای تاریخی معرّف
ساختار کالبدی-فضایی و تغییرات فضاهای ارتباطی شهر کرمان در دورة صفوی بر چه مبنایی بوده
است؟ آیا شهر کرمان بر اساس الگوی شهرسازی اصفهان در دورة صفوی ساخته شده است؟
فرضیاتی که در ارتباط با این پرسشها قابل طرح است ،ساخت میدان گنجعلیخان در روند
گسترش و تحوّالت بعدی شهری کرمان ،بهویژه در زمان قاجار تأثیر چشمگیری داشت .با ساخت
میدان ،محلّههایی در نزدیک میدان و اصوالً در شمال آن ،بازسازی و محلّههای جدیدی هم
احداث شد .در همین راستا در زمان شاه عباس دوم نیز در جنوب شهر در فاصلة بین کهندژ و
مجموعة گنجعلیخان ،بازاری ساخته شد .هدف نوشتار حاضر مطالعة تغییر و تحوّالت و ارتباط
ساختارهای شهری کرمان در دورة صفویه است .نتایج این تحقیق نشان داد که در دورة صفوی،
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حاکمان محلّی نقش مهمّی در تغییر ساختارهای شهری داشتند و جهت توسعه شهر از جنوبی-
شمالی ،به غربی -شرقی تغییر یافت؛ همچنین میدان ،نقش ساختار اصلی شهر کرمان را داشته و
بیشتر تغییر و تحوّالت پس از دورة صفوی بر پایة این عنصر مهم شهری صورت گرفته است.
واژههای کلیدی :کرمان ،مجموعة گنجعلیخان ،صفویه ،کالبدی-فضایی.
 .1مقدّمه
 .1-1شرح و بیان مسئله
در اوایل سدة دهم هجری با استقرار حکومت صفویان ،در معماری و شهرسازی تحوّالت بسیاری
پدید آمد و شهرسازی به شیوه و سبک نوینی گسترش یافت و شههرهای معروفهی چهون قهزوین و
اصفهان به عنوان پایتخت و در مقیاس کوچکتری کرمان دستخوش تحوالت گستردهای در حهوزة
شهرسازی شدند .در دورههای افشاریه ،زندیه و قاجاریه ،تغییهر مکهرّر پایتخهت صهورت گرفهت و
شهرسازی به شیوة غربی به ایران راه یافت و متأثر از شیوهههای اروپهایی و معمهاری بهومی ،بناههای
گوناگونی پدید آمد.
شهر کرمان با توجه به موقعیت و اهمیت سیاسی ،نهتنها الگوهای معماری را از سلسلهههای حهاکم
میگرفت ،بلکه الگوهای ویژه و شرایط زیستی و اقلیمی ههم در رونهد شهکلدههی بهه شههر تهأثیر
داشت .بناهای زیبای صفوی در اصفهان تحسین همه را برانگیخته و این مسئله سبب عدم توجهه بهه
معماری در شهرهای دیگر و حتی روند شکلدهی و ساخت بناها در آنهها شهده اسهت .بهه همهین
دالیل از معماری و شهرسازی بسیاری از شهرهای این دوره ،بهویهژه کرمهان ارزیهابیههای مناسهبی
نشده است.
روند بازسازی و گسترش شهر کرمهان در دورة صهفوی در سهایة مهدیریت هماهنه

میهان هیئهت

حاکمه ،عناصر شهر کهن و موقعیت مکانی شهر ،نظهام هدفمنهد و مهنظم و از پهیش طراحهی شهدة
شهری ایجاد شد و این الگوی شهری در دورههای بعدی بهویژه قاجاریه مورد توجه قهرار گرفهت.
عوامل گوناگون ،پیچیده و مرتبطی به معماری و ساخت شهر شکل دادهاند .داشتن دانش نسهبی از
این عوامل شکلدهنده ،الزمه درک درست از ساختار کالبدی و فضایی گذشته است .این ارزشها،
در اثر عوامل گوناگون و در طول زمان شکل گرفتهاست که شامل :اقلیم ،آیین(مذهب) ،اندیشهها
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و رفتار حاکمان است .اقلیم نقش مهمی را در شکل بخشی ساختار یک شهر ،ایفا نمودهاست ،ایهن
عوامل همراه با سیاستهای هیئت حاکمه توانسته هرازچندی شهر را به سمت و سوی ویژهای سوق
داده ،ساختاری متفاوت با دورههای پیش از آن را به نمایش بگذارد.
در همین راستا مجموعه گنجعلیخان کرمان تأثیر بسیار زیادی را بر بافهت و سهاختار شههر کرمهان
گذاشته است .با ساخت این مجموعه بافت سنّتی پیش از دورة صفویه کرمان دستخوش تحوّل شهد
و روند گسترش را به سمت دیگری سوق داد .بررسهیههای احتمهالی تغییهر بافهت کرمهان در دورة
صفویه میتواند دگرگونی و تغییر در سیستم تاریخی شهر کرمان را در این دوره بهه وضهوح نشهان
دهد .این مجموعه فقط بخشی از تحوالت شهر در دورة صفویه بود و تغییرات دیگری نیز در روند
تحوالت شهری در کنار آن صورت گرفت.
پرسشهایی که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت؛  -1ویژگیهای فضایی -کالبدی در شههر
کرمان چگونه و تغییرات شهر کرمان در دورة صفوی بر چه مبنایی استوار بوده است؟  -2آیا شههر
کرمان بر اساس الگوی شهر اصفهان در دورة صفوی ساخته شده است؟ فرض این است کهه شههر
کرمان متأثر از ویژگیهای ساختار کالبدی مجموعه گنجعلیخان بوده و بر همهین مبنها دسهتخوش
تغییر و دگرگونی شده و شهر متناسب با فضاهای تجاری – اقتصادی رونق و گسترش یافتهه اسهت.
ساختار کرمان تا حدودی متأثر از شهرسازی اصفهان است با این تفاوت که توسعة شههر بهر مبنهای
شرایط ویژه و موقعیت ارتباطی خود شکل گرفته است.
 .1-2اهداف پژوهش
هر چند که هدف از اینگونه پژوهشهها مهیتوانهد در درک و آگهاهی تهاریخی از رونهد تغییهر و
تحوالت شهری مؤثر باشد ،ولی نگاه عمده این است که شهر کرمان در دورة صفوی متهأثر از چهه
مؤلّفههایی تغییر یافته است .بنابراین ،ههدف ایهن پهژوهش آگهاهی یهافتن از شهیوهههای تهاریخی و
ساختارهای مهم شهری کرمان در عصر صفوی است.
 .2-1پیشینة پژوهش
در بارة شهر کرمان مطالعاتی کلی صورت گرفته است .از مهمترین منابعی که راجع به شهر کرمان
در دورة صفوی اطالعاتی به دست میدهد ،تذکرة صفویه اثر میرزا محمدسعید مشهیزی اسهت کهه
بخشی از تحوالت شهر کرمان را تا اواخر حکومت شاه سلیمان در کتاب خود گهرد آورده اسهت.
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همچنین محمد دانشور( )1388کتابی نیز با عنوان محلههای قدیم شهر کرمان توسط نوشهته کهه در
آن به معرفی محله های قدیمی شهر کرمان از آغاز تا کنون پرداخته است .باستانیپاریزی در مقاله-
ای با عنوان «قلعهدختر کرمان( »)123 -105 :1375بخشی از تاریخ ایهن شههر را بیهان کهرده اسهت.

