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سلمانملکعّباسی1

گونهشناسیورودیهادر
بناهایشهرکرمان


مقدمه
وحتوالیت تغییر یکسدٔهاخیر کرماندر بافتشهری
عواملوزمینههایاین گذراندهاست.از سر کالبدیرااز

حتوالتمیتوانمواردیچندرابرمشرد:
منابعی ین اصیلتر فرهنگی ـ اجتماعی: عوامل   .۱
قلمروهای  از شناخت، میتوان انسان یت هو برای که
استخراج او توسط اثری  هر خلق به مربوط سهگانه
میشود.اینقلمروهاقلمرواندیشه،قلمروعملورفتار
کهآهنارابهترتیبجهانبیینو ویهستند وقلمروآثار
میکنند.عواملشکلدهندٔه نامگذاری متّدن و فرهنگ
یخ تار متدن، فرهنگ، :جهانبیین، از عبارتاند یت هو
ینحالترامیتوان (.هبتر )زمان(،حمیط)مکان،قلمرو
پایٔهاصویل بر مجلهشهر انساینواز وقیتدانستکهآثار
کهآناصولمنبعث ییتراداراباشند گرفتهوهو شکل
بوده جامعه فرهنگی ارزشهای و جهانبیین مباین  از
از فرهنگِیمأخوذ مبایِن و مبنّیاصول برآمده یِت وهو
گاهی عنیحال،جامعه،باآ جهانبیینجامعهباشد؛در
ییتخرسند داشنتچننیهو کاملبهاینارتباطات،از
کرمان، باشدوبهآنمباهاتکند.2منودشهرسازانٔهشهر
دورٔههپلویاولبودوبدون خیابانکشیهایمتعدددر
دل  در  شهر سنیت بافت و زمینه به مالحظه و توجه
شهرسازی ابتدا ترتیب، بدین شد. احداث کهن بافت
معماری سپس و شد اجیاد کرمان  در نظامیگرایانه

بهوجودآمد. الیٔهاولمعابر نظامیگرایانهدر
دورٔههپلویاول،بهرغم ۲. عوامل اقتصادی:در
خیی، تار بافت یب ختر و بولدوزری شهرسازی وجود
تطبیق و رونق بهمست مهچنان درآیگاه معمارانٔه  آثار
باتسّری دورٔههپلویدوم، بود.در حرکت زمانهدر با
ن،تغییراتارتفاعی معیارهایشهرسازیومعماریمدر
بهوجود ابنیه ساخت  در سبکی حتوالت و تراکمی و
کمرنگتر خروج و ورود آداب و سلسلهمراتب و آمد
نیز ایندوره اینکهمنونههایخوبدرآیگاهدر با شد.
بهمناسازیبدنه بهچشممیخورد،لیکنتوجهبیشتر
دورٔهمجهوریاسالمی، معطوفبودتافضایورود.در
حوادث  از نایش اقتصادی متعدد اوجوفرودهای

اساسدورههای بر سدٔهاخیر کرماندر اینپژوهش،ورودیهایابنیٔهشهر در
، اخیر سدٔه ابتدای  در است. شده طبقهبندی و گونهشنایس حکومیت
بناهایسنیتبودهاندکهجلؤهبیروینوتزئینات ورودیهاتهناموضعیدر
بودهاند.اما یتمندنیز اینرو،دارایشخصییتمستقلوهو داشتهاند.از
بدنهسازیهاوتراکمسازیهایابنیهحل یج،در یژگیشاخص،بهتدر اینو
وحتوالترامیتوان گشتهاست.زمینههایاصیلاینتغییر شدهوکمرنگتر
عواملفرهنگیـاجتماعی،تأثیراتاقتصادیوتأثیراتعملکردهایجدید در
جامعه کرمان،بهرغموفاداریخبشیاز شهر میرسددر جستجوکرد.بهنظر
زمانهپلوی یجگرایشهایحاکماز یپمحایتوترو بهسنتهایبومی،در
آثار ـ »نظامیگرایی« حال عنی در و »نوگرایی« »باستانگرایی«، ـمهچون
متحول )شیؤهشهرگراییوشهرنشیین(نیز وشکلشهر کالبدیساختوساز
جانبحکومتومردم یژهتشدیدنوگراییاز شدهاست.اینگرایشهاوبهو
ابتداشهرسازیوسپسمعماریمدرنرابهکرمانآوردهو دورٔهمعاصر در

رارقمزدهاست. وضعیتکنویناینشهر
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در نوسان این میشود. مشاهده سیایس و اجتماعی
تأثیرگذار  نیز مناسازی و درآیگاه موفق منونههای  بروز
یباییهایمعماریمناو گاهز که بودهاست،بهگونهای

ورودیفراموشمیشود.
»توان مهْم موضوع خیی(: )تار زماین  تأثیرات   .۳
این میرسد  بهنظر است. گذشته« با ارتباط برقراری
نسل از منقطع را کهنسلهایجدید تارخیی، گسست
یخودرکفرهنگخودی مطالعٔهتار گذشتهکرده،آهنارااز
یشهها،باورها،رفتارها، کرمان،ر ناتوانکردهاست.البته،در
شهرهای برخی به نسبت بهمراتب فرهنگ و سنتها
ماندهاست.لیکنفرامویش وپایدارتر بزرگایراناستوارتر
وقرضگرفنتکورکورانٔه یخشهر داشتههاوعدممطالعٔهتار
در اساسساختمانسازی موجبشده اغیار  از ایدهها

اشتباهگامهند. مسیر کرماندر
آن مفهوم و زمان عامل جدید: عملکردهای   .۴

معاصر  حتولساز حرکت این  در تعینیکنندهای نقش
داشت.موقعیتثابتوتغییراتکندگذشتهبهوضعییت
تبدیلشده  معاصر دورٔه وشتابان یکنواخت غیر یا، پو
گذشتهفرصتتطبیقو است.کندیسرعتحتوالتدر
مهاهنگیبانیازهایساخترااجیادمیکرد؛اماتغییرات
اجتماعیجدیدزمانحتوالتمعماریوشهرسازیرانیز
معماری بهناچار و کرد نارسایی و دستخوشسردرگمی
وشهرسازیجدیدباعملکردهایجدیدبهپذیرشآن
را آن اجتماعی نیازهای و تغییرات که آورد روی نوعی

پذیراشدهبود.
5. تغییرات ساختار فضایی:پیوندبنیشهرسازی
شهرسازی یانمدرندر جر پاوسیر ارو یندر کهنونو
بافتکهنحرکتهای احتراموحمافظتاز غربعالوهبر
ادامٔهروندقبیلمنطبقمیساخت،درحایلکه جدیدرادر
با ایراناندیشٔهخصومتآمیز در شهرسازیدورٔهمعاصر

ت1.منونهایاز
موقعیتورودیهای

ارزمشندابنیهدر
خیی تار حمدودٔهبازار

کرمان.مأخذ:نگارنده.
: برگرفتهاز

earth.google.com.
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گذشتهوشیفتگییبحمابابهطرحهایجدیدداشتو
دارد. مهچناننیز

بااینمقدمه،گونهشنایسورودیهایابنیٔهکرمان
بدینصورتقابلطبقهبندیاست:

یه: سنیت؛3 الف. دورٔه قاجار
سنیت،اقتدارگرا،4باستانگرا،5 ب. دورٔه هپلوی اول: 

نوگرایاولیه،6التقاطی)ترکییب(؛7
نوگرای باستانگرا، اقتدارگرا، دوم:  هپلوی  دورٔه  ج. 

