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کرمان از عصر   یالت یا یتیوال یتحول توسعه شهرها در حکمران
 تا آغاز دوره آل مظفر  یسلجوق یامپراتور

 1  نجمه ملک پور 

 *   2  سینا فروزش  

   3محمد بهرام زاده  

 
 

 چکیده 
های کهااح و اارمن را  دغدغاا   تقسیمات سرزمینی)نظام ایاالت و والیات(، از دیرباااز، ی اای از

سرزمیح پهناور ایرا  برده و و ایت از آ  دارد ک  ی ی از میراثهای غنی سیاسی و اداری ایرانیا  
 در ایح مرضرع رقم خررده است. در ایح میااا  ساارزمیح کرمااا ، بااا تریاا  باا  ت ییاار م اادوده

اطق مهم ایرا  ب  شاامار سرزمینی، و رمنها و تش یالت سیاسی واکم بر آ  در طرل تاریخ از من
شد ک  ب  مرکزیاات ایااح و همراره ب  عنرا  ی ی از مراکز مهم و رمنی مطرح میرفن  است،  می

مرلفاا  هااای تاثیر اا ار باار مرضرع ایااح پاا وه     سرزمیح نراوی مجاور آ  اداره میشده است.
)نظیاار   های تأثیر اا ارشهرهای کرما  از عصر سلجرقی تا عصر تیمرری است. شناسایی مؤلفاا 

قرمیت، قدرت، اقلیم و ی رافیا( بر نظام اداری، سیاسی و تقسیمات ی رافیااایی اعمااال شااده در 
ایح پ وه  بر اساس بندی  ایح منطق  در طرل ایح دورا  است.ایح سرزمیح ب   چ رن ی تقسیم

ای ن اری و تاریخی انجام  رفن  است. دسااناوردهروش ت قیق تاریخی و مبننی بر منابع ی رافیا
ایح پ وه  عبارتند از: پ وه  دربارۀ والیات و شهرها و روسناهای ایالاات کرمااا  و م اادوده 
ی رافیایی ایالت کرما  در طی ایح دوره ؛ بررسی عرامل  رنا ر  اینماعی، فرهن ی، اقنصااادی 

 و سیاسی مؤثر در بالند ی ایح مناطق از عصر سلجرقی تا عصر تیمرری.
 

 ی سلجرق   ، کرما   ی ن ی وال ایالنی   ی و مران  ،   ار شهرها '  ، ی الن ی ا   ی و رمت ها  : واژگان کلیدی 
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 مقدمه 

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

فرآیند تاریخی بآن است که نحوه شکل گیری پدیده و عناصر موثر در آن را کشف کرده  

که شناخت   است  دلیل  همین  به  دهد.  قرار  بررسی  مورد  زمان  در طول  را  آن  و سپس 

یابد می  اهمیت خاص  پدیده  تاریخی  به  فرآیند  زمان  و  مکان  عنصر  دو  که  فرآیندی   .

اقتصادی عنصر  دو  و  عام  شرایط  اجتماعی    -عنوان  و  عنوان    –سیاسی  به  که  فرهنگی 

شرایط خاص در آن جلوه می کنند.درک درست از دگرگونی هایی که در این عناصر رخ 

 داده و می دهد، شناخت و تحلیل آنها امکانات و محدودیت هایی را روشن می سازد که

بدین اعتبار، شناخت هر پدیده   .پدیده در آن شکل یافته، زندگی کرده و تحول می یابد

به مدد آن می   توان به  و درک فرآیند تاریخی و تحول آن به این دلیل اهمیت دارد که 

تنگناها و سوا به سخنی المسائل،  یا  و  پاسخ گفت  پدیده  در وضع موجود  ت مطروحه 

در اینکه چگونه شهرها بوجود آمدند،    .را باز شناخت   وضع موجود  (چرائی) بهتر، عوامل

شاید آن را بتوان فقط در حیطة تصور جستجو نمود تا استنتاج حقایق قابل مشاهده. این  

اند؛  النهرین و درّههای رود نیل جای گرفته را میدانیم که قدیمیترین تمدنها در حوزة بین

ت کشاورزی، توسعة شبکة  الستی در مازاد تولید محصو را بای   مهمترین عامل ایجاد شهر

رشد  .راهها و تمایل بشر به ایجاد یك زندگی دسته جمعی در کنار یکدیگر جستجو کرد 

و توسعة شهرها بر اثر حوادث مختلف در تمام ادوار تاریخی دارای افول و صعود بوده  

شهر در    یك دولت اند که بصورت    ای یافته  است. گاهی شهرها چنان عظمت و توسعه

های بعدی شهرنشینی، به شهرهایی مثل آتن و اسپارت در یونان قدیم    اند. در دوره  آمده

مشکل شهرنشینی  با  امروز،  بسمت  حرکت  با  و  میخوریم  بر  روم،  شهر  روبرو    و  زا 

چاره آنان،  نیازمندیهای  تأمین  شهرها،  توسعة  شهر،   میشویم.  آیندة  توسعه  برای  جویی 

مشک تصمیماتی  اتخاذ   بتواند  باالکه  و  برساند  به حداقل  را  آنکه چگونه  الت شهر  خره 

انسان و محیط طبیعی بین  منطقی  امر شهرسازی    رابطه  در  تحوالتی  به  اش حفظ شود، 

حلها و نظرات    راه نوزدهممنجر شده که صاحبنظران و متخصصین امور از اواخر قرن  
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ارائ آن  بافت  نقشه، شکل و  توسعة شهر،  را در جهت  که مختلفی  آنجایی  از  دادهاند.  ه 

و  مورخان  از  بعضی  گفتة  به  و  است  زیادی  تاریخی  قدمت  دارای  کرمان  منطقه 

د میرسد  الدر آن به هزاره چهارم قبل از میپژوهشگران، سابقه سکونت و استقرار انسان  

و به شهادت اوراق تاریخ در طی قرون متمادی، دوران پر نشیب و فرازی را طی نموده 

 گونیهای زیادی در گذرگاه های تاریخ حیات خویش بوده است.  و شاهد دگر

پیشگامان   از  کرمان  سرزمین  باستانشناسی  های  یافته  و  کرمان  مکتوب  تاریخ  اساس  بر 

پایگاه وجود  است.  بوده  ایران  شرقی  جنوب  و  شرق  در  در  شهرنشینی  شهری  های 

جیرفت، تپه یحیی و تل ابلیس نشان از آن دارد که هزاران سال پیش از ورود اسالم به 

پر   مراکز  از  کرمان  تجاری و این سرزمین،  مهم سیاسی،  پایگاههای  از  و  رونق شهری  

اقتصادی بوده است . و این مسئله ریشه در استعداد پایدار این منطقه و ظرفیت مناسب  

 از لحاظ جغرافیایی و اقتصادی و اجتماعی آن برای رشد و رونق شهرنشینی دارد. 

