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پیمانسلیمانیروزبهانی1

دروازههایکرمانقدیم
مقدمه

ساختار کالبدی شهر در ادوار مختلف بر اساس شرایط 
منطقه  استراتژیکی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی، 
پیش  دورٔه  در  ایرانی،  شکل می گرفته است. شهرهای 
از اسالم، بر مبنای باورهای دینی و متأثر از جهان بینی 
یادآوری  برای  که  می گردند  ختم  حصاری  به  معمواًل 
جهات و عناصر اربعه، چهار دروازه به چهارسوی عالم 
در  دروازه  اسالمی،  دورٔه  در شهرهای  ولیکن،  دارند.2 
مقیاس بناهای مهم، فضاهای باز عمومی و در نهایت 
در مقیاس شهر نقش هایی ویژه می پذیرد. در معماری 
به  ورود  فضاهای  و  دروازه ها  ایران،  قدیم  شهرهای 
بناها، به ویژه در بناهای مذهبی، از تنوع بسیار برخوردار 

بوده اند.3
کاربردی ترین  و  مهم ترین  از  آستانه  یا  ورودی 
فضاهای هر اثر معماری محسوب می شود و  ویژگی های 
اجتماعی و فرهنگی هر جامعه را نمایان می کند، زیرا 
اولین مواجهٔه فرد در هر اثر معماری با ورودی آن است. 
ساختار ورودی ها جدا از خود به تنهایی فضایی معمارانه 
محسوب می شوند و ارتباط دهنده و مفصلی هستند میان 

دو فضای درون و بیرون.
قدیم  بافت  در  مکان  به  خاطر  تعلق  احساس 
شهرها، هم به لحاظ کالبدی و هم عملکردی و هم از 
جنبٔه معنایی و خاطره ای، همواره مهم ترین عامل برای 
دوام و پایداری آن بوده است. وقتی این مکان، که ساکنان 
به آن احساس تعلق خاطر دارند، از حافظٔه جامعه پاک 
حتی  چهره به چهره  تعامل  برای  فضایی  دیگر  شود، 
برخورد  و  داشت  نخواهد  وجود  گذرا  و  آنی  به صورت 
اتفاق خواهد  مکان هایی  در  در فضای شهری  ساکنان 
افتاد که عاری از کارکرد جامعه ای یک فضای عمومی 

خواهند بود.4
پیرامون  صورت گرفته  بررسی های  اساس  بر 
تاکنون  که  گردید  مشخص  قدیم،  کرمان  دروازه های 
صورت نگرفته  این باره  در  مستقلی  پژوهش  هیچ گونه 
جغرافیای مملکت کرمان،  تنها در کتاب هایی چون  و 
به  ایرانی  بازار  ایران و  قالی  تا دقیانوس،  از قلعٔه دختر 
دروازه های کرمان اشاره شده است. از این رو، در مقالٔه 

پیش رو، به طور مبسوط به این موضوع می پردازیم. 

شهری
ماری

مع

آنها  فیزیکی  ساختار  تداوم  و  شهرها  شکل گیری  روند  در  دروازه ها 
همواره نقشی اساسی ایفا  کرده اند، تا جایی که به مرور یکی از مهم ترین و 
اساسی ترین اجزای ساختاری فضاهای شهری شده اند و جایگاه خود 
را به لحاظ ویژگی های کارکردی و خصوصیات کالبدی در برقراری و 

ایجاد حس هم پیوندی و همبستگی به فضا در شهرها تثبیت کرده اند. 
این پژوهش می کوشد به معرفی دروازه های شهرکرمان در اواخر دورٔه 
قاجار به عنوان یکی از فضاهای مهم شهری در ساختار کالبدی شهر 
پایان دورٔه حکومت قاجاریه در  بپردازد. شهر قدیم کرمان در  کرمان 
»رق آباد«،  »وکیل«،  نام های  با  دروازه  شش  خود  پیرامون  حصار 
»ارگ«، »سلطانی«، »خراسان« و »ناصری« داشته که اکنون اثری از 
آنها جز نامشان برجای نمانده است. هرچند، با تخریب حصار پیرامون 
شهر، دیگر دروازه ها وجود خارجی ندارند، ولیکن مکان آنها هچنان 
تداعیگر خاطرات جمعی در حافظٔه تاریخی شهر و در میان ساکنان آن 
است و همچنان بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی شهر به حساب 