فریبا کرمانی( 271 :1385تا  )276در مقالهای با عنوان «مجموعههای بازار کرمان» که در مجلهة اثهر
چاپ شده است ،به مجموعههای ساختهشده در دورة صفوی و قاجار در کرمان میپهردازد .احمهد
پوراحمد نیز در کتابی با عنوان جغرافیا و کارکردهای بازار کرمهان( )1376بهه توصهیف بازارههای
کرمان و برخی از محلههای پیرامون بازار در بافهت تهاریخی کرمهان پرداختهه اسهت .اصهغر محمهد
مردادی نیز در مقالهای در همایش بم 1378با عنوان «کنکاشی پیرامون شهر کرمان» نگاهی کلی بهه
مجموعة آثار شهر کرمان داشته است .نگهاه نوشهتار حاضهر بهه طهور مشهخص بررسهی تحهوالت و
گسترش شهر کرمان در دورة صفوی است.
 .3-1روش تحقیق
روش انجام پژوهش ،روش توصیفی ،تاریخی– تحلیلی است که بهر مبنهای بررسهیههای میهدانی و
پژوهشهای کتابخانه ای و اسناد مکتوب و تطبیق منابع بر اساس منابع تاریخی و محلی و انطباق آن
با وضعیت کنونی شهر و دادههای باستانشناسی صورت گرفته است.
 .2بحث و بررسی
 .1- 2موقعیت جغرافیایی
شهر کرمان با مختصات جغرافیایی 57و 50درجهه طهول شهرقی و مختصهات 30و 17درجهه عهرض
شمالی قرار گرفته است( پوراحمد .)132 :1376 ،این شههر در جنهوب شهرقی کشهور واقهع شهده و
مرکز استان کرمان است .شهر کرمان در منطقهای بیابانی قرار دارد کهه ایهن موقعیهت تهاثیر چشهم-
گیری بر شکلگیری و تحوالت بعدی آن داشته است.
 .2-2ساختارهای اصلی شهر کرمان
شهر کرمان در دورة صفوی دربرگیرنده چهار عنصر مهم فضایی -مکانی بوده است -1 :کهندژ یها
مرکز حکومتی -2 ،شهر نو یا مجموعهای است که در دورة صفوی ساخته شهده اسهت -3 ،مسهجد
جامع نو  -4محلههای شهر؛ در این دوره بخشی از محلهها دستخوش تغییر و دگرگونی شد .هرچند
که از دورة صفوی تا زمان شاه عباس یکم از معماری و ذهنیتی که میتوان راجع به شهر کرمهان و
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تحوالت شهر تصوّ ر نمود ،اطالعات بسیار اندکی وجود دارد ،اما از زمان شاه عباس ایهن وضهعیت
دگرگون شد و منابع همزمان به طور مکرر به شهر کرمان در این دوره اشاره میکنند .به استناد این
منابع میتوان تحوالت شهر را بررسی و تصویری کلی از آن را ارائه نمود.
 .2-3شهر کهن و هستهی تاریخی
کهنترین نقشه ای که اکنون از شهر کرمان در دست است ،مربوط به کنسهول ابهوت اسهت کهه در
کتابی به نام « City and Tradeشهرها و تجارت» آمده و در سال  1847میالدی ترسهیم شهده
است(نیک پور .) 64 :1391 ،در این نقشه به برخی از عناصر مهم و بهارز شههر در ایهن دوره اشهاره
شده است .نقشة دیگری نیز دوازده سهال بعهد توسهط هیئهت نقشههبهرداری روسهی تهیهه شهده کهه
آگاهیهای ارزندهای در اختیار قرار میدهد .این نقشهبرداری در سال  1859میالدی انجهام گرفتهه
است که طراحی بسیار کاملتری نسبت به نقشه «ابوت» دارد و با جزئیهات بیشهتری بهه آن پرداختهه
شده است .در این نقشه شهر به صورت واحدی یکپارچه قابل مشاهده است کهه تمرکهز در بخهش
جنوبی و شمال شهرقی شههر ،نسهبت بهه فضهاهای دیگهر شههر ،چشهمگیرتر اسهت(ر.ک :مهریهار و
دیگران .)1378 ،کهندژ یا قلعه حکومتی و مسجدجامع دورة سلجوقی در جنوب شهر قهرار دارنهد.
بخش تازه ساز شهر کهه در مرکهز شههر ،بهه سهمت غهرب گسهترش یافتهه از انسهجام و نظهم بسهیار
برنامهریزی شدهای برخوردار است ،بهنحویکه این بخش که به «شهر نو» شناخته میشود ،درمسیر
برخورد دو بنای اصلی ساخته شده است :نخست در مسهیر مسهجد جهامع دورة تیمهوری در بخهش
شرقی شهر و دوم ،کهندژ و محله کهن سهشنبهی(شاه عادل) در بخش جنوبی شهر(نقشه.)1
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نقشه  :1نقشه شهر کرمان در سال  1859میالدی .نقشهبردای توسط هیأت روسی (مهریار و دیگران،
.)1378
مدارک موجود نشان میدهد که عمدهترین گسترش و تحوالت در ساختار شههر کرمهان در دورة
صفویه در زمان شاه عباس یکم و شاه عباس دوم بوده است ،هرچندکه در زمان شهاه صهفی و شهاه
سلیمان این تحوالت به صورت بسیار ضعیف قابل پیگیری است .در این دوره میتوان ارتبهاط سهه
عنصر مسجد ،قلعه و میدان و عنصر ارتباطی میان آنان یعنی بازار را به شکلی متفاوت بها دورهههای
پیشین پیگیری نمود (نقشه .)2
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نقشه  ،2عناصر مهم شهری کرمان در دوره صفوی ،بر اسهاس طهرح «کنسهول ابهوت» (نیهک پهور،
.)64 :1391
 .4- 2دگرگونی شهر در دورة صفوی