ا  بر  بلکه   ، آکادمیك  اساس خرد  بر  تنها  نه  این مسئله  بر  ما  دانش زیسته  آگاهی  ساس 

کرده سینه حفظ  به  سینه  را  دیرین  متعالی  سنتهای  از  بسیاری  که  این سرزمین  اند  مردم 

ناشی میشود. نقطه کانونی هویت این منطقه نه تنها در قرار گرفتن این منطقه در چهاراه  

ارتباطی بین و شرق و غرب و  اقلیم و جغرافیای آن متمرکز است بلکه، ناشی از انباشت 

این سرزمین در جهت سازگاری و رشد و رونق مراکز گست رده دانش و تجربه مردمان 

 زیستی آنان دارد.  

پیش چهارم  هزاره  به  نیز  کرمان  دیار  در  انسان  استقرار  و  سکونت  بر   سابقه  میالد  از 

اکتشاف دهها مرکز بزرگ و کوچك در   به  انگلیسی  اولین سیاح  اشتاین  اوریل  میگردد. 

باشد   می  تاریخ  از  قبل  به  مربوط  که  کند  می  اشاره  سرپرستی سایکس کشف  .  کرمان 

کند  می  اعالم  است  مفرغ  دوران  به  متعلق  که  را  کرمان  غرب  در  خنیمان  در  مرکزی 

،  زنگی) بزرگ قلمر  (1370آبادی  امپراتوری  از  مهمی  بخش  که  کرمان  سلجوقیان  و 

سلجوقی را در بر میگرفت از هیرمند تا فارس و از دریای عمان تا طبس و یزد وسعت  

داشته و آنها توانسته بودند در این قلمرو وسیع حکومتی باثبات و مقتدر به وجود آورند  

ر در دوره قراختائیان که بعد که این اقتدار تا شروع جنگهای داخلی ادامه داشت. این ام

وزیری،  .) ترین حکومتها در کرمان بودند بودند نیز مشهود است از سلجوقیان از طوالنی
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خان،   بین  (6  :1353احمدعلی  به  تجارت  سبب  دوران  این  در  کرمان  ایالت  در  المللی 

نیز ایجاد مراکز تجاری در برخی والیات شده بود.  انبارهای ذخیره کاال و   وجود آمدن 

نشان دوران  این  در  شهرها  عمرانی  امور  به  به  رسیدگی  کرمان  آگاهی حکمرانان  دهنده 

موقعیت تجاری ویژه کرمان بود. به خصوص اینکه مرزها و سرحدهای جغرافیایی این  

می آنها  که  بود  امتیازی  نیز  نظام امارت  و  پرداخته  دیوانی  و  اداری  تمرکز  به  توانستند 

سایر والیات کرمان ایجاد کنند. به هنگام تسلط سالجقه بر  اداری منظمی بین پایتخت و  

کرمان، چهار ایالت عمده کرمان، بردسیر، سیرجان، جیرفت و بم بوده است. تا قبل از آن  

رقابتهای   طی  در  که  بودند  بردسیر  و  سیرجان  کرمان،  در  پایتخت  و  عمده  شهر  دو 

انان بویهی حاکم بر فارس بود بویه سیرجان به عنوان پایتخت شرقی حکمرسامانیان و آل

افتادن   از  الیاس در کرمان گردید. پس  آل  پایتخت حکومت  نیز  گواشیر)کرمان(  و شهر 

بویه هم بردسیر و هم سیرجان تبدیل به دو شهر اصلی و مرکز  کامل کرمان به دست آل

 ( 8: 1386)رفعتی،نظامی این خاندان گردید.

کنار شهر کرمان امروزی دارالملك کرمان بود،  زمانی که در دوره سلجوقیان جیرفت در  

نه تنها جیرفت به اوج شکوفایی خویش در دوره ایران اسالمی رسید، بلکه شهرهایی که  

جیرفت و هرمز قرار داشتند نیز توسعه بیشتری یافتند. مغون،   -در مسیر ارتباطی کرمان  

بودند که از این جابه    گالشکرد، منوجانو کهنوج مرکز رودبار تاریخی از جمله شهرهایی 

 ( 12: 1396)کلمرزی،جایی بهره بردند و توسعه یافتند.

 و نقشی که آنها در برابر یکدیگر ایفا   شهرها و والیاتبا    مرکز ایالت یا دارالملكپیوند  

کردند به خوبی در مراحل توسعه و تحول شهرهای ایالت کرمان قابل پیگیری است.  می

این  به رغم  کرمان  ایالت  دارشهرهای  کرمان  مرکز  با  و  با هم  زیادی  فاصله  اما  شتندکه   ،

و شهرهای اطراف خود وابسته بوده است و شهرهای اطراف نیز به    والیات  دارالملك به

بوده وابسته  اطراف خویش  بین    ای دوسویهرابطهو  اند.  شبکه وسیع شهری و روستایی 

شهرها،  مرکز    و آرامش  تبوده است. از یك سو، رونق و ثرو  مرکز و سایر نواحی ایالت  

امنیت و کارآمدی    ها و والیاتقصبه از سوی دیگر،  بوده است.    والیات اطراف وابسته 

هر  است.  داشته  مستقیم  پیوند  کرمان  مرکز  سیاسی  و  اداری  تحوالت  به  کرمان  اطراف 

وقفه فرایند  این  در  شرایط سیاسی  نتیجه  در  رخزمان  با  می  ای  ایالت  مرکز  ارتباط  داد، 
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همشه به  اطراف  نمیمی  رهای  صورت  امنیت  و  ثروت  انتقال  جریان  گرفت، خورد، 

رونق از  تجارت  و  متوقفمی  کشاورزی  آبادانی  و  عمران  نتیجه  در  و  و  می  افتاد  شد 

بسیاری صورتمهاجرت در رشد و می  های  را  تأثیر خود  به شدت  این چرخه  گرفت. 

