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نام مکان
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مجموعه

مشاره
2225577-0341

گنجعلیخان

وتضیحات

آدرس

کرمان ،میدان گنجعلی خان،موزه مجموعه گنجعلیخان کرمان دارای چندین بنای مختلف است که از عهد صفوی
مردم شناسی حمام گنجعلی به یادگار مانده است .این مجموعه به همت گنجعلی خان که حاکمی در دوران شاه
خان

عباس صفوی بود ،ساخته شد .مجموعه گنجعلیخان کرمان ۲۶ ،اردیبهشت ۱۳۴۷
ثبت ملی شده است .دیگر بخشهای این مجموعه شامل آبانبار ،مدرسه ،کاروانسرا
و سرای گنجعلیخان است که میتوانید از آنها بازدید کنید .همچنین برای
دسترسی به مجموعه گنجعلیخان میتوانید به مرکز قدیمی شهر کرمان مراجعه
کنید.

2

حمام وکیل کرمان بنای باشکوهی است که از معماری زندیه-قاجاریه تاثیر گرفته

حمام وکیل

است .این بنا دو بخش رختکن و گرمخانه دارد .بنای حمام وکیل در سال ۱۲۸۰
ساخته و در سال  ۱۳۶۹بازسازی شد.
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گنبد جبلیه

4

باغ شاهزاده

33122000

کرمان ،انتهای خیابان شهداء،

نقل قول جالبی که درباره ساخت این بنا گفته می شود بیشتر به افسانه می ماند؛

گنبد جبلیه

می گویند آنچه مانع از تخریب این بنا پس از قرن ها شده وجود شیر شتر به جای
آب در ترکیب مصالح آن بوده است اما ظاهراً این داستان حقیقت نداشته و این
شاهکار تاریخی عصر سلجوقی تنها از همان مواد معمول از قبیل سنگ و گچ و آهک
ساخته شده است .این گنبد هشت ضلعی که به "گنبد گبری" نیز شهرت دارد تماما
از سنگ است .در زیر گنبد هشت ضلعی این بنا ،موزه ای از کتیبه های تاریخی قرار
دارد که محل نگهداری سنگ قبرها ،کتیبه ها و وقفنامه ها است .در اطراف این بنا
جنگل کاری شده و درختان سرو و کاج آن جنگلی با نام "جنگل قائم" را تشکیل
دادهاند که می توانید بعد از بازدید از این بنای با شکوه ،در این فضای طبیعی
لحظات مطبوعی را تجربه کنید.

کرمان ،ماهان ،جنوب غربی شهر شهر کوچک و خوش آب و هوای ماهان در چهل کیلومتری جنوب شرقی کرمان واقع
ماهان ،جاده باغ شاهزاده ،باغ است  ،این شهر در مسیر جاده ابریشم و به لطف باغ های سر سبز در دل کویر و
موقعیت ییالقی از شهرت خاصی برخوردار بوده است  .ماهان هنوز هم از
شاهزاده
گردشگاههای مهم کرمان است  .می گویند شاه نعمت اله ولی عالوه بر شهرت به

مراکز دیدنی و سیاحتی شیراز
علم و ادب  ،از جهانگردان سرشناس زمان خود نیز بوده است  .پس از سیر و سفر در
هند  ،بین النهرین  ،آسیای میانه و شام سرانجام ماهان را به دلیل آب و هوای خوش
برای سکونت خود برگزید  .یکی از باغ های مصفا و سر سبز ماهان  ،باغ شاهزاده
است که در سر تا سر منطقه جنوب شرقی ایران شناخته شده است  .این باغ از یک
سو مشرف به کویر پهناور حاشیه کرمان و از دیگر سو  ،در دامنه کوه های بلند و
پوشیده از برف جوپار بر تپه ای بر فراز ماهان آرمیده است  .باغ شاهزاده از لحاظ
طراحی درختان و آب نماها به باغ نشاط در کشمیر و تا حدودی باغ فین در کاشان
شباهت دارد  .باغ شاهزاده در زمان قاجار و به دستور یکی از شاهزادگان فرمانروای
کرمان موسوم به شاهزاده فرمانفر ساخته شد .امروزه ساختمان انتهایی باغ یعنی
شاه نشین ،به رستورانی سنتی تبدیل شده است  .هوای این باغ بسیار فرحبخش
است اما برخی از گردشگران ترجیح می دهند غروب آفتاب را در پهنه کویر  ،از ایوان
شاه نشین این باغ تماشا کنند.
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مجموعه گنجعلی
خان