می آیند. 
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کارکردوعملکرددروازه
دروازه ها در ساختار فضایی شهر تنوع عملکرد و کارکرد 
داشته اند که از مهم ترین آنها می توان به نقش ارتباطی، 
اجتماعی،  اقتصادی،  نقش  به  نیز  و  امنیتی  و  دفاعی 
راستا،  همین  در  کرد.5  اشاره  آنها  بصری  و  یادمانی 
قرارگیری  مناسب  محل  انتخاب  و  درست  مکان یابی 
نقش  عالوه بر  اصلی،  دروازه های  به ویژه  دروازه ها، 
فضای  یک  به عنوان  دروازه  کارکردی  و  عملکردی 
مکث، فضای ورود و ایجاد محصوریت، به لحاظ زیبایی 
و بصری نیز نقشی بسزا در منظر شهری و شکل گیری 
معابر و شریان های اصلی و به تبع آن شریان های فرعی 

داشته است.
شهری،  فضای  از  عنصری  به عنوان  دروازه ها، 
همواره بستری را برای نمود رویداد ها و حوادث تلخ و 
وجود  به واسطٔه  و،  می کردند  فراهم  اجتماعی  شیرین 
فیزیکی و نقش کالبدی و معمارانه و کارکرد اجتماعی 
اذهان  در  جمعی  خاطره های  شکل گیری  سبب  خود، 
مردم، چه ساکنان و چه رهگذران، می شدند. به همین 
سبب، برای ساکنان ارزشمند قلمداد می شدند، به گونه ای 
ملی  یا  محلی  هویت  از  بخشی  به نوعی  آنان  برای  که 

محسوب می شد، چنان که آیین باز و بسته کردن و گذر از 
یک دروازه مراسم خاص خود را داشت.6 دروازه ها یکی 
بافت های  فیزیکی  ساختار  در  کالبدی  مهم  عناصر  از 
شهری قدیم بوده  اند که نقش نمادین در هویت بخشی به 
شهر داشته  اند و همانند میل ها و مناره ها به عنوان یک 
نشانٔه شهری نیز مطرح بوده  و تأثیر مهمی در خوانایی 
شد،  گفته  که  همان گونه  می کردند.  ایفا  شهری  بافت 
را  امکان وقوع رویدادی  که  از فضاست  مکان بخشی 
فراهم می کند؛ بدین واسطه، هویت آن مکان آمیزه ای از 
بار معنایی و ارزشی خاطراتی است که در حافظٔه تاریخی 
اشخاص نقش می بندد. متمایز شدن خصوصیات یک 
ساکن  افراد  که  می شود  باعث  دیگر  مکانی  از  مکان 
آنها دارای کیفیات خاص  احساس کنند مکان زندگی 
است و، ضمن عالقه به آن، تمایل به تأمین نیاز در داخل 
محدودٔه آن مکان داشته باشند.7 چنین احساسی نسبت 
به محل زندگی را »احساس تعلق به مکان« می گویند و 
از آن به حس شهروندی نسبت به مکان تعبیر می کنند.8
ساختارکالبدیشهرکرماندردورٔهقاجار

و  فشرده  بافتی  با  حصاری  درون  کرمان  قدیم  شهر 
و  بلند  نیز  معابر  دیوارهای  بود.  گرفته  شکل  متمرکز 

ت 1. نقشٔه کرمان، 
تهیه شده توسط 

سایکس در سال 
1902م/1280ش. 

اصالح و ترسیم مجدد از 
نگارنده.
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فواصل کوچه ها تنگ و کم عرض بود، به اندازٔه عبور دو 
حیوان بارکش. این ویژگی ها، بیشترین سایه و کمترین 
میزان تابش مستقیم آفتاب را برای این شهر کویری فراهم 
می ساخت و، افزون بر ایجاد سایه، حریم اهل خانه را 
نیز بهتر فراهم می ساخت )ت 1(. در نتیجٔه ایجاد حداقل 
بافت مسکونی شهر چنین صورتی  تابش پذیر،  سطوح 
و  دیوارها  با  پرسایه  و  پرپیچ وخم  کوچه های  می یافت: 
بادگیرهای بلند، و خانه هایی که اغلب از سه جهت در 
همسایگی خانه های دیگر بودند و تنها یک ضلع آنها در 

معرض تابش خورشید قرار داشتند.
یک  تقریبًا  کرمان  شهر  دور  1280ق،  سال  در 
فرسخ به شکل خیار چنبر محصور بود، با برج و بارو و 
خندق هایی به عرض تقریبی ده متر و عمق چهار متر. 
تا  گبری(  )دروازٔه  دروازٔه خراسانی  از  این حصار  طول 
وکیل  دروازٔه  از  عرضش  و  )ریگ آباد(  رق آباد  دروازٔه 
نقشٔه  طبق  نظر(.9  )باغ  ارگ  دروازٔه  تا  بود  )مسجد( 
تهیه شده توسط سایکس،10 وسعت شهر کرمان تا تاریخ 
1902م و در داخل حصار حدود دویست هکتار بود و به 

پنج محله تقسیم می شد: شهر، قطب آباد،  یهودی ها، 
میدان قلعه، شاه عادل )ت 2(. 