شهرها فیزیکی  و  انسانی  مهاجرت  (1386)ترکمنی،گذاشت.می  توسعه  نتیجه  های  در 

شد، آنگاه به تدریج برخی از بافت شهری  می  ها خالی از سکنهگروهی، بسیاری از محله

می نابود  زمان  مرور  به  یا  و  های    شد.تخریب  مولفه  بررسی  به  داریم  قصد  دراینجا 

 عصر آل مظفر بپردازیم. تاثیرگذار بر توسعه شهرها و والیات کرمان از عصر سلجوقی تا 

 روش تحقیق: 

های تاریخی, در اینجاروش تحقیق تاریخی در پیش گرفته شد. که در  به مانند دیگر پژوهش

کتابخانه تحقیقات  بر  است  مبتنی  تحقیق  تحقیقات  این  از  استفاده  و  تاریخی  منابع  در  ای 

رشتهوآگاهی میان  است.های  بوده  مقدور  نگارنده  برای  که  آنجا  تا  و    ای  مسائل  که  آنجا  از 

داده با  بایستی  کنونی  شده  مطرح  انطباق نظریات  زمان  آن  در  و...  جغرافیایی  تاریخی،  های 

 داوری پرهیز شود. داشته باشند تالش شده تا در راستای این امر، از پیش

 تحوالت رشد شهرها:  

   بافت تاریخی:  -الف

شهر   هر  اولیة  هستة  میتوان  را  تاریخی  بعنوان بافت  که  آنچه  و  ارگ  یا  قلعه  دانست. 

پایهگذاری یك شهر جدید از زمانهای پیش ساخته شده، میتواند نام بافت تاریخی بخود  

های قدیمی و بناهای با ارزش و هسته  -بگیرد. در بافت تاریخی شهرها معموالً ساختمان

 اولیة بازارها قرار دارد . 

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

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

انتهای مرحلة زمانی شکلگیری این بافت به اواخر دورة قاجار میرسد. هستة اولیه شهرها  

که بافت قدیمی به دور آن تشکیل میشد ،اغلب در محل تقاطع راههای قدیمی و باستانی  

یا در   تهران و  پلها، رودخانهها ،همانند دزفول بوجود  مثل  با اهمیت مثل  نقاط  نزدیکی 

 ( 1389)پرتویی و خلعتبری، آمد.
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 بافت میانی؛ رشد آرام شهرها و شروع تغییرات کالبدي در آنها:  -ج

شد تشکیل  قدیم  بافت  گرداگرد  تازهای  بافت  جدید،  دورة  شهرسازی  شروع  سال   با 

گیری بافت میانی شهرها، تغییرات کالبدی جدیدی   همزمان با شکل  400تا اوایل    1300

نیز در بخش قدیم شهر صورت گرفت. خیابان کشیهای جدید، تخریب بافت قدیمی با  

شد. بافت میانی نیز بموازات    ایجاد میادین در مرکز شهر و خیابانهای عمود بر هم شروع

 جادهها رشد و گسترش یافت.  

 ش بیرویة شهرها:  بافت جدید؛ رشد شتابان شهرسازي و گستر -د

دهة   اقتصادی    40با شروع  و  اجتماعی  اوضاع  در  تحوالت  و  تغییر  با شدیدتر شدن  و 

کشور، بافت جدیدی به دور بافت قبلی شهرها شکل گرفت. با گسترش سریع شهرها و  

زیر ساختمان   به  اطراف شهرها  اراضی  از  زیادی  بسیار  رشد شهرنشینی، سطح  افزایش 

زیستمحیط تعادل  و  خورد. رفته  بهم  کشاورزی  اراضی  و  باغات  و  شهر  سطح  بین  ی 

گسترش فیزیکی شهرها بدون برنامه و بدون هیچ نظارت و کنترلی از طرف سازمانهای  

دولتی صورت گرفت. با توسعة شهر، بتدریج بافت پیوستة شهر تبدیل به بافت گسسته 

 شد و مشکالت بسیاری پدید آمد. 

 بافت پیرامونی؛ گسترش شهرکسازي:  -ل

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

نقاط   به  فقیر  مهاجرین  باال رفت.  بشدّّّت  قیمت زمین  یافته و  افزایش  خدمات شهری 

شهرها   دروازههای  پشت  در  نیز  بسیاری  آوردند.  روی  شهر  خارج  یا  و  داخل  پست 

و تشکیل شهرکهای خودرو و بیبرنامه را دادند. از سوی دیگر بدنبال ایجاد مستقر شده  

ایجاد مجتمعهای مسکونی  ادارات گوناگون، شهرکسازیها و  ایجاد  کارخانجات متعدد و 

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

 ( 1394)منشی،

 بافت اقماري؛ گسترش ناپیوستة شهر:  -م

شکل گرفت شامل ایجاد شهرکهای گوناگون    70تا اوایل دهة    60ین قسمت که از دهة  ا

در اطراف شهرهای بزرگ بود. رشد سریع این شهر گونهها و رواج ساخت و سازهای  

بدون برنامه و اسکان جمعیت مهاجر، منجر به پیدایش یا دامن زدن به مشکالت بسیاری 
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شیوع مسائل اجتماعی ،روحی و روانی و ... از شد عدم تعادل بین فضاهای شکل گرفته،  

 جمله این مشکالت هستند.  