متعایل،8فرانوگرایاولیه؛9
،10فرانوگرای ی اسالمی: نوگرایمتأخر د. دورٔه مجهور

،12التقاطی)ترکییب(. متعایل،11فنمدار

یه ودی های ابنیٔه کرمان در دورٔه قاجار الف. ور
بهجا یه قاجار دورٔه  در کرمان ابنیه ورودیهای  از آچنه

ماندهمنونههایسنیتاست،بااینمشخصات:
وجناغیدر (تیزهدار -نمیگنبد)ُکنهپوش،نمیکار
پاییین خبشهای  در که ، سردر پیشایِن پشت

ً
بعضا و گچ و کاهگل یا آجرکاری یا گچکاری
کایشکاریبهصورتتزئیناتکاربندی،مقرنس

رفتهاست. یاپتگانهبهکار
باعدمتقارندر

ً
-اغلببهصورتمتقارنوبعضا

شدهاست. اجزایدرآیگاهکار
ابنیٔه برخی و مهممسکوین ورودیهای -برخی

عمومیدارایعرضدرگاه)آستان(هپناند.
-مقیاسوابعادفضایورودیاغلبانساینبوده

است.
ورود به  منحصر تهنا درآیگاه اجرای و -طراحی
، وخروجپیادهبودهوتهناابنیٔهحکومیت،بازار
کاروانسراها،باغهاوخانهباغهایبزرگبهورود

داشتهاند. برایکالسکهنیاز
چوببودهاست. از

ً
-جنسدرهاوروزنهامتاما

کاهگل، ترکییباز
ً
-نوعوجنسمصالحمناعموما

خشت،گچوکایشبودهاست.
منااغلببهرنگخنودی، بهکاررفتهدر -مصالح
قدمی رنگیشار سفیدوآیباست؛لذاچشمانداز

آندورانمهاهنگویکدستومنطبق کرماندر
زمینٔهطبیعیآنبودهاست. بر

گنبدی، سقفهای عمومی،  معبر  از -معموًال،
نورگیرهای یا بادگیرها کاهگیل، پشتههای خر
بلندایبامقابلمشاهدهاست ابنیٔهقاجاریبر
نشانهگذاریحملهای، کهنقشانکارناپذیریدر

ناحیهایوشهریدارند.
ابنیٔه  در را درآیگاه تشکیلدهندٔه -اجزایسنیت

مسکوینایندورهمیتواندید.
بناهایمهنی در سنیتدرهایچویبرانیز -عناصر

دورانمیتوانیافت.
-برخیمواقع،جهتنگهداشتبادگیرهایبلندو
تیرهایچویب احنرافآهنا،از دیوارههاوممانعتاز
،اینتیرها دورانمعاصر استفادهشدهاست.در

فلزیشدهوبهصورتکششیعملمیکند.
جاهاییکهناوداینبرایبنااجیادشده،جنس -در
سفالوخشتمقاومبودهاست؛مهچننی، آناز
)ُمهری( برجسته و یبا ز تزئینات دارای برخی

هستند.

تزئینات
باآجرهایخشیت که رخبامبناست -هّرههادر
چیدمان باالیسردر پوزگاوییادندانمویشبر
بدون آجرها این سادٔه شکل است. شده
آهنا  اعیاینتر و  رمسیتر شکل اما بوده، لعاب
معموًالبالعابفیروزهایمهراهاست.مهچننی،
راایفاکردهو نقشقرنیز خشتهایُمهرینیز
قرار باالیسردر باشیبمعکوسروبهبامبر

نقشُمهریآندیدهمیشود. یْر ز دارندواز

ً
عموما که است  سردر باالی  بر جایی بنا -تاج
خود با را آن عمومی و حکومیت بناهای
و نام آن بدنٔه  بر و داشته نمیدایره بهصورت

یبایینشاندادهشدهاست. کارکردبنابهز
این بدنٔهپیشخانودرگاهدر -تزئیناتگچیبر

دورهرایجبودهاست.



ان
کرم

هر 
 ش

ی
ها

بنا
در 

ها 
ی 

ود
 ور

یس
شنا

نه 
گو

61

باالیدر جنِسغالِبکایشیاگچبر -کتیبهاز
نصبشدهاست.

-کایشکاریرایِجایندورانهفترنگباابعاد20
استکهباگلمیخهایفلزی 20سانیتمتر در

دیوارهثابتمیشدهاست. بر
دهانهها برای دوران این وخمتّص یژه و -قوس

کلیلآذریاست)ت2(.

ودی های ابنیٔه کرمان در دورٔه هپلوی اول ب. ور
ودی های سنیت 1.ور

یژگیهایذیل ورودیهایسنیتدورٔههپلویاولدارایو
هستند:

ادامٔهشیؤهسنیتماننداسالف -اینورودیهادر
یشاحداثشدهاند،بهگونهایکه قاجاریخو
دارند. اندکی اختالف  قدمییتر ورودیهای با
یافته تداوم  بیشتر ابنیٔهمسکوین  در گونه این

است.
-مقیاساینورودیهااغلبانسایناست.

، اینبناهااغلبآجر -مصالحمورداستفادهدر
در خشت کاربست و است گچ و کاهگل
مبهای،برخیسفتکاریدیوارهها

ُ
سقفهایگ

وکفسازیهاتداوممییابد.
و نیامده بهوجود چنداین تغییر بدنه رنگ -در

مهچنانرنگخنودیوسفیدغالباست.
است؛ کوچکتر -وسعتفضایورودوخروج
یعینبرخیاجزایتشکیلدهندٔهدرآیگاهمانند
حذفشدهو

ً
یبا »ساباط،هشیتوایوان«تقر

کمتری فضای  در وخروج ورود سلسلهمراتب
اجناممیشود.

و شده  کوچکتر )ُکنهپوش( نمیگنبد -کمکم
حذفمیگردد.