از  بسیاری  قدیم  بافت  در  گرچه  فضایی،  پیوستگی 
شهرهای ایران وجود دارد، اما این پیوستگی در بافت 
معابر  است.  مشهود  به خوبی  کویری  شهرهای  قدیم 
محالت،  میان  فضایی  پیوند  نامنظم  به صورت  اصلی 
مراکز آنها و مجموعٔه مرکز شهر را برقرار می کرد. رشد 
و  قاجاریه  دورٔه  اواخر  تا  کرمان  ساختار فضایی شهر 
تا قبل از تشکیل اولین نهاد دولتی مداخله گر در سال 
یکپارچه  و  تدریجی  به طور  بلدیه(  )یعنی  1286ش 
این مقطع زمانی  را در  صورت می گرفت. شکل شهر 
قلمداد  تاریخی  دورٔه  نهایی  ساختار  به نوعی  می توان 
کرد، ساختاری که طی بیش از هزار و پانصد سال قوام 
شهر  گشت.  تثبیت  عصر  این  در  نهایت  در  و  گرفته 
عناصر شناخته شده  تمامی  تقریبًا  دوره  این  در  کرمان 
داده  جای  خود  درون  در  را  ـ اسالمی  ایرانی  شهر  یک 
بود. این عناصر شامل بارو و خندق، بازار، مساجد، 

تکایا، محله ها، مرکز محله ها بودند.
ت 2. هم پیوندی 
کوچه ها و معابر بافت 
تاریخی کرمان در عکس 
هوایی سال 1335. 
مأخذ: نگارنده.
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موقعیت عمومی کرمان در منطقٔه شرقی ایران از 
ایران  بر  توجه حکومت های مسلط  قدیم همواره مورد 
ـ اداری  بوده است، تا از آن به عنوان یک مرکز مهم نظامی 
استفاده کنند. همچنین، چنین موقعیتی بر سر راه های 
ـ جنوبی باعث رشد ارتباط تجاری  ـ غربی و شمال  شرقی 
شهر کرمان با شهرهای اطراف و پیرامون خود می شد. 
بنابراین، رشد و توسعٔه شهر را در طول مسیرهای تجاری 
که از شهر به خارج از آن کشیده می شد باعث گردید و 
در نتیجه مسیر بازار و ساخت شهر را مطابق با جهات 
راههای اصلی بازرگانی استوار ساخت و بافت شهر نیز 
متأثر از مسیر بازار قرار گرفت. بازار سرپوشیدٔه کرمان 
در  متقاطع،  خیابان  دو  به صورت  اصلی،  راستٔه  دو  با 
چهارراه خود چهارسوق بزرگ را به وجود می آورد: یکی 
ـ شرقی که از میدان ارگ در غرب آغاز شده و  راستٔه غربی 
به خیابان میرزارضای کرمانی در شرق می رسد و دیگری 
ـ جنوبی که از دروازٔه رق آباد )ریگ آباد( در  راستٔه شمالی 

جنوب شروع می شود و به دروازٔه خراسان )گبری( در 
شمال منتهی می گردد. 

دروازههایکرمانقدیمدردورٔهقاجار
تاریخی دارای یک  این دورٔه  پایان  تا  شهر قدیم کرمان 
ساختن  جدا  جهت  دروازه  شش  با  پیرامونی  حصار 
ارگ  پیرامون  مجزا  حصار  یک  و  ربض  از  شارستان 
حکومتی بود که یک دروازٔه اختصاصی در این حصار بود 
که به  ارگ حکومتی و تکیٔه دولت باز می شد. و درواقع 
روبه روی  درست  دروازه  این  بود.  شهر  هفتم  دروازه 
بازار بزرگ  باغ( و جلوی ورودی  دروازه ارگ )دروازه 
این  از  پیش  است  گفتنی  داشت )ت3(.11  قرار  کرمان 
و  ناصری  دروازه های  مظفر،  آل  دورٔه  در  وکیل  دروازٔه 

سلطانی در دورٔه تیموریان ساخته شده بودند.
قاجار،  دورٔه  اواخر  در  کرمان  نقشٔه  به  توجه  با 
آن  از  متر  شش  تا  چهار  به فاصلٔه  شهر  حصار  بیرون 

ت 3. نمایش تطبیقی 
محدودٔه شهر قدیم 

کرمان بر روی عکس 
هوایی 1335.