 

 گسترش متروپلی شهر به همراه ایجاد شهرهاي جدید:    -ن

متراکم   و  خودرو  شهرکهای  پیدایش  تهران،  چون  بزرگ  شهرهای  وسیع  و  سریع  رشد 

شدن شهرهای کوچك و متوسطاندام اطراف این شهرها، منجر به پیدایش شبکة شهری  

به  گس شغل  و  تسهیالت  خدمات،  ارائة  در  ناتوان  که  مادر  شهرهای  شد.  تردهای 

حالت   به  و  شده  متراکمتر  بهروز  روز  است،  رشد  حال  در  جمعیت  و  تازهواردین 

انفجاری نزدیکتر میشود. بدنبال روبرو شدن شهرهای بزرگ با چنین مشکالتی، تصمیم  

د مرحلهای است که با گسترش  به ایجاد شهرهای جدید گرفته شد. ایجاد شهرهای جدی

است   بوده  همراه  بزرگ  شهرهای  کنترل  بدون  و  گسیخته  لجام  رشد  و  متروپلی 

 ( 1381)مستوفی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )عوامل مؤثر در مکانگزینی هسته اولیه شهر کرمان 
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سرزمین کرمان از دیرباز شاهد شکل گیری تمدن های باستانی بوده است.اما آنچه مسلم  

در  نظامی  مرکز  یك  عنوان  به  بابکان  اردشیر  حکمفرمایی  زمان  از  کرمان  شهر  است 

است  گشته  مطرح   زمین  ایران  پاری)جنوب شرق  این    (.  195:  1366زی،  باستانی  گواه 

مدعا، عالوه بر آنچه در متون تاریخی نقل گشته شده است ،ویرانه های دو قلعه بر فراز  

نظر   به  اردشیر  قلعه  و  دختر  قلعه  است،  امروزی  کرمان  شهر  شرقی  جنوب  ارتفاعات 

ناهید   پرستشگاه  دختر  قلعه  که  در  میرسد  این  و  است  داشته  آیینی  عملکردی  و  بوده 

نمود.وجود   قلمداد  گواشیر (کرمان)  باستانی  ارگ  توان  را می  اردشیر  قلعه  که  حالیست 

بلندی های تسخیر ناپذیر در منطقه کویری و نسبتا هموار کرمان دلیل اصلی انتخاب این  

استرا انتخاب  این  این استحکامات بوده است.نظیر  تژیك را در سایر  نقطه برای احداث 

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

انتخاب   از  همگی  بم  ارگ  همه  از  تر  مملوس  نزدیك  و  فارس  آباد  فیروز  دختر  قلعه 

هوشمندانه شهرسازی ساسانی برای ایجاد کهندژ در مرتفع ترین و تسخیر ناپذیر ترین 

   ید .قسمت حکایت می نما

 توسعه شهر در زمان سلجوقیان:  

به نظر میرسد که اولین توسعههای شهر جدید کرمان در دوره سلجوقیان رخ داده است.  

ملك قاود سلجوقی پس از لشکرکشی به کرمان و از میان برداشتن حاکم آل بویه، جهت  

نطفه   همچنین  نمود.و  گذاری  پایه  را  عادل  شاه  محله  سپاهیان،  اولیه اسکان  بازار  اولیه 

:  1366باستانی پاریزی،  )کرمان نیز در همین زمان در محله شاه عادل شکل گرفته است 

95 .) 

 نقشه توسعه شهر کرمان در زمان سلجوقیان  
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در   را  ملك  مجموعه مسجد  پدرش،  عمرانی  اقدامات  ادامه  در  تورانشاه سلجوقی  ملك 

نمود.ظاهرا این مجموعه تا دهه سی شامل بازارچه، حمام شمال محله شاه عادل  احداث  

و تکیه نیز بوده است که تنها حمام آن باقی مانده است. روایات تاریخی محل این مسجد 

و مجموعه اطراف آن را در ربض (پروست) معرفی می نمایند و  از بناهایی مانند محل  

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

به بازار قلعه محمود معروف (  42:  1366وزیری؛  .)نیست  قسمت جنوبی بازار کهن، که 

.رشد بازار کهن باز  هم (8:  1376،  پور احمد.)است نیز، در دوره سلجوقی ساخته شده

به سمت شمال ادامه یافته و همراه با آن شهر کرمان نیز به سمت شمال گسترش می یابد 

 . 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 نقشه توسعه شهر کرمان در زمان سلجوقیان مرحله نهایی 

 

  

 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 می نماید . 
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 نقشه توسعه شهر کرمان در زمان غزها 

 ئیان گسترش شهر در دوره قراختا

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

در غرب   آن  اند و محل  بوده  ترکان خاتون  قراختائیان و  براق حاجب، موسس سلسله 

محله شاه است. مجموعه ای که قبه سبز نام دارد و دردوران قراختائیان به تدریج احداث 

را شامل تعداد قابل توجهی ساختمان ساده بوده است که از  آنها  و توسعه می یابد و ظاه

و   دلگشای  عالی  مدرسه  شامل  ها  ساختمان  است.  مانده  باقی   مجموعه  در  سر  فقط 

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

   نیز وجود داشته است.

م های  این  محله  آبادانی  و  به سمت شمال  گسترش  شهر  مهم  عوامل  از  یکی  جموعه 

شمال بازار بوده است .البته این مجموعه نیز، مانند اکثر اقدامات عمرانی صورت پذیرفته 

است  قرار شده  محدوده شهر  از  در خارج  ابتدا  کرمان،  تاریخ  دوره    در طول  همین  در 

ه از هند به موطن خود بازگشته بودند محله گبری در شمالی ترین قسمت  زرتشتیانی ک 

و   بازار شاه  اولیه محله های  نطفه های  که  نظر می رسد  به  نهادند،  بنیان  را  کهن  بافت 

است  شده  گذاشته  دوره  همین  در  نیز  شاهرخ  .گسترش  (12  :1374مرادی،  )شاهزاده 

ش افتادن  رونق  از  به  منجر  شمال  سمت  به  شهر  تخریب  تدریجی  و  ساسانی  ارستان 
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تدریجی آن گشت به شکلی که امروزه اثری از بخش های مسکونی گواشیر باستانی در  

 دست نیست.  

 
 قراختاییان گسترش شهر کرمان در دوره 

  

 شهر  کرمان در دوره آل مظفر   

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

ایجاد مسجد جامع مظفری در شرق کرمان و احداث   شهر در دوره های بعد گذاشت. 