در دورة صفوی در شهر کرمان تغییرات عمدهای در ساختار شهر به وجهود آمهد ،ایهن تغییهرات در
چند بُعد قابل بررسی است :نخست تغییراتی که توسط حاکمان و افراد سیاسی عالیرتبه بهه وجهود
آمد مانند :ساخت میهدان و بناههای پیرامهونی آن و دوم تغییراتهی کهه توسهط عامهة مهردم همچهون
ساخت محلهها در شمال و جنوب شهر ایجاد شد .این تغییرات بههانهدازهای چشهمگیر و در گسهترة
وسیعی انجام گرفت که سبب شد چهره نوینی از شهر کرمان ،در این دوره پدید آید.
 .1- 4- 2کهندژ یا قلعه حکومتی
هرچندکه به قلعه حکومتی شهر کرمان در دورة صفویه به روشنی اشاره نشده است ،امها بها شهواهد
بهدستآمده میتوان محدودة این قلعه را در ایهن دوره تعیهین نمهود .شهواهد نشهان از آن دارد کهه
مکان قلعه حکومتی از دورة سلجوقی تا دورة آل مظفر در شرق شهر قهرار داشهته کهه بهه نهام قلعهة
دختر و قلعة اردشیر شناخته شده است .به استناد نوشتهههای مشهیزی ( .)571 :1368ایهن قلعهههها در
دورة صفوی مسکونی نبودهاند .قلعه در این دوره شامل سه عنصر بوده اسهت :تهاالر و دیهوانخانهه،
باغ نظر و میدانی که در کنار آن قرار داشته.
مشیزی (همان )192 :به باغ نظر و محل استقرار حاکم به نام عباسقلیخان اشاره دارد .با توجهه ایهن
نشانی ،حدود باغ نظر را می توان در جنهوب شههر و حهوالی میهدان قلعهه امهروز تعیهین نمهود ،زیهرا
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مشیزی(همان )333 :از دوالب عباس قلیخان(حاکم وقت)در میدان قلعه یاد کرده و در همانجا از
باغ نظر نام میبرد که در جنب تاالر عباسقلیخان واقع است .مشیزی (همان )226 ،از ساخت تاالر
دیوانخانه در زمان عباس قلیخان یاد میکند .پاتینجر( )256 :1348کهه در سهال  1813بهه کرمهان
سفر کرده ،از خرابههایی یاد میکند که در اثر حملة آغامحمدخان قاجار در جنوب شهر به وجهود
آمده است ،این خرابه ها همان بازمانده ارگ حکومتی بوده است که در دورة قاجار به شمال غرب
ارگ دورة صفوی انتقال یافت .باستانیپاریزی در حاشهیه کتهاب تهاریخ وزیهری بهه نقهل از تهاریخ
گیتی گشا نوشته است که[ :به دستور] آغامحمدخان حکم به تخریب بنیهان قلعههی کرمهان و سهایر
قالع آن سامان جهاری گشهت (وزیهری .)746 :1375 ،خهانیکوف( )203 :1375در توصهیف شههر
کرمان در 1859میالدی مینویسد :در سمت جنوب شهر ویرانیهای بیشهتری بهه چشهم مهیخهورد.
«سایکس» ( )224 :1336نیز نوشته است که آثار خرابههایی هم که لشکریان آقامحمهدخان هنگهام
محاصرة کرمان به وجود آورده ،در جنوب غربی شهر دیده میشهود .موقعیهت ارگ حکهومتی در
این زمان بسیار حائز اهمیت بوده است؛ این اهمیهت ناشهی از ارتبهاط فضهایی بها دو عنصهر قهدیمی
مسجد جامع دورة سلجوقی در محدودة شرقی و میدان گنجعلیخان در شمال ارگ حکومتی بوده
است .عالوه بر این ،قرارگرفتن ارگ در مکانی نزدیهک بهه دروازة جنهوبی کهه ارتبهاط بها شههر را
آسان میساخت ،به این قلعه اهمیت ویژهای بخشیده است.
میدان قلعه-اکنون نیز به همان نام دورة صفوی میدان قلعه خوانده میشود -فضای بازی بوده که در
جلوی دیوارهای قلعه قرار داشته است .بر طبهق نوشهتههها مهیتهوان ایهن میهدان را محهل تجمعهات
لشکریان و بیشتر میدانی با عملکرد نظامی دانست .عالوه بهر ایهن ،قرارگیهری ایهن میهدان در بافهت
سنّتی-مذهبی شهر در دورة سهلجوقی نزدیهک بهه مسهجد جهامع و محلهه سههشنبهی(شهاه عهادل) و
آرامگاه تورانشاه سلجوقی ،به این میدان اهمیت ویژهای بخشیده است.
 .2-4-2بازار
شکل کلی بازار در معماری ایران دورة اسالمی به صهورت خطهی اسهت و بعضهاً بهه صهورتههای
متمرکز و نیمه خطی نیز دیده می شود .بازار به همهراه ارگ و مسهجد جهامع ،همهواره یکهی از سهه
عنصر شهر اسالمی را تشکیل میداد (سلطانزاده .)67 :1365 ،بهازار بهه صهورت خطهی معمهوالً در
نوع خود هم به صورت بازار و هم به صورت معبری است که مجموعههای مهمی ماننهد مسهاجد و
میادین و قلعهها را به هم متصل می کند .هرچند که الگوی کلی بازار کرمان در دوره صفوی همین
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نقش بازار خطی است که واسطة ارتباطی میدان ،مسجد جامع و ارگ حکومتی بوده ،ولی با ایجهاد
میدان گنجعلیخان نقش چهارسوق در آن ،مورد توجه سهازندگان قهرار گرفهت و همهین موضهوع
سبب شده است بخشی از بازار کرمان در کنار میدان گنجعیخان به سبک بهازار الر دورة صهفوی
خودنمایی کند(نقشه .)3