مأخذ: نگارنده )نقشٔه 
برج و بارو و دروازه های 

شهر، برگرفته از 
مطالعات کیوان 

کریمی(.
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و  متر  سیصد  حدود  در  فاصله هایی  به  و  بود  خندقی 
بعضی جاها تا پانصد متر روی حصار برج هایی وجود 
داشت. در دو طرف، هر دروازه یک برج آجری ساخته 
بقیٔه برج ها و حصار از گل رس بود. شش  شده بود و 

دروازٔه شهر هرکدام نامی مناسب خود داشتند.

1.دروازٔهمسجد)وکیل(
بانی  مظفر،12  محمد  سلطان  به دستور  دروازه  این 
مسجدجامع کرمان، ساخته شده بود و در بهترین محل 
شهر قرار داشت. مانند دروازٔه رق آباد، سردر و دو طرف 
آن کاشی کاری شده بود، ولی، به جای اشکال رستم و 
پهلوان اسد، آیاتی از قرآن روی کاشی های آبی رنگ آن 

حک شده بود. این دروازه در شرق کرمان در ابتدای بازار 
مظفری واقع شده بود و به سبب نزدیکی به مسجدجامع 
مظفری به آن دروازه مسجد می گفتند. البته، چون راه 
این دروازه به بازار بزرگ انحراف داشت، محمداسماعیل 
 خان وکیل الملک13 آن  را مسدود کرد و در سال 1280ق 
دروازٔه دیگری در همان نزدیکی گشود که به دروازه وکیل 

موسوم شد )ت 4(. 
جمعیت  که  بود  دروازه هایی  از  یکی  دروازه  این 
زیادی از آن داخل و خارج می شد. بیشتر بار میوه که 
و  )خبیص(  شهداد  و  فرسنگی  سرآسیاب  ماهان،  از 
گوک  سابق  که  گلباف  و  سیرچ  از  که  انگور  همچنین 
نیز  از همین دروازه وارد کرمان می شد.  نامیده می شد 
زواری که از راه لوت می بایست به مشهد مقدس بروند 
بعدها رو  این دروازه  از همین دروازه خارج می شدند. 
خطر  به خاطر  1296ش،  سال  در  و،  گذارد  خرابی  به 

فروریختن، آن را خراب کردند و مردم کاشی ها و آجر آن 
را بردند و در حال حاضر اثری از آن باقی نیست.

2.دروازٔهرقآباد)ریگآباد(
این دروازه در جنوب شهر قرار داشت و چون هم مرز با 
نام خوانده می شد )ت 5(.14  این  به  بود  اراضی رق آباد 
این دروازه بر سر راه ماهان، جوپار، بم و گلباف، رابر، 
طرف  در  که  جنوبی  توابع  و  بافت  و  جیرفت  و  راین 
جنوب شرقی کرمان واقع بودند قرار داشت. هر صبح 
در  آن  از  متعدد  مسافران  و  بزرگ  قافله های  شام  و 
آمد وشد بودند. این رفت وآمد مخصوصًا ایام تابستان، که 
میوه جات از دهات اطراف به شهر حمل می شد، افزایش 
مسافران  بود،  بسته  دروازه  که  شب هنگام  می یافت. 
بود،  امروزی  قلیانچی  به نام  جایی  در  دروازه  بیرون 
می ماندند تا آفتاب بزند و دروازه باز شود. هنگام گذر از 
دروازه ازدحام بسیاری توأم با صدای حیوانات به گوش 
به شهر  بارهایی که  می رسید. دروازه بان وظیفه داشت 
حمل می شد بازرسی کند و چنانچه میؤه فاسد یا گوشت 
مانده می دید آن ها را در خندق می ریخت و صاحب آن 
را بازداشت می کرد. همچنین، افراد مشکوک را به شهر 
راه نمی دادند، مگر آنکه معرف و ضامن ذکر کنند. سردر 