جنوبی بود). بعد   –غربی (برخالف بازار کهن که شمالی    –بازار مظفری با امتداد شرقی  

ها منجر به شکل گیری راسته  اصلی بازار کرمان در امتداد همین بازار شد. دلیل انتخاب  

این نقطه برای تاسیس مجموعه مظفری چندان آشکار نیست. اما امتداد شکل گیری بازار  

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

توج داشت قابل  قرار  محدوده شهر  از  ابتدا خارج  در  مظفری  مجموعه  اینکه  وزیری،  )ه 

دروازه موسوم به مسجد نیز ظاهرا در همین زمان ساخته شده است.مسجد    (.  9:  1364

تاریخی   به روایات  بنا  پامنار بود که آن هم  این زمان ساخته شد مسجد  دیگری که در 

متون تاریخی اشاره می نمایند   البته  (. 35:  1383ایمانی،  )خارج معموره شهر قرار داشت 

 که مسجد جامع مظفری تا قرن سیزده هجری  همچنان خارج  شهر قرار داشته است.  
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 نقشه توسعه شهر کرمان در زمان آل مظفر 

 آل مظفر مولفه هاي تاثیرگذار بر توسعه شهرهاي کرمان از عصر سلجوقی تا عصر 

در دوره سلجوقیان و قراختائیان به دلیل نحوه عملکرد حاکمان این سرزمین، تجارت و 

روم،  تجار  های  قافله  دوره  سلجوقیان  در  رسید.  اوج خود  به  منطقه  این  در  بازرگانی 

خراسان، عراق، هند، حبشه، زنگبار، چین و دریابار از مسیر کرمان و یا به مقصد کرمان 

های  مرکز تجارت مهم قمادین در جیرفت، گذشته از سرزمیندر حرکت و گذار بودند.  

النهر  التجاره، بازرگانان مصر، ارمنستان، آذربایجان و ماورءاشاره شده، مأمن و محمل مال

گونه بالد  کاروانیان  برای  نیز  بردسیر  شهر  در  سیاق  این  است.  داشته  بوده  وجود  گون 

تجارت سترگ، فض این  از  آمده  فراهم  ثروت  مهیا میاست.  را  سایه  ایی  در  که  ساخت 

امنیت بوجود آمده دواوین دولتی و اشکال نوین توسعه جغرافیای و تقسیمات کشوری  

جنوبی   بنادر  و  یافت  رونق  خبیص  و  هرمز  بندر  راه  قراختائیان،  زمان  در  گیرد.  شکل 

تجارت   و  راهها  از  درآمد سرشاری  دوران  این  در  یافتند.  توسعه  هرمز  از جمله  کرمان 

ترین این راهها، راه بندرعباس و سیرجان و رفسنجان بود که به  بدست میامد، از عمده

شعبه همچنین  میشد.  منتهی  به  یزد  باالخره  و  کرمان  و  شهداد  به  بم  از  راه  این  از  ای 

از  کرمان  سرزمین  والیات  و  ایاالت  که  بود  شده  سبب  عوامل  این  میرسید.  خراسان 

. در این میان نقش حاکمان در آبادانی و گسترش راههای  ای برخوردار باشنداهمیت ویژه

 تجاری بسیار حائز اهمیت است.  
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بر بیشتر ایالت کرمان باعث ایجاد آرامش، ثبات و امنیت در کرمان    سلجوقی  سلطه قاورد 

بیست ساله آخر حکومت    در شد؛ یکی از اقداماتی که قاورد و دیگر سلجوقیان کرمان  

دادن انجام  کرمان  در  برقرای  شان  از طریق  تجاری  راهها و مسیرهای  توسعه  به  توجه  د 

امینت و ایجاد رباط بود. بحث امنیت و توجه به مسیرهای تجاری و نقشی که در رشد  

کند اقتصادی و رفاه کلی اقلیم کرمان در دوره سلجوقیان داشته، زمانی مهم تر جلوه می

تا قبل از قرن ششم هجری از    رموزهکه در نظر گرفته شود که بیشتر مسیرهای تجاری  

گذشته است. برای هرمز تا قرن ششم هجری سه مسیر تجاری هرمز به اقلیم کرمان می

:  1380وثوفی،  )جیرفت؛ مسیر هرموز به نرماشیر و مسیر هرموز به فارس کر شده است 

 ازجمله  ایران،  نقاط  دیگر  به  کرمان  طریق  از  و  بودند  کرمان   دراقلیممسیر  که دو  (.  101

 . (433: 1396کلمرزی، )داشتند دسترسی شرق و خراسان مرکز،

واقع   سلجوقی  در  حاکمان  سیاسی  قدرت  شکوفایی  و  رشد  با  شهرها  توسعه  و  رشد 

ای جدانشدنی پیوند خورده بود. ایالت کرمان در این زمان از وسعت قابل  کرمان به گونه

توجهی برخوردار بود. نتیجه رشد و شکوفایی سیاسی و امنیت ناشی از آن، به خدمت  

شهرنشینی   گونهتوسعه  به  آمد؛  بال در  و  »پر  اول  شاه  ارسالن  عهد  در  کرمان  که  ای 

در   رعیت  زد«.  نظارت  و  مباهات خضرت  عراق الف  و  با خراسان  و  بگسترد  عمارت 

بردند »و ارباب عمایم در کسب علوم و تحصیل روزگار وی در رفاه و سالمت به سر می

کردند« آفاق طبقات  هنر شروع  اکناف  »از اطراف و  نهادند و قوافل  ، و  بوی  علما روی 

روم و خراسان و عراق بل تمامی آفاق ممر خویش بهندوستان و حبشه و زنگبار و چین  

تورانشاه   که در عهد عمش  افکندند و عمارت ربض شهر  کرمان  باز سواحل  و دریابار 

  های حومه شهر شد و در بالد کرمان بقاع خیر بنا فرمود، عادل بنیاد شده بود، متصل دیه

 (.  436: 1396کلمرزی، )از مدارس و رباطات«

اما بعد از این دوران و ورود غزان به سرزمین کرمان، شاهد افول همه جانبه شهرها و  

عنوان جابجایی گروهی از انسانها به صورت    به  مهاجرت غزها به کرمانوالیات هستیم.  