نقشه  :3نقشه بازار شهر کرمان در بافت امروزی شهر(جهاد دانشگاهی.)137 :1388 ،
در دورة صفوی دو بازار در مرکز و جنوب شهر ساخته و یک بازار نیز بازسازی شهد .در نخسهتین
مرحله و شاید همزمان با بازار گنجعلیخان ،بازاری به نام اختیاری بازسازی شد .بدین ترتیب بهازار
که در بافت کهن رشدی اندام واره و به مرور دارد ،در این بخش به یکباره مورد طراحی و سهاخت
قرار گرفت و رشدی منظم نیز یافت .در وقفنامه گنجعلیخان آمده اسهت« :و راسهت بهازار ضهلع
جنوبی میدان از جانب مشرق متصل است به دکاکین متصل کاروانسرا که وقف مسجد اسهت و بهه
بازار اختیاری موسوم بوده و نواب مومیالیه(مشارالیه )آن بهازار را از نهو پوشهیده ،اکنهون بهه بهازار
شاهی اشتهار دارد» (باستانی پاریزی .)92 :1368 ،حوزة نفوذ این بهازار در پیونهد فضهایی -مکهانی
است که حد فاصل میان میدان و بازارگنجعلیخان و مسجد جهامع مظفهری در شهرق شههر ارتبهاط
برقرار میکرده است .بازار گنجعلیخان نیز که در همین دوره ساخته شهد ،سهبب برقهراری ارتبهاط
فضایی و مکانی این دو بازار شد و دست کم احیهای فضهای مخروبهه بهازار قهدیمی کهه بهین بهازار
گنجعلیخان و مسجد جامع قرار داشت سبب اتصال مجموعه بازارها با یکدیگر شد و ،با بازسهازی
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بازار شاهی که مربوط به دوره پیش از صفوی بود ،این مجموعه رونق دوبارهای یافت .بازار جدید،
بهمراتب از بازار پیشین بزرگتر و دست کم دارای بافت نوینی بوده که به جذب تاجران و پیشهوران
کمک کهرده اسهت .بهازار پیرامهون میهدان گنجعلهی خهان امتدادیافتهه و پیونددهنهدة عملکردههای
گوناگون مجموعهای شامل :مدرسه یا کاروانسرا ،مسجد ،ضرابخانه و آبانبار است.
بازار قلعه که در مسیری از میدان قلعه در جنوب شهر ،به سمت چهارسوی گنجعلیخان سهاخته
شد ،ارتباط ارگ حکومتی و میدان موسهوم بهه قلعهه و مسهجد جهامع دورة سهلجوقی را بها میهدان
گنجعلیخان تسهیل بخشیده است و مسیری بود که به واسطة این بازار از سمت جنوب شههر مهی-
توانستند به مسجد جامع دسترسی آسانتری داشته باشند و همین دالیل به نقش ارتباطی این بازار به
عنوان راه ارتباطی و تجاری میان مسیردروازه جنهوب شههر و دروازه شهمالی شههر نیهز توانسهته بهر
اهمیت سهاخت ایهن بهازار در ایهن دوره تأکیهد کنهد .بهازار قلعهه از میهدان قلعهه در نزدیکهی ارگ
حکومتی آغاز میشده است .در سال  1066هجری قمری گنجعلیخان ،رسهتة بهازار میهدان قلعهه و
کاروانسرا را تمام و دوالبی نزدیک عمهارت سهردر بهاغ سهاخته ،رو بهه میهدان ،بهر سهردر دوالب،
تاالری به اتمام رسانیده (مشیزی236 :1369 ،و .)237بازاری نیز به نهام بهازار گنجعلهیخهان در سهه
سمت میدان ساخته شد ،که راسته بازار جنوب میدان از سمت شرق بهه بهازار بازسهازی شهده شهاه،
منتهی میشد(نقشه .)4