این دروازه ها و ستون های دو طرف که به شکل مناره بود 
رستم  چون  پهلوانانی  از  اشکالی  و  کاشی کاری  شامل 
از چوب  دروازه  در  بود.  بمی  اسد  پهلوان  و  و سهراب 
محکم و ضخیم چنار یا گردو بود به ارتفاع چهار متر و 
پهنای سه متر تا سه ونیم متر، همراه با گل میخ های آهنی 
بسته  و  باز  بزرگ  بسیار  قفلی  با  که  آهنی  و شب بندی 
می شد. دروازه بانان شش  تا هشت نفر بودند که در مواقع 

 ت5 . نمایی از برج و 
باروی شهر کرمان در 
محدودٔه دروازٔه رق آباد

 )ریگ آباد(، سال 
1310ش، دید به سمت 
شرق. مأخذ: وزارت 
مسکن و شهرسازی 
.129-130 ،1388

 ت4 . دروازٔه وکیل 
)مسجد(. مأخذ: آرشیو 
شخصی همایون گلشن.
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خطر به  چهل نفر نیز می رسیدند. دروازه بانان به صورت 
دونفری به نوبت کشیک می دادند تا کسی از دروازه وارد 
این گروه در دو طرف  استراحت  برای  نشود.  یا خارج 
اتاق هایی ساخته بودند. در سال 1314ش، این  دروازه 
اطراف  و خندق های  بلدیه خراب شد  به دستور  دروازه 
آن را پر کردند. این دروازه مقابل مسجد قائم در خیابان 
مطهری و در پنجاه متری روبه روی آن مسجد واقع بود 

که امروزه اثری از آن به جای نمانده است.

3.دروازٔهارگ)باغ(
این دروازه را دروازٔه ارگ می خواندند، زیرا ارگ، میدان 
مشق و توپخانه و مقر حکومتی در آن قرار داشت )ت 
کنونی  محل  ـ  )ستاد(  نظر  باغ  مقابل  دروازه  6(.  این 
چهار راه فلکٔه بهداری ) بیمارستان باهنر(ـ  واقع شده بود 
و به این مناسبت به آن دروازٔه نظر نیز می گفتند.15 این 
دروازه در سال 1225ق به دستور ابراهیم خان ظهیرالدوله 
ساخته شد. از این دروازه، ایاب و ذهاب افراد شخصی 
صورت نمی گرفت و بیشتر روزها بسته و هر موقع حاکم 
شوند  خارج  یا  وارد  می خواستند  حکومتی  مأموران  یا 
دروازه باز و بسته می شد. همچنین، حکومت هایی که 
معزول می شدند در میدان کوچکی بیرون همین دروازه 
جشن های  هنگام  می کردند.  دواع  مأموران  و  مردم  با 

دولتی، این دروازه را با قالی و پارچه های اطلس و چراغ 
زینت می دادند. این دروازه از آجر سفید و نیمه آجرهای 
ضربی ساخته شده بود و کاشی در آن به کار نرفته بود. 
چنان که نقل است، بر در آن سنگ مرمری سفیدی نصب 
بود و اسم و بانی و تاریخ اتمام دروازه بر آن سنگ منقوش 
بود. این دروازه تا سال 1296ش پابرجا بود و در اواسط 
همین سال به دستور رئیس قشون کرمان، سردار نصرت، 
خراب شد و خندق های اطراف آن را پر و مسطح کردند. 
غیر از این دروازه، در محل میدان ارگ فعلی روبه روی 
در طرف  و  داشت  دروازه  ای کوچک وجود  بازار  درب 
چپ این دروازه نیز ادارٔه نظمیه )شهربانی(  قرار داشت و 
تمام ادارات حکومتی در این محوطه قرار داشت. امروزه 
نیز بیشتر ادارات دولتی شهر از جمله دادگستری و ثبت 
اسناد و دارایی و شهربانی و بانک ملی و ادارٔه پست و 
و  اراضی ساخته شده  همان  در  ارتش  ستاد  و  تلگراف 
استانداری کرمان نیز در ابتدا در همین محل قرار داشته 
است. دروازٔه اخیر نیز در سال 1300ش تخریب شد و 

خندق های اطراف آن را پر و مسطح کردند.

4.دروازٔهسلطانی)دولت(
تیموری  شاهرخ  سلطان  به حکم  که  سلطانی  دروازٔه 
ساخته شد و دروازٔه دولت هم نامیده می شد )ت 7(.16 
ارگ  شمالی  حد  در  کرمان  شهر  غرب  در  دروازه  این 
حکومتی و در ابتدای کوچٔه دبیرستان بهمنیار امروزی 
بود. عبور و مرور از این دروازه کمتر از سایر دروازه ها 
حد  در  دروازه  این  آنکه  به لحاظ  می گرفت.  صورت 
غربی شهر که ارگ دولتی نیز در همین محل واقع بوده 
و جمعیت کمی در این محدوده زندگی می کردند، تنها 

 ت 7. نمایی از دروازٔه 
سلطانی )دولت(. 