  یك   ی  گرفته  شکل  اجتماعی  بافت   در  جدید  قوم  یك  ورود   وسیع یا به عبارت دقیق تر

  است  پیدا  چنانکه  البته.  دارد  نیز  را  خود  خاص  نتایج  که  است   اجتماعی  ای  پدیده  ناحیه،

بوده و کلیه شئون زندگی اجتماعی کرمان، به ویژه    همراه  تاراج  و   قتل  با  جابجایی  این
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ترک تازیِ این ایالت در کرمان،    . (154:  1392رحمتی،  ) اقتصاد آن را تحت تأثیر قرار داد

 - ه.ق( ، اوضاع سیاسی591  ه.ق( و بعد از مرگ دینار) 581به ویژه قبل از آمدن دینار)

این 1ادند«.اجتماعی آن ایالت را به شدت آشفته کرد که » دوزخ را بر وی تفضیل می نه

آشفتگی اجتماعیدوران  نتایج   سیستم   زوال  که  داشت   پی  در  را  معتنابهی  اقتصادی – ، 

 از پیامدهای آن بود.  سیاسی

مختلف   و والیات  به کرمان، ناامنی مسیرهای ارتباطی بین شهرها  غزانورود    هایپیامد  از

.  تشدید ناامنی سیاسی حاکمان سلجوقی و چندپارکی ایالت کرمان بود  وبا مرکز ایالت  

این ناامنی و آشفتگی سبب از هم پاشیده شدن نظام اداری و تقسیمات سرزمینی حاکم  

که به نوبه خود بر تمام ایالت تأثیر گذاشت. در اواخر  بر شهرها و والیات این دوره بود  

به قلمرو فارس و ملوک هرمز ملحق شده بود  هایی از ایالت کرمان  دوره سلجوقی، بخش

هایی از گرمسیرات کرمان نیز در اختیار حاکمان مقتدر محلی بود که به قدرت و بخش

نمی وقعی  چندان  کرمان  سلجوقی  در  حاکمان  کرمان،  شهرهایی  اکثر  تقریبا  نهادند. 

 سراشیبی سقوط قرار گرفتند. 

در اوایل قرن بر نظام ایالتی و والیتی حاکم اوضاع نامساعد سیاسی و امنیتی تأثیر بسزایی 

والیات و نظام اداری  . شواهد تاریخی حکایت از افول شدید  ه است هفتم هجری گذاشت

شروع شده بود اما در دوره غزها و  *افول از اواخر سلجوقیان این در این زمان دارد.  آنها

اسی صورت گرفته  دو دهه اول قرن هفتم شدت یافت. به رغم تمام رفت و آمدهای سی

کرمانی،  ) ترین شهر کرمان بودهنوز بردسیر دارالملك و مهم  بعد از سلجوقیان،  در کرمان،

هم یورش همسایگان به این ایالت  عالوه بر موارد ذکر شده،  در این زمان،    .(75:  1311

. تا قبل از به قدرت  باعث شد که نظام اداری ایجاد شده به وسیله سلجوقیان از بین برود

هم اتابکان سلغری فارس و هم ملوک شبانکاره دائما در امور ایالت  رسیدن قراختائیان،  

دخالت  شبانکاره  می  کرمان  ملوک  نفوذ  در حوزه  کرمان  و جنوب شرق  کردند. جنوب 

لشکر  بم  و  رودبار، جیرفت  منوجان، گالشکرد،  به  شبانکارهای  حاکمان  و  داشت    قرار 

بخش می و  شرق  نکشیدند.  حوزه  در  کرمان  مرکزی  بود. های  غز  اقوام  مانده  باقی  فوذ 

ملوک   و  فارس  اتابکان  نفوذ  حوزه  در  نیز  غرب  در  شهربابك  و  سیرجان  شهرهای 
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شبانکاره قرار داشتند. شهرهای شمالی نیز کم و بیش در حوزه نفوذ خراسان و یزد قرار  

بودند. قراختائیان، همچون دوره والیات و  پیوند    گرفته  در دوره  کرمان  ایالت  شهرهای 

جوقیان، پیوندی محکم و منطقی نیست. به عبارت دیگر، رابطه بین دارالملك بردسیر  سل

ای منطقی و دو سویه نیست. رابطه  ها(ها(، و مرکز آنها ) مدینهبا شهرهای بزرگ )قصبه

قصبه در خدمت  مرکز  دوره سلجوقیان،  مدینهدر  و  در  ها  نوبه خویش  به  نیز  آنها  و  ها 

با شهرهای دیگر سود خدمت مرکز بودند. در   ارتباط  از    این رابطه دو سویه، هم مرکز 

بردند. این رابطه متقابل، در  می  جست، هم شهرهای اطراف از پیوند با مرکز استفادهمی

رشد و توسعه مرکز و شهرهای دیگر تأثیر گذاشت. اما در دوره قراختائیان، جز در دوره  

کر ایالت  شهرهای  خاتون،  ترکان  رابطهزمامداری  چندان  با  مان،  منطقی  و  مستحکم  ای 

مرکز نداشتند. عدم رابطه منطقی مرکز ایالت و شهرهای پیرامون، در رشد ناهمگون آنها 

چندملیتی   و  ثروتمند  بزرگ،  شهری  به  بردسیر،  دارالملك  که  حالی  در  گذاشت.  تأثیر 

طی  را  خویش  نزولی  سیر  کرمان،  گرمسیرات  شهرهای  بود،  شده    تبدیل 

 (. 1398کلمرزی، د)ردنک می

کشمکش دلیل  به  سو  یك  از  خاتون،  ترکان  زمان  برای  در  هرمز  مدعیان  داخلی  های 

قدرت و از سوی دیگر نفوذ و قدرت ترکان خاتون، ملوک هرمز هم باج و خراج سالیانه  

پرداختند و هم هر از چندگاهی مال و منالی را به صورت پیشکش به دربار ترکان  می  را

کردند. خراج هرمز در زمان ترکان خاتون سالیانه مبلغ صد می  خاتون به بردسیر ارسال

: 1389تاریخ شاهی قراختاییان،  )هزار دینار رکنی تعین شد که به دارالملك فرستاده شود