کرمان ،میدان ارگ ،مجموعه گنجعلی خان یکی از فرمانروایان کرمان در سال  ۱۰۰5ه.ق به حکومت کرمان
منصوب و تا  ۱۰۲۴بر کرمان فرمانروایی کرد .یکی از اقدامات بسیار اساسی و مهمی
گنجعلی خان
که در زمان فرمانروایی ایشان صورت گرفته ساخت مجموعه گنجعلی خان است.
این مجموعه شامل بازار ،میدان ،مدرسه (کاروانسرا) مسجد ،حمام ،آب انبار و
ضرابخانه است که به دست توانای استاد سلطان محمد معمار یزدی از سال ۱۰۰5
تا  ۱۰۳۴ه  .ق تدریجاً ساخته شده است  .میدان گنجعلی خان :محوطه ای است
که سه طرف آن را بازار احاطه نموده است .ضرابخانه :در شمال میدان و در مقابل
حمام قرار گرفته است .این بنا در حال حاضر تعمیر شده و به عنوان موزه سکه از آن
استفاده می شود  .کاروانسرا :در ضلع شرقی ایوان قرار گرفته و تاریخ بنای آن مطابق
کتیبه سردر  ۱۰۰۷ه  .ق است .کتیبه مذکور به خط علیرضا عباسی خطاط مشهور
زمان صفوی است .آب انبار :در ضلع غربی میدان قرار گرفته و توسط پلکانی سنگی
به پایین راه دارد .آب انبار از قنات شهرآباد که به وسیله گنجعلی خان احداث شده
بود آب گیری می شد .سر در آن دارای مقرنس زیبایی منقوش و کتیبه ای سنگی به
خط نستعلیق است  .مسجد :در گوشه شمال شرقی میدان و چسبیده به کاروانسرا
 ،مسجد کوچکی است که هم زمان با مدرسه ساخته شده و فاقد حیاط است و به
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تنهاییی موزه ای از تزئینات دوره صفویه است.حمام گنجعلی خان :با نام موزه مردم
شناسی در ضلع جنوبی میدان قرار گرفته و پر جاذبه ترین نقطه توریستی کرمان
است  .این حمام تا نیم قرن پیش دایر بوده و پس از آن تا مدت ها متروک ماند .از
سال  ۱۳۴۷تعمیرات آن آغاز شد و به صورت موزه در آمد .از دیدنی های حمام بازی
نور است ،گاه نور خورشید به آب می رسد و بازتاب آن بر سقف می رقصد .این همان
چیزی است که باعث می شود در این فضا هر لحظه با لحظه دیگر تفاوت داشته
باشد.
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موزه زرتشتیان

3312668633127686

این موزه تنها موزه مردم شناسی زرتشتیان جهان است که در آتشکده شهر کرمان

کرمان ،خیابان شهدا ،خیابان برزو جای دارد .این موزه در سال  ۱۳۸۴افتتاح شده است .از کهنترین اشیاء این موزه
آمیغی ،آتشکده زرتشتیان
یک جلد کتاب دستنویس گاتها با پیشینهی بیشتر از دویست سال و یک آتشدان
دستی با تاریخ حک شده  ۱۲۰۷است.از بخشهای ارزشمند این موزه بخش فرتور
و اسناد است.لباسهای زنانه با قدمتی  5۰تا  ۱5۰سال و پیشینه ای که در اسناد
هخامنشی تا ساسانی دیده می شود ،گویای پوشش زنان زرتشتی است که در این
مکان دیده می شود .هر ساله در روزهای نوروز شماری از جوانان فرهیخته کرمانی
از بامداد تا پاسی از شب به راهنمایی بازدیدکنندگان نوروزی آتشکده و موزه
زرتشتیان میپردازند.
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ارگ راین

استان کرمان ،بین شهر کرمان و ارگ راین بعد از ارگ بم بزرگترین بنای خشتی جهان است که بر بلندای تپه ای در
بم ۱۰۰ ،کیلومتری جنوب دامنه های کوه هزار در کرمان قرار گرفته است .ارگ راین در زمان های بسیار دور که
کرمان ،راین ،خیابان ولیعصر ،گفته می شود احتماال ساسانیان باشد در مسیر تجارت بازرگانان قرار داشته و یکی
ارگ راین

از مراکز داد و ستد کاال و بافت پارچه های ارزشمند بوده است .گفتنی است در کنار
این داد و ستد این ارگ یکی از مراکز ساخت شمشیر و چاقو و سپس تفنگ هم بوده
که هنوز چاقو سازی یکی از صنایع آن محسوب می شود .این ارگ تاریخی یکی از
دژهای فرمانروایی میرزا حسین خان(راینی) بوده که در زمان نادر شاه افشار و پسر
او محمد علی خان حاکم این شهر بوده اند .این ارگ پس از سرنگونی زندیه به دست
آغا محمد خان قاجار ،به دست یکی از نوادگان میرزا حسین خان نامی به میرحسینی
افتاد که هنوز گروهی از انان در این شهر و شهر کرمان زندگی می کنند .محبوبیت
این پدر و پسر در بین مردم تاجایی بود که امروزه بسیاری از محلی ها و حتی منابع
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این ارگ را به نام ارگ میرزا حسین خان می دانند .اگر کرمان را به عنوان مقصدی
برای سفر خود انتخاب کردید پیشنهاد می کنیم راین را در برنامه سفر کرمان خود
جای دهید و از این بنای باشکوه و پرعظمت دیدن کنید.