مأخذ: سازمان اسناد و 
کتابخانٔه ملی کرمان.

ت 6. نمایی از دروازٔه 
ارگ )باغ(. مأخذ: 

سازمان اسناد و کتابخانٔه 
ملی کرمان.
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یکی دو محله از شهر راه عبورشان از این دروازه بود: یکی 
پاسداران  دولت خانه.  محلٔه  دیگری  و  کلیمی ها  محلٔه 
این دروازه از سایر دروازه ها بیشتر بودند، چون متصل 
به ارگ دولتی بود. در تابستان بیشتر خربزه و هندوانه 
به شهر  و حسن آباد  زنگی آباد  اختیارآباد،  دهات  از  که 
سردر  می گردید.  شهر  وارد  دروازه  همین  از  می آمد، 
با کاشی های سیاه و  این دروازه  مناره های دو طرف  و 
قهوه ای کوچک زینت یافته بود. روایت دیگر می گویند 
دولت خانه که به دستور شاهرخ ساخته شده این دروازٔه 
آن محله بوده است این دروازه چون رو به خرابی و انهدام 
نهاده بود پیش از دروازه های دیگر کرمان خراب شد و 

امروزه اثری بجز اسم از آن باقی نیست.

5.دروازٔهخراسان)گبری(
این دروازه به دلیل مجاورت با گبرمحله در خارج شهر که 
در آن زرتشتیان سکونت داشتند مشهور به دروازٔه گبری 
کرمان  روحانیون  صفوی،  سلیمان  شاه  زمان  در  بود. 
اعالم کردند که مجوسیٔه ساکن شهر باید خارج از شهر 
منزل کنند تا با مسلمانان محشور نباشند. بنابراین، آنها 
را خارج حصار شهر جنب همین دروازه سکنا دادند و 
خانه ها و آتشکده ساخته شد. در زمان حکومت صفویه 
نتوانست  چون  و  کرد  حمله  کرمان  به  افغان  محمود 
کرد.  تاراج  و  ویران  را  گبرمحله  کند،  فتح  را  شهر 
آنرا  128ق  سال  در  وکیل الملک  محمداسماعیل خان 
تعمیر کرد. این دروازه چون رو به خراسان باز می شده 
آن  را دروازٔه خراسان نام نهاد )ت 8(.17 این دروازه در 
شمال شهر کرمان و مقابل دروازٔه رق آباد واقع شده بود. 
حد فاصل بین این دو دروازه راستٔه شمالی جنوبی بازار 
کرمان حدود دو کیلومتر بود و ارتفاع این دروازه قریب 

سه متر بود.18 این دروازه چون بر سر راه خبیص )شهداد( 
و دهات زرند و راور کویر و دهات کوهپایه واقع شده 
بود همه روز بارهای خشکبار و میوه و هندوانه و خربزه 
درآمد  آن  دروازه بان های  و  می شد  شهر  وارد  زیادی 
نیز بسیار قدیمی و در همان  این دروازه  خوبی داشتند 
هم  را  دروازه  این  ساخته اند  را  گبرخانه  محل  که  اوان 
احداث نموده اند. این دروازه در وسط خیابان ابوحامد 
در اول خیابان شمال و جنوبی واقع و در سال 1310ش 
به دستور بلدیه وقت خراب شد و امروزه اثری از آن باقی 
نیست در دو طرف این دروازه کاشی کاری زیبایی شده 
بود که قدیمی بودن آن را می رساند کاشی های آن از رنگ 

سیاه و آبی لعاب دیده بود.