ت های محلی ای که بر ایالت  بیش از تمام حکومقراختائیان    و  سلجوقیان کرمان  .(401

پهناور کرمان حکومت رانده بودند توانستند بخش های مختلف ایالت کرمان را همچون 

که اتحاد و    در زمان سلجوقیان  به هم متصل کنند. دو مرکز اصلی ایالت کرمان  زنجیری

بود   دو  آن  به  ایالت  کل  و    یعنییکپارچگی  آنها  ییالق  و  اصلی  دارالملك  که  بردسیر 

در این زمان به رشد و ترقی رسید فت که دولت خانه و دارالملك قشالق آنها بود.جیر

نیز با توجه به ضمینه  در دوره های ایجاد شده در دوره قبل بردسیر  غزان و قراختائئیان 

و  اقلیم  سیاست،  قومیت،  همچون  هایی  مؤلفه  میان  از  ماند.  باقی  دارلملك  همچنان 

ه هر چند رسیم ک جغرافیا بر شیوه نظامبندی اداری و سیاسی این دوره به این نتیجه می
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کلیدی در رشد و رونق شهرها   ادوار نقش محوری و  اقلیم و جغرافیا در تمامی  مولفه 

به داشته است اما مولفه قدرت و سیاست و در کنار آن اقتصاد و تجارت در این دوران   

توانستند نقش خود را در   مولفه جغرافیا در  خوبی  قرن  کنار  تحول شهرهای کرمان در 

 ا کنند.پنجم و ششم هجری ایف

در نتیجه این اتحاد، بسیاری از شهرها در جاده توسعه و  در دوره سلجوقیان و قراختائیان  

جمله   از  کرمان  گرمسیرات  شهرهای  از  بسیاری  رونق  و  شهرت  نهادند.  گام  پیشرفت 

کرمان    حاکمانجیرفت، بم، منوجان و هرمز در حقیقت حاصل سیاست های حکومتی  

منیت راه های شمال به جنوب بود. در عوض برخی از شهر  در اداره ایالت و برقراری ا

دوره  این  ساسی   در  و  جغرافیای  دالیل  تدریجی   به  رکود  دچار  و  ماندند  مغفول  کمی 

  های مهم و اساسی باید از دیگر انگیزه. به عبارت دیگر عوامل سیاسی و نظامی را  شدند

دانست. این دوره  در  افول شهرها و والیات  یا  و  این دوران    رشد و رونق  در  حاکمان 

برای حفظ قلمرو خود ناگزیر بودند تا از شهرها و والیات سرحدی خود با سایر رقیبان  

محافظت کنند و در این راستا برای حفظ امنیت این مناطق برج و بارو و دیوار میساختند  

 های آب حفر میکردند.و امکانات رفاهی از جمله قنات و خندق

پ  و  اختالفات  شروع  تدریج  با  به  درگیریها  این  دوران،  این  در  مختلف  مدعیان  یدایش 

سایر   و  حکومت  مرکز  بین  شده  ایجاد  اقتصادی  و  اداری  زیرساختهای  گردید  باعث 

والیات از هم پاشیده شود و با از بین رفتن امنیت، آنها، پایگاههای مردمی خود را نیز از 

علی شهرها  از  بسیاری  و  دادند  جدست  بودن  دارا  قرار  رغم  و  مناسب  اقلیم   و  غرافیا 

   گرفتن بر سر راههای تجاری مهم، دچار رکود و افول شدند.

 نتیجه گیري

از مطالعه و بررسی تاریخ کرمان در دوران مورد مطالعه این پژوهش ما را به این واقعیت  

می رهنمون  کهآشکار  عامل   شود  یك  تنها  که  است  انگاری  مولفه   ساده  یك  خواو  ه ، 

موقعیت ارتباطی یك شهر را عامل اصلی توسعه آن سیاست و  و خواه    اقلیم و جغرافیا

دقیقا همان نکته مهمی است که مقدسی در احسن التقاسیم تالش کرده این    دانست   شهر  

کمك   به  حکومتی  هرگاه  است.  چنین  نیز  امروز  همین  حتی  دهد.  نشان  را  آن  است 

منطرح یك  جغرافیای  در  کشوری  کالن  کارخانههای  ای،  جاده  و  برده  دست  ای  طقه 
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بزرگ یا بندری ایجاد کرده است یا قدرت تصمیم گیری بیشتری به شهری داده آن شهر 

موارد هیچ   بسیاری  در  این مسئله  است.  نهاده  گام  تحول  توسعه و  در مسیر  به سرعت 

ارد ممکن  های جغرافیایی و طبیعی منطقه یا شهر ندارد. در بسیاری مو ارتباطی به قابلیت 

ها در مسیر توسعه و  است شهری تنها در نتیجه قرار گرفتن در اولویت مذهبی حکومت 

با عوض شدن حکومت  اما  نهد.  اولویت تحول گام  یا  نیز دچار رکود  ها  این شهرها  ها، 

خواهند شد. تنها شهرهایی برای همیشه در مسیر توسعه و تحول خواهند بود که عامل  

مناسب   طبیعی  اصلیجغرافیای  سیاسی،  تحوالت  تمام  رغم  به  باشند.  داشته  ترین  تری 

اند از سیرجان، کرمان، جیرفت و بم  شهرهای ایالت کرمان از گذشته تا کنون عبارت بوده

و   تاریخی  رودبار  بدون شك  بعد،  مرحله  در  دارند.  تری  مناسب  طبیعی  جغرافیای  که 

 کنار جغرافیای طبیعی قرار گیرد.  کهنوج خواهند بود به شرط آنکه توسعه انسانی آنها در

که   میشود  این خالصه  در  پژوهش  این  انگاری است  حاصل عمده  مؤلفه  ساده  میان  از 

تنها   و...،   تجارت  قومیت، طبیعت، حاکمیت،  نظیر  کرمان  بر  مؤثر شیوه حاکمیت  های 

 یك یا دو مؤلفه را عامل تأثیرگذار بر شیوه حکومت و نظام اداری و تقسیمات سرزمینی

این ایالت دانست. هر چند نمیتوان تاثیر برخی از این عوامل را بیشتر دانست. به عنوان 

کرمان   بسیاری  مثال والیات  ثروت و رونق  آن جهت  داشتند  از  قراختائیان  که  در دوره 