قلعه دختر کرمان
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شنیدهاید که در کرمان قلعهای وجود دارد که دختری بر آن فرمانروایی میکرده و با

کرمان ،شرق شهر کرمان ،خیابان طلسمی که در دست داشته ،مانع از فتح آن میشده است؟ این قلعه که به قلعه
شهدای پیرانشهر
دختر یا قلعه کهنه معروف است آتشکده ایست متعلق به دوران پرستش ایزد بانوی
آب آناهیتا .در داخل محدوده شهر ،در شمال شرقی شهر کرمان بقایای دیدنی دو
قلعه بزرگ به چشم میخورد که یکی از این بناهای مرموز و پر رمز و راز " ،قلعه
دختر" یا "قلعه گواشیر" است .این قلعه که در  ۲کیلومتری جنوب پل دختر روی
صخره سنگی که به جاده کاروان رو مشرف است  ،ساخته شده ،قلعه ای متشکل از
گل و رس است که به یکی از سرداران معروف بابک خرم دین به نام ساسان متعلق
بود و روزگاری به نام قلعه ساسان معروف بوده است.جالب است بدانید این قلعه بنا
به گمانه زنی های مورخان  ۲۲۰سال پیش از میالد مسیح ساخته شده و شهری
آباد و مرکز والیت کرمان با نام گواشیر و یا کارمانیا بوده است .در دیوار قلعه  ۲مدخل
ساخته شده که هرکدام  ۳متر بلندی دارد و در باالی یکی از این مدخل ها کتیبه ای
روی سنگ نوشته شده است .این قلعه از وسایل ایمنی و آب انبار برخوردار بوده و
در آن کلیه تدابیر الزم برای زندگی طوالنی در داخل این آن فراهم بوده است  .بعضی
از مورخین ساختمان آن را به اردشیر درازدست نسبت می دهند.
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بقعه شاه نعمت
اهلل ولی

کرمان ،ماهان ،خیابان امام امیر سیدنورالدین معروف به شاه نعمت اله ولی از عارفان و سالکان سرآمد قرن
خمینی

هشتم ه.ق است  .پس از مرگ ،این عارف بزرگ در ماهان دفن شد و گنبد فیروزه ای
رنگ زیبایی در میان دو مناره بلند بر آرامگاهش بنا شد ،بنای آرامگاه از آن به بعد و
در اعصار مختلف تکمیل ،مرمت و تعمیر شد تا سر انجام صاحب صحن و رواق های
متعدد امروزی شد  .طبق کتیبه موجود  ،بقعه و سر در آرامگاه در سال  ۸۴۰هجری
قمری به بعد و به خصوص در طول سلسله های صفوی و قاجار ساختمان ها ،
الحاقات و تزئیناتی به بنای اصلی اضافه شد که هر یک دارای ویژگی های خاص
خود است  .در گوشه ای از رواق ها اتاقک کوچکی به نام چله خانه با سقف و
دیوارهایی مزین به آیات قرآنی وجود دارد که با رنگ های مختلف و طراحی های

مراکز دیدنی و سیاحتی شیراز
زیبا نوشته شده است .می گویند شیخ در ایام چله در این اتاقک به عبادت و ریاضت
مشغول می شده است .شاه نعمت اله ولی در شرح پا بستگی خود به کرمان و مناطق
اطرافش چنین سروده است :

هر چند از روی کریمان خجلیم

نیست که پا بسته به این آب و گلیم
جایی
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ارگ بم

شک

در روی زمین نیست چو کرمان

کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم

این ارگ عظیم که در فهرست میراث جهانی یونسکو با عنوان «بم و فضای فرهنگی
آن» به ثبت رسیده ،در مسیر جاده ابریشم قرار دارد ،در سده  5پیش از میالد ساخته
شده و تا سال  ۱۸5۰میالدی همچنان مورد استفاده بوده است.
ارگ تاریخی بم ،به مساحت تقریبی  ۲۰۰هزار متر مربع از جمله بزرگترین مجموعه
بناهای خشتی جهان به شمار میآید.