نقشه  :4موقعیت بازار قلعه و بازار اختیاری ،در بافت دوره صفوی(جهاد دانشگاهی.)136 :1388 ،
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عناصر اصلی تشکیلدهندة ساختار شهر در رابطه با بازار ،بناهایی با کاربری عمومی و شهری و نیهز
راههای اصلی بودهاند که بهویژه راه منتهی به بازار کرمان -یعنی راهی که از سمت دروازة مسهجد
و دروازة ری

آباد به بازار منتهی میشده -بوده است ،که هر دو دروازهها در التقاط فضایی میهان

بازار قلعه و بازار گنجعلیخان بوده و به عنوان مراکز کار و فعالیهت و اجتماعهات گونهاگون مهردم
شهر عمل می کردهاند.
 .3- 4- 2مسجد جامع
تحوالت دورة صفوی کرمان بر پایة یک طرح میانجی و یا بهتر بگوییم میانهگرایی در ساخت بناها
بود؛ بهنحویکه سازندگان با ساخت بیشتر مجموعه بناها ،به نحهوی ارتبهاط را بها دو مسهجد جهامع
کهن(مسجد ملک) در جنوب شهر و مسجد جامع نو(مسجد آل مظفر) در شرق شهر ،حفظ نمودند
و توانستند از موقعیت ویژة هر دو مسجد در ساخت بناهای ایهن دوره بههره بجوینهد .مسهجد جهامع
دورة سلجوقی که به لحاظ قرارداشتن در جنوب شهر و در مکانی که نزدیک به آرامگاه تورانشاه
سلجوقی بود که جنبة اعتقادی و زیارتی برای مردم داشت و همچنین بهه دلیهل نزدیکهی بهه دروازة
جنوبی شهر ،در دورة صفوی همچنان مورد توجه بود ،اما مسجد اصلی شهر همهان مسهجد جهامعی
بود که در دورة مظفریان حدود سال  756هجری در کنار دروازه شهرقی شههر سهاخته شهده بهود و
موقعیت آن بهگونهای بود که از سمت غربی نیز دسترسهی آسهانی بهه دروازة غربهی یعنهی سهلطانی
داشت و از سوی دیگر با دروازه شمالی نیز ارتباط آن از طریق راهی مورب اما مستقیم به سههولت
انجام میگرفت(نقشه .)5
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نقشه  :5نقشه مسجد جامع کرمان(کیانی.)30 :1376 ،
 .4-4 -2میدان
میدان گنجعلی خان با نقشه مستطیل و در مکانی ساخته شد که پیش از آن به صورت مکهانی نیمهه-
مخروبه بود .این پرسش مطرح است که آیا پیش از این ،جای آن نیز به صورت میدان بوده اسهت؟
اگر به همین شکل نبوده ،شواهد حاکی از آن است که دست کم وجود میدانی با مغازههایی عمدتاً
مخروبه در پیرامون آن محتمل به نظر میرسد .حافظ ابرو(حافظ ابهرو )205 :1378در اواسهط دورة
تیموری از ویرانههایی یاد میکند که در اثر جن

در کرمان در زمهان حکومهت شهاهرو صهورت

گرفته بود و باقیمانده همین خرابه ها بعدها تبهدیل بهه میهدان شهد ،بهرای سهاخت میهدان ،در آغهاز
دکانها و حجره ها را خریداری کردند :در بیان آنکه نواب مومیالیه،گنجعلیخان ،در میهدان بلهدة
شهر کرمان ،دکاکین و دکانچها و خانها و قطعهات اراضهی حهوالی میهدان از بازاریهان خریهداری
نموده ،عمارات و ابنیه و خانهها و دکاکین را منهدم و هموار ساخته (باسهتانی پهاریزی.)92 :1368 ،
آنچه که بعدها مجموعه گنجعلیخان نام گرفت ،شکلگیری بناهای پیرامون بود که شامل :مسجد،
حمام ،مدرسه (کاروانسرا) ،آب انبار ،و بازار بود.

نقشه  :6نقشه مجموعه گنجعلیخان و موقعیت بناهای پیرامون(پیرنیا.)328 :1387 ،
محل میدان به گونه ای بود که دسترسی آن را به صورت خطی ممتهد بهه مسهجد جهامع در بخهش
شرقی شهر تسهیل مهیکهرد و از سهمت شهمال و جنهوب بها دروازهههای اصهلی شههر مهرتبط بهود.
مسیرهای دسترسی به مجموعهی گنجعلیخان از طریق مسیرهای گوناگون صورت میگرفته است،
از سمت شرق از دروازة مسجد و خطی که مسیر بازار در آن راستا کشیده شهده بهود ،در ادامهه بهه
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میدان میرسید .از سمت جنوب نیهز از دروازة ریه