6.دروازٔهناصری
شمال  در  و  شهر  محله  شرق  در  ناصری  دروازٔه 
خان  محمداسماعیل   را  آن  و  بوده  کرمان  شهر  شرقی 
)ت  نهاد  بنا  1280ق  سال  از  بعد  نوری  وکیل الملک 
بوده  بسیار عالی کرمان  بزرگ و  بناهای  از  یکی   19.)9
که بر پنج دروازٔه دیگر کرمان برتری داشت و مجرای آب 
سعیدی در وسط همین دروازه قرار داشت.20 بر سردر و 
ستون های این دروازه اشعاری با کاشی های سیاه و آبی و 
بنفش نقش بسته بود. راه شهداد و کوهپایه و زرند و راور 
و نای بند و دهات اطراف این قصبه ها نیز از همین دروازه 
به دستور  ناصریه  دروازٔه  که  باورند  این  بر  برخی  بود. 
شاهرخ تیموری ساخته شد، اما، بنا به قول دیگر، دروازٔه 
سلطانی به دستور شاهرخ ساخته شد و دروازٔه ناصریه 
و  تعمیر  صرفًا  او  به دستور  آن  اطراف  خندق  و  برج  و 
مرمت شد. موقع هجوم لشکریان آغامحمدخان قاجار، 
لطفعلی خان زند از همین دروازه خارج و به طرف بم فرار 
کرد. محل دقیق این دروازه سمت راست خیابان ناصریه 

ت 8. نمایی از دروازٔه 
خراسان )گبری(. 
مأخذ: ادوارز، قالی 
ایران، 227.

 ت 9. نمایی از دروازه 
ناصریه. مأخذ: آرشیو 
شخصی همایون گلشن.
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اول خیابان ده متری بود که سابقًا کوچه ای عریض بود 
در سال 1308ق،  دروازه،  این  مریضخانه.  به نام کوچٔه 
به دستور بلدیه خراب شد و تنها نام آن بر خیابان ناصریه 

به یادگار مانده است.

تغییراتکالبدیشهرکرماندردورٔهمعاصر
تحوالت سریع قرن بیستم، دورٔه آغاز ورود فرهنگ غرب 
در ایران، پیوستگی اقتصادی ایران به غرب و رشد سریع 

جمعیت منجر به تغییرات کالبدی اکثر شهرهای کشور 
آغاز شکسته شدن حصار  نیز  گردید و در شهر کرمان 
این  در  داشت.  به همراه  را  سال 1307  از  شهر  قدیمی 
بافت شهر  برنامه ریزی شده در  میان، نخستین مداخلٔه 
کرمان از سوی شهرداری کرمان در سال 1315 صورت 
گرفت )ت 10(. در این طرح، ایجاد تسهیالتی برای تردد 
اتومبیل ها هدف اصلی بوده و در آن پیش بینی هایی برای 
احداث و توسعٔه معابر جدید صورت گرفته است. اولین 

ت 10. محدودٔه شهر 
قدیم کرمان در نقشٔه 

اصالحی شهر کرمان. 
اصالح و ترسیم مجدد از 

نگارنده.

ت 11. مطابقت محدودٔه 
شهر قدیم کرمان با 

نقشٔه جدید کرمان، سال 
1395. مأخذ: وزارت 
مسکن و شهرسازی، 

.130
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خیابان های احداث شده در شهر توسعه یافتٔه کرمان در 
دورٔه معاصر که منجر به تخریب حصار و خندق پیرامون 
شهر قدیم و بروز تغییرات اساسی در ساختار و کالبد 

شهر قدیم گردید به شرح ذیل است:
خیابان  1307ش؛  )شاهپور(،  شریعتی  خیابان 
سپه، 1308ش؛ خیابان کاظمی، 1310ش؛ خیابان شهید 
)زریسف(،  شهداء  خیابان  )ناصریه(، 1317ش؛  باهنر 
1317ش؛ خیابان میرزارضای کرمانی )شاه(، 1317ش؛ 

خیابان امام خمینی ره، 40-1336ش )ت 11(.
از  کرمان  پیرامون شهر  و خندق  تخریب حصار 
دهٔه اول قرن حاضر با تخریب دروازه ها شروع شد و تا 
دهٔه 1340ق ادامه یافت. در سال 1965م/ 1344ش بر 
اساس نقشٔه روگراستون)1( به 400 هکتار رسید  و وسعت 
شهر کرمان دو برابر شد )ت 12(. در جریان این توسعه، 
اکثر گذرهای فرعی و اصلی همچنان باقی ماندند، ولی 
به جای حصار شهر و خندق پیرامون آن بخش عمده ای 
از گذرهای اصلی و حیاتی شهر کشیده شد که به نوعی 
می کردند.  عمل  جدید  بافت  و  قدیم  بافت  میان  مرز 
ناگزیر در محل دروازه های قدیم شهر  به همین دلیل، 
به واسطٔه نقش گذشته و اثرگذار دروازه به عنوان مفصل 
که نقطٔه قوت و عطف شهرها به حساب می آمد، میادین، 

سه راه ها و چهارراه های اصلی احداث شد.