جاذبههای وجناغیمهچناناز -قوستیزهدار
دالبری و نمیدایره قوس سپس است. درگاه

ینقوسجناغیشد. جایگز
شده، اجیاد بنا برای ناوداین که جاهایی  -در
سفالوخشتمقاومبودهاست؛ جنسآناز
یباوبرجستٔه ز تزئینات مهچننی،برخیدارای

ُمهریاند.
گونٔهسنیت بنادر آجناکهورودیمسکوینهر -از
وهپلویاول(تهناموضعبیرویِندارای )قاجار
یف تعر و شخصیت دارای لذا بوده، تزئینات

بودهاست)ت3(. مستقلنیز

ت2.منونههاییاز
ورودیهایگونٔهسنیت

یه.مأخذ: دورٔهقاجار در
نگارنده.
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تزئینات
میشود: خود بهخصوص سبک دارای -هّره
یک.بهصورتخشتهایالیهالیهوچندطبقه
آجر سهالیه بهصورت دو. دندانهدندانه؛ و
نتیجه کوچک،متوسطوکاملرویهمکهدر
همتکرار کنار شکیلشبیهمشعلاجیادشدهودر

قطارچنی. کلوکفاصلهدارِ میگردد؛سه.آجر
تداوم  در )ُمهری(  نقشدار خشیت -قرنیزهای

شیؤهسنیتقاجاریکاربرددارد.
طرفنی و باال  در ختممرغی آجرکاری -نوعی

اجیادمیگردد. پیشاینسردر
منای در اینشیوه  در راسته و -آجرکاریخفته

استفادهمیشود. ورودیبیشتر
بدنٔه  بر ُمهری  طرحدارِ آجری -موزاییکهای

ورودیومناسازیدیوارههامشهوداست.
جنس مهچناناز باالیسردر یسیبر -کتیبهنو
قابلمشاهده گچ و وهفترنگ معرق کایش

است.
طرفنی  در گیاهی طرح با 

ً
عموما -گچکاریهایی

ورودیمشاهدهمیشود.

ودی های اقتدارگرا 2.ور
دارای اول هپلوی دورٔه  در اقتدارگرا گونٔه ورودیهای

یژگیهایذیلاند: و

جزو نظامیگرایی و اقتدارگرایی که آجنا  -از
قدرت یشههایحکومتهپلویبود،برایبروز ر
و عمومی ابنیٔه کالبد حکومیت، نظام و حاکم
اینپایهساختهشد.جلؤهاین بر

ً
دولیتعموما

دوخبشقابلارائهاست:الف.ابعادبنا نگاهدر
کهعظمیوبزرگساختهشد،ب.ورودیبناکه
رفیع،هپنوفراانساینشد.برایمنونه،میتوان
مثال را وحکومیت اداری بزرگ ساختمانهای
مهنیدورهاحداث خیابانعدالتدر زدکهدر
شدند،مانندبانکمیل،ساختماندادگستری،
ورودی سردرهای مهچننی، و...؛ استانداری
کارخانٔهبرقهرندی،کارخانٔهنساجی،کارخانٔه
یبشده(،خانٔهبانوحیایت،موزٔه یسندگی)ختر ر
کاخ حسیین، مشتاق ایتام پرورشگاه صنعیت،
دیگر از گاراژها وورودیهای سابقاستانداری

منونههاهستند.
مرور و  عبور امکان پیشنی، یژگی و نتیجٔه  -در

اینورودیهابهوجودآمد. از خودرونیز
-معموًالاینورودیهادارایتقارناندتاآنکهاز

اصل»نظم«تبعیتکردهباشند.
-جنسدرهاوروزنهااغلبفلزیاست،ویل

بهچشممیخورد. منونههایچویبنیز
چون مقاومی مصالح  از منا مصالح -جنس

است. سنگ،بتونوآجر

ت3.منونههاییاز
ورودیهایگونٔهسنیت
دورٔههپلویاول. در
مأخذ:نگارنده.
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-رنگمنایاینابنیهخنودی،خاکستریوسفید
است.

مقابلفضاهای -»جلوخانوپیشخان«تهنادر
مذهیب)مانندسابق(وعمومی)مانندساختمان
حفظ )... و شهرداری دادگستری، راهآهن،
پرداخت  کمتر مسکوین ابنیه  در و میگردد

میگردد.
عمومی ابنیٔه »ایوان« باالی  از ساعت  -عنصر

حذفمیگردد)ت4(.

ودی های باستانگرا 3.ور
معمارانه شیوههای به گرایش شد، اشاره که مهانگونه
دورٔههپلویاولوجودداشتهاست.این باستانگراییدر

یژگیهایذیلاست: گونهدارایو
ایندورهتهرنگی ورودیهایابنیهکرماندر -در
دهانههای و ورودیها سهسنگیهای  از
مهچننی، است. مشاهده قابل ختتمجشید
آنصحبت از هّرههایدندانهدندانه،کهپیشتر
ستونها قاشیقهای و شیارها  از تهرنگی شد،
راتداعیمیکند؛ کاخ وباالیدیوارههایاین
جالبآنکهاینهّرههاماننداسالفهخامنشی

طرفنیسهسنگیهابیرونزدهاند. خوداز
دارای کرماین منونههای غالب این، وجود -با

مقیاسانسایناند.

فلز از چوبوهم از -جنسدرهایاینشیوه
است.

اما، است، سنگ اصوًال بهکاررفته -مصالح
شهر و ایران اقلمی  در سنگ کمبود بهسبب

استفادهشدهاست. آجر کرمان،از
اینشیوهبهصورت -طاقدرگاه)نعلدرگاه(در

ختتاجراشدهاست.
قید  در اول هپلوی دورٔه مسکوین ابنیٔه 

ً
-عموما

پایدیوارهبناهانبودهاندیا اجیادازارٔهسنگیدر
ازارههایآهناآجریبودهاست.بهمهنیعلت،
اینبناهامهوارهمن در پایدیوارهمشرفبهمعبر

یباست. حالختر زدهودر
دورٔه ورودیهایمسکویندر

ً
آجناکهعموما -از

بناست، یندر هپلویاولتهناموضعبیرویِنمز
بوده دارایشخصیتوگونهشنایسمستقلنیز

است)ت5(.


ودی های نوگرای اولیه ۴. ور
دورٔههپلویاولدارای گونٔهنوگرادر ورودیهای

یژگیهایذیلاند: و
دورٔه  در  بیشتر مدرن معماری کالبدی  -بروز
تغییرات  بذر اما گردید؛  جلوهگر دوم هپلوی
هترانودورٔههپلوی در دورٔهقاجار کالبدیدر
مسیر این  در بود. شده کاشته کرمان  در اول

ت4.منونههاییاز
ورودیهایگونٔه

دورٔههپلوی اقتدارگرادر
اول.مأخذ:نگارنده.
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تغییر این سرعت به حکومیت سیاستهای
تغییرات این  ظهور از قبل زد.مهچننی، دامن
یق طر کرماناز معمارانه،تغییراتشهرسازانهدر

بافتکهنصورتپذیرفت. خیابانکشیهادر
ابنیٔهمسکوینوهم -ایننوگراییمعمارانههمدر

گردید. ابنیٔهعمومیپدیدار در
-مقیاسوابعاداینورودیهاانسایناست.