آبهاد بهه سهمت چههارسهوق گنجعلهیخهان و

نزدیک میدان خط عبوری وجود داشت که بعدها در زمان شاه عباس دوم این خط سیر به صورت
بازاری بر پیرامون آن ساخته شد.
این میدان آغاز یک سری از ساخت و سازهایی بود که تقریباً تا هشتاد سهال پهس از آن نیهز ادامهه
داشت .هرچند که روند ساخت این میدان کهه از نظهر امکانهات رفهاهی دارای تمرکهز و دسترسهی
خوبی بود ،سبب انتقال مراکز جمعیتی از دیگر نقاط شهر به ایهن بخهش شهد و گسهترش نهادههای
موازی مانند تجارت و ایجاد بناهای جدیدتر در این بخش از شهر گشت؛ درحالیکه مسجد جهامع
در راستای بازار قرار داشت ،اما سیر ساختاری احداث میدان نشان از گسترش شهر در این بخش از
غربی ترین مسیر شهری داشت .ابعاد فیزیکی این میدان محصور درخور یک شههر متوسهط و یهک
ایالت متوسط بود الگوی کلی این میدان ،میدان شاه اصفهان بود که با ابعادی بزرگتر و چنهد سهال
پیشتر از این میدان ،ساخت آن آغاز شده بود« .مشیزی» معمار بیشتر بناهای گنجعلیخان را معمار
عبداهلل نام برده و نوشته است که «استادعبداهلل» بنّا یگانة دهر ،اکثر عمارات خان به اهتمام او ،در فن
چیالنگری و پیکانگری ماهر بود (مشیزی .)184 :1369 ،البته بر کتیبة سردر مدرسه یا کاروانسرای
گنجعلیخان ،از استاد معمار سلطان محمدیزدی نام برده شده است.
میدان گنجعلیخان ،تنها در مقیاسی کوچکتر بازآفرینی نقطة کانونی در شهرسازی ایرانی بهود کهه
طی سدهها مورد توجه قرار داشت و پیشینة بالفصل آن میهدان شهاه اصهفهان و پیشهتر از آن میهدان
صفوی در قزوین بود .این میدان از سویی هم بها میهدان عهالفهها در شههر سهننده کهه در تهاریخ
1046هه.ق ساخته شده قایل مقایسه است(زارعی .)49-31 :1387 ،سهاخت میهدان بخشهی از طهرح
بلندپروازانة گنجعلیخان بود ،اینکه آیا ساخت این مجموعه الگویی کوچک از مجموعهة صهفویه
اصفهان بوده است و نسبت به آن تأخر زمانی دارد ،یا اینکه مقدم بر مجموعهی نقش جههان اسهت
هنوز در پردة ابهام قرار دارد .تاکنون تاریخ دقیق آغاز ساخت و پایان مجموعه نامعلوم است.
شیال کنبی( )115 :1386که انتصاب گنجعلیخان به عنوان حاکم کرمان را بهه سهال  1000هجهری
نسبت میدهد ،معتقد است که ساخت مجموعة گنجعلیخان تا سال  1007هجری بهه پایهان رسهید.
همهههین منبهههع آغهههاز بهههه سهههاخت برخهههی از بناههههای نخسهههتین میهههدان نقهههشجههههان اصهههفهان را
999هجری(1590میالدی) میداند(همان .)94:گلمبک ( )158 :1385هم معتقهد اسهت کهه ارتبهاط
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گنجعلیخان با دربار اصفهان زیاد بود و بدون شک مجموعهة سهاختهشهده ،الههامگرفتهه از بارگهاه
شاهنشاهی شاهعباس بوده است .پیرنیا( )327 :1378تاریخ ساخت بناهای گنجعلیخان را بهین سهال
های  1005هجری تا 1034هجری میداند ،اما وزیری (،)628 :1375تاریخنویس دورة قاجاری ،در
کتاب خود آورده است؛ که در سنة هزار و سی و یک ،گنجعلیخان از حکمرانی کرمان معزول و
به حکومت قندهار منصوب گردید .باستانیپاریزی ( )106 :1368تاریخ وقفنامة گنجعلهیخهان را
رجب سال  1024هجری ( 1605م) میداند که احتماالً بناهای این مجموعه در ایهن دوره بهه اتمهام
رسیده بوده است ،اما باز ابهامی باقی میماند و آن تاریخ آغاز ساخت این مجموعه است .شاید اگر
تاریخ دقیق هر یک از دو مجموعه را بدانیم ،روند ساخت و اقتباس الگوی شهری دورة صفوی بهر
ما روشن شود .شباهتهای هر دو میدان به هم زیهاد اسهت ،هرچنهدکهه مجموعهة گنجعلهیخهان از
لحاظ هنری و معماری و ابعاد به پای میدان نقشجهان اصفهان نمیرسد ،امها ههر دو میهدان دارای
سبک معماری مشترکی هستند ،به جای میدانی کهنتهر سهاخته شهدهانهد ،دارای طهرح مسهتطیلی و
بازار ،مسجد ،حمام ،مدرسه یا کاروانسرا نیز هستند.
به نظر میرسد که هر دو این بناها از ساختارهای سنّتی پیشین تأثیر پذیرفتهه و تمرکهز شههری را بهه
سوی خود جلب نموده اند .هر دو میدان در صدد انتقال ساختارهای سیاسهی و اقتصهادی بهه سهمت
مکان جدیدتر هستند ،نیز هر دو مکان به دورشدن از مکان پرجمعیت پیشهین ،یعنهی مسهجد جهامع
قدیمی تمایل دارند .اغلب میدانها بهویژه در بافت طراحیشدة مکتب اصفهان ،رو به رون(راسهته)
اصفهان دارند تا بتوانند از حداکثر فضای مطبوع برای ایجاد آسهایش در ایهن فضهای شههری بههره
ببرند (اهری .)360 :1380 ،یک ویژگی مهم شهرسازی دورة شاهعباس این بهود کهه وی در صهدد
تخریب شهر کهن نبود ،شهر نو از جایی آغاز میشد که اصفهان کهن پایان مییافت ،طرح جدیهد
در زمین باز و دور از مشکالت شهر کهن پیاده شد (سیوری .)145 :1363 ،شهر کرمان اما در جای
میدان قدیمی شهر و با صرف هزینة کالن خرید ابنیه و دکانهایی که پیرامون میدان دورة تیمهوری
بودند ،ساخته شد و طبعاً بخشی از میدان دورة صفوی و بناههای پیرامهون آن در بافهت سهنّتی شههر
ساخته شدند (تصویر.)1
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تصههویر  :1موقعیههت میههدان نقههش جهههان اصههفهان و میههدان گنجعلههیخههان و ارتبههاط بهها بناهههای
پیرامونی(جهاد دانشگاهی.)136 :1388 ،
 .5- 2ساختار کالبدی-فضایی
محله های شهر کرمان در دوره صفوی با توجه به درگیریهای طایفهای تقسیم بندی شده بودند،
این درگیری ها بین دو طایفه نعمتی و حیدری شکل گرفته بود ،مشیزی مبنای تقسیمبندی محلههها
را بازار میداند (ر.ک :مشیزی )389 :1369؛ یعنی سمت شرق بازار مربوط بهه یهک فرقهه و غهرب
بازار را به فرقهای دیگر مربوط می داند .این بازار به نام بازار خواجه مشهور بوده اسهت و از سهمت
شرق به محلة تل شهر و از سمت غربی به محله پای کتن

و قطبآباد منتهی میشده است کهه در

ادامه به میدان گنجعلیخان میرسیده است ،سپس در امتداد به سمت جنوب به مسجد ملهک خهتم
میشده است که فرقة نعمتی در سمت غربی و فرقة حیدری در سمت شهرق بهازار قهرار داشهتهانهد،
محلههایی که پیش از دوره صفویه در واقع استخوانبندی شهر کرمان را تشکیل میدادنهد عبهارت
بودند از :محلة «شاهعادل» در جنوب شهر ،محلة «مسجدملک» در کنار محلة شاهعادل ،محلة «پای-
کتین