حکومت  آنها  بر  شایسته  مولفه  کند.می  حکومتی  اغلب  بین  حقیقت  شده  در  ذکر  های 

های  ها و جنبهچنین پیوندی در تمام الیهوجود داشته است.  پیوند و رابطه ای همیشگی  

تنها   اگر  تاریخ برقرار بوده است. در صورتی که  ایالت کرمان در طول  توسعه و تحول 

ارتباطی  عامل  یا  مناسب  هوای  و  کافی  آب  حاصلخیز،  خاک  یعنی  جغرافیا  عامل 

الم بین  تجاری  راه  سر  بر  گرفتن  قرار  ای،  جاده  مناسب  عامل  )موقعیت  غیره(یا  یا  للی 

 قدرت )استقرار حکومت مرکزی یا قلعه نظامی و غیره( در نظر گرفته شود، هیچ کدام از 

شهرهای ایالت کرمان همگی آنها را در کنار هم نداشته و ندارند. همین عامل    والیات و

باعث شده است که مرکز ایالت کرمان در طول تاریخ شهرنشینی در دوره پیشامدرن، از 

ی به شهر دیگر منتقل شود. تنها هر زمان، دو یا چند عامل اساسی در کنار هم قرار  شهر

اند یك شهر به سرعت در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است. حتی همین  گرفته

طرح کمك  به  هرگاه حکومتی  است.  نیز چنین  در جغرافیای  امروز  کشوری  کالن  های 
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بیشتری به شهری داده آن شهر به سرعت   یك منطقه دست برده یا قدرت تصمیم گیری

به  ارتباطی  این مسئله در بسیاری موارد هیچ  نهاده است.  در مسیر توسعه و تحول گام 

است  قابلیت  ممکن  موارد  بسیاری  در  ندارد.  شهر  یا  منطقه  طبیعی  و  جغرافیایی  های 

و تحول ها در مسیر توسعه  شهری تنها در نتیجه قرار گرفتن در اولویت مذهبی حکومت 

ها، این شهرها نیز دچار رکود خواهند ها یا اولویت گام نهد. اما با عوض شدن حکومت 

شد. تنها شهرهایی برای همیشه در مسیر توسعه و تحول خواهند بود که عامل جغرافیای  

 طبیعی مناسب تری داشته باشند.  
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اسحاق بن  محمد  بن  احمد  بکر  ابو  فقیه،  مختصر،    .(1379) ابن  ترجمه  الفقیه  ابن  البلدان، 

 ایران بنیاد فرهنگ  :تهران  .محمدرضا حکیمی 

 . نشر علم  . تهران:تصحیح باستانی پاریزی .فرماندهان کرمان  .(1386)شیخ یحیی کرمانی. احمدی

برتولد انتشارات  .  (1384) اشپولر،  تهران:  آژند.  یعقوب  تالیف  ایلخانان. ترجمه و  اوضاع سیاسی 

 مولی 

محمد  به تصحیح و احتمام علی   .عقد العلی للموقف العلی  .( 1311) افضل الدین کرمانی، ابوحامد

 چاپ مجلس :تهران .عامری نائینی

کرمان، تصحیح عباس المضاف الی بدائع األزمان فی وقایع  .  ( 1331)افضل الدین کرمانی، ابوحامد

 اقبال، چاپ مجلس

 فرهنگ ایران تحریر تاریخ وصاف. تهران: بنیاد  (.1346) آیتی، عبدالمحمد

ویژگی های تاریخی و مولفه های جامعه شهری  ، »(1389)پرتوی مقدم، عباس و الهیار خلعتبری

 . 70تا   49، ص ،  تابستان 5/65،«  تاریخ ایران، شماره ایران در اواخر دوره ساسانیان

پروین آذر،  »( 1389)ترکمنی  و  .  امنیت  ایجاد  در  حکومتگران  سیاسی  تدبیر  و  هوشمندی  نقش 

قر خاتون  ترکان  حکومت  موردی  مطالعه  جامعه  کرمانتوسعه  در  مجله  اختایی   ».

 .   .بهار و تابستان1جستارهای تاریخی. سال اول. شماره 
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 مرکز کرمانشناسی  :کرمان .جیرفت در آینه تاریخ .( 1386)رفعتی، حسین

 معماری، ترجمه منوچهر مزینی، تهران: بینا، فضا، زمان و (1354)زیگفرید، گیدیئن

 . هزار سال تحول شهری در ایالت کرمان. تهران: نشر اختران (1398) عبدالرضا، کلمرزی

 بنیاد موقوفات محمود افشار  :تهران  .های ایران در دوره اسالمی دارالضرب  .( 1377)عقیلی، عبداهلل

بر اساس »  .( 1396)کلمرزی، عبدالرضا ایالت کرمان در دوره سلجوقیان  فراز و نشیب شهرهای 

مقدسی شهری  جغرافیای  تاریخی. نظریه  جغرافیای  همایش  مقاالت  مجموعه    :تهران   .« 

 . پژوهشکده تاریخ اسالم 

 نشر حدیث امروز  :قزوین  .تصحیح محمددبیر سیاقی .نزهه القلوب .( 1381)مستوفی، حمداهلل

الدین العلیا  . (1394) منشی کرمانی، ناصر  للحضرة  العلی  :  تهران  .تصحیح مریم میرشمسی   .سمط 

 بنیاد موقوفات محمود افشار 

  دانشنامه   :شیراز  .تاریخ مهاجرت اقوام در خلیج فارس؛ ملوک هرموز   (.1380)  وثوقی، محمد باقر

 فارس

اهلل فضل  رشیدالدین  روشن،  (1373) همدانی،  محمد  تحشیه  و  تصحیح  به  التواریخ.  جامع   .

 مصطفی موسوی. تهران: البرز 

بن اسحاق احمد  آیتی  .البلدان  . (1356)یعقوبی،  ابراهیم  انتشارات  تهران   .ترجمه محمد  : شرکت 

 علمی و فرهنگی 

 
 