پیاده ومرور برایعبور -اینگونهورودیبیشتر
گرفتهشدهبود. نظر در

از گونه این ساخت یژگیهای و  از ینگی -قر
ورودیهاست.

کرمان،جنسدرهاوروزنهامهچنانچویب -در
استفادهشدهاست.اغلب فلز از استوکمتر
ورودی به دوم هپلوی دورٔه  در فلزی درهای

الاقشدهاست.
چوب، -جنسمصالحبدنهبناهایاینگونهاز
این ، بهعبارتدیگر گچاست. و ،سنگ آجر
یه قاجار دورٔه سنیت گونٔه مهان ورودی گونه
تغییرات اندکی آن  در لیکن میکند، دنبال را

صورتگرفتهاست.
کاربستقوسمخیدهو  در شکلاصیل -تغییر
منونههای بناستکهآهنارااز سردر نمیدایرهدر

ت5.منونههاییاز
ورودیهایگونٔه
دورٔه باستانگرادر
هپلویاول.مأخذ:
نگارنده.

ت6.اینسهورودی
یبامتعلقبهسهدورٔه ز
،هپلویاولو قاجار
یقواشدگاهی طر دوماز
انهتایبنبست در
مهجوارند.مأخذ:
نگارنده.
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میکند. سنیتورودیمتمایز
-رنگبدنٔهاینبناهاخنودی،خاکستریوسفید

وزمینٔهخنودیآنغالباست.

تزئینات
گونٔهسنیتاست،چراکه از وسادهتر -اندکیکمتر
کرمان،بهرغمحضورش  شیؤهنوگراییدر هنوز

نشدهاست. پایتخت،مههگیر در
قوس ین جایگز دالبری بعد و  مازهدار -قوس

وجناغیسنیتگردیدهاست. تیزهدار
شاهد کاهگیل، زمینٔه  در و ورودی طرفنی  -در
گیاهیهستمی)ت گچکاریهاییباطرحغالب

6و7(.

ودی های التقاطی )ترکییب( 5. ور
یژگیهای دورٔههپلویاولدارایو ورودیهایگونٔهترکییبدر

ذیلاند:
کرماین و ایراین جامعٔه اینکه به توجه -با
یشههایسنتدر ور جامعهایسنتگرابوده
بروز  در است، مانده  پایدار فرهنگ و اجتماع
هنوز مناسازیها و ورودیها معمارانٔه کالبد
بازگشتبهسنتبهچشممیخورد.مهچننی،
یه قاجار دورٔه  از که خیاباین معماری سابقٔه
پایتخت شروعشدهوجتربههایاولیٔهخودرادر

تا است، نکرده  بروز کرمان  در  هنوز میگذراند
یسف زر خیابان  در اول دورٔههپلوی  در اینکه
مشاهده را خیاباین بدنهسازیهای برخی
هتران«است میکنمی.اینخیابانگویی»اللهزار
وقابلیتپرداخنتبهآنوتبدیلشدنبهیک

فرهنگیرادارد. حمور
معماری و ایراین سنیت معماری شیؤه -ترکیب
سالهای  در هتران  در که غرب نئوکالسیک
دورٔهپادشاهی»ناصرالدین 1268قتا1303قدر
هتراین بهشیؤه کرد،  ظهور و  بروز » قاجار شاه
موسومشد.3اینسبککهمعماریخواصبود
بهفاصلٔه یسف زر خیابان بدنههای برخی  در
اجرا هتران(  از )بعد سال پنجاه حدود زماین

گردید.
و مسکوین بناهای  در  بیشتر گونه -این

خانهباغهایخصویصدیدهمیشود.
ایندورٔهحکومیتبهصورت گونههادر -التقاطدر

ذیلمشاهدهشدهاست:
1.معماریسنیتایراینبامعمارینئوکالسیک

غرب،
2.معماریسنیتایراینبامعمارینوگرایاولیه،

3.معماریسنیتایراینبامعماریاقتدارگرا،
4.معماریسنیتایراینبامعماریباستانگرا،

5.معماریباستانگرابامعماریاقتدارگرا.

ت7.منونههاییاز
ورودیهایگونٔهنوگرا

دورٔههپلویاول. در
مأخذ:نگارنده.
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-مقیاساینورودیهاهمانساینوهمفراانساین
است.

-اینورودیهاهمبرایپیادهساختهشدهوهم
سواره. ومرور برایعبور

-اینورودیهاهمدارایمنونٔهمتقارناستوهم
دارایمنونههاینامتقارن.

جنس جنسچویبوهماز ورودیهماز -درِ
دورٔههپلویاولواوایلدورٔه فلزیاست.اواخر
درهایچویب استفادهاز هپلویدومدورٔهگذار

است.
،سنگ، مناسازیهاآجر -مصالحمورداستفادهدر
در  نیز خشت  از استفاده است. کایش و گچ

ادامهیافت. سقفبناها،کفسازیهاوقرنیز
گونهخنودی،طویس، این  در بناها منای -رنگ
سفیدوفیروزهایبودهکهالبتهرنگخنودیدر

اغلبآهناغالباست)ت8(.

ودی های ابنیٔه کرمان در دورٔه هپلوی دوم ج. ور
1.ورودیهایاقتدارگرا

دارای دوم هپلوی دورٔه  در اقتدارگرا گونٔه ورودیهای
یژگیهایذیلاند: و

معماری  آثار دادن منایش عظمی و -اقتدارگرایی
ابنیٔه بنینرفت،بلکهدر دورٔههپلویدوماز در
این رفت.دموکرایسدر عمومیمهچنانبهکار

الیههایپهنان دورانجلوهبیشتریکرد،امادر
و اقتدارمنشی روحیٔه مهان حکومیت  آشکار و

دیکتاتوریحفظشد.
بناها گونه -بهمهنیعلت،مقیاسورودیاین

بهصورتفراانساینبود.
ساختمانهای  در عظمت با ابنیه این -جلؤه
دانشگاه،برخیسینماها،فرودگاهوراهآهنقابل

مشاهدهوتعقیباست.
ورودیها این  در سواره و پیاده  مرور و  -عبور

بود. میسر
هم و متقارن بهصورت هم ورودی -ساخت

بهصورتنامتقارناجیادشد.
بود. فلز -جنسدرهاوبازشوهااز

مصالح -برایرسیدنبهاهدافاقتدارگرایانهاز
هبرهگیری ،سنگ،سیمان،بتونوفلز ِنآجر مدر

شد.
نوع بهسبب بناها گونه این ابنیٔه منای -رنگ
مصالْحخنودیوخاکستریشد.رنگخاکستری

کاربستفراوانبتونوسیمانحاصلشد. از
یه قاجار دورٔه  در که راهروها«، و »داالن -خم
هشیتوجودداشت،بهصورتمستقمی بعداز

وراستاجیادشد.
حالتختت به حالتمخیده  از درگاهها -طاق

درآمدند.