» در شمال مجموعة گنجعلیخان ،محلة «بازارقلعه»در جنهوب شههر ،محلهة «قطهبآبهاد» در

شمال شرق مجموعة گنجعلیخان ،محلة «مردکان» در شهمال شههر و نزدیهک بهه دروازة «گبهری»،
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محلة «بازارخواجه» در شمال شهر ،محلة «زرتشهتیان» در شهمال شههر و بیهرون حصهار شههر ،محلهة
«کولیها»(به لهجة کرمانی لولیهها)در شهمال غهرب مجموعهه گنجعلهیخهان .در دورة صهفویه در
پیرامون مرکز شهری که گنجعلی خان به وجود آورده بود محلهها تغییر و تحهوالت قابهل تهوجهی
یافتند؛ سه محله در شمال مجموعه گنجعلیخان بازسازی شدند .محله سر تل یها سهر پُهل در شهمال
شرق مجموعه(شمال بازار اختیاری) ،محله لولیان در شمال(در وقفنامه گنجعلیخان ،موقعیهت ایهن
محله را نزدیک به کاروانسرای گنجعلیخان در شرق میدان ذکر شده و آن را محلهای«من محالت
جدید شهر کرمان» نام بردهاند)(باسهتانیپهاریزی .)128 :1368 ،در دورة قاجهار بهه محهدوده پشهت
مجموعه ابراهیمخان تا مجموعه حاهآقا علی را کوی لولیهان مهیگفتنهد .محرابهی کرمهانی(:1383
 123و  ) 130نیز موقعیت این محله را در همین مکان ذکر نموده و محله پای کُتِن

در شمال غربی

مجموعه در وقفنامه گنجعلی خان از این محله در شمال بازار مسگری نام بهرده شهده کهه بخشهی از
این تحوالت بودند(نقشه .)7

نقشه  :7تغییرات محلههای کرمان در دورة صفوی بر اساس وقفنامه گنجعلیخان و تهذکرة مشهیزی
(منبع نگارندگان.)1391 ،
در راستای نوسازی شهر ،هزینههای مالی زیادی برای بازسازی و ایجاد محلهههای جدیهد بهر دوش
گنجعلیخان بوده است ،زیرا وی مجبور بود برای نوسازی محلهها ،خانهها و مغهازههها ،زمهینهها و
مکان های مخروبه را خریداری و بناهای جدید بسازد .در وقفنامه به جز مکانهای وسیع مخروبه،
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از خرید حدود  36خانه و حدود  100مغازه نام برده شده که بعضاً دو طبقه بودهاند .در همین رابطه
میتوان به خرید زمینهایی اشاره نمود که برخی از آن ها تا  300ذرع بودند و یها از خریهد زمینهی
معادل سی قصب(هر قصب  5در  5متر مربع)نام برده شده است .همة این موارد حکایت از سهاخت
و سازهای گسترده و ساماندهی امور شهر در بخش غربی شهر و شمال مجموعة صفوی شهر دارد،
که نقش بازسازی در محلهها و تغییرات بنیادین در آنها به مراتب چشمگیر بوده است(نقشه .)8

نقشه  :8بخشی از محلهه ههای ایجهاد شهده و موقعیهت آنهها نسهبت بهه میهدان گنجعلهیخهان (منبهع:
نگارندگان.)1391 ،
عههالوه بههر ایههن محلهههههها در شههمال و جنههوب شهههر نیههز محلهههههها تغییههر و تحههول یافتنههد .محلههه
مردگان(مزدکان؟!) در کنار دروازه شمالی شهر « اطراف و اکنهاف دروازه و خنهدق شههر» توسهط
جماعت شاهسون ساخته شد(نگاره  .)7این محله از سمت شمال به محله زرتشتیان میرسیده است«
و فاصله که ما بین شهر و محله مجوسان بود ،اکنهون بهه امکنهه و بیهوت مشهحون اسهت» (مشهیزی،
 .)277 :1369در جنوب شهر نیز محلهای با نام حُسناباد ساخته شد« .مشیزی» ،تاریخنهویس معاصهر
صفویه ،مینویسد:
«و در این سال(حکمرانی عباس قلیخان) اکثر مردم از جانب جنهوبی مسهجد جهامع مظفهری ،الهی
قریب به مزار ملک توران شاه سلجوقی که به ملک عادل مشهور است ،رغبت بهه سهاختن بیهوت و
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امکنه نمودند ،و چون بنا ی عمارت آن محله را حسن نموده ،آن محله به حُسهناباد شههرت نمهود و
الحال نهایت آبادی در آن محله است( ».مشیزی)276 :1369 ،
روند ساخت مجموعة گنجعلیخان بر این بازسازیها در جنوب مجموعه و به سهمت مهزار ملهک-
تورانشاه سلجوقی تأثیرات بسزایی داشته است؛ زیرا با ساخت مجموعه ،شهر در این بخش به رونق
سابق خود بر میگردد .در کاوشهایی که برای یافتن سفالهای دورة صفوی در این بخش از محلة
صفوی صورت گرفت(جنوب مسجد ملک) بر طبهق نقشهة ارائههشهده از مکهانههای کهاوششهده،
سفالهای زیادی با حاشهیة سهیاه مربهوط بهه دورة شهاهعبهاس پیهدا شهدند (گلمبهک.)161 :1385 ،
انتخاب این بخش از شهر در جزء تجدید و احیای مجدد شهری توسط گنجعلیخهان ،دارای چنهد
علت مههم بهوده اسهت :نخسهت آنکهه بهه علهت جابجهایی جمعیتهی در زمهان مظفریهان بها سهاخت
مسجدجامع در شرق و مسجد پامنار در شمال شرق ،مردم تمایل داشتهانهد کهه مجهدداً در نزدیکهی
مزار تورانشاه که مکان مقدسی بوده و هم به علت نزدیکی به مسجد ملک (که شاید مسجد جامع
کرمان تا پیش از ساخت مسجد جامع مظفری بوده است) اسکان پیهدا بکننهد ،دوم اینکهه نوسهازی
مکانها و محلههای نزدیک به میدان گنجعلیخان از اولویت های بازسازی و گسترش شهری بوده
است .بازسازیهای جنوب مرکزی شهر (محلههای پیرامون مسجد ملک) پس از محوطهی میدان و
بناهای پیرامون آن شکل گرفته است .این انتقال جمعیتی و احیای مجدد محلهها بخشی از تغییهرات
بلندپروازانه و طوالنی مدتی بود که در اثر تمرکز امکانات رفاهی قابل پهیشبینهی بهود و گسهترش
شهر را در این زمان به سمت غرب توجیه میکرد( .طرحهای  1و 2؛ نقشة  9و تصویر .)3