جمعبندی
به نام  دروازه  یک  دارای  آل مظفر  دورٔه  در  کرمان  شهر 
وکیل )مسجد( بود که در شرق شهر واقع شده بود. این 
دروازه در سال 1296ق تخریب گردید. در دورٔه تیموریان 
با ساخته شدن دروازه  ناصری در محدودٔه شمال شرقی 
شهر و دروازٔه سلطانی )دولت( در محدودٔه غربی شهر، 
تعداد دروازه های کرمان به سه باب افزایش یافت. دروازٔه 
سال  در  ناصری  دروازٔه  و  1307ق  سال  در  سلطانی 
1308ق تخریب شدند. در اواخر دورٔه صفویه، با ساخته 
شدن دروازٔه خراسان )گبری( در محدودٔه شمالی شهر، 
تعداد دروازه ها به چهار باب رسید که این دروازه نیز در 
نهایتًا، در دورٔه قاجاریه،  سال 1310ق تخریب گردید. 
و  شهر  جنوبی  محدودٔه  در  )ریگ آباد(  رق آباد  دروازهٔ  
دروازٔه ارگ )باغ( در محدودٔه جنوب غربی شهر، تعداد 
رسید.  باب  به شش  پیرامون شهر  در حصار  دروازه ها 
سال  در  رق آباد  دروازٔه  و  سال 1296ق  در  ارگ  دروازٔه 

1314ق تخریب گردید. 
دروازه ها، به واسطٔه وجود فیزیکی و نقش کالبدی 
عنصری  به عنوان  خود  اجتماعی  کارکرد  و  معمارانه  و 
شکل گیری  برای  را  بستری  همواره  شهری،  فضای  از 
چه  و  ساکنان  چه  مردم  اذهان  در  جمعی  خاطره های 
رهگذران فراهم می آوردند، به گونه ای که بخشی از هویت 

ت 12. نقشٔه کرمان 
از روگراستون در سال 
1965م. اصالح و ترسیم 
مجدد از نگارنده.

(1). Rograston.
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محلی یا ملی جوامع محسوب می شدند. غفلت از این 
شهرهای  ساختار  در  فرهنگی  و  اجتماعی  جنبه های 
کهن منجر به از دست رفتن خاطرات جمعی و در نهایت 

زوال کالبد و روح این شهرها می گردد. 
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تاریخی،  بافت های  و  ابنیه  احیای  و  ارشد مرمت  کارشناس   .1

مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی کرمان.
2. حبیبی، از شار تا شهر، 31 و 55.

3. توسلی، اصول و روش های طراحی شهری و فضای مسکونی 
در ایران، 69.

4. Canter, The psychology of place, 173.
5. Smit, The Syntax of Cities.
6. Smit, The Syntax of Cities.
7. Holloway & Hubbard, People and Place, 71.
8. Lang, Urban design, The American 

Experience, 29.
9. وزیری، جغرافیای مملکت کرمان، 27.

10. Sir Percy Molesworth Sykes.
از سال 1271ش )پیش از مشروطه در ایران( تا سال 1297 هجری 
خورشیدی )اواخر جنگ جهانی اول( در ایران و بلوچستان 
که  آورد   به دست  مناطق  این  از  گران بهایی  اطالعات  و  بود 

معروف ترین کتاب او تاریخ ایران در دو جلد است.
11. وزیری، جغرافیای مملکت کرمان، 29.

12. امیر مبارزالدین محمد مظفر، سرسلسلٔه آل مظفر.

خاندان  جد  نوری  فتحعلی خان  پسر  خان  محمداسماعیل    .13
اسفندیاری کرمان است. او ابتدا در دربار تبریز در خدمت 
حکومت  زمان  در  1261ق  در  و  بود  محمدمیرزا  ولیعهد 

فضلعلی خان مامور کرمان شد. 
14. وزیری، همان، 28.

15. همان.

16. همان.

17. وزیری، همان، 27.

همین  از  کرمان  به  خود  دوم  سفر  در  نادرشاه  که  گفته اند   .18
دروازه با اسب وارد شهر شد؛ چون دروازه را با قالی و شال 
نادر متوجه کوتاهی دروازه نشد و پشت  بودند،  زینت داده 
او به چهارچوب گرفت و خراش برداشت. از این رو،  حاکم 
شهر، درگاه قلی بیگ، را مورد عتاب و خطاب قرار داد و او را 

به شکلی هولناک اعدام کرد.
19. وزیری، همان.

20. هنگام خطر و هجوم دشمن، خندق  ها را پر از آب می کردند.
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