ت8.منونههاییاز
ورودیهایگونٔهترکییب
دورٔههپلویاول. در
مأخذ:نگارنده..
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باشند،  باز یافضای دارایحیاط که -ابنیهای
گرفتهشد. نظر ورودیمستقلسوارهبرایشاندر
اساسورودوخروجماشنی،سرعتورودو -بر

افزایشیافت. خروجنیز
مؤلفههایفضاهایورودی می،کهاز -مفهومحر

شد. سنیتبود،کمرنگتر
و )مکان(شهری میانفضا پیوند و ارتباط -به

فضایمعماریتوجهکمتریشد.
-باورودتکنولوژیساخت،سرعتساختوساز

افزایشیافت. نیز

تزئینات
در مدرنیسم سبک شدن حمکفرما -بهعلت
در هرچند شد، کاسته بناها تزئینات  از ایران،
کتیبههایکایشیابرخینقشهایآجریتداوم

یافت.
وپنجره -توجهبهتزئیناتفلزیپروفیلهایدر

شد)ت9(. ایندورهبیشتر در


2.ورودیهایباستانگرا
دارای دوم هپلوی دورٔه  در باستانگرا گونٔه ورودیهای

یژگیهایذیلاند: و
دورٔههپلوی کهدر ادامٔهشیؤهباستانگرایی  -در
دورٔه  در شیوه این شد، معریف کرمان  در اول
ین انتزاعیتر و ین سادهتر تا  نیز دوم هپلوی
ورودی شکلخودتداومیافت،بهگونهایکهدر

کمبضاعت حمالت  در ساده سکونیت بناهای
یژگی و شاید میخورند. بهچشم  نیز  شهر
کهسادهسازیساختوتزئیناترادر نوگرایی
به باستانگرا شیؤه شد موجب داشت، خود

ینحالتشکلبگیرد. انتزاعیتر
ابنیٔهخصویصسکونیتبروز -اینشیوهاغلبدر

یافت. وظهور
است. -مقیاساینورودیهاانسانمدار

-اینورودیهابرایپیادهاغلباحداثشد،اما
کرمانوجود  در منونههایسوارهیاهپنآننیز

دارد.
بهچشم گونه این ابنیٔه ورودی  در -تقارن

میخورد.
حالتطایقبهختت -طاقدرگاهیانعلدرگاهاز

یافت. تغییر
هم و است چویب هم ورودی درهای -جنس

فلزی.
، آجر معماری اینگونه منای مصالح -جنس

است. سنگ،سیمانوفلز
این ارائٔه برای بهکاررفته مصالح -اصلجنس
آجنا ختتمجشیدسنگاست،اما،از شیوهدر
کرماناینمصالحراکمتر کهاقلمیایرانوشهر
استفاده آن  ابراز برای  آجر  از دارد،  اختیار  در
شدهاست.بهتبعآن،رنگمصالحبدنهخنودی

سیماناست. وخاکستریاز آجر از

ت9.منونههاییاز
ورودیهایگونٔه

دورٔههپلوی اقتدارگرادر
دوم.مأخذ:نگارنده.
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تزئینات
بهصورتالیهالیهوباآجرهایخپدار

ً
-هّرهغالبا

)لبهگرد(اجراشدهاست.
میشود مشاهده آجری تزئینات پیشاینها  -در
یا مربعی لعایب کایش کتیبههای با گاهی که

مستطییلمهراهاست)ت10(.
  

ودی هاینوگرای متعایل ۳.ور
دارای دوم هپلوی دورٔه  در نوگرا گونٔه ورودیهای

یژگیهایذیلاند: و
دورٔه نگرشوگرایشبهنوگرایی،کهدر -پساز
کرمان  هترانودورٔههپلویاولدر یهدر قاجار
دوم هپلوی دورٔه  در شیوه این آمد، بهوجود
کهاساس بهگونهای گردید، ومههمشول فراگیر
را عمومی و مسکوین ابنیٔه اجرای و ساخت
ایننگرش نیز بهخوداختصاصدادوتاامروز

امتدادیافتهاست.
گوناگون مقیاسهای  در ورودیها و -ابنیه

انساینوفراانسایناحداثشد.
عبور برای وهم  عبور برای ورودیهاهم -این

سوارهطراحیشد.
شاهد ورودیها،  در »تقارن« وجود -با
بهصورت که هستمی متعددی ورودیهای

نامتقارنساختهشدهاند.
عنیاینکهجنسدرهافلزیمیگردد،روزنها -در

متامنقاطایران( وبازشوهابهشکلواحدی)در
بهصورتچویبساختهمیشوند.

مشخصاتاینگونهورودیجنسمصالحمنا -از
ینآهنا وفضایورودوخروجاست،کهمهمتر
فلز سنگ، بتون، ، بافتدار سیماین موزاییک
ابنیهشبکههایی برخی دیواره بر است. آجر و
بهصورت ) سانیتمتر یک  از  )کمتر شیشهای

یکنصبشدهاست. نوارهایبار
بهرنگهایزرد، -موزاییکهایسیماینبافتدار
رنگ کرمانبیشتر هستندکهدر صوریتوسبز
زرداستفادهشدهاست.مهچننی،رنگخنودیو
بدنٔهابنیهدیدهمیشود. بر سفیدوخاکسترینیز

تزئینات
اینگونهدیده -برخیکایشکاریهایشکستهدر

میشود.
ورودی،  قرنیز  در سیماینرنگی -موزاییکهای
بهصورت ازاره سنگ بهجای پیشخان بدنٔه
ابنیٔه برخی حیت است. شده استفاده وسیع
قاجاریوهپلویمتقدم،کهمعموًالفاقد قدمییتر

ازارهبودند،بااینمصالحازارهسازیشدهاند.
هرگونه کاربست با مدرنیسم فلسفٔه اینکه -با
ایرانبههر بناخمالفبوده،امادر تزئیناتدر
گرفتهشده  بهکار و حفظ تزئینات این حنوی

است)ت11(.