طههرح  :1تغییههرات عناصههر کالبههدی اصههلی شهههر در دوره صههفویه نسههبت بههه دوره سههلجوقی(منبع
نگارندگان.)1391 ،
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طرح  :2میدان گنجعلیخان ،کانون مرکزی شهر و قرارگیری عناصر مهم شهر در راستای آن (منبع
نگارندگان)1391 ،

نقشه : 9عناصر اصلی شهر در دوره صفوی و ارتباط فضایی این عناصر با یکدیگر ،بر اساس مهریهار
و دیگران (نگارنده )1392
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تصویر :3محدودة عناصر اصلی شهر در دوره صهفویه بهر روی تصهویر ههوایی سهال  1335شمسهی
(منبع :نگارندگان)1391 ،
 .3نتیجهگیری
در دورة ص فوی شهر ،تغییرات گوناگونی را تجربه کهرد کهه در رونهد رشهد شههر در ایهن دوره و
دوره های بعد تأثیرات فراوانی به جای گذاشت .برایندهای تغییرات کلی که گنجعلیخان در بافت
سنّ تی شهر(پیش از صفوی) به وجود آورد ،درواقع بخشی از رنسانس و تغییراتی بهود کهه در دورة
صفوی در زمینة طراحی و شکلگیری شهر های نوین صورت گرفت .الگهوبرداری و نیهز پیگیهری
مصرانة گنجعلیخان در اجرای طرح بزرگ خود که از آن به «شهر نو» نام برده است ،در طراحی و
ساخت شهر کرمان مبدأ تحوالت بسیاری شد که حاکمان بعدی دورة صفوی در کرمان از آن بهره
بردند ،درواقع در این دوره ساختار ارتباطی شهری که پیش از این بیشتر به صورت شمالی -جنوبی
بود؛ به غربی -شرقی تغییر پیدا کرد ،تراکم بازسازی محلهها در پیرامون مجموعهی گنجعلیخهان،
بهویژه «شمال شهرنو» چشمگیرتر بود ،حدود چهل سال بعهد ایهن تهراکم سهاختوسهاز در جنهوب
مجموعه و نزدیک به راه ارتباطی جنوب به سمت مجموعة گنجعلهیخهان و نیهز نزدیهک بهه ارگ
حکومتی شکل گرفت.
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ساخت بازار شرقی -غربی که در دورة شاهعباس یکم و در زمان حکمرانی گنجعلیخهان صهورت
گرفت ،نشان از طرح تغییرات بسیار گسترده و بلندمدت در ایجاد شهری جدید بود که بها سهاخت
مجموعة گنجعلیخان ،روند این تحوالت ،آغاز شده بود .دلیل این ساختار هدفمند و برنامهریزی-
شده را در گسترش شهر در دورة صفوی ،میتوان از گفتة گنجعلیخان در وقفنامهای که بهه وی
منتسب است فهمید ،زیرا وی از فراینهد تغییهرات شههری در پایهان سهاختوسهازهایش ،بهه عنهوان
«شهرنو» یاد میکند؛ شهری که بر طبق تعاریف و نوشتههای همزمان و آثار باقیمانده از آن دوران،
همهی اصول مورد نیاز طرح بلندمدت و تحوالت گستردة شهری را در خود داشته است .درواقع با
ساخت این مجموعه یا همان شهر نو ،هستة مرکزی شهر ،به بخش غربی شهرمنتقل شد ،یک طهرح
سنّتشکن(نسبت به تقسیم فضایی مکانها در شهرهای اسالمی پیش از آن) اما با جهانبینی و دقهت
اندیشة مدرن ،که دارای تأسیسات اداری ،دینی ،اقتصهادی و عهامالمنفعهه بهود .بخهش عمهدة بهازار
جنوبی– شمالی که در دورة شاهعباس دوم در جنوب شههر تها مجموعهة گنجعلهیخهان و در نیمهة
جنوبی شهر ساخته میشود ،در راستای تحوالت شهر نو و نیازهای رو بهه رشهد شههر در ایهن دوره
است و سبب تمرکز ابنیه رفاهی و تجاری در پیرامون این بازار شد ،این ابنیهه متقهابالً سهبب جهذب
عده زیادی از مردم(از محله های شمالی و شرقی) و زندگی در پیرامون ایهن مکهان هها ،بههویهژه در
پیرامون مجموعة گنجعلیخان گردید .در زمان شاهعباس دوم نیز به ساخت مجموعهها در پیرامهون
ارگ حکومتی یعنی در جنوب شهر کهن نیز توجه شد و طبیعتاً همین مجموعه کهه شهامل بهازار و
کاروانسراها بود ،از دالیهل ازدحهام و اسهکان بخشهی از مهردم شهد .احهداث ایهن بناهها در جنهوب
مجموعة گنجعلی خان اهم یت داشت ،زیرا مسیر تجهاری جنهوبی را مسهتقیم بهه مجموعهة تجهاری
گنجعلیخان متصل و از آنجا ارتباط مستقیمی با شرق شهر برقرار میکرد.
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