ت10.منونههاییاز
ورودیهایگونٔهباستان
دورٔههپلویدوم. گرادر
مأخذ:نگارنده..
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»دکتر  از نقل به که هست هم علت مهنی به
آنزماینکهپستمدرن17هنوز وحیدقبادیان:"در
سایر پستمدرننشدهبود،معماریایرانقبلاز

کشورهایپیشروبهاینشیوهورودکردهبود."
کرمانمیتوانبه  میانابنیٔهعمومیمدرندر از
کرماناشارهکرد. ودانشگاهشهیدباهنر سینماهایشهر

ودی های فرانوگرای اولیه ۴. ور
دارای دوم هپلوی دورٔه  در فرانوگرا گونه ورودیهای

یژگیهایذیلاند: و
-خییلزودایراینهامتوجهسادگیِصرفوعدم
انعطافپذیریشیوهنوگراشدندوخنبگانایراین
در ممکن ینشکل یباتر ز به را فرانوگرا معماری
بنی  آثار این آوردند. وجود به کرمان و هتران

سالهای1345تا1357شپدیدآمد.
در بناها این ساخت، تکنولوژی وجود -با

مقیاسهایانساینوفراانساینساختهشد.
برای هم و انسان  عبور برای هم -ورودیها

جابهجاییماشنیطراحیشد.
-ورودیهایمتقارنوهمنامتقارن)متعادل(در

منونههایساختهشدهمشاهدهمیگردد.
ساخته چوبوفلز ورودیاز -جنسمصالحدرِ

شد.
راه راه  قرمز و زرد بهصورت که »هبمین«  -آجر
و )ازمجلهدرشتدانه انواعسنگ و تولیدشد

ینمصالحمناراتشکیل مهمتر متخلخل(وفلز
میدادند.

و ،خنودی،سفید قرمز  بیشتر بناها بدنٔه -رنگ
خاکستریاست.

تزئینات
و منابروز در

ً
-طرحهاوتناسباتاسلیمیجمددا

کرد. ظهور
آجرکاریوطرحهایسنیتهبرهگرفتهشد. -از

باطرحورنگ
ً
خمصوصا بتونهایطرحدار -از

چوباستفادهشد)ت12(.
»برج فرانوگرا ابنیٔه ین مهمتر  از یکی هتران  در
شهیاد)آزادی(«است؛مهچننی،استادیومآزادی،موزٔه
و...از شهر ،فرهنگسراینیاوران،تئاتر هنرهایمعاصر
ایندستاند: بناهایذیلاز کرماننیز ایندستاند.در
میان معناداری ارتباطهای که » شهر 1.»اجنمن

تزئیناتآنوبرجآزادیمیتوانیافت،
2.»باشگاهاستانداری«کهاکنونساختماناداره

کلمیراثفرهنگیکرماناست،
ساختمان»شرکتفرش«،

3.دانشگاهامامحسنیکرمان،
خیابان خارجه«در منایندگیوزارتامور 4.»دفتر

فردویس،
ابتدایخیابان 5.ساختمانفعیل»بیمٔهدانا«در

هزارویکشب،

ت11.منونههاییاز
ورودیهایگونهنوگرا

دورٔههپلویدوم. در
مأخذ:نگارنده.
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منحصربهفردآن «وسردر 6.»دانشکدٔهفینباهنر
مجهوری. بلوار در

بهمهنی کرمان  در  نیز منونههایمسکوین برخی
شیوهاحداثشدهاند.

ی اسالمی ودی های ابنیٔه کرمان در دورٔه مجهور د. ور
1.ورودیهاینوگرای متأخر

دارای دورٔهمجهوریاسالمی نوگرادر گونٔه ورودیهای
یژگیهایذیلاند: و

آجناکهفناوریساختبناهایمدرنبهنسبت -از
و  مهّیاتر  کشور  در معماری سبکهای  سایر

اجراداردو نظر استوسخیتکمتریاز آمادهتر
دربرمیگیرد،مهچنان، زمانساختکمتریرانیز
جهان،ایرانوکرمانتداوم اینشیؤهساختدر

یافتهاست.
-ماننددورههایقبلبرایاغلبابنیٔهعمومیو
اینسبکمعماریاستفادهمیشود. مسکویناز
بنای انسایناست؛اما،اگر

ً
-مقیاسابنیهعموما

عمومیخایصمانندهتل،ساختمانحکومیت
وقضایی،دانشگاهو...باشد،امکانساخت

ورودیبهصورتفراانساینوجوددارد.
ورودی،هم و بنا ساخت در -بهسببسهولت

ت12.منونههاییاز
ورودیهایگونهفرانوگرا
دورٔههپلویدوم. در
مأخذ:نگارنده.
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برایرفتوآمدپیادهقابلاجراستوهمبرای
آمدوشدخودرو.

فضایورود نامتقارندر -منونههایمتقارنونیز
وخروجبهچشممیخورد.

دهٔه60تانیمٔه معمارینوگرادر -گونٔهخایصاز
ایرانوکرمانوجودداردکه اولدهه70شدر
سهسانتوسنگمرمر آنآجر مصالحمنادر
مهراهباپروفیلپنجرههایآملینیومیبود.جالب
رواجافتاد. از اینمقطعگونٔهمذکور آنکهپساز
پالک آجر کرمان،  در کنون، تا دهٔههشتاد -از
آجر  از اندکی که شده مرسوم زرد بهرنگ
بدنههای رنگ است.  ضخمیتر سهسانت
باتوجهبهمناهایمورداشاره نیز مشرفبهمعابر
بهرنگزردروشنوابلق)ترکیبخاکستریو

سفید(بودهاست.

تزئینات
هّرههای و سهسانت  آجر بناهای پیشاین  -در
که ابداعشد آجرچیین  از گونهایخاص آن،
کرمان  در بود. مصالح نوع فقطخمتصمهنی
یکشب، هزارو خیابانهای  در را آن منونههای

اماممجعهوشفامیتواندید)ت13(.
 

ودی های فرانوگرای متعایل ۲. ور
و )مسکوین( خصویص بنای نوع دو  هر  -در

کرمانوجوددارد. عمومیاینسبکدر
این ابنیه ورودیهای  در تقارن عدم و -تقارن

سبکبهچشممیخورد.
این وپروفیلچویبوفلزیدر دونوعدر -هر

ابنیهمشاهدهمیگردد.
تراورتن فشاریوسنگ ،آجر قرمز نسوز -آجر
منایابنیه ینمصالحمورداستفادهدر رایجتر از

است.
و کرم سفید، زرد، ، قرمز  نیز بدنه غالب -رنگ

گردوییاست)ت14(.
سبک  از کرمان  در فاخری و خوب منونههای

فرانوگراوجوددارد،ازمجله:
انهتایبلوار 1.»ساختمانبنیادخنبگانکرمان«در

مجهوریاسالمی،
شهید خیابان  در مقدس«، دفاع 2.»موزٔه

، عّباسپور
جاده کرمان«واقعدر مرکزی 3.»ساختمانتاالر

هتران)خیابانشهیدصدویق(،
نزدیکی  در ارتش ورزیش جمموعٔه و 4.»مسجد

سیلو«و...اشارهکرد.
فرهادامحدیباموضوع 5.مهچننی،ایدهوطرحیاز
خشتمالها گودال حمدودٔه  در فرهنگی  مرکز
گرایش وجودداردکهبهسبک»نوسنتگرایی«

دارد.
 

ت13.منونههایی
ورودیهایگونٔه از

دورٔهمجهوری نوگرادر
اسالمی.مأخذ:

نگارنده.
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ودی های فن مدار ۳. ور
دورٔهمجهوریاسالمیدارای در ورودیهایگونٔهفنمدار

یژگیهایذیلاند: و
دهانههای شده موجب جدید -تکنولوژیهای
ساختمانهای و شود ساخته وسیعتری
مهچننی، باشمی؛ شاهد کرمان  در را مرتفعتری
یافت، در یستحمیطینظیر اصولومعیارهایز
کنترل خورشید،  نور  از هبینه استفاده و کنترل
گرماییوسرماییوبامسبز انرژی کنترل صدا،
رعایتگردد.بااینفناوریهای کرمانهبتر در
خصویص و عمومی ابنیٔه میتوان جدید،

برایاجرای بسیاریساخت.لذاآیندٔهاینشهر
چننیایدههاییروشنخواهدبود.

موضعورودیاینابنیهعمًالحمدودیتهایی -در
ندارند. داشتند  قبلتر و سنیت گونههای که
یا انساین تقارن، عدم یا تقارن حبث  در لذا،
منا، مصالح جنس و ورودی بودن غیرانساین
میتواند هرکس و نداشته وجود مانعی عمًال

بهسلیقٔهخوداقدامبهساختکند.
مهچنان بازشوها پروفیلهای و درها -جنس
اخیر دهٔه یک  در اما است؛ چوب یا  فلز  از
گرفته را دو  هر یویپوییسجای پروفیلهای

ت14.منونههایی
ورودیهایگونه از
دورٔهمجهوری فرانوگرادر
اسالمی.مأخذ:
نگارنده.



ان
کرم

هر 
 ش

ی
ها

بنا
در 

ها 
ی 

ود
 ور

یس
شنا

نه 
گو

73

لاظصرفٔهانرژیواقتصادی است،چراکهاز
است. کارآمدتر

،آجر نسوز -نوعمصالحمناهایاینسبکآجر
یت، فشاریوانواعسنگازمجلهتراورتن،مرمر

،گرانیت،ورودخانهایاست. مرمر
،خنودیوزرد، -بهسببنوعمنا،رنگبدنٔهقرمز
سفید،گردوییوکرمقابلمشاهدهاست.مهنی
تنوعمصالحورنگاستکهموجبآشفتگی

شدهاست. شهر ظاهریدر
فناوری، تولید یا ورود با مهگام -متأسفانه،
نشده وضع آهنا برای جامعی و حمکم قواننی
اجرای بر گردیده،نظارت هموضع اگر است.
بودهاست.سوءبرداشتها کماثر قواننیبسیار
موجبآشفتگی قواننینیز وسوءاستفادههااز
شدهاست. صنعتساختوساز ویبنظمیدر
اغلبشهرهایکوچکو بهمهنیسبب،ظاهر
شدهاست. شبیههموالبتهبدمنظر بزرگکشور
با آن تزئینات و ورود فضای گونه، این  -در
آنمیشود مناسازیبناترکیبمیگرددوجزیئاز

گونٔهمستقیلحمسوبمنیشود)ت15(. ودیگر
ضوابط موضوعحاضر قواننیساختمانودر اگر
شهریبهدقتاجرانگرددودست سیماومنظر
باشد،نهتهناداشتههایگذشتهمان سوداگرانباز
)بهجهت یب ختر یا زمان گذشت بهسبب را
دستخواهمیداد، بازسازیهایبدونمطالعه(از
جانب  از  نیز خالقانه و نوآورانه الگوهای بلکه
با یافت. خنواهد پرورش  شهر معماران جامعٔه
و عمومی ابنیٔه  از درخوری منونههای حال، این
احداثشدهکهقابلتأملو شهر در مسکویننیز

الگوگرفنتاست.

4.ورودیهایالتقاطی )ترکییب(
دورٔهمجهوریاسالمیدارای ورودیهایگونٔهترکییبدر

مشخصاتذیلاند:
دورٔهاخیر -بهسببعدمتداوممعماریایرایندر
وفرامویشوعدماعتمادبهبرخیدستاوردهای
سبکهاو معمارانه،اکنونشهرهاباالتقاطیاز

شیوههایساختمواجهاست.

ت15.منونههایی
ورودیهایگونٔه از

دورٔه در فنمدار
مجهوریاسالمی.

مأخذ:نگارنده.



14
00

ن 
ستا

تاب
 و 

هبار
 /

 23
نر 

ن ه
ستا

گل

74

اوضاعبهمهنی موضعورودوخروجابنیهنیز -در
جایگاه و فضا به که بهگونهای است، منوال
و فضایی کیفیت و شده توجه  کمتر درآیگاه
سوداگریزمنیوبناشدهاست. عملکرْدمقهور

وغیراقلیمیکرمان،مانند -گاهیمصالحغیرجماز
آملینیومی صفحات مشکی، گرانیت سنگ
گسترده،شبکههایشیشهایرفلکسییاحیت

سقفهایفلزیشیروایناستفادهمیشود.
دورٔههپلویاولقابلحتملو شیؤهتلفییقدر -اگر
بههیچوجه زمانحاضر قابلاعتنابود،اینشیوهدر
را ییت نیست،چراکهیبهو ودفاع  افتخار قابل
از یادمیزند.لذاتوصیهمیگرددمعمارانشهر فر

اینروشهافاصلهبگیرند)ت16(.

مجع بندی
بر حاکم اصیل یژگیهای و میتوان مجعبندی، یک  در

راچننیبیانکرد: ینمعاصر اندیشٔهشهرسازینو
یخ تار  در ، بار اولنی برای بیستساله، دورٔه  در
در یزیشده برنامهر و ارادی دخالِت ایران، شهرسازی
و قواننی این است. گرفته صورت شهرها کهن بافت
باطرحسال1316ش شهرهایکشور بیشتر طرحهادر
خاستگاه و شهرها یت هو به را ضربه ین سنگنیتر
آنزمانبودکهواژههاییچون فرهنگیواردمیسازد.از
ادبیات یبرحمدر یتوشهر یبهو یشه،شهر یبر شهر

شهرسازیایرانواردشد.
حکومت طرف  از اگرچه اول، هپلوی دورٔه  در
از یاباستاینتوجهشدونشانههایی بهمعماریسنیت
شهرسازی رفت،امادر ایندورهبهکار معماریگذشتهدر
گرفت.در  قرار  پاییمدنظر ارو الگویشهرسازی یکسره
شهرسازی از یاهبرهای فرنگ،هیچگونهاهلام اینشهر

کهنایراندیدهنشد.
کهنهدوموضوع فرسودهو کهنوساختار بافت
یا بهعمد دهه،  چهار این  در است. هم  از  متمایز
ـ شناختهنشدوشهرسازیجدید ناخواسته،اینمتایز
جوابگوی کهنهشهر باایناستداللکهبافتیاساختار
امروز اجتماعی نیازهای و مدرن دنیای خواستههای
از یا  نیز را ومیراثفرهنگیومیل کهن بافت ـ نیست
آنواردکرد. یبسنگیینبر میانبرداشتیادگرگوینوختر
آشفتگیقواننی،آینینامهها،ضوابط،دستورالعملها
اصالحاتیپدریپآهناطیاینسالهامبنیعدم ونیز
بودهاست. آیندهنگرانه و یزیصحیح برنامهر و مطالعه
شهر نبودقانونمدّونوسیاستاصویلدر ایهنامههاز
و قانون فوق تصممیهای مهچننی، میکند. حکایت
نگرشهایسنیتاین بهعباریتفردگرایانهوبهجاماندهاز

وضعنابسامانرادامنخبشیدهاست.

ت16.منونههاییاز
ورودیگونٔهترکییبدر
دورٔهمجهوریاسالمی.
مأخذ:نگارنده.
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و مقیاسگسترهعمومی/ خصویص نوع کیلدورٔه حکومیت و / سواره ر نپیاده ر ن/ نامتقار متقار
جنس در و 

ن وز ر
رنگ مصالح جنس مصالح

یه نپیادهانساینهپن،معمویلعمومی،خصویصسنیتقاجار ن،نامتقار چویبمتقار
کاهگل،خشت،گچ،

کایش
خنودی،سفید،آیب

هپلوی اول

نپیادهانساینمعمویلخصویصسنیت ن،نامتقار چویبمتقار
،گچ، کاهگل،آجر

کایش
خنودی،سفید،آیب

نپیادهٰرو،سوارهروفراانساینهپن،معمویلعمومی،خصویصاقتدارگرا چویب،فلزیمتقار
،سنگ،سیمان، آجر

بتون
خنودی،طویس،سفید

نپیادهٰرو،سوارهروانساینمعمویلعمومی،خصویصباستان گرا ،سنگچویب،فلزیمتقار خنودی،طویسآجر

نپیادهٰرو،سوارهروانساینمعمویلعمومی،خصویصنوگرای اولیه چویب،فلزیمتقار
،سنگ، چوب،آجر

گچ
خنودی،طویس،سفید

هپن،معمویلخصویصالتقاطی )ترکییب(
انساین،

فراانساین
نپیادهٰرو،سوارهرو ن،نامتقار چویب،فلزیمتقار

،سنگ،گچ، آجر
کایش

خنودی،طویس،
سفید،فیروزهای

هپلوی دوم

نپیادهٰرو،سوارهروفراانساینهپن،معمویلعمومیاقتدارگرا ن،نامتقار فلزیمتقار
،سنگ،سیمان، آجر

بتون،فلز
خنودی،خاکستری،

سفید

نپیادهٰرو،سوارهروانساینمعمویلعمومی،خصویصباستان گرا چویب،فلزیمتقار
،سنگ،سیمان، آجر

فلز
خنودی،خاکستری،

سفید

هپن،معمویلعمومی،خصویصنوگرای متعایل
انساین،

فراانساین
نپیادهٰرو،سوارهرو ن،نامتقار متقار

روزنچویب،
فلزی درِ

موزاییکسیماین
،بتون، بافتدار

، ،آجر سنگ،فلز
شیشه

، زرد،صوریت،سبز
خاکستری،سفید،

خنودی

هپن،معمویلعمومی،خصویصفرانوگرای اولیه
انساین،

فراانساین
نپیادهٰرو،سوارهرو ن،نامتقار چویب،فلزیمتقار

هبمین،سنگ، آجر
فلز

ترکیبراهراهخنودیو
،طویس،سفید قرمز

ی اسالمی مجهور

هپن،معمویلعمومی،خصویصنوگرای متأخر
انساین،

فراانساین
نپیادهٰرو،سوارهرو ن،نامتقار متقار

چویب،فلزی،
آملینیومی

سهسانتو آجر
پالک،کنیتکسو

، رولکس،سنگمرمر
سیمان

زرد،سفید،ابلق،
خاکستری

هپن،معمویلعمومی،خصویصفرانوگرای متعایل
انساین،

فراانساین
نپیادهٰرو،سوارهرو ن،نامتقار چویب،فلزیمتقار

،آجر نسوز آجر
فشاری،سنگ

تراورتن

،خنودی،سفید، قرمز
گردویی،کرم

هپن،معمویلعمومی،خصویصفن مدار
انساین،

فراانساین
نپیادهٰرو،سوارهرو ن،نامتقار متقار

چویب،فلزی-
یو.یپ.وی.یس

،آجر نسوز آجر
فشاری،سنگ

تراورتن

،خنودی،سفید، قرمز
گردویی،کرم

نپیادهٰرو،سوارهروانساینهپن،معمویلعمومی،خصویصالتقاطی )ترکییب( ن،نامتقار متقار
چویب،فلزی-
یویپوییس

،آجر نسوز آجر
فشاری،سنگ
گرانیت،سنگ
تراورتن،شیشه

رفلکس،آملینیومو...

،خنودی، قرمز
زرد،مشکی،

سفید،گردویی،کرم،
،خاکستری آیب،سبز

ج1.گونهشنایسورودیهایابنیٔهکرمان.مأخذ:نگارنده.
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یپ نوشت ها

دانشگاهآزاداسالمیواحدهتران 1.دانشآموختٔهدکتریشهرسازیاز
مرکزی.

یت شهر:34و120. 2.نیقزاده،هو

3. Classic & Traditional.

4. Authoritarianist.

5. Archaic.

6. Early Modern.

7. Eclectic.

8. High Modern.

9. Early Post Modern.

10. Last Modern.

11. High Post Modern.

12. High Tech.

داراخلالفٔه ناصری:245. 13.قبادیان،معماریدر

کتاب نامه 
قبادیان،وحید.معماری در داراخلالفٔه ناصری )سنت و جتدد در معماری 

پشوتن،1383. معاصر ایران(.هتران:نشر

بر  کید  تأ )با  شهر  بافت  فضایی  ساختار  تبینی  سلمان. ملکعّبایس،
آذرخش،1398. آموزه هایی از کرمان(.هتران:نشر

راهنمای طراحی  و  تا درآیگاه )مطالعات  از شار  ملکعّبایس،سلمان.
کرمان:انتشاراتشهرداری ج ۲. ابنیه کرمان(.  منا و فضاهای ورودی 

کرمان،1400.

یت شهر )مباین، مؤلفه ها و جلوه ها(.هتران:سازمان نیقزاده،حممد.هو
انتشاراتجهاددانشگاهی،1393.


